
Tysiące częstochowian wzięło udział w procesji Bożego Ciała, 
która tradycyjnie przeszła z Archikatedry na Jasną Górę.

Tradycyjna procesja odbyła się po raz pierwszy od 2019 roku. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze. Później tysiące wiernych 
przeszły w procesji aleją NMP na Jasną Górę, po drodze zatrzymując się 
przy trzech stacjach.

Mszy świętej i procesji przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metro-
polita częstochowski. Wieczorem,  o godz. 19.30, przy Domu Katedralnym 
na ulicy Ogrodowej odbędzie się koncert w wykonaniu zespołu „77FM – 
Formacja z Mocą” o godz. 19.30.
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Częstochowscy policjanci na drogach

Blisko 200 wykroczeń, 
z czego 124 dotyczyły 
przekroczenia 
dozwolonej prędkości

Tuż przed długim weekendem, częstochowska drogówka 
prowadziła działania „Prędkość”. Policjanci w białych czap-
kach odnotowali prawie 200 wykroczeń, z czego 124 wykro-
czenia dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. W su-
mie funkcjonariusze ukarali mandatami 148 kierowców.

Częstochowska drogówka regularnie prowadzi działania 
kontrolne i represyjne na drogach, by wyeliminować z ruchu 
piratów drogowych i poprawić bezpieczeństwo wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego. W środę policjanci przepro-
wadzili działania „Prędkość”, w ramach których zwracali 
szczególną uwagę na kierowców, którzy nie stosują się do 
obowiązujących limitów prędkości. Tego dnia stróże prawa 
ujawnili łącznie 184 wykroczenia drogowe, z czego 124 doty-
czyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Mundurowi 
ujawnili również 3 kierujących, którzy nie posiadali upraw-
nień do kierowania. 148 kierowców zostało ukaranych man-
datami, 32 pouczono, a względem 24 kierowców sprawa o 
wykroczenie zostanie rozstrzygnięta w drodze postępowa-
nia sądowego.

Myszków

Nie płacił alimentów. 
Musiał iść za kratki

Najbliższe sześć miesięcy w areszcie spędzi 42-latek, któ-
ry nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. Kilka 
dni temu śledczy złożyli mu niezapowiedzianą wizytę.

42-latek był  poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Myszko-
wie za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. 
Ostatecznie zatrzymali go kryminalni z Zespołu Poszukiwań 
i Identyfikacji Osób, którzy zapukali do drzwi mieszkania, w 
którym miał przebywać poszukiwany. Mężczyzna najbliższe 
sześć miesięcy będzie musiał spędzić w więzieniu.

Myszków

Kolejni rowerzyści 
będą musieli zapłacić 
wysokie mandaty

Surowe konsekwencje spotkały czterech mężczyzn, któ-
rzy pijani wybrali się na przejażdżkę rowerową. Mundurowi 
z Wydziału Ruchu Drogowego myszkowskiej komendy nało-
żyli na nich wysokie mandaty karne.

W ręce policjantów z myszkowskiej drogówki wpadło 4 pi-
janych rowerzystów. Cykliści w wieku 45, 51, 54 i 61 lat jecha-
li rowerami, będąc pod wpływem alkoholu. Pierwszy z nich - 
61-latek - wpadł na ulicy Jana Pawła w Myszkowie. Następny 
pijany rowerzysta został zatrzymany na ulicy Kościuszki w 
Myszkowie. Kolejnych dwóch nietrzeźwych mężczyzn w wie-
ku 45 i 51 lat, ten sam patrol mundurowych skontrolował na 
ulicy Jurajskiej w miejscowości Masłońskie. Niechlubny re-
kordzista miał w organizmie 1.3 promila alkoholu! W związ-
ku z popełnionym wykroczeniem, wszyscy czterej zostali 
ukarani wysokimi mandatami.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Letnie porządki

Miasto wzięło się za czyszczenie 
pomników

MZD

Kolejne utrudnienia  
na drogach. Tym razem na Zawodziu

Częstochowa

Uczcili rocznicę sprowadzenia 
prochów swojego patrona  
do Polski

Wzmożony ruch turystyczno-pielgrzym-
kowy to dobra okazja do poprawy 
wizerunku miejsc pamięci. Wydział Kul-
tury, Promocji i  Sportu UM zlecił akcję 
czyszczenia często odwiedzanych po-
mników.

