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Częstochowa

Prezydent apeluje o usunięcie plakatów

Blachownia

Z walizką na 
komisariat

„Dzień dobry. Przysze-
dłem, bo jestem poszukiwany 
i mam dość ukrywania się” - 
tymi słowami 44-latek 
przywitał się z dyżurnym w 
komisariacie w Blachowni. 
Miał nawet ze sobą walizkę. 
Mężczyzna od 3 lat unikał 
wymiaru sprawiedliwości. 
Stwierdził jednak, że już ma 
dość ukrywania się.

Kilka dni temu przed okien-
kiem dyżurnego Komisariatu 

Policji w Blachowni 
stanął mężczyzna, 
który powiedział, że 
jest poszukiwany 
do odbycia kary 
więzienia i chce, 
aby go zatrzymać, 
ponieważ ma już 
dosyć ukrywania 

się przed funkcjonariuszami. 
44-latek twierdził, że jest tym 
zmęczony i chce odpocząć. Jak 
się okazało, w jego sprawie za-
padł wyrok skazujący na karę 2 
lat pozbawienia wolności za 
kradzieże. Skazany miał nakaz 
zgłoszenia się   do zakładu kar-
nego w 2015 roku. Postanowił 
jednak się ukrywać przed orga-
nami ścigania. W konsekwencji 
mężczyzna od 3 lat był poszuki-
wany listem gończym. Uciążliwe 
ukrywanie się i ciągła obawa, że 
w końcu  „wpadnie”  w ręce po-
licji sprawiły,  że kilka dni temu 
44-latek sam oddał się w ręce 
sprawiedliwości.

Mężczyzna trafił do policyj-
nego aresztu, a następnego 
dnia został przewieziony do 
więzienia, gdzie spędzi kolej-
ne dwa lata.

Katarzyna Gwara

Gmina Wręczyca Wielka

Chciał uciec przed policjantami. 
Zatrzymał się na drzewie

Uderzeniem w drzewo zakończyła się ucieczka 
kierowcy skody, który nie zatrzymał się do poli-
cyjnej kontroli drogowej w Borze Zapilskim (gmina 
Wręczyca Wielka). Okazało się, że 43-letni męż-
czyzna kierujący osobówką miał dwa powody do 
ucieczki: był nietrzeźwy i jechał „na zakazie”. Teraz 
będzie odpowiadał za trzy przestępstwa, a o jego 
dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Bór Zapilski (gmi-
na Wręczyca Wielka). Mundurowi z Komisariatu Policji we 
Wręczycy Wielkiej postanowili skontrolować osobową 
skodę jadącą w kierunku miejscowości Nowiny.

Pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania dawa-
nych światłem w kolorze czerwonym, kierowca skody 
ominął policjanta i odjechał. Mundurowi ruszyli w pościg. 
Kierowca nic sobie z tego nie robił - ciągle gwałtownie 
przyspieszył. W pewnym momencie stracił panowanie 
nad pojazdem, nie wyhamował i uderzył w przydrożne 
drzewo.

Za kierownicą    siedział 43-letni mieszkaniec gminy 
Wręczyca Wielka. Mężczyzna miał w organizmie 1,5 pro-
mila alkoholu. Na dodatek obowiązywał go zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. Na skutek zdarzenia 
drogowego, które spowodował, nie odniósł poważnych 
obrażeń ciała.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości i „na zakazie” oraz nie-
zatrzymanie się do policyjnej kontroli odpowie przed są-
dem. Poza wysoką grzywną oraz orzeczeniem kolejnego 
zakazu, grozi mu kilkuletni pobyt więzieniu.

Katarzyna Gwara

Komitety mają jeszcze trzy 
tygodnie na usunięcie pla-
katów wyborczych z przestrzeni 
pasów drogowych ulic zarzą-
dzanych przez Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu w Często-
chowie. Prezydent Częstochowy 
apeluje o to, aby zniknęły 
jednak wcześniej - najlepiej 
przed pierwszym listopada.

Część komitetów przystąpiła 
do zdejmowania materiałów wy-
borczych tuż po wyborczej nie-
dzieli. Miasto, a zwłaszcza jego 
centrum,   jest więc już w dużym 
stopniu oczyszczone ze śladów 
niedawnej kampanii przed wybo-
rami parlamentarnymi. W wielu 
miejscach przy częstochowskich 
drogach plakaty jednak nadal wi-
szą.

