
Inauguracja roku szkolnego 
2022/2023 w  Szkole Podsta-
wowej nr 20 w  Częstochowie 
była połączona z rozpoczęciem 

akcji “Bezpieczna 
droga do szkoły”. 
W  działania poli-
cjantów śląskiej 
drogówki włączyli 
się także… pił-
karze Rakowa 

Częstochowa. Mateusz Wdo-
wiak i Bartosz Nowak wspólnie 
z  mundurowymi przeprowa-
dzili dla najmłodszych 
instruktaż przechodzenia przez 
jezdnię.

-Od 1 września w okolicach szkół 
należy spodziewać się zwiększone-
go natężenia ruchu. Nad bezpie-
czeństwem uczniów, którzy po dłu-
giej przerwie powrócili do szkół, 

czuwają śląscy policjanci, którzy 
nadzorują też ruch w rejonie placó-
wek oświatowych. Dzisiaj policjanci 
z  Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w  Ka-
towicach i Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie zainaugurowali ak-
cję „Bezpieczna droga do szkoły”. 
W  akcję włączyli się także piłkarze 
Rakowa Częstochowa Mateusz 
Wdowiak i Bartosz Nowak. Punktu-
alnie o  godzinie 9.00 mundurowi 
wraz ze sportowcami odwiedzili 

Szkołę Podstawową nr 20 w Często-
chowie. Policjanci przedstawili zało-
żenia akcji oraz przekazali najmłod-
szym informacje, w  jaki sposób 
przez cały wrzesień prowadzone 
będą prelekcje w szkołach dotyczą-
ce zasad bezpieczeństwa na dro-
dze. Po zakończonej akademii prze-
prowadzona została część praktycz-
na akcji. Uczestnicy wydarzenia 
przeszli w  rejon przejścia dla pie-
szych obok szkoły. Tam uczniowie 
klas pierwszych szkoły podstawo-
wej dowiedzieli się o tym, jak prawi-
dłowo przechodzić przez jezdnię. 
Następnie pierwszoklasiści wspól-
nie z piłkarzami Rakowa Częstocho-
wa i  mundurowymi przeszli przez 
jezdnię zgodnie z  podstawową za-
sadą: “popatrz w  lewo, popatrz 

w prawo i ponownie w lewo”
Podczas spotkania śląscy poli-

cjanci podsumowali również bez-
pieczeństwo na drogach wojewódz-
twa śląskiego zakończonych waka-
cji. Bezpieczeństwo najmłodszych 
to rzecz priorytetowa, o  czym 
świadczyć może bardzo liczna gru-
pa przedstawicieli mediów biorą-
cych udział w spotkaniu.

Zakończyły się wakacyjne re-
monty w  częstochowskich 
szkołach i  przedszkolach. Z  pra-
cami udało się zdążyć przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. Re-
alizowanych jest jeszcze 9 dużych 
inwestycji termomodernizacyj-
nych, jednak ich finalizacja 
powinna nastąpić w  najbliższym 
czasie. Jak poinformował często-
chowski magistrat, łączny koszt 
zakończonych i  kontynuowanych 
miejskich zadań oświatowych to 
ok. 40,8 mln zł.

– Jeżeli chodzi o większe remon-
ty, zadania takie jak remont dachu, 
korytarzy, podłogi, szatni, sanita-
riatów, wymiana okien, instalacji 
centralnego ogrzewania, kotłowni 
czy budowa windy realizowane by-

ły w  19 miejskich placówkach 
oświatowych. Trwa jeszcze remont 
sali gimnastycznej w SP 38. Sfinali-
zowana zostanie wkrótce także 
większość prowadzonych obecnie 
przez miasto inwestycji termomo-
dernizacyjnych realizowanych ze 
środków europejskich, central-
nych oraz miejskich. Kontynuowa-
ne prace nie powinny w  istotny 
sposób wpływać na komfort nauki 
i pracy w szkołach i przedszkolach 
w  rozpoczętym roku szkolnym. 
W  większości przypadków termin 
zakończenia inwestycji to koniec 
października br., w  jednym – ko-
niec września a w jednym – koniec 
listopada. Trzeba pamiętać, że 
prace w  tych szkołach trwały już 
także w  czasie minionego roku 
szkolnego i  musiano je pogodzić 

z  funkcjonowaniem szkół i  przed-
szkoli. Jeżeli chodzi o  inwestycję 
w Technicznych Zakładach Nauko-
wych jest to największe z  trwają-
cych zadań w  największej często-
chowskiej szkole średniej. Europej-
skie dofinansowanie w  ramach 
unijnych “dogrywek” miasto uzy-
skało dopiero pod koniec ubiegłe-
go roku, więc tu prace będą trwały 
jeszcze do końca września 2023 r., 
ale wykonawca ma świadomość, 
że szkoła musi działać  (kwestie 
wymiany instalacji c.o. są zaawan-
sowane, większość prac termomo-
dernizacyjnych w ciągu roku szkol-
nego będzie realizowana na ze-
wnątrz) – podsumowuje Wydział 
Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Miasta Częstochowy.
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Akcja trwała dwa dni

