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Ostrożnie przy cmentarzach

Zatrzymany na DK1

Przewoził mięso w wątpliwych 
warunkach

Samochód dostawczy bez ważnych 
badań technicznych i z poważnymi 
usterkami, a tusze zwierzęce przewo-
żone w wątpliwych warunkach - tak w 
największym skrócie można podsu-
mować efekt kontroli jednego z 
pojazdów, któremu przyjrzał się patrol 
śląskiej Inspekcji Transportu Drogo-
wego. W efekcie niesprawny 
dostawczak odjechał... na lawecie, a 

sprawą przewozu mięsa 
zajął się lekarz weterynarii.

We wtorek rano (29 paź-
dziernika) inspektorzy ITD za-
trzymali na odcinku krajowej 
„jedynki” w Częstochowie sa-
mochód dostawczy, którego 
stan techniczny już z daleka 

przykuł ich uwagę. W trakcie kontroli drogo-
wej okazało się, że pojazd nie posiada waż-
nego badania technicznego. Auto miało 
uszkodzone zawieszenie, oberwane bocz-
ne drzwi przesuwne i brakowało jednej ze 
śrub mocujących koło. Co ciekawe, do 
otwarcia bocznych drzwi kierowca używał... 
śrubokręta. Mężczyzna został ukarany 
mandatem. Niedopuszczony do ruchu sa-
mochód odjechał z miejsca kontroli ITD na 
lawecie.

Pojazdem przewożono trzy półtusze 
cielęce z Opoczna do Katowic. Warunki 
sanitarne w przestrzeni ładunkowej sa-
mochodu wzbudziły zastrzeżenia kon-
trolujących. Dlatego na miejsce wezwa-
no lekarza weterynarii, który zajął się 
sprawdzeniem prawidłowości przewo-
zu mięsa. 

 Katarzyna Gwara

Wręczyca Wielka

Miał ponad 3 promile. 
Wsiadł za kierownicę

Mundurowi z kłobuckiej drogówki 
chcieli zatrzymać do kontroli tico. Po-
mimo wyraźnych sygnałów, kierowca 
ominął policjanta i odjechał. Jego 
ucieczka nie trwała zbyt długo - poli-
cjanci po krótkim pościgu zatrzymali 
pojazd. Jak się okazało, siedzący za kie-
rownicą 47-latek był kompletnie pijany. 
Miał ponad 3,3 promila alkoholu!

Policjanci z kłobuckiej drogówki kontrolo-
wali prędkość na ul. Śląskiej we Wręczycy 
Wielkiej. Uwagę mundurowych zwróciło tico 
jadące od Blachowni. Jego kierowca przekro-
czył dozwoloną prędkość o ponad 20km/h. 
Dodatkowo styl jazdy daewoo pozostawiał 
wiele do życzenia.

Wobec takich okoliczności mundurowi po-
stanowili zatrzymać pojazd do kontroli. - Po-

mimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania 
dawanych światłem w kolorze czerwonym, 
kierowca tiko nie zatrzymał się i odjechał w 
kierunku centrum Wręczycy Wielkiej - mówi 
mł. asp. Kamil Raczyński, oficer prasowy kło-
buckich policjantów.

Ucieczka 47-latka nie trwała za długo - po 
kilkuset metrach policyjny radiowóz dogonił 
daewoo i uniemożliwił mu dalszą jazdę.

W trakcie kontroli okazało się, że kierowca 
tico, 47-letni mieszkaniec powiatu często-
chowskiego, był kompletnie pijany. W jego 
organizmie było ponad 3,3 promila alkoholu.

Nieodpowiedzialnego kierowcę czekają 
surowe konsekwencje. Grożą mu: wysoka 
grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, a nawet kara więzienia. 
O dalszym losie mężczyzny zadecyduje pro-
kurator i sąd. 

 Katarzyna Gwara

W związku z dniem Wszyst-
kich Świętych w rejonie 
cmentarzy kierowcy muszą 
spodziewać się zmian w orga-
nizacji ruchu. Niektóre odcinki 
mogą być nieprzejezdne, na in-
nych może obowiązywać ruch 
w jednym kierunku. Musimy 
więc pamiętać, aby nie jeździć 
samochodem  „na pamięć”. 
Zwracajmy baczną uwagę na 
znaki drogowe!  Pamiętajmy 
też, że polecenia policjanta kie-
rującego ruchem są ważniejsze 
od sygnałów świetlnych i 
znaków drogowych!

