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W Koziegłowach
podpisano umowę
na budowę
obwodnicy miasta
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i
Jakub Chełstowski, marszałek województwa
śląskiego podpisali w Koziegłowach umowę
na budowę obwodnicy miasta. Nowa droga
powstanie do 2027 roku. Po 100 milionów na
tę inwestycję wyłożą rząd i samorząd województwa śląskiego.

Częstochowa

Podejrzany o zabójstwo matki i córki
pozostanie w areszcie do sierpnia
Częstochowski Sąd Okręgowy 6
maja przedłużył areszt tymczasowy
dla 52-latka, który jest podejrzany o
zabójstwo 45-letniej Aleksandry W. i
jej 15-letniej córki Oliwii W.
Krzysztof R. pozostanie w areszcie
do 12 sierpnia 2022 roku.
Sąd uznał, że areszt zgodnie z artykułem 249 Kodeksu Postępowania Karnego, areszt powinien zostać przedłużony
o trzy miesiące. Zdaniem sądu istnieje w
tym przypadku obawa matactwa, a zarzucane mężczyźnie czyny są zagrożone

surową karą. Sąd zwrócił również uwagę, że zebrany materiał dowodowy
uprawdopodobnił zarzuty.
Matka i córka zaginęły 10 lutego 2022
roku. Według ustaleń śledczych tego
dnia został zamordowane przez Krzysztofa R. Ciała kobiet poszukiwano przez
kilkanaście dni, a w akcje poszukiwawcze włączyli się nawet sami częstochowianie. Zwłoki kobiet i psa znaleziono
21 lutego 2022 roku w kompleksie leśnym w Romanowie.
Jak ustalono podczas sekcji zwłok nastolatka i pies zostały uduszone. Przyczyna śmierci 45-latki nie została jedno-

Policjanci ruszyli w pościg

Na motocyklu pędził przez
miasto z prędkością ponad
170 km/h
Do pięciu lat więzienia groził 37-letniemu motocykliście, który nie zatrzymał się
do kontroli. Mężczyzna pędził przez Częstochowę z prędkością ponad 170 km/h. Został zatrzymany dopiero po
policyjnym pościgu. Jak się
okazało, nie miał uprawnień, ponieważ decyzją starosty zostały mu one zatrzymane kilka miesięcy
wcześniej. Kolejna przygoda też go niczego nie nauczyła - dzień po pościgu

wziął udział w pielgrzymce motocyklistów...
Pod koniec kwietnia patrol drogówki zauważył motocyklistę, który jechał z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym. Policjanci włączyli sygnały, dając mu
wyraźne znaki do zatrzymania. Motocyklista jednak zlekceważył je. Na widok jadącego za nim radiowozu przyspieszył i zaczął
uciekać w kierunku Dźbowa. Ulicami Częstochowy pędził z prędkością ponad 170
km/h, popełniając po drodze szereg wykroczeń drogowych.
- Policjanci zatrzymali 37-letniego pirata

znacznie wskazana. Badania toksykologiczne wykazały, że kobiety nie zostały
otrute i były trzeźwe. Nie są jeszcze znane badania histopatologiczne, a na ich
podstawie biegli wypowiedzą się w sprawie przyczyn śmierci starszej z kobiet.
Po uzyskaniu tych badań prokuratura
uszczegółowi zarzuty stawiane Krzysztofowi R. i zdecyduje o ewentualnych badaniach psychiatrycznych. Mężczyźnie
postawiono już wcześniej zarzut podwójnego zabójstwa w połączeniu z
bezprawnym pozbawieniem wolności.
Krzysztof R. nie przyznaje się do winy.
■ TS
drogowego, gdy poruszając się z niewielką
prędkością, dojeżdżał do skrzyżowania. Do
zatrzymania użyli pojazdu służbowego,
uderzając zderzakiem w bok motocykla mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś,
oficer prasowy częstochowskich policjantow. - Okazało się, że 37-latek nie posiadał
uprawnień do kierowania, ponieważ decyzją starosty zostały mu one zatrzymane kilka miesięcy wcześniej. Dodatkowo, za
stworzenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym brawurową
jazdą, grozi mu też kara grzywny nawet do
30 tysięcy złotych - wyjaśnia podkomisarz
Sabina Chyra-Giereś.
Co ciekawe, dzień po pościgu, podczas
zabezpieczenia pielgrzymki motocyklistów,
ci sami policjanci z drogówki po raz kolejny
zatrzymali do kontroli 37-latka, który był
jednym z uczestników przejazdu na Jasną
Górę. - Motocyklista odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi
do 5 lat więzienia. Ponadto sąd może orzec
względem niego zakaz prowadzenia pojazdów - podsumowuje podkomisarz Sabina
Chyra-Giereś.