Szczęśliwy finał 
poszukiwań 66-latka  
z Lublińca

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Częstochowa

Już po remontach 
w placówkach oświatowych, 
finalizowane są jeszcze 
inwestycje 
termomodernizacyjne 66-latek, który 1 września 2022 r. wyszedł ze swojego 

miejsca zamieszkania w  Lublińcu i  nie powrócił oraz 
nie nawiązał kontaktu z bliskimi został odnaleziony po 
trwającej dwa dni akcji poszukiwawczej. Mężczyzna 
cały i zdrowy został przetransportowany przez zespół 
pogotowia ratunkowego do szpitala celem konsultacji 
medycznej.

– 1 i 2 września, na terenie Lublińca trwały zakrojone na szero-
ką skalę poszukiwania 66-letniego mężczyzny, który po południu 
wyszedł z miejsca zamieszkania i nie powrócił. W akcji poszuki-
wawczej uczestniczyli policjanci z  Lublińca, Woźnik i  Koszęcina, 
wspierani przez funkcjonariuszy z  katowickich Oddziałów Pre-
wencji Policji. W poszukiwania aktywnie włączyli się również stra-
żacy z JRG w Lublińcu, OSP Kochcice, Sadów, Koszęcin, Rusinowi-
ce, Lubliniec, funkcjonariusze SOK, Straży Leśnej, leśnicy oraz 
członkowie Grupy Poszukiwawczo – Ratunkowej z OSP w Solarni 
z psami. Powiadomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego 
przy Urzędzie Miasta w Lublińcu.

W piątek od wczesnych godzin rannych służby prowadziły po-
szukiwania na terenach leśnych w rejonie ulic Biała i Stara Kolo-
nia w Lublińcu, a strażacy w łodziach sprawdzali akweny wodne 
w rejonie Parku Miejskiego i ulicy Stawowej. Poszukiwania wspie-
rali również ratownicy na quadach, załogi 2 dronów i przewodni-
cy z psami wyszkolonymi w poszukiwaniu osób. Równolegle dziel-
nicowi rozpytywali mieszkańców i sprawdzali monitoringi, a kry-
minalni wraz z  funkcjonariuszami lublinieckiej Straży Miejskiej 
przeglądali zapisy z kamer monitoringu miejskiego – informuje 
KPP w Lublińcu – Na szczęście akcja poszukiwawcza miała swój 
szczęśliwy finał. Cały i zdrowy 66-latek został odnaleziony przez 
dzielnicowego w piątek około godziny 18.00 na obrzeżach Lubliń-
ca. Wezwany na miejsce zespół pogotowia ratunkowego prze-
transportował mężczyznę da szpitala celem konsultacji medycz-
nej – podsumowują mundurowi i  dziękują wszystkim osobom 
i służbom, które aktywnie włączyły się do poszukiwań. Szczególne 
podziękowania mundurowi składają mieszkańcom Lublińca, któ-
rzy udostępnili służbom zapisy monitoringów z prywatnych ka-
mer, a także osobom i mediom wspierającym akcję w mediach 
społecznościowych i Internecie.

Śląska Policja rozpoczęła akcję “Bezpieczna droga do szkoły”

Piłkarze Rakowa przeprowadzili dla najmłodszych 
instruktaż przechodzenia przez jezdnię
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Bezpłatne badania

Mammobus  
znów przyjedzie  
do Częstochowy

Częstochowa

Minister Edukacji Przemysław Czarnek 
złożył wizytę w Akademii Polonijnej

Gmina Poczesna, która trady-
cyjnie już włącza się w akcję 
“Narodowego Czytania”, w 
tym roku zorganizowała spo-
tkanie w Nieradzie. Utwory z 
“Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza odczytywali za-
proszeni goście – Magdalena 
Ogórek i Marcin Wolski.

„Narodowe czytanie” w gminie 
Poczesna odbywało się już m.
in. w Galerii Jerzego Kędziory 
oraz w kościele pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela w Po-
czesnej. Czytano w amfiteatrze 
w Słowiku oraz w miejscowości 
Brzeziny. Do czytania „Ballady-
ny” gmina włączyła się wirtual-
nie. W tym roku spotkanie zo-
stało zorganizowane na tere-
nie Szkoły Podstawowej w Nie-
radzie. Lektorami “Ucieczki” i 
“Czatów” była dr n. humani-
stycznych, historyk, dziennikar-
ka, pisarka, znawczyni sztuki – 
Magdalena Ogórek oraz Mar-
cin Wolski – historyk, pisarz, 
autor ponad 100 książek, 
dziennikarz, satyryk, twórca 
Polskiego „Zoo”, „Szopek No-

worocznych”, współtwórca „60-
ciu minut na godzinę” oraz „Po-
wtórki z rozrywki”.