Nie starajmy się też za wszelką 
cenę dojechać swoim samocho-
dem pod sam cmentarz.. Lepiej za-
parkować dalej i dojść kawałek niż 
utknąć w korku. Zmiany w organi-
zacji ruchu będą obowiązywały w 
piątek, 1 listopada od godz. 6.00 
do godz. 21.00.

Dodatkowo:
• ruch jednokierunkowy na ul. Rol-

niczej i na Promenadzie (cmen-
tarz „Kule”) będzie obowiązywał 
do niedzieli, 3 listopada do godz. 
20:00,

• w rejonie cmentarza przy ul. Zba-
wiciela zmiana w organizacji ru-
chu będą obowiązywać od 
czwartku, 31 października od 
godz. 14:00 do niedzieli, 3 listo-
pada do godz. 20:00,

• w rejonie cmentarza przy ul. Bia-
łostockiej od czwartku, 31 paź-
dziernika od godz. 12:00 do piąt-
ku, 1 listopada 2019 do godz. 
20:00,

Cmentarz przy ul. Św. Rocha
• Wyłączony z ruchu kołowego bę-

dzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wy-
jątkiem pojazdów MPK i TAXI) od 
ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. 
Od strony południowej do cmen-
tarza można będzie dojechać uli-
cami św. Jadwigi oraz jednokie-
runkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy,  
ks. Kubiny. Powrót  (również  jed-
nokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.

• Ruch jednokierunkowy obowią-
zywał będzie na ul. Sikorskiego – 
wjazd od ul. św. Krzysztofa, wy-
jazd na ul. Bialską.

• Przełożenie ruchu tranzytowego 
– droga DK-46 ( wyłączona z ru-
chu ul. św. Jadwigi), z kierunku 
od Opola ruch będzie się odby-
wał ulicami : św. Barbary, św. Au-
gustyna, Pułaskiego, ks. J. Popie-
łuszki , Jana Pawła II. W kierunku 
do Opola od Warszawy ruch bę-
dzie się odbywał ulicami Jana 
Pawła II, ks. J. Popiełuszki,  św. 
Kazimierza i  św. Barbary. Na kie-
runku z Kłobucka do Opola ruch 
będzie się odbywał ulicami : św. 
Rocha, Okulickiego, Szajnowicza 
-  Iwanowa, ks. J. Popiełuszki,  św. 

Kazimierza i  św. Barbary.
• Parkowanie czasowo będzie moż-

liwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. 
św. Jadwigi  między ul. Kubiny i 
ul. Wyszyńskiego i na istnieją-
cych w tym rejonie parkingach.

Cmentarz „Kule”
ulice:  Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
•  Wyłączone z ruchu kołowego (z 

wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) 
będą następujące odcinki ulic:

-  ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej 
do ul. Cmentarnej ,

-  ul. Wały Dwernickiego od ul. 
Cmentarnej do ul. Fieldorfa – Nila

-  ul. Cmentarna od ul. Tartakowej 
do bramy cmentarza.

• Ruch jednokierunkowy prowa-
dzony będzie ul. Rolniczą po-
cząwszy od ul. Dekabrystów, da-
lej Promenadą Niemena, skąd 
będzie można wyjechać w lewo 
ul. Brzeźnicką do ul. Dekabry-
stów lub w prawo ul. Wańkowi-
cza do alei Wyzwolenia.

•  Parkować będzie można na ist-
niejących parkingach oraz do-
datkowo na ul. Fieldorfa – Nila 
na odcinku od Promenady do 
przystanku MPK przy wejściu na 
teren cmentarza.

Cmentarz „Błeszno”
ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia
•  Ul. Palmowa będzie całkowicie 

wyłączona z ruchu kołowego.
• Przewiduje się ruch jednokierun-

kowy na ul. Bohaterów Katynia 
od skrzyżowania z ul. Limbową 
do skrzyżowania z ul. Bienia. Po-
nadto ruch jednokierunkowy 
obowiązywał będzie  na ul. Osi-
kowej (wjazd) oraz ul. Limbowej 
(wyjazd).

•  Parkować będzie można na ist-
niejących parkingach oraz do-
datkowo na ul. Bohaterów Katy-
nia, gdzie czasowo nie będą do-
stępne pasy dla ruchu rowero-
wego.