- Użytkownicy dróg nie muszą wiedzieć, kto zarządza drogami, ale powinny być one bezpieczne. Samorządy województw nie są w stanie same udźwignąć
ciężaru finansowania budowy obwodnic, dlatego rząd
chce im w tym pomóc. Oczywiście dotyczy to samorządów, które o o to wystąpią tak, jak to jest w województwie śląskim. Dzięki temu mieszkańcy Koziegłów i regionu odetchną – mówił minister Andrzej Adamczyk.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego i przebiega przez tereny gminy Koziegłowy i Woźniki. Planowana obwodnica miejscowości Koziegłowy, jako docelowy ślad drogi wojewódzkiej nr
789, stanowić będzie jeden z podstawowych korytarzy
dojazdowych do drogi krajowej nr 1 (obecnie DK 91)
oraz autostrady A1.
Początek obwodnicy miejscowości Koziegłowy zaprojektowano na rondzie na skrzyżowaniu obwodnicy
Woźnik z DW 789, koniec przebiegu drogi przyjęto w
rejonie miejscowości Koziegłówki (miejsce włączenia
uzgodnione w drodze konsultacji z Burmistrzem gminy Koziegłowy). Projektowana obwodnica będzie miała długość ok. 7,3 km. Zakłada się budowę nowego odcinka drogi klasy technicznej G, o przekroju jednojezdniowym, o szerokości pasa ruchu 3,5 m i szerokości
pobocza min. 1,25 m.
Projektowana nośność drogi - dopuszczalny nacisk
osi ma wynosić: 115 kN. Przewiduje się budowę skrzyżowań – wstępnie zaprojektowano 6 skrzyżowań oraz
1 węzeł drogowy na drodze krajowej nr 91. Wstępnie
zaprojektowano również 3 wiadukty nad istniejącymi
drogami i ciekami wodnymi. W stanie obecnym ruch
samochodowy prowadzony jest głównie ciągiem drogowym, który tworzy droga wojewódzka nr 789.
Zagospodarowanie terenu wzdłuż istniejącego ciągu komunikacyjnego jest zróżnicowane od terenów o
zagospodarowaniu rolniczym, tereny o zabudowie
jednorodzinnej i usługowej aż po zwartą zabudowę
miejską.
Głównymi celami planowanej budowy obwodnicy,
jako docelowego śladu drogi jest: stworzenie osi komunikacyjnej spajającej poszczególne części województwa śląskiego poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego co przyczynia się do obniżenia
kosztów transportu zarówno pod względem ekonomicznym jak i społeczno-środowiskowym wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar silnie zagospodarowany co podniesie jakość życia mieszkańców
poprzez zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego,
drgań oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery
poprawa bezpieczeństwa użytkowników, w tym eliminacja wysokich kosztów społecznych i ekonomicznych
wypadków drogowych obniżenie kosztów środowiska
wynikające z poprawy jakości infrastruktury wsparcie
rozwoju subregionu wzrost atrakcyjności obszarów
dla potencjalnych inwestorów, co może przełożyć się
na wzrost gospodarczy i obniżenie stopy bezrobocia w
okolicy.
Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji ZRID przewidziane jest w latach od
2022 do 2024, a realizacja robót budowlanych w latach
od 2025 r. do 2027 r.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Czuwali nad bezpieczeństwem Jaśniej w dzielnicy Grabówka
pieszych. W ruch poszedł dron
Częstochowscy policjanci po raz kolejny
prowadzili akcję „Bezpieczny pieszy”.
Pierwszy raz do tego celu wykorzystali...
drona. Jak podkreślają funkcjonariusze
tego typu działania będą kontynuowane.
Policjanci z Częstochowy przeprowadzili w
piątek działania „Bezpieczny pieszy”. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
do działań wykorzystali bezzałogowy statek
powietrzny. Gdy operator zaobserwował
na kamerze wykroczenie, natychmiast
przekazywał informację do patrolu ruchu