Magdalena Ogórek i Marcin 
Wolski po przeczytaniu wybra-
nych ballad przeprowadzili dla 
dzieci warsztaty literackie. 
Zdradzili im m.in. w jaki spo-
sób opracowuje się informacje 
źródłowe przy pisaniu książek 
o charakterze naukowym czy 
historycznym. Młodzież fanta-
stycznie reagowała na rymo-
wane „treści”, które prezento-
wał Marcin Wolski.

W wydarzeniu tym wzięło 
udział wiele osobistości, m.in. 
ks. Proboszcz parafii w Pocze-
snej – Jarosław Sroka, ks. Pro-
boszcz parafii we Wrzosowej – 
Jacek Kołodziejczyk, radni i soł-
tysi, nauczyciele, uczniowie z 
terenu gminy Poczesna, przed-
stawiciele Kół Gospodyń Wiej-
skich, Ochotniczych Straży Po-
żarnych, stowarzyszeń, pra-
cownicy Urzędu Gminy, zastęp-
ca wójta – Andrzej Lech, Sekre-
tarz Gminy – Renata Smędzik i 
Skarbnik Gminy – Magdalena 
Kadłubek. Obecna była dyrek-

tor GOK-u i biblioteki – Iwona 
Skorupa wraz z delegacją pra-
cowników. Nie zawiedli rodzi-
ce, mieszkańcy i przyjaciele 
gminy Poczesna oraz artysta 
plastyk Mariusz Chrząstek. 
Wszystkich zaproszonych gości 
powitał Wójt Gminy Poczesna – 
Krzysztof Ujma wraz z Martą 
Muchlą dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Nieradzie.

Zgromadzone na spotkaniu 
osoby otrzymały egzemplarze 
książki „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza z okolicz-
nościową pieczątką. Zostały 
one – jak co roku – ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Pocze-
sna – Krzysztofa Ujmę. Po po-
dziękowaniach, krótkich prze-
mowach, rozdawaniu autogra-
fów, nastąpił jeszcze jeden mi-
ły akcent. Wójt Gminy Pocze-
sna wraz z zaproszonymi gość-

mi, samorządowcami i przed-
stawicielami mieszkańców do-
konał uroczystego otwarcia 
placu zabaw w Nieradzie przy 
ul. Targowej, gdzie znalazła się 
zjeżdżalnia, podwójna huśtaw-
ka oraz huśtawka na sprężynie. 
Jest też karuzela tarczowa, huś-
tawka równoważna, piaskow-
nica oraz ławki. Wszystko z od-
powiednimi atestami. Inwesty-
cja dofinansowana jest także z 
budżetu Gminy Poczesna.

 ■ Teresa Szajer

Po raz kolejny kobiety w wieku 50-69 lat będą 
mogły skorzystać z bezpłatnych badań mam-
mograficznych, realizowanych przez LUXMED. 
Tym razem mammobus pojawi się w Często-
chowie 21 i 22 września.

Do bezpłatnego badania są uprawnione kobie-
ty w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie 
są leczone z powodu raka piersi, a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach 
programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzają-
cym otrzymały pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownej mammografii po upływie 12 mie-
sięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie 
dostępna w pobliżu marketu Auchan przy ul. Fo-
cha 7:

– 21 września, w godzinach 10-16
– 22 września, w godzinach 9-15

Luxmed prosi o wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 24 44 lub na stronie z formularzem.  
W celu weryfikacji uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym należy przygotować 
dowód osobisty. Na samo badanie należy zabrać 
ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Zainteresowane osoby, zarówno podczas reje-
stracji, jak i samego badania, proszone są o sto-
sowanie maseczek.

 ■ pn

Minister Edukacji i Nauki Przemy-
sław Czarnek w sobotę, 3 września 
wziął udział w „Dniu Wolności 
Ukrainy 2022” oraz „Dniu Otwar-
tych Drzwi dla obywateli Ukrainy”, 
które odbyły się w Akademii Polo-
nijnej w Częstochowie. Wydarzenia 
przebiegały pod hasłem: „Ukraina 
potrzebuje specjalistów” – Każdego 
dnia musimy pamiętać, o tym, co się 
dzieje na Ukrainie. Europa zapo-
mina – mówił podczas swojego 
wystąpienia minister Przemysław 
Czarnek.

Minister Czarnek przybył do Często-
chowy na zaproszenie władz uczel-
nianych Akademii Polonijnej, którą 
od lat kieruje i reprezentuje ją na ze-
wnątrz J.M. Ks. Prałat Prof. dr hab. dr 
h.c. Andrzej Kryński. Minister wziął 
udział w ” Dniu Wolności Ukrainy 
2022″ oraz “Dniu Otwartych Drzwi dla 
obywateli Ukrainy”. Wykorzystując 
przyjazd szefa MEiN, uczelnia zapre-
zentowała m.in. nowy kierunek „Pra-
wo w biznesie”, który od 1 październi-
ka zaoferuje tym, którzy będą chcieli 
zaangażować się w proces odbudowy 
Ukrainy – poinformował rektor uczel-
ni, ks. prof. Andrzej Kryński. Przemy-
sław Czarnek wystąpił w auli Akade-
mii Polonijnej przed polską i ukraiń-
ską publicznością. Podczas swojego 
wystąpienia podkreślał, że wolna 
Ukraina jest gwarantem suwerenno-