Cmentarz Komunalny  
- ul. Radomska

Zmiany polegają na ogranicze-
niu  parkowania na ul. Białostoc-
kiej po stronie wschodniej od wjaz-
du na drogę dojazdową do cmen-
tarza do ul. Radomskiej. Parkowa-
nie będzie możliwe na wyznaczo-
nych parkingach oraz na jezdni po 
wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz „Stradom”  
- ul. Piastowska

Wprowadza się ruch jednokie-
runkowy na odcinku ul. Piastow-
skiej od skrzyżowania z ul. Kawod-
rzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej 
(wyjazd) z parkowaniem po stronie 
południowej ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki”  
- ul. Zbawiciela

Zmiany polegają na wprowa-
dzeniu ruchu jednokierunkowego 
na ul. Zbawiciela w kierunku cmen-
tarza i parkowania po prawej 
(wschodniej) stronie ulicy.

Jeśli w pierwszych dniach listo-
pada będziemy chcieli skorzystać z 
komunikacji miejskiej, sprawdźmy, 
jak będzie ona funkcjonować. Wię-
cej na ten temat pisaliśmy tutaj:

https://zycieczestochowy.pl/
komunikacja-miejska-w-pierw-
szych-dniach-listopada/

 Katarzyna Gwara
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Jest zgoda radnych

MPK będzie 
spółką akcyjną

GITD

Przerażająca 
liczba naruszeń. 

Białoruski 
kierowca musiałby 
zapłacić 50 tysięcy!

„Łowcy cieni”

Przestępca poszukiwany 
listem gończym zatrzymany 

w Częstochowie

W ZSP nr 2

Kto wyremontuję salę 
gimnastyczną?

Konkurs

Jurajski Produkt Roku: poznaliśmy zwycięzców
Rewitalizacja Parku Lisiniec, 

dystrybucja wody pitnej z satu-
ratora w ramach kampanii „Piję 
wodę z kranu” i schronisko dla 
bezdomnych zwierząt to według 
kapituły konkursu „Jurajski 
Produkt Roku” jedne z najlep-
szych tegorocznych produktów.

Ideą konkursu „Jurajski Produkt 
Roku”, organizowanego przez  Re-
gionalną Izbę Przemysłowo-Handlo-
wą w Częstochowie, jest stworzenie 
przedsiębiorcom z regionu możli-
wości promowania nowoczesnych 
produktów i usług cechujących się 
wysoką jakością, oryginalnością i es-
tetyką. Konkurs upowszechnia zasa-
dy rzetelnego prowadzenia działal-
ności gospodarczej, a także wspiera 
i promuje lokalną przedsiębiorczość 
i inicjatywy gospodarcze. Daje fir-
mom okazję zaprezentowania swo-
jego dorobku i osiągnięć.

Finałowa gala podsumowująca 
XIX edycję konkursu odbyła się 23 
października w ramach III Jurajskie-
go Kongresu Gospodarczego.

A oto nagrodzeni w poszczegól-
nych kategoriach:

I.    Produkt bądź usługa budowlana:
•Kompleksowa Obsługa Budow-

nictwa KOBNEXT Sp. z o.o. –  Bu-
dowa hali magazynowej budyn-

ku biurowo-produkcyjnego, bu-
dynku pompowni ze zbiorni-
kiem wody p.poz wraz z infra-
strukturą zewnętrzną w Często-
chowie przy ul. Bojemskiego 25 
– Generalny Wykonawca

•X-KOM Sp. z o.o. – hala magazyno-
wa budynku biurowo-produkcyj-
nego, budynek pompowni ze 
zbiornikiem wody p.poz wraz z 
infrastrukturą zewnętrzną w 
Częstochowie przy ul. Bojem-
skiego 25

•Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. – Re-
witalizacja Parku Lisiniec w Czę-
stochowie – I etap Budowy Stre-
fy Wypoczynku

•BRUK S.A. – Innowacyjny prefa-
brykat betonowy dla budownic-
twa mieszkaniowego
II.    Produkt w dziedzinie ekologii, 
ochrony środowiska, odnawialnych 

źródeł energii:
•BMF Bogusław Foszmanowicz  – 

Miejski samochód elektryczny 
Mini M2

•STANDO Logistics Sp. z o.o. – 
Wdrożenie usługi transportu 
płynnych produktów spożyw-
czych i pasz przy pomocy nisko-
emisyjnych ciągników siodło-
wych zasilanych skroplonym ga-
zem ziemnym

III.    Usługa:
•Fundacja Pro Progressio – Promo-

cja gospodarcza i wsparcie roz-
woju inwestycji BSS w Polsce

•Hegelmann Transporte Sp. z o.o. 
– Usługi transportowe

•ESBANK Bank Spółdzielczy S.A. – 
Wspieranie ludzi i firm stąd

•Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Okręgu Częstochow-
skiego S.A. w Częstochowie – 
Usługa dystrybucji wody pitnej z 
saturatora w ramach kampanii 
„Piję wodę z kranu”

