
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI

Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych
Nad ranem w minioną niedzielę przy Alei Nie-
podległości doszło do tragicznego w skutkach 
wypadku. Kierujący renault potrącił przecho-
dzącego na wyznaczonym przejściu dla pieszych 
20-letniego mieszkańca Częstochowy. Młody 
mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń 
zmarł.

- Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4.30 przy 
Alei Niepodległości w Częstochowie. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów z wydziału ruchu drogowego wynika, że 27-letni kie-
rowca renault, poruszając się w kierunku centrum miasta nie 
ustąpił pierwszeństwa pieszemu, znajdującego się na pasach. 
W wyniku tego zdarzenia, 20-letni mężczyzna z Częstochowy 
odniósł poważne obrażenia. Pomimo udzielonej pomocy me-
dycznej zmarł w szpitalu. Kierowca samochodu był trzeźwy, 
nie odniósł obrażeń. Śledczy, wspólnie z prokuratorem, wyja-
śniają szczegóły tego tragicznego zdarzenia. Za spowodowanie 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym sprawcy grozi do 8 lat po-
zbawienia wolności – informuje biuro prasowe KMP w Często-
chowie i podkreśla, że jest to piąty wypadek śmiertelny na dro-
gach naszego powiatu – trzeci z udziałem pieszego. Do dwóch 
wcześniejszych doszło w styczniu: na ul. Krakowskiej w Często-
chowie i w Woli Kiedrzyńskiej.

Policja w związku z tym apeluje: Zbiżając się do przejścia 
dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność! Zwolnij! Kieruj 
się zasadą ograniczonego zaufania w miejscach wzmożonego 
ruchu niechronionych uczestników ruchu drogowego! Wzmo-
żona koncentracja kierowcy, szczególna ostrożność w rejonie 
przejścia dla pieszych oraz prędkość dostosowana do wa-
runków panujących na drodze może wystarczyć, by uratować 
życie pieszego! Pamiętajmy, że w przypadku zderzenia samo-
chodu z niechronionych uczestnikiem ruchu drogowego bardzo 
często odnosi on poważne obrażenia.

Paula Nogaj

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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MAMMOGRAFIA

Kobiety będą mogły bezpłatnie się przebadać
12 i 13 marca przy ul. Focha sta-

cjonować będzie mammobus, w 
którym kobiety w wieku 50-69 lat 
będą mogły skorzystać z bezpłat-
nego badania. Aby wziąć udział w 
akcji, należy jedynie zarejestrować 
się telefonicznie lub online. Ba-
dania realizowane są przez Lux 
Med w ramach finansowania NFZ. 

Z bezpłatnego badania mammogra-
ficznego mogą skorzystać kobiety w wie-
ku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie 

są leczone z powodu raka 
piersi, a także:
• nie miały wykonywa-
nej mammografii w ra-
mach programu w cią-
gu 24 miesięcy.
• lub są w grupie ryzyka  
i roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne 
wskazania do wykona-

nia ponownej mammografii po upły-
wie 12 miesięcy.

Mammobus będzie stał przy  
ul. Focha obok marketu Auchan: 
12 marca od 10.00 do 17.00 
13 marca od 8.00 do 15.00

W tym roku uprawnienia do skorzy-
stania z bezpłatnej mammografii na-
bywają panie z rocznika 1970.

Badania wykonywane są ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi fi-
nansowanego przez NFZ i nie wymaga-
ją skierowania lekarskiego. Panie zain-
teresowane badaniem mogą się zare-
jestrować pod nr tel. 586 662 444 lub 
na stronie www.mammo.pl/formularz. 
Zgłaszając się na badanie należy za-
brać ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii. Paula Nogaj



2. PONIEDZIAŁEK-WTOREK 17-18 LUTEGO 2020 AKTUALNOŚCI
ELEKTRONICZNIE OD 2 MARCA

Rekrutacja do przedszkoli

JAZZTOCHOWA

,,Polish Jazz Requiem” braci Oleś

Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta przypomina o obowią-
zujących terminach i zasadach 
rekrutacji do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 
2020/2021. Rekrutacja nowych 
kandydatów ma rozpocząć się  
2 marca w systemie elektro-
nicznym. Do tego czasu rodzice 
dzieci, które obecnie uczęsz-
czają do przedszkoli, mają 
potwierdzić wolę kontynuacji 
posyłania dziecka do danego 
przedszkola w kolejnym roku 
szkolnym. 