ści i pomyślności naszego państwa: – 
Bez wolnej i niepodległej Ukrainy nie 
będzie wolnej i niepodległej Polski – 
powiedział – Dlatego ważna jest cią-
gła troska o to, żeby Ukraińcy, którzy 
są w Polsce, mogli korzystać z tego, 
co jest do zaoferowania wszystkim 
wolnym ludziom, w tym z edukacji i 
nauki – dodał. Minister Czarnek za-
pewnił również , że w każde ukraiń-
skie dziecko znajdzie miejsce w Pol-
skich szkołach. Podał również kwotę, 
jakie samorządy otrzymały na kształ-

cenie i opiekę ukraińskich dzieci , jest 
to 900 mln zł. Przypomnijmy, Akade-
mia Polonijna w Częstochowie to 
uczelnia niepubliczna, która powstała 
w 1992 r. jako Wyższa Szkoła Języków 
Obcych i Ekonomii. Zmiana nazwy na-
stąpiła w 2001 r. Patronem Akademii 
Polonijnej jest ostatni prezydent na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
którego pragnieniem było kształcenie 
młodych Polaków i Europejczyków.

 ■ Teresa Szajer

Gmina Poczesna

Magdalena Ogórek i Marcin Wolski 
odczytywali “Ballady i Romanse”
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Fotorelacja

Zielona-energia.com Włókniarzowi Częstochowa  
nie udało się awansować do finału PGE Ekstraligi

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 
przegrał w niedzielę rewanżowy mecz z drużyną 
Moje Bermudy Stal Gorzów 42:48 w ramach półfi-
nałów PGE Ekstraligi. Pierwsze spotkanie tych 
drużyn zakończyło się w miniony piątek remisem 
45:45. Ekipa Lwów powalczy więc o brązowy medal 
z For Nature Solutions Apatorem Toruń. Zapra-
szamy do obejrzenia fotorelacji z tego niezwykle 
emocjonującego spotkania.

- Zabrakło bardzo niewiele do wielkiego szczęścia, 
tak możemy podsumować tę heroiczną walkę, bez 
względu na konsekwencje. Niedzielne spotkanie 
dostarczyło nam ogromu skrajnych emocji, ale 
ostatecznie to Moje Bermudy Stal Gorzów cieszy 
się z awansu do wielkiego finału, ponieważ zwycię-
żyli na torze w Częstochowie – podsumował klub. 
W istocie emocji było wiele i do samego końca kibi-
ce Włókniarza wierzyli, że uda się odwrócić losy te-
go spotkania.

WYNIKI
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa  

– 42 pkt.
9. Leon Madsen – 10 (2,2,3,2,1)

10. Bartosz Smektała – 6+1 (2,1*,-,0,3)
11. Kacper Woryna – 7+1 (1*,1,3,1,1)

12. Jonas Jeppesen – 0 (-,-,-,-)
13. Fredrik Lindgren – 6+1 (d,1,2,2*,1,0)

14. Mateusz Świdnicki – 4+2 (2*,1*,0,0,1)
15. Jakub Miśkowiak – 9 (3,3,0,0,3)

16. Kajetan Kupiec – 0 ()

Moje Bermudy Stal Gorzów – 48 pkt.
1. Szymon Woźniak – 10 (0,3,3,1,1,2)

2. Patrick Hansen – 6+1 (1,2*,1,0,2,w)
3. Bartosz Zmarzlik – 17+1 (3,2*,3,3,3,3)

4. Anders Thomsen – 0 ()
5. Martin Vaculik – 14+2 (2,3,3,2,2*,2*)

6. Oskar Paluch – 1 (1,0,0)
7. Mateusz Bartkowiak – 0 (0,0,0)

8. Wiktor Jasiński – 0 ()

Bieg po biegu:
1. (63,11) Zmarzlik, Madsen, Woryna, Woźniak  

– 3:3 – (3:3)
2. (63,16) Miśkowiak, Świdnicki, Paluch, Bartkowiak  

– 5:1 – (8:4)
3. (62,92) Miśkowiak, Vaculik, Hansen, Lindgren (d)  

