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Nie żyje 17 i 57-latek

Prokuratura wszczęła
śledztwo w sprawie
tragicznego wypadku
szybowca w Kościelcu

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Częstochowa

Fortum gotowe do rozpoczęcia
sezonu grzewczego
Fortum co roku przeprowadza inwestycje
modernizacyjne
i przeglądy, aby częstochowska
elektrociepłownia oraz sieć ciepłownicza były zawsze gotowe do
dyspozycji – szczególnie w okresie
grzewczym. Zaplanowane inwestycje w Częstochowie w tym roku
wyniosą 24 mln zł, z czego na inwestycje w sieć firma ma zamiar
p r z e z n a c z yć
prawie
7 mln zł.
Od początku stycznia do końca
września Fortum zrealizowało podłączenia budynków do miejskiej
sieci ciepłowniczej m.in. przy ulicach Poleskiej, Okulickiego, Jasnogórskiej, Małopolskiej, Limanowskiego i Piłsudskiego, zaś od początku roku zmodernizowali sieć
w rejonie ulic Niepodległości, Waszyngtona, Kopernika, Goszczyńskiego i Legionów.
„Sieć ciepłownicza jest dobrze
przygotowana na dostarczanie ciepła mieszkańcom Częstochowy” –
mówi Andrzej Żyła, główny specjalista ds. inwestycji Fortum.
Inwestycje prowadzone przez
Fortum w Częstochowie obejmują
nie tylko sieć ciepłowniczą, ale także nowoczesną elektrociepłownię
przy ul. Rejtana, która produkuje
ponad 87% ogółu ciepła sieciowego, wytwarzanego w Częstochowie. Kierownik Elektrociepłowni

Fortum Jakub Kołodziejczyk podaje, że na tegoroczny remont firma
przeznaczyła ponad 5 mln zł. Renowacja obejmowała głównie remont
kotła CFB, który jest sercem placówki. Warto wspomnieć, że elektrociepłownia jest zasilania węglem kamiennym oraz biomasą.
Węgiel pochodzi od lokalnym dostawców m. in. Polskiej Grupy Górniczej. Jak podaje kierownik elektrociepłowni, placówka posiada
w tym momencie zapas na 3 miesiące. Mimo, że firma używa czarnego kruszcu, to z roku na rok Fortum unowocześnia elektrociepłownię pod kątem rozwiązań przyjaznych środowisku.
Fortum to duża, międzynarodowa
firma energetyczna, dostarczająca
swoim klientom prąd, ciepło oraz
inteligentne rozwiązania dla zrównoważonych miast. 64% energii
elektrycznej firma wytwarza bez
emisji dwutlenku węgla. Mimo, że
firma wywodzi się z Finlandii, to
działa między innymi w Szwecji,
Norwegii, krajach bałtyckich, Polsce, Rosji i Indiach. Fortum co roku
przygotowuje się do sezonu jesienno-zimowego i nie inaczej jest tym
razem. Firma na swojej stronie internetowej ogłosiła już, że jest gotowa na nowy sezon grzewczy
w takich miastach jak Zabrze, Wrocław czy oczywiście Częstochowa.
■ Jakub Wróbel

Pomoc dla Ukrainy

Częstochowska prokuratura wszczęła
śledztwo w sprawie tragicznego wypadku
lotniczego, do którego doszło w minioną
niedzielę w miejscowości Kościelec. Śmierć
na miejscu poniosły dwie osoby, znajdujące
się na pokładzie rozbitego szybowca: 17letni pilot i 57-letni instruktor.
Policjanci pod nadzorem prokuratora przez
kilka godzin zabezpieczali materiał dowodowy. Na miejscu obecny był również przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. – Wstępne ustalenia śledztwa
wykazały, że do tego tragicznego zdarzenia
doszło w trakcie wykonywania lotu szkoleniowego w zakresie akrobacji szybowcowych.
Około godziny 12:15 w powietrze wzbił się samolot silnikowy, który holował szybowiec.
Znajdował się w nim 17-letni pilot i 57-letni instruktor. Podczas
wznoszenia się pilot samolotu
zgłosił problemy z silnikiem, które uniemożliwiały dalszy proces
wznoszenia się. Wówczas załoga
szybowca podjęła decyzję o od-