- Dlatego na razie nie można 
też precyzyjnie określić, ile miejsc 
w miejskich przedszkolach będzie 
czekać na nowych kandydatów 
(prawdopodobnie dostępnych bę-
dzie ok. 1,4 tysiąca miejsc). Łącz-
nie mamy w przedszkolach ok. 5,5 
tysiąca miejsc. Przypominamy, że 
rekrutacja jest prowadzona w 
trzech etapach – informuje Urząd 
Miasta Częstochowy.

W pierwszym etapie rodzice 
dzieci, które obecnie uczęszczają 
do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w  szkole podsta-
wowej w terminie  do  24 lutego 
2020 r. potwierdzają w swojej pla-
cówce wolę kontynuacji wychowa-
nia przedszkolnego dziecka w ko-
lejnym roku szkolnym. Brak po-
twierdzenia w  określonym termi-
nie będzie równoznaczny z  rezy-
gnacją z  miejsca w  przedszkolu/

oddziale przedszkolnym. Drugi 
etap dotyczyć będzie rekrutacji 
dla  nowych kandydatów  (nie 
uczęszczających obecnie do żad-
nego przedszkola/oddziału przed-
szkolnego lub nie składających 
woli kontynuacji na kolejny rok 
szkolny). Trwać on będzie od  
2 marca do 16 marca 2020 r. z wy-
korzystaniem systemu elektro-
nicznego. Ważna informacja jest 
taka, że system zostanie urucho-
miony i udostępniony dopiero w 
poniedziałek 2 marca 2020 roku o 
godz. 9:00. Wcześniej Wydział 
Edukacji oraz przedszkola przeka-
żą oczywiście w osobnym komuni-
kacie dokładny link do strony na 
stronie internetowej UM. Trzeci 
etap będzie dotyczyć postępowa-
nia uzupełniająca. Odbędzie się 
on pod warunkiem posiadania 
wolnych miejsc wychowania 
przedszkolnego - w  terminie  25 
maja do 1 czerwca 2020 r.

Zasady rekrutacji do publicznych 
przedszkoli i  oddziałów przed-
szkolnych w  publicznych szko-
łach podstawowych i  zespołach, 
a także wybranych przedszkoli 
niepublicznych na rok szkolny 
2020/2021:

- Rekrutacja do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w Często-
chowie będzie odbywała się z wy-
korzystaniem  systemu elektro-
nicznego. Rodzice wypełnią w for-
mie elektronicznej wniosek o 
przyjęcie do  przedszkola  znajdu-
jący się na  stronie interneto-

wej,  której  otwarcie dla  nowych 
kandydatów nastąpi 2 marca 2020 
r. o godz. 9:00, co oznacza, że do 
tego czasu nie będzie możliwości 
logowania się i rejestrowania. Za-
mknięcie systemu nastąpi 16 mar-
ca 2020 r. o godz. 15.00. Po upły-
wie tego terminu wnioski nie będą 
już przyjmowane. Wniosek wypeł-
niony na stronie rekrutacyjnej na-
leży wydrukować, podpisać oraz 
złożyć w placówce pierwszego wy-
boru - również w terminie do  16 
marca 2020 r. do godz. 15.00. Jeśli 
rodzic nie będzie miał możliwości 
elektronicznego wypełnienia 
wniosku, będzie mógł otrzymać w 
dowolnym przedszkolu lub od-
dziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej wniosek w wersji 

papierowej i   po wypełnieniu zło-
żyć go w  przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym w szkole podsta-
wowej pierwszego wyboru, rów-
nież w terminie od 2 marca 2020 
r. do  16 marca 2020 r. Żadnego 
znaczenia nie ma kolejność uzu-
pełniania i składania wniosków 
pod warunkiem zachowania obo-
wiązujących terminów. W rekruta-
cji mogą wziąć udział  tylko dzieci 
zamieszkałe na terenie Miasta 
Częstochowy – wyjaśnia UM Czę-
stochowy.