– 3:3 – (11:7)
4. (63,39) Woźniak, Smektała, Świdnicki, Paluch  

– 3:3 – (14:10)
5. (63,41) Vaculik, Zmarzlik, Woryna, Świdnicki  

– 1:5 – (15:15)
6. (63,53) Woźniak, Hansen, Lindgren, Miśkowiak  

– 1:5 – (16:20)
7. (63,01) Vaculik, Madsen, Smektała, Bartkowiak 

 – 3:3 – (19:23)
8. (64,03) Zmarzlik, Lindgren, Hansen, Świdnicki 

 – 2:4 – (21:27)
9. (63,91) Madsen, Lindgren, Woźniak, Hansen  

– 5:1 – (26:28)
10. (63,52) Woryna, Vaculik, Świdnicki, Paluch  

– 4:2 – (30:30)
11. (63,86) Zmarzlik, Madsen, Woźniak, Miśkowiak  

– 2:4 – (32:34)
12. (64,14) Miśkowiak, Hansen, Woryna, Bartkowiak  

– 4:2 – (36:36)
13. (63,93) Zmarzlik, Vaculik, Lindgren, Smektała  

– 1:5 – (37:41)
14. (64,22) Smektała, Woźniak, Woryna, Hansen (w)  

– 4:2 – (41:43)
15. (63,83) Zmarzlik, Vaculik, Madsen, Lindgren  

– 1:5 – (42:48)
 ■ Paula Nogaj

 ■ zdj. Grzegorz Misiak
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Polsat Boxing Promotions 9

Remis w walce wieczoru

Ku czci poległym w bitwie

Przedstawiciele kłobuckiej 
policji złożyli kwiaty pod 
pomnikiem w Mokrej

Podczas gali Polsat Boxing Promotions 
9, która odbyła się w piątek w Często-
chowie w walce wieczoru Marcin Siwy 
zremisował z Kamilem Sokołowskim. 
Przedstawiamy wyniki pozostałych 
walk.

Wyniki walk:
 ■ Marcin Siwy (25-0-1, 12 KO) zremiso-

wał z Kamilem Sokołowskim (11-26-3, 
4 KO) niejednogłośną decyzją sę-
dziów (76-76, 77-75, 75-77).

 ■ Nikodem Jeżewski (22-2-1, 10 KO) po-
konał Serge’a Michela (13-3, 9 KO) 
przez techniczny nokaut po szóstej 
rundzie.

 ■ Konrad Kaczmarkiewicz (6-1, 2 KO) 
pokonał Kristofera Kovacsa (9-4, 7 
KO) przez techniczny nokaut w piątej 
rundzie.

 ■ Denis Mądry (8-7, 3 KO) pokonał Ke-
wina Gibasa (4-1, 3 KO) przez nokaut 
w pierwszej rundzie.

 ■ Bartłomiej Przybyła (4-0, 1 KO) poko-
nał Alessandro Fersulę (8-3, 1 KO) 
jednogłośną decyzją sędziów (59-55, 
59-55, 58-56).

 ■ Miłosz Grabowski (4-0, 1 KO) pokonał 

Adela Kobilicę (3-2, 1 KO) przez tech-
niczny nokaut w pierwszej rundzie.

 ■ Jakub Straszewski pokonał Klemensa 
Szczepaniaka jednogłośną decyzją 
sędziów – boks olimpijski

 ■ Bartłomiej Rośkowicz pokonał Maka-
ra Vdovitsenko jednogłośną decyzją 
sędziów – boks olimpijski

 ■ Artur Proksa pokonał Frantiska 
Horvatha jednogłośną decyzją sę-
dziów – boks olimpijski

 ■ Mateusz Grejber pokonał Patrika Ste-
fana przez techniczny nokaut w trze-
ciej rundzie – boks olimpijski

Pierwszy Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Kłobucku 
podinspektor Marcin Kasyk uczestni-
czył w uroczystości 83. rocznicy bitwy 
stoczonej w Mokrej przez Wołyńską 
Brygadę Kawalerii z niemieckim na-
jeźdźcą. Przedstawiciele kłobuckiej 
policji złożyli kwiaty pod pomnikiem 
ku czci poległych w bitwie żołnierzy 
Wojska Polskiego.

W czwartek, 1 września w Mokrej od-
były się oficjalne uroczystości upamięt-
niające wybuch II wojny światowej. Pod 
pomnikiem ku czci Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii, która stoczyła pod Mokrą jed-
ną z największych bitew kampanii wrze-
śniowej, wiązanki kwiatów złożyli mię-
dzy innymi: Posłowie na Sejm RP, przed-
stawiciele powiatu kłobuckiego, radni 

powiatowi oraz gminni, przedstawiciele 
lokalnych samorządów, delegacje szkół 
i organizacji oraz stowarzyszeń, harce-
rze, a także potomkowie uczestników 
walk pod Mokrą oraz żołnierze z Jed-
nostki Specjalnej Komandosów w Lu-
blińcu. Nie zabrakło również przedsta-
wicieli: Straży Granicznej, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Częstochowie, 
Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Po-
licji. Kłobucką policję reprezentował 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Kłobucku podinspektor 
Marcin Kasyk w asyście Zastępcy Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Krzepi-
cach podkomisarza Mirosława Kałmuk. 
W uroczystościach uczestniczył Poczet 
Sztandarowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Kłobucku.