IV.    Produkt inny:
•KAR-BUD DEWELOPMENT Sp. z 

o.o.  – Projekt obiektu usługowe-
go Aleja 49 w Częstochowie

•SPOŁEM Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców „JEDNOŚĆ” – 
Zmodernizowany Spółdzielczy 
Dom Handlowy Sezam ul. Jagiel-
lońska 3/9

•MERCEDES BENZ – Autoryzowany 
Dealer i Serwis
V.    Społeczna Odpowiedzialność 

Biznesu – Etyka w Biznesie:
•STOLZLE CZĘSTOCHOWA SP. Z 

O.O.
VI.    Najlepsza Firma Rodzinna:

•KUBARA Sp. z o.o.
•Drukarnia Częstochowskie Zakła-

dy Graficzne S.A.
VII.    Najlepszy Samorząd Terytorialny

•Gmina Olsztyn
VIII.    Instytucja lub osoba zasłużona 

dla rozwoju lub promocji regionu:

•prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr 
h.c. – Rektor Collegium Huma-
num Szkoły Głównej Menadżer-
skiej z siedzibą w Warszawie

•Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami w Polsce Oddział w 
Częstochowie – Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt przy  
ul. Gilowej

•Kancelaria Radcy Prawnego Jacka 
Będkowskiego

Wyróżniono również uczennice i 
uczniów w kategorii ,,Młodzi In-
nowacyjni i Przedsiębiorczy”.  
Oto  nazwiska wyróżnionych:

•Maciej Pełka, Dawid Wiśniewski – 
Techniczne Zakłady Naukowe 
im. Gen. Władysława Sikorskiego

•Oskar Nabiałek, Jakub Rabęda – 
Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego

•Natalia Bednarska, Julia Wilk, Ma-
teusz Ząbkowski – Zespół Szkół 
im. Bolesława Prusa

•Roksana Lewicka, Karolina Musiał,  
Hubert Wójcik, Tetiana Zahovo-
ra – Zespół Szkół im. Gen. Włady-
sława Andersa

•Albert Skoczylas, Jakub Tajber – 
Zespół Szkół im. Jana Kochanow-
skiego

•Krystian Kałmuk, Krzysztof Ku-
charczyk, Radosław Nalberski,  
Oskar Pietrykowski – Zespół 

Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych im. Kazimierza Pułaskiego

•Emilia Chuda, Hubert Janeczek, 
Weronika Nocuń, Łukasz Spół-
czyński – Zespół Szkół Samocho-
dowo-Budowlanych

•Jakub Barwaniec, Julia Stobrawa –  
Zespół Szkół Technicznych im. 
Jana Pawła II
Podczas gali wręczono także 

pamiątkowe medale za zasługi 
dla działalności Regionalnej Izby 
Przemysłowo Handlowej w Czę-
stochowie. Otrzymali je: prezy-
dent  Krzysztof Matyjaszczyk, wi-
cemarszałkini Województwa Ślą-
skiego Izabela Domogała, prezes 
Zarządu Regionalnej Organizacji 
Pracodawców w Częstochowie 
Dariusz Jadczyk, prezes Często-
chowskiej Izby Rzemiosła i Przed-
siębiorczości Włodzimierz Biniek, 
prezes Zarządu Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie 
S.A. Marcin Kozak, dyrektor Od-
działu ING Banku Śląskiego S.A. w 
Częstochowie Sławomir Bubel, 
Regionalna Izba Gospodarcza w 
Katowicach, Regionalna Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w Radom-
sku, Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
oraz Politechnika Częstochowska.

Oprac. Katarzyna Gwara

Na parkingu przed jednym z częstochowskich centrów handlowych został 
zatrzymany Grzegorz K. pseudonim „Małpa”. Za 43-latkiem na początku roku 
został wydany list gończy. Był on bowiem podejrzany o popełnianie prze-
stępstw narkotykowych.

„Małpa” był ścigany od początku 2019 roku. List gończy za nim wydała Pro-
kuratura Okręgowa Warszawa – Praga, w związku z podejrzeniem popełnienia 
przestępstw narkotykowych. Mężczyzna był nieuchwytny. Do akcji musieli więc 
wkroczyć „łowcy cieni”. Kilka miesięcy szczegółowych ustaleń, analiz i spraw-
dzeń przyniosły efekty. Okazało się, że poszukiwany często zmieniał miejsce 
przebywania. Ukrywał się głównie na terenie woj. mazowieckiego. Aby zmylić 
policjantów zmienił sposób ubierania oraz swój wygląd. Na nic mu się to jed-
nak zdało - „łowcy cieni” ustalili miejsce jego pobytu i swoje informacje przeka-
zali policjantom z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach CBŚP. Grze-
gorz K. został zatrzymany na parkingu przed jednym z centrów handlowych. 
Zaskoczony widokiem funkcjonariuszy nie stawiał żadnego oporu.

