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Fanklub U˝ytkowników Renault w Elblàgu organizuje
czwarty ju˝ MEGAzlot, który odb´dzie si´ w dniach 15-
16 lipca w Elblàgu. Tegoroczna g∏ównà „arenà”zlotu b´-
dzie Pl. Kazimierza Jagielloƒczyka, na którym odb´dzie
si´ wi´kszoÊç zaplanowanych atrakcji.
— Po raz kolejny zapraszamy wszystkich, którym mo-
toryzacja nie jest oboj´tna — mowi Piotr Rosiƒski,
wspó∏organizator zlotu. — MyÊlimy g∏ównie o tych, któ-
rzy darzà swoje samochody odrobinà uczucia, którzy
chcà si´ po prostu Êwietnie bawiç w gronie podobnych
„fanatyków”.
Tak jak w latach poprzednich, równie˝ i tym roku uda∏o
si´ zaprosiç do udzia∏u w zlocie kilkanaÊcie ciekawych
osób i firm.
SpoÊród konkursów przewidzianych dla uczestników
zlotu mo˝na wymieniç: przejazd wymagajàcà sporych
umiej´tnoÊci tras´ sprawnoÊciowà, jazd´ zr´cznoÊciowà
na czas, konkursy car-audio, konkurs na naj∏adniej
brzmiàcy wydech i wiele, wiele innych.
Dla wszystkich zwyci´zców przewidziane sà nagrody
i okolicznoÊciowe upominki. Wi´cej informacji znajduje
si´ na stronie MEGAzlotu Elblàg Lato 2006 pod adresem:
www.megazlot.elblag.com.pl kkrrzzyynn
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Renówki na starcie

Megazlot miloÊników Renault w Elblàgu odb´dzie si´ 
po raz czwarty
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Knedler S.J.
ul. Fromborska 4, 82-300 Elblàg

tel. (55) 23-60-900
www.toyota-knedler.com.pl
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˚eby by∏o bezpieczniej
KK

omisja ds. Bezpie-
czeƒstwa, Warmiƒsko-
mazurskiego Centrum

Pomocy Dzieciom od naj-
bli˝szego piàtku rozpoczy-
na program pod nazwà
,,Bezpieczne wakacje 2006
na Warmii i Mazurach”.

G∏ównym celem progra-
mu jest ograniczenie wy-
padków i kolizji na dro-
gach naszego wojewódz-
twa w czasie wakacji a tak-
˝e przeprowadzenie spo-
∏ecznej kampanii na temat
skutków wypadków na
drogach. Dodatkowymi za-
∏o˝eniami jest ograniczenie
liczby pijanych kierowców,
prowadzenie spotkaƒ pre-
wencyjno-edukacyjnych
z turystami, a tak˝e uÊwia-
damianie jak post´powaç
w przypadku zagro˝enia
˝ycia lub zdrowia uczestni-
ków wypadków.

— Podczas takich spotkaƒ
b´dzie mo˝na si´ równie˝

dowiedzieç jak prawid∏owo
informowaç s∏u˝by ratowni-
cze o wypadku — us∏yszeli-
Êmy od przedstawiciela Ko-
misji ds. Bezpieczeƒstwa,
prowadzàcego akcj´.

W ramach powy˝szego
programu zostanie prze-
prowadzony szereg spo-
tkaƒ prewencyjnych
z mieszkaƒcami wojewódz-
twa warmiƒsko-mazurskie-
go oraz z turystami, którzy
przyjechali na odpoczynek
na Warmi´ i Mazury.

B´dà tak˝e wzmo˝one
kontrole drogowe ze strony
policji oraz Inspektoratu
Transportu Drogowego.

PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A., jako zarzàdca linii
kolejowych, równie˝ przy-
∏àczy∏ si´ do akcji Komisji
ds. Bezpieczeƒstwa. B´dzie
przeprowadza∏ na w ca∏ym
województwie akcj´ „Bez-
pieczny Przejazd Kolejo-
wy”. Ta akcja ma na celu

ograniczenie wypadków na
przejazdach kolejowych.

Wi´cej informacji na
stronie internetowej:

www.pomozity.eu oraz
w piàtkowych wydaniach
Dziennika Elblàskiego.
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Terenowo-luksusowe
W Elblàgu sprzedawane sà auta marki SsangYong. Auta te to wy˝sza pó∏ka zarówno cenowo 
jak i segmentowo. 

TT
o elegancja, wysoki
komfort, nowoczesna
i dynamiczna linia nad-

wozia — mówi Dariusz ˚y-
liƒski z salonu Auto Postek
w Elblàgu. — Auta
SsangYang to auta du˝e, dla
ludzi ceniàcych sobie wygo-
d´. W ofercie znajdujà si´
tak˝e auta terenowe. Jednym
z nich jest model Rexton.

Jest to pojazd solidny, moc-
ny, wyposa˝ony w nowocze-
snà technologi´ motoryza-
cyjnà. Za sprawà ekskluzyw-
nego wn´trza jazda nim to
prawdziwa przyjemnoÊç.

Praktyczne i eleganckie
Auta SsangYong oferujà

wykoƒczenie wn´trza w ta-
kij formie, którà trudno b´-
dzie znaleêç u konkurencji.
Oprócz elegancji pomyÊla-
no tu o praktycznych roz-
wiàzaniach.

W takim praktycznym
wyposa˝eniu znajdujà si´
np. reflektory soczewkowe,
podgrzewane szyby zapo-
biegajàce przymarzaniu
wycieraczek, a tak˝e ca∏a
gama elektronicznych sys-
temów kontroli trakcji czu-
wajàcych nad bezpieczeƒ-

stwem podró˝ujàcych.
Innym autem oferowa-

nym przez elblàski salon
Auto Postek jest Rodius. To
typowy luksusowy van,
mogàcy pomieÊciç a˝ sie-
dem osób.

Terenowy i rodzinny
W aucie znajdujemy trzy

rz´dy siedzeƒ. Pierwszym
i drugim znajdujà si´ po
dwa fotele. Ka˝dy z nich
jest odr´bnym, oddzielnym
miejscem. Na samym koƒ-
cu znajduje si´ natomiast
3-osobowa kanapa.

Co ciekawe fotele te
mo˝na ustawiaç w dowol-
nej konfiguracji. Przy czym
Êrodkowy rzàd foteli mo˝-
na ∏atwo zmieniç w prak-
tyczne stoliki.

Auto mo˝e byç dodatko-
wo wyposa˝one w automa-
tycznà skrzyni´ biegów
w technologii Mercedes-
Benz. Posiada ona m.in.
system dostosowujàcy pra-
c´ skrzyni do stylu jazdy
kierowcy.

Wakacyjna akcja ma ograniczyç iloÊç m.in. takich 
wypadków drogowych
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Samochody SsangYong majà nap´d na cztery ko∏a
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k.nowacki@dziennikelblaski.pl

.......................
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Z¸OMOWANIE
POJAZDÓW
„KANON”
Tel. (055) 232-54-65

(055) 233-78-56
Elblàg, ul. Malborska 91