Fortuna 1 Liga

Skra Częstochowa zgarnęła  
w Rzeszowie pełną pulę 
punktów

Będzie można bezpłatnie się przebadać

Słuchobus stanie we wtorek 
na placu Biegańskiego

W sobotę Skra Często-
chowa odniosła bardzo 
ważne ligowe zwycię-
stwo. W rywalizacji z 
Resovią Rzeszów pod-
opieczni Jakuba Dziółki 
byli drużyną zdecydo-
wanie lepszą i pokonali 
rywali 2:1. Pierwszą 
bramkę dla ekipy z Lo-
retańskiej zdobył Filip 
Kozłowski, a wynik 
meczu ustalił Oskar 
Krzyżak.

- Byliśmy mocno skon-
centrowani i mocno 
przygotowani do tego 
meczu. Chcieliśmy go wygrać i to się 
udało. Gratuluję zespołowi zwycięstwa i 
dobrej gry. Straciliśmy bramkę po sta-
łym fragmencie, na co uczulaliśmy ze-
spół, ale umieliśmy odpowiednio i szyb-
ko na to zareagować. Mecz powinniśmy 
dużo szybciej zamknąć sytuacjami 
Piotrka, Damiana czy Adama, ale tak się 
nie stało. Resovia to nie jest słaby ze-
spół. Oczywiście ma trudny moment i 
musi sobie z tą sytuacją poradzić, ale 
tak jak powiedziałem, według statystyk 
Resovia powinna mieć dużo więcej 
punktów i chociaż to jest tylko statysty-
ka, to jednak o czymś świadczy, dlatego 
tym bardziej doceniam zwycięstwo na 
trudnym terenie. Myślę, że dobry, inten-
sywny mecz z naszej strony po meczu 
środowym i to pokazuje, że umiemy 
grać co trzy dni. W spotkaniach ligo-
wych zdobyliśmy w tym okresie cztery 
punkty – jeden z Sandecją i trzy dzisiaj, 
także jestem pewny, że to nas będzie 
dalej bodźcowało do dobrej pracy i zdo-
bywania punktów w tej lidze – podsu-
mował na pomeczowej konferencji tre-
ner Skry Jakub Dziółka.

Resovia Rzeszów  
– Skra Częstochowa 1:2
0 – 1 – Filip Kozłowski 55′
1 – 1 – Karol Chuchro 77′
1 – 2 – Oskar Krzyżak 79′

Skra Częstochowa:
1. Jakub Bursztyn – 31. Oskar Krzyżak, 4. 
Adam Mesjasz, 20. Szymon Szymański – 
8. Rafał Brusiło (70’ 30. Jan Flak), 16. 
Bartosz Baranowicz (90+2′ 25. Przemy-
sław Sajdak), 26. Adam Olejnik, 18. Łu-
kasz Winiarczyk – 10. Piotr Pyrdoł (77′ 
24. Bartłomiej Babiarz), 11. Damian Hil-
brycht (77′ 72. Kacper Łukasiak) – 9. Fi-
lip Kozłowski (70’ 21. Jakub Sangowski)
Resovia Rzeszów:
1. Branislav Pindroch – 4. Rafał Mikulec, 
2. Mateusz Bondarenko (55′ 5. Dawid 
Kubowicz), 35. Karol Chuchro, 17. Rado-
sław Adamski 4. Rafał Mikulec – 98. Ka-
mil Antonik (46’ 42. Bartłomiej Eizen-
chart), 6. Bartłomiej Wasiluk, 8. Klau-
diusz Krasa, 11. Daniel Morys (63′ 23. 
Miłosz Kałahur) – 9. Paweł Wojciechow-
ski (55′ 90. Pedro Vieira), 16. Maciej Gór-
ski (63′ 7. Hubert Karpiński)

Już we wtorek, 6 września na placu 
Biegańskiego będzie można bez-
płatnie zbadać słuch. Realizator akcji, 
firma KIND zaprasza do specjalnego 
Słuchobusa dzieci powyżej 6. roku 
życia i dorosłych.

KIND Słuchobus będzie stacjonował 
na placu Biegańskiego od godz. 10:00 
do 18:00. Każdy powyżej 6. roku życia 
będzie mógł wykonać bezpłatne i pro-
fesjonalne badanie, uzyskać indywidu-
alną poradę oraz omówić wyniki z pro-
tetykami w mobilnym studiu. Specjali-
ści odpowiedzą na wszelkie pytania 
oraz doradzą jak zadbać o słuch. Bada-
nie zajmie kilka minut i nie obowiązują 
wcześniejsze zapisy.

Dlaczego badania słuchu są takie 
ważne?

W Polsce już 50% osób po 65 roku ży-
cia, a aż 75% po 70 roku życia cierpi na 
problemy ze słuchem. Wraz ze wzro-
stem otaczającego nas hałasu w co-
dziennym życiu (środowisko pracy, 
ruch uliczny, głośna muzyka itp.), nie-
dosłuch staje się bardziej powszechny 
i dotyka ludzi w coraz młodszym wie-
ku. Pierwsze ubytki słuchu zauważalne 
są już wśród osób w wieku 30 lat.