drogowego, który podejmował czynności
względem sprawcy naruszenia przepisów.
To pierwsze tego typu działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego na terenie Częstochowy.
W sumie w czasie akcji ujawniono 84 wykroczenia popełnione przez kierowców i 19
przez pieszych. - 68 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość w rejonie wzmożonego ruchu pieszych, a piesi najczęściej
przechodzili w miejscu niedozwolonym lub
nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś,
oficer prasowy częstochowskich policjantów. Jak podkreślają funkcjonariusze tego
typu działania będą kontynuowane.

Stoelzle

Jeszcze więcej zieleni
W centrum miasta i w dzielnicy Wyczerpy przybędzie zieleni. Firma
Stoelzle Częstochowa ufundowała kilkanaście drzew i krzewów. Pierwsze
posadzono już przy ulicy Kontkiewicza.
Przy ulicy Kontkiewicza - w pobliżu placu
zabaw - posadzono dziesięć sosen limba
oraz jednego platana. Do tego firma Stoel-

zle Częstochowa zakupiła również trzydzieści sztuk floksów, które zostaną posadzone
na placu Daszyńskiego oraz przy ulicach
Waszyngtona i Nowowiejskiego. Z kolei na
Starym Rynku zobaczymy osiem sztuk kosodrzewiny szczepionej.
To już kolejne nasadzenia zainicjowane
przez firmę Stoelzle we współpracy z miastem.

Zaopiekowali się
zdezorientowanym yorkiem

Patrol mundurowych z myszkowskiej drogówki otrzymał zgłoszenie od jednej z osób,
że na ulicy 1 Maja w Myszkowie w rejonie
stawów biega wystraszony i zdezorientowany pies. Kobieta, która była świadkiem
sytuacji, wzięła czworonoga na ręce i prze-

kazała policjantom. Nie mogąc dłużej czekać, odjechała z miejsca.
Mundurowi przygarnęli zwierzę i zaopiekowali się nim. Niestety nigdzie w pobliżu
nie było właściciela, dlatego policjanci zamieścili w mediach społecznościowych informację na jego temat. Wystarczyło pół
godziny. Na miejsce przyszedł właściciel i
odebrał swojego pupila. Olaf, bo tak wabi
się pies, z wielką radością wrócił do swojego pana. Mężczyzna podziękował policjantom za pomoc w odnalezieniu swojego
czworonożnego przyjaciela.

Myszków

Zaopiekowali się
zdezorientowanym yorkiem
Policjanci na służbie pomagają nie tylko
ludziom, ale także zwierzętom. Dowodzi temu ostatnia interwencja
mundurowych z myszkowskiej drogówki. Stróże prawa tym razem
zaopiekowali się zdezorientowanym i
wystraszonym psem.
Patrol mundurowych z myszkowskiej drogówki otrzymał zgłoszenie od jednej z osób,
że na ulicy 1 Maja w Myszkowie w rejonie
stawów biega wystraszony i zdezorientowany pies. Kobieta, która była świadkiem

Oświetlenie zostanie zainstalowane w
ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy z
wykonawcą. Przetarg wygrała firma Energjon z Woli Krzysztoporskiej.