System pozwala na kandydo-
wanie równocześnie do 3 przed-
szkoli/oddziałów przedszkolnych 
w kolejności zgodnej z  preferen-
cją. Na  stronie naboru zostaną 
podane szczegółowe informacje 

dotyczące zasad rekrutacji, har-
monogramu, instrukcji postępo-
wania oraz bieżących spraw zwią-
zanych z rekrutacją.

Rekrutacja dzieci niepełno-
sprawnych posiadających orze-
czenie o  potrzebie kształcenia 
specjalnego do przedszkoli inte-
gracyjnych i oddziałów integracyj-
nych w przedszkolach oraz szko-
łach podstawowych będzie prze-
prowadzona z wyłączeniem sys-
temu elektronicznego    tj. w celu 
pobrania wniosku rodzice dzieci 
niepełnosprawnych zgłaszają się 
bezpośrednio do  właściwej pla-
cówki integracyjnej lub z oddzia-
łami integracyjnymi, w której bę-
dzie prowadzony nabór i tam 
składają wnioski.

Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Będzie to swoisty hołd dla 
największych postaci muzyki 
jazzowej. Bracia Oleś – Bartło-
miej i Marcin wystąpią ze 
swoim nowym projektem pod-
czas koncertu w OPK „Gaude 
Mater”.

Bartłomiej Oleś to perkusista, 
kompozytor i producent muzycz-
ny, koncertujący i nagrywający z 
wybitnymi postaciami sceny mu-
zycznej całego świata. Ma na 
koncie około 30 płyt – w tym kil-
ka mających status ,,albumu ro-

ku”. Jego autorska płyta „Sha-
dows” – nagrana z pianistą Ken-
nym Wernerem – została uznana 
przez Polskie Radio najlepszym 
albumem jazzowym 2006 roku 
na świecie. Marcin Oleś to z kolei 
kontrabasista, kompozytor, au-

tor muzyki filmowej i teatralnej. 
Wiele pozycji z jego dyskografii 
uznawano za najlepsze albumy 
jazzowe roku. Współpracował 
m.in. z Jorgosem Skoliasem, Ken-
nym Wernerem, Tomaszem 
Stańko czy ,,Ziutem” Gralakiem. 
Występował na najważniejszych 
festiwalach jazzowych na całym 
świecie.

Wspólne przedsięwzięcie braci 
– pod nazwą ,,Polish Jazz 
Requiem” – to hołd oddany wiel-
kim postaciom kultury jazzowej. 
Inspiracją był album „Music for K” 
Tomasza Stańki – nagrany po 
śmierci Krzysztofa Komedy – jed-
nak bracia Oleś rozwijają ten po-
mysł i prezentują materiał upa-
miętniający wielu innych jazzma-
nów. Koncert będzie okazją do 
zastanowienia się, skąd wzięli się 
wielcy polskiego jazzu, kto ich in-
spirował i co po tych inspiracjach 
zostało. Na scenie – u boku braci 
– pojawią się Wojtek Jachna (trąb-
ka), Irek Wojtczak (saksofony, 
klarnet) oraz Bartosz Prucnal 
(saksofon altowy).

Koncert odbędzie się 28 lutego 
o godz.19.00 w siedzibie OPK 
,,Gaude Mater” przy ul. Dąbrow-
skiego 1. Impreza jest biletowa-
na, a ceny wejściówek to: 20 zł 
(ulgowy w przedsprzedaży), 30 zł 
(normalny w przedsprzedaży) i 50 
zł (w dniu koncertu).