Katarzyna Gwara

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę sali gimnastycznej w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Olsztyńskiej. Oferty 
można składać do 5 listopada.

Inwestycja obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz wykonanie 
jego nowego pokrycia z obróbkami blacharskimi, remont ścian i sufitów, wy-
mianę drzwi, remont parkietu, drabinek sportowych oraz montaż koszy do ko-
szykówki i siatki do piłki siatkowej. - Ponadto zostaną wymienione grzejniki z 
osłonami, wyremontowany hol i magazynek oraz część socjalna - szatnie i sa-
nitariaty. W strefie socjalnej planowany jest remont ścian, sufitów, wstawienie 
nowych ścian działowych oraz drzwi – wylicza Marcin Breczko z biura prasowe-
go magistratu. Zostaną też wyremontowane posadzki, nadproża, wykonana 
będzie nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, wymieniona instalacja elektrycz-
na i c.o., wraz z grzejnikami.

Oferty można składać do 5 listopada w Biurze Obsługi Interesanta w bu-
dynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej. - Wyłoniony w postępo-
waniu przetargowym wykonawca będzie miał za zadanie zrealizować inwe-
stycję do 30 sierpnia przyszłego roku. Główne prace budowlane byłyby reali-
zowane w czasie przyszłorocznych wakacji, tak, by nie zaburzać funkcjonowa-
nia szkoły – zapewnia Marcin Breczko. Katarzyna Gwara

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
przekształci się ze spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w spółkę akcyjną. Dzięki temu 
miejski przewoźnik będzie mógł rozszerzyć za-
kres świadczonych usług.

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, jed-
nostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyj-
ne. Mogą również do takich spółek przystępować. 
Tak więc spółka komunalna, jaką jest częstochowskie 
MPK Sp. z o.o., może przybrać formę organizacyjno-
-prawną spółki akcyjnej, w drodze przekształcenia w 
trybie przepisów kodeksu spółek handlowych. Zgodę 
na przekształcenie w spółkę akcyjną wyrazili często-
chowscy radni podczas ostatniej sesji.

- Przekształcenie MPK w spółkę akcyjną umożliwi roz-
szerzenie – w oparciu o majątek spółki – zakresu świad-
czonych usług o dodatkowe zlecenia. MPK będzie mogło 
np. prowadzić działalność związaną z naprawą i obsługą 
taboru zewnętrznych przedsiębiorstw – z Przedsiębior-
stwem Komunikacji Samochodowej Częstochowa pod-
pisano już list intencyjny w tej sprawie. Miejski przewoź-
nik będzie mógł też udostępniać zewnętrznym podmio-
tom swoją myjnię, a także prowadzić sprzedaż paliw - 
wyjaśnia Marcin Breczko z biura prasowego magistratu.

Po przekształceniu MPK w spółkę akcyjną jej całko-
witym właścicielem pozostanie Gmina Miasto Czę-
stochowa. Obecnie kapitał zakładowy MPK wynosi 
100 mln 759 tys. zł i dzieli się na 100 759 udziałów o 
wartości 1 tys. zł każdy. Wszystkie udziały posiada 
Gmina Miasto Częstochowa.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie podwyższe-
nia kapitału zakładowego MPK poprzez wniesienie 
aportu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego w łącz-
nej kwocie 36 mln 602 tys. zł i objęcie przez Gminę 
Miasto Częstochowa 36 602 nowych udziałów. - Gmi-
na jest właścicielem infrastruktury tramwajowej wy-
tworzonej w ramach projektu „Budowa nowoczesne-
go systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – 
rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i 
pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i 
Błeszno” (współfinansowanego ze środków UE) oraz 
4 smarownic do szyn. Wynikająca z szacunku rze-
czoznawców wartość prawa własności tego majątku 
wynosi 36 601 902 zł. Infrastruktura ta jest użytkowa-
na przez MPK - podsumowuje Marcin Breczko.

Katarzyna Gwara

Gdyby nie ustawowe ograniczenie wyso-
kości kary, zatrzymany przez śląską 
inspekcję białoruski kierowca miałby do za-
płacenia 50 tysięcy złotych. Mężczyzna 
notorycznie używał cudzych kart. Mało tego, 
aby nie stracić orientacji, założył sobie... ich 
rejestr. Zatrzymany do kontroli, próbował 
ukryć jedną z nich w skarpecie.