pięciu się z holu i wykonaniu manewru powrotu na lotnisko. Po odpięciu się z holu szybowiec wpadł jednak w tzw. korkociąg i spadł
w pobliżu lotniska na terenie leśnego zagajnika – mówi prokurator Tomasz Ozimek.
W wyniku tego zdarzenia śmierć ponieśli
dwaj mężczyźni – 17 latek, mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego i 57-letni
instruktor, który pochodził z województwa
mazowieckiego. Samolot, który holował szybowiec został zabezpieczony na polecenie
prokuratora. Zostały pobrane także próbki
paliwa z jego zbiornika oraz dokumentacja
obu statków powietrznych, uprawnień pilotów oraz zapisów rejestratorów lotniskowych.
W najbliższym czasie ma zostać przeprowadzona również sekcja zwłok ofiar wypadku.
Wszczęte śledztwo ma wyjaśnić przyczyny i
okoliczności zdarzenia. Prokuratura będzie
badała również prawidłowość organizacji lotów szybowcowych przez Aeroklub Częstochowski, a także przyczynę awarii samolotu,
który holował szybowiec. W tym celu zostanie
powołany biegły z zakresu lotnictwa.

Wykonali siatki maskujące
Częstochowscy uczniowie szkół
średnich zaangażowali się w inicjatywę na rzecz pomocy
Ukrainie. Akcja miała na celu wyplecenie siatek maskujących jako
wsparcie dla żołnierzy walczących na froncie.
Uczniowie z Częstochowskich
szkół postanowili mocno zaangażować się w pomoc Ukrainie dotkniętej wojną. Wsparcie polegało
na wypleceniu siatek maskujących,
mających zapewnić kamuflaż ukraińskim żołnierzom na froncie z Rosją. Całą akcję zainicjował Miejski
Wydział Edukacji, a dokładnie naczelnik Rafał Piotrowski, były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Młodzież bardzo szybko i pozytywnie zaangażowała się w akcję. Do całej inicjatywy entuzja-

stycznie podeszły aż cztery szkoły
posiadające oddziały mundurowe,
a mianowicie: Zespół Szkół Samochodowych, który koordynował całą akcję, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół
Technicznych im. Jana Pawła II
oraz Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego.
Wszystkie siatki wyplecione przez
uczniów zostaną złożone do samochodów, które pojadą w następnym konwoju, jako wsparcie dla
Ukrainy. Do zbiórki podłączyły się
też Fundacja Barnaby, która przekazała 200 zup błyskawicznych
i konserw mięsnych oraz firma
Miody Polskie, która postanowiła
przekazać zestaw 1000 pojemniczków z miodem.
■ Michał Łongiewka
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Fundacja Psia Duszka

Jeśli szukasz pieska do adopcji, dobrze trafiłeś ;)

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 odwiedzać i zabierać na przechadzki. Psiak
nadaje się do domu gdzie nie ma
psów lub jest stanowczy pozytywny
opanowany piesek lub sunia. Akceptuje 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 problemami, bo sam ma kilka do przepracowania. Nowy właściciel dostanie
kompleksową i profesjonalną pomoc
trenerską w ramach adopcji.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231
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Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231
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Pokus

chciałby szybciutko mieć
dom i człowieka, który go bardzo pokocha na długie psie lata. Chłopak wyrośnie na pieska mniejszych rozmiarów
max ok 15 kg. Oddamy to cudo tylko do
warunków domowych i dzieci od 7 roku
życia.

Bryś

ma około 5 lat, jest zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany
i zaczipowany.
Brysia zabraliśmy ze schroniska
w Szczytach, chłopak nie znał smyczy
i ze strachu próbował straszyć wolontariuszy przez kraty. Niestety miał pecha, bo
nasza dzielna ekipa spacerowa nie takie przypadki na Cisiu przerabiała. Teraz obecnie Brysiu
dzielnie spaceruje na smyczy i zaczął wybierać się na akcje promujące Fundacje w samym centrum Częstochowy. Brysiu nie narzeka już na dotyk człowieka 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?
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Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

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 kroczący przy człowieku. Piesek szuka
domu tymczasowego. Zapewniamy
wszystko, tylko daj mu miejsce i uwagę.

Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231

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 dwunożnych, 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:)

Gandalf Rudy - na tyle wie-

Ś

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 694 132 231
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Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 694 132 231
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został odłowiony na terenie gm. Herby, 3 miesiące temu. Niestety 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 energiczny i nudy z im nie ma. Sushi kocha
bardzo ludzi i jest do każdego przyjaźnie 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.