Lutowy koncert nie będzie 
pierwszą wizytą braci Oleś w OPK 
,,Gaude Mater” – muzycy wystąpi-
li na tej scenie w 2018 roku wraz 
z Piotrem Orzechowskim ,,Piano-
hooliganem” z okazji Międzynaro-
dowego Dania Jazzu, a dwa lata 
wcześniej – z ,,Ziutem” Gralakiem 
i materiałem z ich wspólnej płyty 
,,Primitivo”. Bracia występowali 
też w Częstochowie z Jorgosem 
Skoliasem podczas Dni Europej-
skiej Kultury Ludowej.

OPK ,,Gaude Mater” zapowiada 
też, że pod koniec marca będzie 
gościć Marcina Świetlickiego z ze-
społem ,,Zgniłość”. Choć słynny 
krakowski poeta przez lata koja-
rzony był z rockowym składem 
,,Świetliki”, to najnowsza forma-
cja z jego udziałem – ,,Zgniłość” – 
znakomicie pasuje do formuły JA-
ZZtochowy. Obok Świetlickiego 
tworzą ją bowiem młodzi jazzma-
ni z Wybrzeża, którzy wcześniej 
wykonywali … jazzowe przeróbki 
piosenek ,,Świetlików”.

Z pełną listą aktualnych propo-
zycji OPK ,,Gaude Mater” można 
zapoznać się na stronie   
http://www.gaudemater.pl 

źródło i foto: UM Częstochowy
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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 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 WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia), tel. 602 307 570

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

n SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

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 lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

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

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

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

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

n SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł

tel. 660 714 015 

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE 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 

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

MATRYMONIALNE

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

n SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

n RENCISTA,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do 
przyjaźni lub na stałe (najchętniej 
bezdzietną). Proszę o sms i opis: 
tel. 531 638 188

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

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

PRZYJMĘ
KUPIĘ

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

KUPIĘ

KURSY

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH pamięć, uwaga, 
myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

ODDAM

WYNAJMĘ

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 ODDAM trzy kotki 4-miesięczne  
biało-bure. Tel. 667 499 164

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

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz. 
Jaskrów, 42-244 Mstów,  
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403 ODKUPIĘ 

nowy lub sprawny 
przyrząd do 

badania witamin 

Vitastiq2 
tel. 508 157 381

PROGRAMISTA PHP
Miejsce pracy: Częstochowa

Profil idealnego kandydata:
• Samodzielność i aktywność w działaniu
• Doskonała umiejętność analitycznego myślenia
• Dobra znajomość PHP 7, JavaScript (DOM), CSS 
• Znajomość SQL i baz danych MySQL
• Podstawowa znajomość środowiska pracy *nix  (uprawnienia,  

konfiguracja PHP)

Mile widziane:
• Znajomość środowiska WORDPRESS, PRESTA,  JQUERY, SASS, 

SMARTY, BOOSTRAP
• Umiejętność praktycznego stosowania standardów w3c

Oferujemy:
• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie  obowiązków na uczelni 

z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole,  udział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia  

zawodowego,  przyjazną atmosferę w pracy
 

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres: 
praca@iplus.com.pl
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OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
CZERWONY - 3 szt.

1.2 E+LPG,  rok prod. 
2017, kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

TOYOTA YARIS 1,33 E, 
rok prod. 2016  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

34.900 zł

RENAULT MEGANE  
1.2 E, rok prod. 2016,  
F. VAT, serwis,  
I - wł.

39.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 zł

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 OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł.  29.900 zł

n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy, 
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.  58.900 złn 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 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009  26.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  39.900 zł

n NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT  24.900 zł

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

n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW GOLF 1.5 D, rok prod. 2004  9.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

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

n CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011-2013 
kraj., I – wł., serwis

 12.900  zł 
 /18.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  29.900 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 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

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

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

n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008  11.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 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 FIAT SEICENTO, 1999 - 2002 2.500 / 2.900zł

n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012  26.500 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006  39.900 zł

n MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000  3.900 zł

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

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

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

 16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
 21.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.

 24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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