Pojazd rosyjskiego przewoźnika zatrzymała do 
kontroli śląska ITD, która prowadziła działania na 
krajowej „jedynce” w Częstochowie. Okazane 
przez białoruskiego kierowcę dokumenty tylko 
pozornie wyglądały prawidłowo. Kierowca jechał 
nie tylko na swojej, ale i cudzej karcie. Mężczyzna 
przyznał się do oszustwa. Kartę kolegi trzymał w 
skarpetce. Wśród okazanych dokumentów in-
spektorzy natrafili też na specjalny grafik, w któ-
rym szofer notował, kiedy używał cudzej karty. 
Gdy inspektor połączył z sobą wszystkie zapisy z 
kart, wyszła na jaw przerażająca liczba naru-
szeń. Prowadzący wielokrotnie przekraczał czasu 
prowadzenia bez przerwy, skracał odpoczynki, 
przekraczał dzienny czasu prowadzenia. - Za-
trważająca była beztroska Białorusina, który 
przeliczał sobie, ile zapłaciłby za to samo przewi-
nienie w innych krajach Unii Europejskiej. Nie in-
teresowały go przepisy, za to świetnie orientował 
się w wysokości kar - informują inspektorzy z 
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Po zsumowaniu, kara za wszystkie narusze-
nia wyniosłaby 50 tysięcy złotych. Ustawa 
ogranicza jednak wielkość do kwoty 12 tysięcy 
złotych dla przedsiębiorcy i 3 tysięcy złotych 
dla zarządzającego transportem. Ukarany zo-
stał również kierowca. Dostał mandaty karne 
na łączną kwotę 3 tysięcy złotych. Do czasu 
wpłacenia kaucji, kierowca miał przymusowy 
postój. Rosyjską ciężarówkę skierowano na 
parking strzeżony. Katarzyna Gwara



Ludzie potrzebują pomocy w różnych 
sytuacjach życiowych. Niektóre są 
proste i nie wymagają dużego poświę-
cenia, a jedynie odrobiny dobrych chęci 
i czasu. Tak było w przypadku poli-
cjantów z Pyrzowic, którzy pomogli 
mężczyźnie w kłopotliwej sytuacji.

„Pomagać i chronić” to dewiza, którą kie-
rują się policjanci w codziennej służbie. Cza-
sem wsparcie nie musi być przejawem wiel-
kiego poświęcenia, a znaczy dla kogoś w po-
trzebie bardzo wiele. Taka sytuacja spotkała 
policjantów z Komisariatu Policji w Pyrzowi-
cach, którzy podczas patrolu zauważyli kie-
rowcę znajdującego się w kłopotliwej sytu-
acji. Jak się okazało, w trakcie jazdy w aucie 
mężczyzny uszkodziła się opona. Było już po 
zmroku, a mieszkaniec powiatu tarnogór-
skiego nie miał odpowiedniego klucza, żeby 
samodzielnie zmienić koło. Mundurowi od 
razu zareagowali i postanowili mu pomóc. 

Asp. szt. Michał Brzezina oraz sierż. szt. Jaro-
sław Klama wyjęli klucz do kół znajdujący się 
w policyjnym radiowozie, lecz ten nie paso-
wał do uszkodzonego koła. Policjanci nie po-
zostawili mężczyzny w potrzebie, sugerując 
wezwanie pomocy drogowej, ale pojechali 
do komisariatu i ze swoich prywatnych sa-
mochodów zabrali niezbędne klucze. Kilka 
chwil później sprawnie zmienili koło. Kierują-
cy mógł bezpiecznie wyruszyć w dalszą dro-
gę, a policjanci powrócić do swoich obowiąz-
ków służbowych. Stróże prawa szybko zapo-
mnieliby o sprawie, ale kilka dni później ich 
ludzki gest został doceniony przez miesz-
kańca powiatu tarnogórskiego w nietypowy 
sposób. Na skrzynkę e-mailową Naczelnika 
Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Katowicach skierował on swoje podzię-
kowania dla mundurowych za okazaną po-
moc i uprzejmość. Jak sam określił, w jego 
przekonaniu postawa policjantów zasługuje 
na specjalne wyróżnienie.

Zabrzańscy policjanci za-
trzymali 15-latka, który w 
nocy z 21 na  
22 października brutalnie za-
atakował taksówkarza. 
Nastolatek sięgnął po nóż i 
zadał mu kilkanaście ciosów 
w głowę i rękę. Na szczęście 
mężczyźnie udało się uciec. 
Trwa ustalanie motywów 
działania 15-latka.