Niedosłuch rozwijający się początko-
wo bardzo niepostrzeżenie, stopniowo 
staje się bardzo poważnym proble-
mem. Wczesne wykrycie ubytków i od-
powiednia profilaktyka pozwala na 
utrzymanie dobrego słuchu przez całe 
życie. Z tego powodu specjaliści firmy 
KIND zachęcają do regularnych, wyko-
nywanych raz na pół roku, profilak-
tycznych badań słuchu.

AKTUALNOŚCI



5 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 5-6 WRZEŚNIA 2022REKLAMA



6PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 5-6 WRZEŚNIA 2022 NIE KUPUJ, ADOPTUJ!

Tel. 694 132 231   email: kontakt@psiaduszka.pl

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

Fundacja Psia Duszka

Alpik vel Kiler ma 
3 lata i  7 kg wagi. Jest malutki 
i  poręczny :) Piesek wciąż szuka 
swojego miejsca na świecie. Jego 
historia zaczęła się, gdy trafił do 
adopcji do rodziny, która dała mu 
miłość i bezpieczeństwo. Wszystko 
stracił po kilku latach gdy sytuacja 
zmieniła się na tyle, że dotych-
czasowi opiekunowie nie mogli 
dłużej sprawować opieki nad pie-
skiem. Kiler wrócił do fundacji. Jest 
psem wpatrzonym w  człowieka, 
ale w  bardzo zdrowym wymiarze. 
Nie jest zaborczy ani kontrolujący. 
Idealnie nadaje się do domu, gdzie 
są dzieci w  wieku szkolnym. Jest 
niezwykle delikatny w  kontaktach 
z  domownikami. Kładzie się na 
pleckach, wystawia brzusio do gła-
skania i  chętnie uczestniczy w  ak-
tywnościach. W domu gdzie nie ma 
innych psów w  spokojnej okolicy, 
będzie psem idealnym. Centrum 
miasta i  nadmierny ruch zwie-
rząt i  ludzi mocno go stresuje, ale 
pracujemy nad tym intensywnie. 
Rodzinie która zdecyduje się na ad-
opcję zapewniamy pełne wsparcie 
trenera i behawiorysty. Kilerek jest 
wspaniałym, maleńkim pieskiem, 
który pokocha swoją rodzinę od 
razu i  będzie jej wierny do końca 
swoich dni. Jedyna jego wada to 
wybiórczość w  tolerowaniu gości. 
Jednych kocha od razu innych do-
piero po chwili. Jednak przy tak 
małym psiaku i  jego motywacji do 
nauki, można ten problem bardzo 
szybko przepracować, bądź uniknąć 
sytuacji kiedy piesek mógłby źle 
się zachować. Na pewno nie na-
daje się do domu gdzie jest bardzo 
duża rotacja ludzi i  zwierząt, lub 
pojawiają się goście ze swoimi pie-
skami.  W  innych okolicznościach 
odnajdzie się idealnie i  wniesie do 
niego dużo radości i  bezcenną psią 
miłość. Tak bardzo chcemy aby ten 
piesek miał już dom. Długo czeka 
i  traci najfajniejszy czas z  życia 
który mógłby spędzić z kochającym 
człowiekiem.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Bryś ma około 5 lat, jest zaszcze-
piony, odrobaczony, wykastrowany 

i zaczipowany. 
Brysia zabraliśmy ze schroniska 

w  Szczytach, chłopak nie znał smyczy 
i  ze strachu próbował straszyć wolonta-

riuszy przez kraty. Niestety miał pecha, bo 
nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przy-

padki na Cisiu przerabiała. Teraz obecnie Brysiu 
dzielnie spaceruje na smyczy i  zaczął wybierać się na akcje promujące Fun-
dacje w  samym centrum Częstochowy. Brysiu nie narzeka już na dotyk czło-
wieka i z coraz większą chęcią szuka z nim kontaktu. 
Bryś, jak to każdy ma wybranych przyjaciół dlatego, jeśli miałby zamieszkać 
z  innym psem, polecamy spacer zapoznawczy. Chociaż musimy wspomnieć, 
że powoli przekonuje się chętniej do większej grupy psiaków. Czy w  Twoim 
domu znajdziesz miejsce dla Brysia?

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 694 132 231

BR Y Ś
Sara to 7 letnia sunia z przyjaznym 
charakterem i prawie 4 letnim stażem 
w naszej Fundacji! 
Jest cudna, z  wyglądu przypomina 
trochę krótkowłosego owczarka 
niemieckiego, który skurczył się 
w praniu:)
Mimo, że jest już dorosła to ma świetny 
kontakt z ludźmi, bardzo lubi dwunoż-
nych, jest miła, przyjacielska, chętnie 
nawiązuje relacje.
Sara niecierpliwie czeka na nowy dom, 
potrafi chodzić na smyczy – stara się 
chodzić przy nodze, chętnie spędza 
czas z  ludźmi. Zna warunki domowe, 
jednak zamiast bloków idealny byłby 

dla niej dom z ogródkiem:)