Dlatego prezydent Częstocho-
wy, Krzysztof Matyjaszczyk apelu-
je do wszystkich komitetów wy-
borczych, na których ciąży obo-
wiązek posprzątania, o sprawne 
ich usunięcie:

–   Zbliżają się listopadowe 
święta: najpierw Wszystkich Świę-
tych, później Święto Niepodległo-
ści. Dobrze i stosownie byłoby 
obchodzić je w Częstochowie już 
bez widocznych śladów kampanii 
wyborczej w miejskiej przestrze-
ni. Dlatego bardzo proszę pełno-
mocników komitetów wybor-

czych oraz te kandydatki i kandy-
datów, których plakaty jeszcze 
wiszą, o to, aby – o ile to możliwe 
- zniknęły one do końca paździer-
nika. Z góry za to dziękuję!

Po wyborach do Sejmu i Sena-

tu RP komitety wyborcze mają - 
zgodnie z prawem - 30 dni od 
dnia wyborów na posprzątanie 
materiałów z przestrzeni publicz-
nej. W tym roku, dzięki wprowa-
dzonym regulacjom, udało się w 

dużym stopniu uporządkować 
kwestię wieszania materiałów 
wyborczych w pasach ulicznych. 
Służby miejskie sprawowały kon-
trolę nad wyborczym afiszowa-
niem, wyłapując przypadki nie-

zgodnego z przyjętymi zasadami 
prowadzenia kampanii z wyko-
rzystaniem terenów zarządza-
nych przez Urząd Miasta oraz 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

Katarzyna Gwara
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2. ŚRODA-CZWARTEK 23-24 października 2019 AKTUALNOŚCI

Szkoły zawodowe

Zawodowa współpraca

Dni otwarte

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami
22 i 23 października można kolejny raz sko-

rzystać z bezpłatnych konsultacji z logopedą, 
psychologiem, oligofrenopedagogiem i fizjote-
rapautą. To dobra okazja, by obejrzeć Centrum 
Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Ro-
dzinie i zapoznać się z jego pełną ofertą.

Podczas rozpoczynających się we wtorek o 
godz. 12.00 Dni Otwartych Centrum Pomocy 
Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie bę-
dzie można również obejrzeć  wystawę prac nade-
słanych na Międzyprzedszkolny Konkurs Plastycz-
ny „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnospraw-
ni wszyscy jesteśmy tacy sami „.

Centrum prowadzi wieloprofilową terapię skie-
rowaną nie tylko do dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnościami. Mogą się do niego    zgłaszać 
wszystkie osoby potrzebujące konsultacji i wspar-
cia związanego z rozwojem psychoruchowym 
dziecka, szczególnie   w przypadku dzieci do 10 ro-
ku życia. Można skorzystać zarówno z   porad le-
karskich, jak i pomocy   fizjoterapeutów, logope-
dów, pedagogów  oraz  oligofrenopedagogów.

Zespół specjalistów ośrodka fachowym wspar-
ciem i terapią obejmuje dzieci m.in.:
• które czasowo utraciły sprawność ruchową  np. w 

wyniku wypadku;
• wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju   

m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci 
po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z ni-
skim wynikiem Apgar;

• z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu   (np. 
kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);

• z porażeniem nerwów obwodowych  (np porażenie 
splotu ramiennego);

• z mózgowym porażeniem dziecięcym;
• z zespołami genetycznymi;
• z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS  - 

płodowym zespołem alkoholowym;
• z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego 

układu nerwowego  (m.in. małogłowie, wodogłowie, 
przepuklina oponowo-rdzeniowa);

• ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

• z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o 
nieustalonej etiologii  (np. w trakcie diagnozy).
Pomoc mogą uzyskać również rodzice i opieku-

nowie. Ośrodek daje im wsparcie, możliwość spo-
tkań grupowych, a także skorzystania z porad i 
prezentacji instruktażu ćwiczeń, które mogą kon-
tynuować z dzieckiem w domu.

W Centrum działają:   Ośrodek Konsultacji i Po-
radnictwa, Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej, 
Dom Dziennego Pobytu im. Misia i Margolci, Klub 
Dziecka I Rodzica „SŁONECZKO”.

Konsultacje, zajęcia i   terapie oferowane przez 
Centrum są dla mieszkanek i mieszkańców Czę-
stochowy bezpłatne za wyjątkiem rehabilitacji ru-
chowej, i niezależne od oferty NFZ i placówek 
oświatowych  (można korzystać z obu form wspar-
cia niezależnie od siebie i równolegle). Placówka 
działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie.

Dni otwarte odbędą się 22 i 23 października 
2019 roku   w godzinach 12.00 – 18.00. Oprócz kon-
sultacji ze specjalistami i obejrzenia ośrodka, to także 
okazja do zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywi-
dualne oraz grupowe, które oferuje Centrum. Osoby 
zainteresowane konkretną godziną konsultacji pro-
szone są o wcześniejszy kontakt z ośrodkiem (osobi-
sty lub telefoniczny).