G AND

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

PIK

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 dotychczasowi opiekunowie nie mogli
dłużej sprawować opieki nad pieskiem. 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 głaskania i chętnie uczestniczy w aktywnościach. W domu gdzie nie ma
innych psów w spokojnej okolicy,
będzie psem idealnym. Centrum
miasta i nadmierny ruch zwierząt i ludzi mocno go stresuje, ale
pracujemy nad tym intensywnie.
Rodzinie która zdecyduje się na adopcję 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 dopiero 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 nadaje się do domu gdzie jest bardzo
duża rotacja ludzi i zwierząt, lub
pojawiają się goście ze swoimi pieskami. 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
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Aparat fotograficzny Polaroid,
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

INNE

40, 40 zł, tel. 660 714 015
● Kosze wiklinowe, 2 szt.
Tel. 792 017 815

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

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

● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015

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

● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052

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

● Deagostini ciężarówki PRL 2
szt. - ZIŁ157 we folii, 79 zł, w
blistrze 78 zł, URAL 375D blister 79 zł, IKARUS 260 do przemalowania 30 zł.
Tel. 794 239 418

● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem
w czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

● Dekoder DVB-T2 marki LCT, nowy na gwarancji, pilot, baterie,
instrukcja, zasilacz w komplecie,
95 zł. Tel. 794 239 418
● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061

● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304
● Orteze typu Rehab na kolano,
cena 80 zł. Tel. 517 638 847
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

● Grób urnowy-amerykański, nowy na cmentarzu komunalnym
w Częstochowie. Cena 2500 zł.
Kontakt tel. 664729211 w
godz. 17.00 - 19.00.

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066
● Regał drewniany na książki
3x2m. Tel. 792 017 815

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

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

● Komplet do chrztu dla dziewczynki, rozmiar 58, sprzedam
tanio, cena 100 zł,
tel. 576 991 894

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

● Kozako-skarpety czarne, rozm.

● Spodnie męskie nowe na 130

● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Przyjmę stare telefony komórkowe, tel. 667 499 164

pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794
● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Podejmę pracę związaną ze

sztuką - praca na scenie, np. teatr, lub malarstwo, literatura.

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

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

macją. Tel. 667 499 164

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

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

● Wanna metalowa, używana,
w dobrym stanie, wym. 170 x
75.Tel. 501 109 822
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 569 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149
969
● Hydraulik tanio, solidnie.
Tel. 532 340 888
● Malowanie obrazów,
szkicowanie. Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

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

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

● Mężczyzna lat 46 podejmie

● Przyjmę srebro - złom.
Tel. 667 499 164

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

● Przyjmę lub kupię klatkę
dla chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164

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

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

● Odtwarzacz MANTA DVD-007
EMPEROR 2 z karaoke (pilot,
mikrofon w zestawie), w bdb
stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

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

● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała
śmietankowa oraz tren i woalka.
Cena 400 zł do negocjacji.
Tel. 576 991 894

● Materace samopompujące 2
szt. Tel. 792 017 815

● Drzwi pokojowe białe z szybkami. Tel. 501 109 822

● Fotel biurowy, obrotowy, nowy.
Cena 250 zł. Kontakt tel.
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

● Suknia ślubna w roz. 38,
tel. 508 173 008

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

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

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

● Stół rozsuwany,
tel. 792 017 815

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

● Dzwi harmonijkowe.
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

cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061

PRACA

Może być praca związana z far● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę.
Tel. 665 226 044

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
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REKLAMA / MOTORYZACJA

Wybrane samochody na dzień 21 października 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

219.900 zł

62.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

129.900 zł

139.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008,

32.900 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
AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006, 

42.200 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005, 
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj., 

10.900 zł
3.900 zł
2.900 zł

VOLVO XC60
2.0 E, rok prod. 2020,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

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

43.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019, 

118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010, 

24.500 zł

179.900 zł

188.900 zł

FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 

14.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł.,
F-VAT

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

85.900 zł

77.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011, 

42.500 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

28.200 zł

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

166.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.6 E, rok prod. 2008, kraj., 13.500 zł
OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

43.900 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
OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,
 16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005, 
7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,
16.700 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 GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
6.900 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001,
7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