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Sushi został odłowiony na te-
renie gm. Herby, 3 miesiące temu. Nie-
stety Sushi już dłużej nie może czekać 
na swojego człowieka i  postanowił 
szukać domu.
Sushi ma 3 lata i  jest już gotowy do 
adopcji, ma wszystkie szczepienia 
oraz przeszedł zabieg kastracji, jest 
też zaczipowany. Chłopak jest ener-
giczny i nudy z  im nie ma. Sushi kocha 
bardzo ludzi i  jest do każdego przy-
jaźnie nastawiony, uwielbia pieszczoty 
po łebku. Sushi nie szuka też konfliktu 
z innymi psami.
Wielkim skrócie Sushi jest młody, 
piękny, zdrowy, przyjaźnie nastawiony 
do ludzi i zwierząt. Pies ideał, któremu 
brak tylko domu! Psiak przebywa 
w okolicy Częstochowy.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

Stilo  - piesek który był bardzo 
zagubiony. Jest przykładem jak 
można niechcący pomimo ogromnej 
miłości popełnić błędy, które zaważą 
na przyszłości zwierzaka. Stilo nie 
jest psem dla każdego. A może jest ale 
dla każdego kto zechce się nauczyć 
jego obsługi. Wystarczy poznać kilka 
zasad i  życie z  tym psiakiem będzie 
czystą przyjemnością. Stilo kocha 
spacery, codziennie wychodzi na nie 
z  miłymi dzieciaczkami z  Herbów, 
które licznie przychodzą go odwie-
dzać i zabierać na przechadzki. Psiak 
nadaje się do domu gdzie nie ma 
psów lub jest stanowczy pozytywny 
opanowany piesek lub sunia. Akcep-
tuje koty. Jest bardzo spokojny i  lubi 
przebywać w samochodzie, u fryzjera 
i  weterynarza grzecznie pozwala na 
dotyk i  pielęgnację. Stlio nie nadaje 
się do małych dzieci i psów z proble-
mami, bo sam ma kilka do przepra-
cowania. Nowy właściciel dostanie 
kompleksową i  profesjonalną pomoc 
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

AL P I K

SU S H I

SA R A

S T I L O
GAN DA L F   R U D Y

Gandalf Rudy - na tyle wie-
kowy, aby mieć imię i nazwisko:)
Ile miłości jest w psiej starości?
Dziadzio znaleziony w krzakach przez 
wędkarzy. Przeuroczy jegomość. 
Chętny na pieszczoty i  dzielnie kro-
czący przy człowieku. Piesek szuka 
domu tymczasowego. Zapewniamy 

wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231

POK U S
Pokus chciałby szybciutko mieć 
dom i  człowieka, który go bardzo po-
kocha na długie psie lata. Chłopak wy-
rośnie na pieska mniejszych rozmiarów 
max ok 15 kg. Oddamy to cudo tylko do 
warunków domowych i dzieci od 7 roku 

życia.

Kontakt w sprawie adopcji:
 tel. 694 132 231
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AL P I K

OGŁOSZENIA

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● 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

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● Duralex - komplet na 18 osób 
(200 części) - 250 zł.  
Tel. 514 277 061

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Dzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

 ● 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

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

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

 ● 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

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt., stan 
b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● 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

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

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

 ● 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. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
Tel: 697 272 102

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

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

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 

tel. 508 173 008

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  
b. dobry. Tel. 792 017 815

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

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 
stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią 
i szafką, wymiar 65 x 47,  
tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

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

USŁUGI
 ● 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,  
szkicowanie 
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 lub kupię klatkę dla 
chomika (dość dużą).  
Tel. 667 499 164

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

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony ko-
mórkowe, tel. 667 499 164

 ● Samotny mężczyzna 55 lat po 
rozwodzie pozna kobietę, chęt-
nie puszystą, do zamieszkania 
razem. Tel. 519 453 121

 ● Trening pamięci, uwagi,  
myślenia 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
 ● Mężczyzna lat 46 podejmie 
pracę jako tokarz - ślusarz, 
tel. 694 200 794

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

Wysłać email
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
Częstochowa, Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 O Wynajmę budynek 500 m², 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890
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BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

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

43.900 zł

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

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE 
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

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

77.900 zł

FIAT TIPO 
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., 

43.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT 135.900 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., serwisowany, 

F-VAT, 94.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł
CITROEN C3 PICASSO 1.6 D, rok prod. 2010,  16.400 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 PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł
FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  28.500 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 MONDEO 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT 

 76.900 zł
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004,  21.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT 75.900 zł
PEUGEOT 2008 1.2 E, zakup 2016, kraj., I-wł., 41.900 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 MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 E, rok prod. 2009, 23.400 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany,  F-VAT, 137.900 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
VW TOURAN 2.0 D, rok prod., 2006, 7-os.,   12.900 zł

Wybrane samochody na dzień 2 września 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

209.900 zł
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

O NAS