22 października zostaną również wręczone na-
grody przedszkolakom biorącym udział w ogło-
szonym z okazji dni otwartych konkursie plastycz-
nym pt. „Nasze urodziny – sprawni czy niepełno-
sprawni, wszyscy jesteśmy tacy sami”. Miał on na 
celu    upowszechnianie wiedzy na temat osób z 
niepełnosprawnością, odwołując się do takich 
wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja i szacu-
nek dla ludzi z   niepełnosprawnością.

DANE KONTAKTOWE:
Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu  

i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa,  

tel. 34 361 59 43
oprac. Katarzyna Gwara

Dzięki projektom 
realizowanym przy 
wsparciu Funduszy 
Europejskich zmienia 
się wizerunek i opinia 
o szkołach zawodo-
wych. Coraz więcej z 
nich to najwyższej ja-
kości placówki nauki 
zawodu, które 
kształcą wysokiej 
klasy specjalistów w 
swoich dziedzinach.

Od 1 sierpnia 2016 
roku do 31 lipca 2017 
roku w ramach projek-
tu „Zawodowa współ-
praca” wsparcie otrzy-
mało 11 częstochow-
skich szkół zawodo-
wych. Uczniowie i na-
uczyciele mogli podno-
sić swoje kompetencje 
w ramach zajęć i kur-
sów, a szkoły dostały 
specjalistyczne doposażenie. Projekt przewidywał też 
współpracę z lokalnym rynkiem pracy, która polegała 
na organizacji odpłatnych staży i praktyk zawodowych 
dla uczennic i uczniów. Wartość projektu „Zawodowa 
współpraca” wyniosła 10 099 778,30 zł.

W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta studyj-
na zorganizowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, podczas której przyszli 
beneficjenci środków unijnych mogli obejrzeć zre-
alizowane inwestycje i dobre praktyki sfinanso-
wane w ramach projektu „Zawodowa współpra-
ca”. Odwiedzili dwie częstochowskie szkoły - Tech-
niczne Zakłady Naukowe i Zespół Szkół Przemysłu 
Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta.

Od 1 września 2019 roku ruszyła druga edycja pro-
jektu „Zawodowa współpraca”, w której wsparciem 
zostały objęte cztery częstochowskie szkoły zawodo-
we: Zespół Szkół im. Bolesława Prusa, Zespół Szkół 
Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Zespół 
Szkół Mechaniczno- Elektrycznych oraz Techniczne 
Zakłady Naukowe. Wszystkie otrzymają doposażenie, 
a nauczyciele i uczniowie skorzystają ze specjalistycz-
nych szkoleń oraz kursów. Wartość projektu „Zawo-
dowa współpraca 2” to 4 468 434,25 zł.

Projekt pn. „Zawodowa współpraca 2” jest współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Kampania „Białych 
Serc”

Częstochowscy policjanci

Bezpieczny przedszkolak
Częstochowscy 

policjanci spoty-
kają się z 
n a j m ł o d s z y m i 
u c z e s t n i k a m i 
ruchu drogowego, 
aby porozmawiać 
z nimi nie tylko o 
prawidłowych za-
chowaniach na 
drodze, ale także 
m.in. o bezpie-
czeństwie podczas 
zabawy w domu 
lub w parku.

Sierż.szt. Kamil Sowiński z Wy-
działu Prewencji KMP w Częstocho-
wie wspólnie z policjantką ruchu 
drogowego odwiedzili Przedszkole 
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny 
w Częstochowie. -  W trakcie spo-
tkania przeprowadzili rozmowy, 
mające na celu przekazanie naj-
młodszym wiedzę z zakresu bezpie-
czeństwa – mówi asp. szt. Marta Ka-
czyńska, oficer prasowy często-
chowskich policjantów. - Omówili 
zasady bezpiecznego zachowania 
się w domu oraz na drodze, jak i 
podczas zabawy np. na placu za-
baw czy w parku. Ponadto funkcjo-
nariusze pokazali przedszkolakom, 
jak wygląda wnętrze radiowozu 
oraz wręczyli kolorowanki eduka-
cyjne - dodaje.

Największym jednak zaintereso-
waniem cieszył się pokaz tresury i 
posłuszeństwa psa służbowego 
przeprowadzony przy udziale jego 
opiekuna asp.szt. Pawła Kowalczy-
ka. Dzieci mogły dowiedzieć się tak-

że o podstawowych zasadach za-
chowania się wobec psów i innych 
zwierząt.