Zamówienie obejmuje między innymi:
- budowę linii kablowej o łącznej długości
535 m;
- budowę 12 aluminiowych anodowanych
słupów oświetlenia ulicznego o wysokości 7 m oraz 5 o wysokości 6 m;
- montaż 17 opraw oświetlenia ulicznego
ze źródłem światła LED;
- budowę szafy oświetlenia ulicznego.

Myszków

Zatrzymał poszukiwanego,
który... mieszkał w szałasie
Dzielnicowy z Koziegłów zatrzymał
bezdomnego 50-latka. Mężczyzna
mieszkał w prowizorycznym szałasie,
w masywie leśnym w Poraju. Nie wiedział nawet, że jest poszukiwany.
Dzielnicowy z Koziegłów młodszy aspirant
Adam Smereczyński podczas obchodu rejonu służbowego w jednej z rozmów z mieszkańcem, uzyskał informację, że w masywie
leśnym w Poraju najprawdopodobniej w
bardzo trudnych warunkach mieszka nieznany mężczyzna. Zaraz po tym przystąpił
do działania i postanowił sprawdzić tę informację. Rzeczywiście w samym środku lasu

trafił na prowizoryczny szałas. Wewnątrz zastał mężczyznę, który oświadczył, że od
sierpnia ubiegłego roku mieszka w tym
miejscu. Ponieważ nie ma dachu nad głową, ani kontaktu z rodziną, wybrał właśnie
to miejsce.
Po sprawdzeniu w policyjnych systemach
okazało się, że to 50-latka z Rudnika Wielkiego, poszukuje Sąd Rejonowy w Myszkowie.
Mężczyzna nie stosował się do sądowego
zakazu, za co został skazany na karę pozbawienia wolności. Przestępca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi doprowadzą go do zakładu karnego,
gdzie spędzi najbliższe 5 miesięcy.

Do 20 maja

Myszków

Policjanci na służbie pomagają nie tylko
ludziom, ale także zwierzętom. Dowodzi temu ostatnia interwencja
mundurowych z myszkowskiej drogówki. Stróże prawa tym razem
zaopiekowali się zdezorientowanym i
wystraszonym psem.

Dobra wiadomość dla mieszkańców
dzielnicy Grabówka. Miejski Zarząd
Dróg zaplanował ledowe doświetlenie ulicy Dedala. Prace mają
kosztować 129 tys. zł.

sytuacji, wzięła czworonoga na ręce i przekazała policjantom. Nie mogąc dłużej czekać, odjechała z miejsca.
Mundurowi przygarnęli zwierzę i zaopiekowali się nim. Niestety nigdzie w pobliżu
nie było właściciela, dlatego policjanci zamieścili w mediach społecznościowych informację na jego temat. Wystarczyło pół
godziny. Na miejsce przyszedł właściciel i
odebrał swojego pupila. Olaf, bo tak wabi
się pies, z wielką radością wrócił do swojego pana. Mężczyzna podziękował policjantom za pomoc w odnalezieniu swojego
czworonożnego przyjaciela.

W częstochowskich szkołach
wciąż zbierają dary dla Ukrainy
W częstochowskich szkołach będzie
prowadzona kolejna zbiórka darów na
rzecz Ukrainy. Można je przekazywać
w dniach od 9 do 20 maja.
Dary zebrane przez mieszkańców zostały
przekazane do: Charkowa, Iwano-Frankiwska, Berdyczowa, Humania, Lwowa, Łucka,
Mościsk i Zdołbunowa. Zebrane produkty
trafiły oczywiście także do uchodźców, którzy przybyli do naszego miasta po 24 lutego. Wydano dla nich m.in.: ok. 1000 pakietów spożywczych, ok. 700 pakietów chemicznych oraz przybory szkolne i plecaki.
Przekazanie darów będzie ponownie
możliwe w miejskich placówkach oświatowych od 9 do 20 maja.