W tym tygodniu zakończono czyszczenie po-
mników w następujących lokalizacjach:

- Pomnik - Grób Nieznanego Żołnierza w Alei 
Sienkiewicza (oczyszczenie gazonu, uzupeł-
nianie fugi, czyszczenie płyty z  napisami, 

odnowienie liter, czyszczenie granitu z wo-
sku, usunięcie chwastów w  otoczeniu po-
mnika);

- Pomnik Błogosławionego Ks. Jerzego Popie-
łuszki w  alei Sienkiewicza (uzupełnienie 
kostki, czyszczenie granitu i mycie rzeźby);

- Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
placu Biegańskiego (uzupełnienie fugi, my-
cie cokołu, usunięcie napisów, czyszczenie 
liter);

- Pomnik Papieża Jana Pawła II na placu Da-
szyńskiego (czyszczenie podstawy rzeźby, 
czyszczenie płyty pod rzeźbą, odnowienie 
liter, mycie pomnika).

Na skrzyżowaniu ul. Mirowskiej, Srebrnej 
i  Złotej zostanie zmieniona organizacja 
ruchu. W  związku z  tym możemy spo-
dziewać się sporych utrudnień. Będą one 
obejmować także pieszych.

Od 20 czerwca zostanie zajęta części jezd-
ni w  obrębie tarczy skrzyżowania, ale dla 
ruchu będzie pozostawiony pas o szeroko-
ści min. 3 metrów. Ruch ulicą Mirowską bę-
dzie odbywał się wahadłowo po południo-
wej stronie skrzyżowania - będzie sterowa-
ny sygnalizacją świetlną.

Poza tym nastąpi zamknięcie dla ruchu wlo-
tu ul. Srebrnej - zostanie wyznaczony objazd 
ulicami Mirowską, Morenową i Srebrną.

Miejscowe utrudnienia będą dotyczyć rów-
nież ruchu pieszych. Na czas wprowadzenia 
nowej organizacji ruchu przewiduje się zakaz 
poruszania się pieszych w  obrębie budowy. 
Pobliski przystanek autobusowy zostanie 
tymczasowo przeniesiony poza teren prowa-
dzonych robót.

Społeczność I  Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego uczciła 95. 
rocznicę sprowadzenia prochów swojego 
patrona do Polski.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hym-
nu szkoły – „Testament mój” – i złożenia kwiatów 
pod popiersiem Słowackiego. Następnie uczenni-
ce i uczniowie wraz z gośćmi szkoły przeszli na pl. 
Biegańskiego, gdzie złożono kwiaty i  odczytano 
mowę, którą Józef Piłsudski wygłosił na pogrzebie 

wieszcza w Ojczyźnie. Na koniec w auli szkoły od-
był się spektakl historyczno-literacki przybliżający 
wydarzenia sprzed 95 lat – pochówek prochów 
poety w Polsce.

Przeniesienie doczesnych szczątków Juliusza 
Słowackiego z  Francji do Polski miało miejsce 
w 1927 roku –  14 czerwca ekshumowano je na pa-
ryskim cmentarzu Montmartre, a 28 czerwca – zło-
żono je na Wawelu. Ceremonia trwała dwa tygo-
dnie i miała istotne znaczenie jako zbiorowe do-
świadczenie łączące naród w odrodzonej po zabo-
rach Polsce.

MZD

Na ulicy Jesiennej 
zmieniono organizację 
ruchu

Zawada

Dwukrotnie włamał się 
do tego samego domu.  
Za drugim razem został 
złapany na gorącym uczynku

Precz z budową 
kompostowni. Apel do 
mieszkańców Częstochowy

Uwaga kierowcy! W  związku 
z rozbudową ul. Jesiennej została 
wprowadzona zmiana w   organi-
zacji ruchu. Część ulicy jest z niego 
wyłączona.

20 czerwca został zamknięty odcinek 
ulicy Jesiennej od ul. Wandy Rutkiewicz 
do ul. Stanisława Marusarza. Jest on wy-
łączony z  ruchu za wyjątkiem dojazdu 
mieszkańców do posesji.