Do zdarzenia doszło przed go-
dziną 3.00 na ulicy Heweliusza w 
Zabrzu. Jak ustalili policjanci, 
15-latek zamówił kurs u taksów-
karza stojącego na parkingu przy 
ulicy Gdańskiej. Chciał jechać w okolicy ska-
teparku przy ulicy Heweliusza i za kurs za-
płacił z góry. W trakcie jazdy powiedział 
65-letniemu taksówkarzowi, że ktoś go śle-
dzi i kogoś się obawia, a na miejscu ma ode-
brać go ojciec. Po przyjeździe na wskazane 
przez 15-latka miejsce, poprosił on taksów-
karza o poczekanie z nim do chwili, aż przy-
jedzie po niego jego ojciec. Po 20 minutach 
oczekiwania, kiedy nikt się nie pojawił, 65-let-
ni kierowca taksówki zaproponował, że pod-
wiezie młodego człowieka na pobliską stacje 
paliw, gdzie bezpiecznie zaczeka na ojca, 
lub, jeśli woli, zostawi go tutaj, ponieważ nie 
może dużej czekać. Wtedy nieoczekiwanie 
15-latek zaatakował taksówkarza. Najpierw 
przyłożył mu nóż do szyi, a gdy ten usiłował 
się bronić, zaczął zadawać mu ciosy w głowę. 

W końcu taksówkarzowi udało się wytrącić 
nóż z ręki nastolatka, wyjść z samochodu i 
wezwać pomoc. Kiedy policjanci przyjechali 
na miejsce, młody zabrzanin nadal siedział 
w taksówce. Z relacji obecnych na miejscu 
policjantów wynika, że nastolatek zachowy-
wał się spokojnie i nie zdawał sobie sprawy 
z całej sytuacji. 65-letni taksówkarz, z liczny-
mi obrażeniami głowy oraz ręki, został prze-
wieziony do szpitala. Obecnie jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Zabrzański sąd 
przesłuchał młodego zabrzanina i zdecyduje 
o jego dalszym losie. Niewykluczone, że na-
stolatek będzie odpowiadał jak dorosły. W 
takim przypadku, jeśli jego czyn zostanie za-
kwalifikowany jako próba zabójstwa, będzie 
mu groziło dożywotnie więzienie. Na razie 
nastomiat najbliższe 3 miesiące 15-latek 
spędzi w schronisku dla nieletnich, gdzie 
poddany zostanie obserwacji.

Ponad pół promila 
miał w organizmie 31-
latek, który doprowadził 
do groźnej kolizji w Gli-
wicach. Na szczęście w 
wyniku tego zdarzenia 
nikt nie ucierpiał. Męż-
czyzna stracił już prawo 
jazdy, czekają go też do-
tkliwe kary finansowe.

Do kolizji doszło na ul. 
Kujawskiej. 31-letni miesz-
kaniec Zabrza stracił pa-
nowanie nad volkswage-
nem i uderzył w sygnaliza-
tory świetlne znajdujące się na przejściu dla 
pieszych. Szczęśliwie, na drodze jego prze-
jazdu nie znalazł się człowiek., bowiem zda-
rzenie mogłoby okazać się tragiczne w skut-
kach.

Badanie alkomatem wykazało u mężczy-

zny ponad pół promila alkoholu. Wsiadając 
w takim stanie za kierownicę, 31-latek po-
pełnił więc przestępstwo. Niestety, mimo 
medialnych kampanii i wiedzy o tym, że al-
kohol i prowadzenie auta to szczyt nieodpo-
wiedzialności, nie ma dnia, by policja nie za-
trzymała nietrzeźwego kierowcy.

Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy 
starszego małżeństwa z Jastrzębia 
Zdroju, gdyby nie reakcja jednego z są-
siadów. Mężczyznę zaniepokoiły krzyki 
dobiegające z mieszkania, dlatego po-
stanowił powiadomić policjantów. 
Dzięki niemu, pomoc do schorowanych 
ludzi dotarła na czas...

Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o 
krzyku dobiegającm z jednego z mieszkań. 
Mężczyzna, który zadzwonił pod numer alar-
mowy, był zaniepokojony, gdyż znał sąsia-
dów, którzy tam mieszkają i wiedział, że to 

starsze, schorowane małżeństwo. Kiedy na 
miejsce przyjechali stróże prawa, odgłosy 
ustały. Pomimo wielokrotnego pukania, nikt 
nie otwierał drzwi. Policjanci oraz funkcjona-
riusze straży pożarnej, którzy także byli na 
miejscu, postanowili wejść siłowo do miesz-
kania. Decyzja ta była trafna. Okazało się bo-
wiem, że 90-latek, który opiekował się swoją 
87-letnią, obłożnie chorą żoną, przewrócił 
się i nie mógł wstać. Pozostało im jedynie 
wołanie o pomoc, na które zareagował je-
den z sąsiadów. Na miejsce przyjechały ka-
retki pogotowia. Załoga medyczna zaopie-
kowała się zarówno 87-latką, jak i jej mężem.