Zbiórka dotyczy:
- artykułów spożywczych o wydłużonym
terminie przydatności, m.in.: konserwy,
olej, woda mineralna, mąka, cukier, makaron, ryż, kasza,
- opatrunków, leków przeciwbólowych,
- artykułów chemicznych i środków czystości, w tym: mydło, proszek do prania,
płyny do mycia, papier toaletowy, ręczniki
papierowe,
- kocy i śpiworów.
Zebrane dary trafią później do 4 wyznaczonych szkół podstawowych: SP 7, 8, 39 i
48, gdzie mają być przygotowywane jako
element kolejnych pomocowych transportów na Ukrainę.

Częstochowa

Policja zatrzymała 38-latka
poszukiwanego za pobicie
Policjanci kryminalni z referatu poszukiwań częstochowskiej komendy
zatrzymali 38-latka poszukiwanego listem gończym za niealimentację i
czerwoną notą Interpolu za pobicie.
Podczas zatrzymania policjanci znaleźli też przy nim narkotyki.
Policjanci zajmujący się na co dzień poszukiwaniami osób ukrywających się przed
wymiarem sprawiedliwości zatrzymali w
ubiegły czwartek 38-latka, który od 3 lat poszukiwany był przez wieluński sąd listem
gończym i czerwoną notą Interpolu za po-

bicie oraz listem gończym za uchylanie się
od płacenia alimentów na swoje dzieci.
Mężczyzna wcześniej przebywał poza granicami naszego kraju – na terenie Holandii.
„Poszukiwacze” wytropili go w Częstochowie na terenie Parku Lisiniec. Podczas zatrzymania kryminalni znaleźli też przy nim
kilka działek dilerskich metamfetaminy.
38-latek trafił już do aresztu, gdzie zgodnie
z wyrokiem sądu za pobicie spędzi teraz 9
miesięcy, a za uchylanie się od obowiązku
alimentacyjnego jeszcze 14 dni.
Za posiadanie narkotyków grozi mu kara
pozbawienia wolności do 3 lat.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061
● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27
● Aparat fotograficzny klasyczny,

KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
● Błotniki przednie do Mercedesa

190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239

● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969
● Malowanie obrazów, szkice.
Tel. 667 499 164

● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększająca x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164

● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066

Życie Częstochowy i Powiatu -

● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

● Trening pamięci, uwagi, myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat.
Tel. 668 814 587

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC. Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

-

● Wózki inwalidzkie (2), nowe,
regulowane podnóżki, ręczne,
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

USŁUGI

● Maszyna dziewiarska firmy
bosch, tel. 34 362 94 27

KUPON na bezpłatne ogłoszenie

● Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

● Wzmacniacz gitarowy 30W
lampowy typu VOX, b.dobry,
400 zł, tel. 697 272 102

● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

● Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993

● Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

PRACA
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

.......................................................................................................................................................................................................

Wysłać SMS

.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

......................................................................................................................................................................................................

Przez internet

Nr tel. .................................................................................

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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MOTORYZACJA / REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 6 maja 2022
FORD FOCUS
1.5 D, kraj., rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

43.800 zł

MERCEDES GLC 250
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

173.900 zł

144.900 zł

VW PASSAT
1.8 TSI, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

FORD MONDEO
2.0 D, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

77.900 zł

79.900 zł

AUDI A6
2.0 D QUATRO S TRONIC,
kraj., rok prod. 2018, I-wł.,
serwisowany, F-VAT

AUDI A3
1.4 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł.,
serwisowany

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 
119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 
21.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,
F-VAT,
94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 
17.800 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
HYUNDAI TUSCON 1.7 D, rok prod. 2016, 
68.000 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010, 
24.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.800 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,
179.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj.,
25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany
43.900 zł

OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

21.900 zł
5.500 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006,
7.400 zł
OPEL KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj., 
13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 
21.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 
16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 
17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
7.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja 
23.300 zł
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

zapiąć mu smyczy. Następuje jednak moment kiedy
on przyjmuje taka osobę do grona zaufanych i wtedy
aż miło patrzeć jak ciśnie się na kolana. Bruno woli
być jedynakiem bo z psami idzie mu dłużej. Nasze
fundacyjne na spacerach już zna i nie szuka konfliktu,
natomiast nowy pies wywołuje u niego niepokój i czasami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zachowania powodują, że chłopak tak długo czeka na dom
i swojego człowieka. Było wielu chętnych, ale osoby
te rezygnowały gdy dowiadywały się, że trzeba
pieska odwiedzić więcej razy. My się nie poddajemy
i dzielnie szukamy mu domku. Bruniu bardzo szybko
się uczy. Poznał swego czasu kilka komend i gdy tylko
- Czeka u nas na dom już prawie cztery
ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która
na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i
przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał poenergię którą można w fajny sposób wykorzystać.
rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu,
Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz
potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się
nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego
stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które
waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki,
regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go
zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka,
tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czynktóry przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto
ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim
wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę
wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani
domu :)

NO

B

RU

Kontakt: 694 132 231

Bruno
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Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie

lania. To pełen energii, aczkolwiek grzeczny
w domu, psiak szukający nowych opiekunów.
Jest łagodny dla dzieci, więc dobrze odnajdzie
się wśród rodziny, ale potrafi również zostać
sam bez marudzenia, więc sprawdzi sie też
jako kompan w małym czy jednoosobowym
gospodarstwie. Alpik lubi spacery i aktywne
spędzanie czasu. Nie pogardzi jednak chwilami
relaksu przy telewizorze na wygodnej kanapie.

chodzący na smyczy. Jest ruchliwym i pełnym
życia psem, który dobrze odnajduje się w
zyciu miejskim. Jest grzeczny w domu oraz
w samochodzie. Listę jego ulubionych rzeczy
zdecydowanie otwiera głaskanie. Bryś uwielbia
poświęcaną mu uwagę. Cieszy go każy gest
i ruch wykonywany w jego stronę. Z nadzieją
czeka na nowego opiekuna, z którym przejdzie
przez resztę życia.

SA

RA

Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charakterem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fundacji! Jest cudna, z wyglądu przypomina trochę
krótkowłosego owczarka niemieckiego, który
skurczył się w praniu...
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny kontakt
z ludźmi, bardzo lubi dwunożnych, jest miła,
przyjacielska, chętnie nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, potrafi
chodzić na smyczy – stara się chodzić przy
nodze, chętnie spaceruje, chętnie spędza czas z
ludźmi. Nie szuka konfliktów z innymi psami, ale
nie przepada za innymi suczkami. Zna warunki
domowe, jednak zamiast bloków idealny byłby
dla niej dom z ogródkiem:)
Wszelkie informacje o Sarze oraz o procedurze
adopcji uzyskasz pod numerem tel.:
694-132-231
Kontaktując się pamiętaj o podaniu jej imienia!

A

Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

LK

LO

wająca w domu tymczasowym i marząca o opiekunie, który przygarnie
ją na stałe. Jest miłośniczką przytulania, chętnie spędza czas w domu
i dobrze bawi się na spacerach..
Aktualnie mieszka razem z kotem,
jest też przyjazna dla innych psów.
Sprawdzi się więc także w towarzyskim gronie. Lolka jest średniej
wielkości suczką. Waży 16 kg. Jest
zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Lunka pozdrawia z nowego domu!

8

O NAS

PONIEDZIAŁEK - WTOREK, 9-10 MAJA 2022