36-latek dwukrotnie włamał się 
do tego samego domu w  Zawa-
dzie. Przy pierwszym podejściu 
udało mu się wynieść łup o  war-
tości kilku tysięcy złotych. 14 
czerwca mężczyzna postanowił 
włamać się ponownie, ale tym 
razem został zatrzymany przez 
patrol z  Poczesnej. Za kradzież 
z  włamaniem w  warunkach recy-
dywy, w  wiezieniu może spędzić 
kilkanaście lat.

- Patrol z Poczesnej uzyskał informa-
cję, że do jednego z  niezamieszkałych 
domów w Zawadzie ktoś się włamał. Po-
licjanci natychmiast pojechali na miej-
sce. Wchodząc na posesję, usłyszeli gło-

śne trzaskanie dochodzące z domu. Za-
raz potem zauważyli oparty o ścianę ro-
wer, a  w  drzwiach wejściowych wybitą 
szybę. Mundurowi byli pewni, że 
w środku jest złodziej i nie pomylili się. 
W środku znaleźli przygotowany do wy-
niesienia łup, a na strychu ukrywające-
go się 36-latka. Mężczyzna był znany po-
licjantom z  wcześniejszych kradzieży 
i rozboju, za co już odbywał karę pozba-
wienia wolności. 36-latek kilka dni wcze-
śniej również włamał się do tego domu, 
skąd wyniósł łup o wartości kilku tysięcy 
złotych - informuje o  okolicznościach 
zdarzenia KMP w  Częstochowie. Ze 
względu na to, że mężczyzna włamania 
dopuścił się w warunkach recydywy, te-
raz grozi mu kara pozbawienia wolności 
wyższa o połowę.

 ■ PN

Firma Agronica z  Wierzchowisk, 
planuje w  Częstochowie przy ul. 
Legionów produkować nawozy 
organiczne. Problem w  tym, że 
odór związany z  tą działalnością 
może być wyczuwalny nie tylko 
w  bezpośrednim sąsiedztwie za-
kładu, ale w  całym mieście, 
a nawet jego okolicach.

W związku z tą inwestycją radna Kry-
styna Stefańska apeluje do częstocho-
wian oraz mieszkańców sąsiadujących 
miejscowości, aby wyrazili swoją dez-
aprobatę dotyczącą tego projektu. Na 
swoim profilu na Facebooku radna na-
pisała: „PRECZ Z  BUDOWĄ KOMPO-
STOWNI W  CZĘSTOCHOWIE. ALARM 
DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY!  
Informuję, że w Częstochowie przy ulicy 
Legionów (obok Koksowni) ma powstać 
jedna z  3 największych Kompostowni 
Przemysłowych Osadów Ściekowych 
w Polsce. Kompostownia ma przerabiać 
wszystkie odpady z  kanalizacji, śmier-
dzące szlamy poprzemysłowe, obornik, 
gnojówkę i inne. Problem odoru, będzie 

dotyczył całego miasta i  miejscowości 
sąsiadujących np. Olsztyna, Srocka, 
Brzyszowa, ponieważ samochody wy-
pełnione śmierdzącym szlamem mogą 
poruszać się przez ulice każdej z dziel-
nic i  każdej miejscowości. Budowa tej 
śmierdzącej inwestycji jest blokowana 
przez mieszkańców całej Polski. PROSZĘ 
O  WSPÓŁPRACĘ, by nasze miasto nie 
zostało skażone odorem, by nie doszło 
do skażenia wody pitnej w  studniach 
głębinowych, które znajdują się w  bli-
skim sąsiedztwie terenu przeznaczone-
go do realizacji tej instalacji. Ujęcia wo-
dy pitnej w  Mirowie obsługują teren 
Częstochowy, Poczesną i Blachownię.

Tylko WSPÓLNIE możemy zabloko-
wać inwestycję znacząco oddziaływają-
cą na środowisko.

Proszę, zgłaszajcie się do zbierania 
podpisów: tel. 607360966”.

UWAGA: Spotkanie informacyjne 
w tej sprawie odbędzie się 29 czerwca 
w Urzędzie Miasta w sali sesyjnej o go-
dzinie 17.00. W spotkaniu udział zapo-
wiedział m.in. właściciel firmy Agronica 
z Wierzchowiska.