Zawierciańscy policjanci pomogli 
rodzicom poparzonej dziewczynki w 
szybkim dotarciu do szpitala. Wcze-
śniej przerażony ojciec zatrzymał się 
przy radiowozie i poprosił munduro-
wych o pomoc. Ze względu na duży 
ruch, mężczyzna utknął w korku. Li-
czyła się każda minuta. Policjanci na 
sygnałach przewieźli ranne dziecko i 
jego matkę do szpitala.

Do sytuacji doszło w niedzielę po po-
łudniu, na drodze krajowej nr 78, przed 
wjazdem do miasta od strony Szczeko-

cin. W tym czasie pełnili tam służbę poli-
cjanci z wydziału ruchu drogowego. Przy 
ich radiowozie zatrzymał się kierowca, 
który wiózł poparzoną 6-letnią dziew-
czynkę. Mężczyzna poprosił munduro-
wych o pomoc w pokonaniu zakorkowa-
nej drogi. W związku z tym, że stan zdro-
wia dziewczynki wymagał natychmiasto-
wej pomocy lekarskiej, policjanci podjęli 
decyzję o przewiezieniu jej do szpitala. 
Zabrali ranne dziecko i jego matkę do ra-
diowozu i używając sygnałów pojazdu 
uprzywilejowanego szybko przetranspor-
towali do szpitala.

Były prezes Woje-
wódzkiego Parku 
Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie 
został zatrzymany 
przez policjantów z 
Wydział do Walki z 
Korupcją KWP w Ka-
towicach w związku 
z przyjęciem 100 tys. 
złotych korzyści ma-
jątkowej. Wcześniej 
stróże prawa zatrzy-
mali jednego z 
managerów WPKiW 
S.A. Decyzją sądu 
były prezes spółki 
trafił do tymczaso-
wego aresztu. Obu 
podejrzanym grozi 8 
lat więzienia.

Zatrzymanie podejrzanych o korupcję to 
efekt wspólnych działań policjantów z Wy-
dział do Walki z Korupcją KWP w Katowicach 
oraz Prokuratury Okręgowej w Katowicach. 
Stróże prawa prowadzą śledztwo nadzoro-
wane przez prokuraturę w sprawie przyjęcia 
korzyści majątkowej w związku z pełnieniem 
funkcji publicznej w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

W maju policjanci zajmujący się zwalcza-
niem korupcji zatrzymali na gorącym uczyn-
ku jednego z managerów Wojewódzkiego 
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w 
chwili przyjęcia korzyści majątkowej w kwo-
cie 100 tys. złotych. Mężczyźnie zarzucono 
wówczas powoływanie się na wpływy w za-
rządzie spółki w celu zawarcia korzystnej 
umowy dla jednego z przedsiębiorców pro-

wadzących działalność gospodarczą na tere-
nie Parku Śląskiego.

Gromadzony następnie sukcesywnie ma-
teriał dowodowy doprowadził do zatrzyma-
nia ówczesnego prezesa WPKiW S.A., które-
mu przedstawiono zarzut przyjęcia korzyści 
majątkowej w kwocie 100 tys. złotych.  
Z ustaleń śledczych wynika, że zarówno ma-
nager, jak i prezes działali wspólnie i w poro-
zumieniu.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Ka-
towicach, Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód 
w Katowicach zastosował wobec byłego pre-
zesa WPKiW S.A. środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztu na okres  
2 miesięcy. Obu podejrzanym grozi kara  
8 lat pozbawienia wolności.

ŚRODA-CZWARTEK 30 października-1 listopada 2019 3.Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Nie mógł poradzić sobie ze 
zmianą koła. Pomogli stróże 

prawa

15-latek rzucił się z nożem  
na taksówkarza

Zapłaci za głupotę...

Jeden telefon może uratować 
życie Pomogli dotrzeć do szpitala

Zatrzymani za korupcję

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

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 toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

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

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, mo-
skwicz , 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 WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące 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 DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

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

PRACA

USŁUGI
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

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

centrumwag@gmail.com
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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 MAZDA 6 2.0 E, kraj., I – wł. 49.900 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 PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 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 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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