W spotkaniach z najmłodszymi 
uczestniczą również dzielnicowi. 
Sierż.szt. Łukasz Frydrych z Komisa-
riatu Policji II przeprowadził poga-
dankę z uczniami klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 36, nato-
miast  mł. asp. Aleksander Zasada, 
asp. Marcin Purgal i sierż.szt. Mar-
cin Ślęzak z Komisariatu Policji I zło-
żyli wizytę w Niepublicznym Przed-
szkolu Zgromadzenia Sióstr Urszu-
lanek. Dzieci   bardzo aktywnie i 
chętnie rozmawiały na temat zna-
ków drogowych, sygnalizacji świetl-
nej oraz prawidłowych zachowań 
na drodze, placu zabaw i w domu.

- Działania profilaktyczne z dzieć-
mi pozwalają nie tylko przekazać 
podstawowe informację o bezpie-
czeństwie, ale również wpływają na 
kształtowanie pozytywnego wize-
runku służb mundurowych wśród 
najmłodszych obywateli – podsu-
mowuje asp. szt. Marta Kaczyńska.

Katarzyna Gwara

Częstochowa przyłączyła się 
do XV kampanii ,,Białych 
Serc” – profilaktycznej akcji, 
która potrwa do 25 paździer-
nika. W jej ramach na  
pl. Biegańskiego odbył się 
happening dla młodzieży.     

Kampania ,,Białych Serc” ma 
ostrzegać dzieci, młodzież, ale tak-
że dorosłych przed narkotykami i 
innymi groźnymi używkami. Pomy-
słodawcą jest Mariusz Zalewski, a 
głównym organizatorem – Grupa 
Zalewski Patrol we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Hospicjum Kró-
lowej Apostołów w Mławie. Sym-
bolem kampanii są zawieszone w 
oknach białe serduszka. Swoim za-
sięgiem akcja przekracza granice 
Polski – dotarła już do Ukrainy, 
Francji, Szwecji, Włoch czy Stanów 
Zjednoczonych. W tym roku prze-

wodnim tematem jest problem sa-
mobójstw wśród dzieci i młodzie-
ży.

22 października na placu Bie-
gańskiego odbyło się spotkanie 
edukacyjne dla szkół ponadpod-
stawowych. Uczennice i uczniowie 
obejrzeli dwa przedstawienia – 
przygotowane przez Szkołę Pod-
stawową nr 31 w Częstochowie 
oraz podopiecznych MONAR-u w 
Dębowcu – laureatów ubiegłorocz-
nej edycji konkursu „Małe Formy 
Teatralne”. W programie był także 
występ młodzieży z V LO im. A. Mic-
kiewicza oraz pokaz umiejętności 
psa wyszkolonego do poszukiwa-
nia środków psychoaktywnych. 
Wszyscy zgromadzeni na ,,Biega-
nie” dostali białe balony w kształcie 
serc i lizaki jako symbole kampanii.

Oprac. Katarzyna Gwara
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LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka 
+ komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM SAMOCHÓD  
VW Golf V – 2006 r., 1.9 TDI 
– przebieg 136 tys. km, 
automatyczna skrzynia. 
Tel. 508 173 008,  504 209 884

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford 
Focus GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / 
przebieg 109 tys. km, FULL OPCJA - 
10500 zł / do negocjacji.  Tel.: 608 
825 187

n SPRZEDAM OBRAZ olejny 
Aniołek - 50 zł 
Koń (szkic) - 30 zł 
tel. 663 626 576

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. 
Cena 20 zł. Tel. 667 499 164

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

n PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  

np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , 

JUNAK , OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód  
z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych 
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘKUPIĘ

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – 
pozna panią. Stan cywilny pani nie-
istotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, 
skromny, uczciwy, bez nałogów 
pozna do stałego związku uczciwą 
kobietę o dobrym sercu, która kocha 
spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424 
Częstochowa

SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, 
pozna kobietę, chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511 224 410

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony

Kursy doskonalące dla 
kwalifikowanych pracowników 

ochrony warunkujące 
przedłużenie uprawnień. 

S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 
biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 

Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

NIERUCHOMOŚCI KURSY

Pracowników bez doświadczenia  
do pomocy na budowie  

w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek  

2.200 zł netto!  
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACAUSŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA               – NIERUCHOMOŚCI                   – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ              – MATRYMONIALNE           –  INNE       – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł

n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008 18.600 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n OPEL ASTRA  1.4 TE, 2011, 
kraj., I – wł., serwis 19.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,  12.900-
15.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

n MERCEDES SPRINTER 211 2,2 D, 
rok prod. 2007, 19.000 zł netto

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n OPEL ASTRA  IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł. 45.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł. 5.900 zł

n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT 32.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

TOYOTA RAV IV  
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.

84.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis.,  
F. VAT

29.900 zł

RENAULT CLIO 1.5 D, 
zakup 2017,  
kraj.,  I - wł. 
F. VAT

29.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

5.600 złn ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003

49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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