 ■ TS
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MERCEDES GLC COUPE 
220 
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
219.900 zł

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

77.900 zł

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

144.900 zł

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

43.800 zł

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

79.900 zł

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

77.900 zł

TOYOTA AURIS 
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,  
kraj., I-wł., 

49.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowa-

ny, 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 X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FIAT TIPO 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  46.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, kraj., I-wł.,  

serwisowany,                     166.800 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       173.900 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,   6.100 zł
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016, 63.900 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., 18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006, 11.800 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,      

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

 19.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,    

 54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
TOYOTA COROLLA VERSO, 1.8 E, rok prod. 2008, kraj.,  

 23.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 17 czerwca 2022

AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

218.900 zł



6 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 20-21 CZERWCA 2022OGŁOSZENIA

 ● 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

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  

70 zł, tel. 660 714 015

 ● 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

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

SPRZEDAM 

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kawiarka ciśnieniowa De Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”, 
rozm. 36 - 150 zł,  
tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny 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

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Obraz ręcznie malowany, por-
tret młodej kobiety, akwarele na 
desce lipowej, wymiary: szer. 
20cm x wys. 31cm, cena 40zł. 
Tel. 794 239 418

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 
215/55 R18 Continental,  
tel. 504 096 304

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

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

 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 
2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 
Tel: 697 272 102

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena 100 
zł. Tel: 697 272 102

 ● TELEWIZOR SONY  
KD-32RE400LED, zakupiony  
w 2018 r., tel. 503 775 955

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI

USŁUGA KOSMETYCZNA u klienta w domu.
Tel. 507 432 365

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998 m², ogrodzona, położo-
na 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

Mieszkanie M1 - 27,5 m²,  
IV piętro w bloku V-piętrowym  
z windą, w dzielnicy Północ.  
Po generalnym remoncie,  
gotowe do zamieszkania. 
Cena: 195,000 zł. 
Tel. 502 036 568

 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 560 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● 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

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

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał, tel. 
660 714 015

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

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

 ● Poznam panią, może być  
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

 ● Stajenny Niemcy, praca od zaraz. 
Bezpłatne akwaterowanie. Męż-
czyźni bez załogów. Szczegóły 
pod nr tel. +48 725 066 959
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Lolka to 4-letnia suczka, przeby-

wająca w domu tymczasowym i ma-

rząca o opiekunie, który przygarnie 

ją na stałe. Jest miłośniczką przytu-

lania, 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 towa-

rzyskim gronie. Lolka jest średniej 

wielkości suczką. Waży 16 kg.  Jest 

zdrowa, wesoła i wysterylizowana.

Bryś to malutki 5-latek bardzo ładnie 

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.

Alfik jest trzyletnim miłośnikiem przytu-

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.

B RYŚ

LO LK
A

A LF I K

FUNDACJA PSIA DUSZKA
Kontakt: 694 132 231Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Lunka pozdrawia z nowego domu!

B R U N O

Bruno - Czeka u nas na dom już prawie cztery 
lata. Piesek trafił pod nasza opiekę od kobiety, która 

przygarnęła go do domu z ulicy, ale nie umiał po-

rozumieć się z jej psami. Bruno nie kocha od razu, 

potrzebuje kilku spotkań aby zaufać, ale gdy to już się 

stanie, oddaje się bez granic tej miłości. Osoby które 

regularnie wyprowadzają go na spacery mogą go 

tulić, brać na ręce, przytrzymywać i wykonywać czyn-

ności pielęgnacyjne. Każda nowa osoba może z nim 

wyjść na spacer, ale nie może go sama dotykać ani 

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 cza-

sami Bruniu próbuje mu coś wytłumaczyć. Te zacho-

wania 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 

ktoś chciałby z nim poćwiczyć będzie niezły materiał 

na uczonego psa bo ma duża motywację do pracy i 

energię którą można w fajny sposób wykorzystać. 

Bruno ma 5 lat, jest pieskiem niedużym. Waży teraz 

nieco więcej, bo mu urosło sadełko zimowe, ale jego 

waga standardowa to 12-13 kg. Jest pogodny, szybki, 

zwinny. Pięknie stróżuje i jeśli ktoś chciałby psiaka, 

który przez ogrodzenie pokazuje obcym, że nie warto 

wchodzić to on bardzo ładnie potrafi zagrać obrońcę 

domu :)

S A R A
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym charak-

terem i prawie 3 letnim stażem w naszej Fun-

dacji!  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!
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