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Więcej za parkowanie w strefie
Z

amiast 2 zł zapłacimy 3 zł za
godzinę postoju w płatnej
strefie parkowania. Podniesiona
zostanie także m.in. opłata za
nieopłacony postój. - Celem zmian
jest poprawa dostępności miejsc
parkingowych w centrum miasta,
większa rotacja w strefie oraz
zmniejszenie liczby aut w centrum miasta - uzasadnia magistrat.
Osoby z niepełnosprawnościami
nadal będą mogły parkować bezpłatnie na miejscach dla nich
wyznaczonych, a na pozostałych –
w
ramach
kwartalnego
abonamentu.

- W Częstochowie podstawowe stawki opłat za postój pojazdów nie były zmieniane od 2003
roku, dlatego niezbędne jest ich
urealnienie. Wyższe opłaty parkingowe sugerowała m.in. analiza zachowań transportowych w
gminie Miasto Częstochowa.
Podstawowym celem zmian zaproponowanych w Strefie Płatnego Parkowania jest zmniejszenie
ruchu ulicznego, ochrona środowiska oraz poprawienie dostępności miejsc postojowych w najbardziej zatłoczonych obszarach
miasta - tłumaczy magistrat.
Zmiany wprowadzone w przyjętej uchwale przewidują:
- podniesienie godzinnej stawki
postoju pojazdu z 2 zł/h na
3zł/h, z uwzględnieniem 20%

progresji,
- podniesienie opłaty dodatkowej
za nieuiszczenie opłaty postojowej do wysokości 150 zł
(opłacona w tym samym lub
następnym dniu roboczym
możliwa będzie w wysokości
75 zł);
- wprowadzenie abonamentu
jednodniowego - przewidziany jest on głównie dla wystawców, którzy cyklicznie
parkują swoje pojazdy w rejonie alei Najświętszej Maryi
Panny oraz ulicy Kossak-Szczuckiej (skorzystać z niego mogą również turyści);
- utrzymanie zerowej stawki
opłat za parkowanie dla osób
niepełnosprawnych kierujących pojazdami oraz dla osób
kierujących pojazdami i przewożących osoby niepełnosprawne na oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwego starostę
(parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia wyżej wskazanej opłaty);
- wprowadzenie abonamentu
(kwartalnego) postojowego dla
osób posiadających kartę osoby niepełnosprawnej (w wysokości 60 zł - taka sama stawka
jak dla mieszkańca SPP) – dotyczy standardowych, płatnych

miejsc w SPP; wprowadzenie
tej niewysokiej opłaty podyktowane jest tym, że Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał już ponad
6,8 tys. kart osoby niepełnosprawnej, a wszystkich miejsc
postojowych w częstochowskiej strefie jest ok. 2750;
- wycofanie abonamentów: dwutygodniowego, miesięcznego
nieprzypisanego do pojazdu
oraz remontowych;
- wycofanie identyfikatora posto-

jowego dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP na podstawie umowy najmu; powodem
jest brak możliwości weryfikacji
takich umów, ponieważ Urzędy
Skarbowe nie udzielają informacji czy umowy te są rejestrowane; obecnie abonament
mieszkańca będzie mogła dostać tylko osoba zameldowana
na pobyt stały lub czasowy;
- zmianę wysokości opłat abonamentowych dla abonamentów:
tygodniowego, miesięcznego

oraz dla zastrzeżonego miejsca
postojowego (tzw. koperta).
Identyfikatory
postojowe
mieszkańca oraz abonamenty postojowe wydane przed terminem
wejścia w życie nowej uchwały zachowają ważność do 30 czerwca
2020 r., a zapisy nowej uchwały
przewidują ich zwrot.
Termin, od którego obowiązywać będą zmiany, poda Miejski
Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.
Katarzyna Gwara

STAN GOTOWOŚCI

CZĘSTOCHOWA

Wzrasta liczba osób z podejrzeniem
koronawirusem w naszym województwie

Włamali się
do sklepu w
centrum miasta

D

ziesięć osób w woj. śląskim jest
hospitalizowanych z podejrzeniem zarażenia, 368 jest pod stałą
obserwacją, 13 objętych jest kwarantanną.
Wojewoda śląski postawił wszystkie
szpitale - w tym Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny przy ul. PCK w Częstochowie - w stan gotowości w przypadku
ewentualnego przyjęcia osób zarażonych koronawirusem. Nakazał także
służbom sanitarnym 24-godzinną pracę w zakresie wykonywania testów na obecność
tego wirusa.
Co istotne, szpitale i
sanepid mają zakaz
udzielania mediom danych na temat koronawirusa. Powód? Ujednolicenie informacji i unik-

nięcie paniki. Wszystkie dane ma bowiem przekazywać Ministerstwo
Zdrowia.
- Nie mam danych dotyczących samej Częstochowy, jedynie dane całościowe dotyczące województwa śląskiego - informuje pracownica biura
prasowego Ministerstwa Zdrowia. Wynika z nich, że w woj. śląskim hospitalizowanych z podejrzeniem zarażenia jest dziesięć osób, 368 jest pod
stałą obserwacją, a 13 objętych jest
kwarantanną.
Natomiast do częstochowskiego
sanepidu z dnia na dzień zgłasza się
coraz więcej osób proszących o konsultacje i przebadanie. W ubiegłym tygodniu do szpitala przy ul. PCK trafił
kierowca jednej z firm w powiece kłobuckim, który wrócił z zagranicy z objawami grypopochodnymi i temperaturą. Po 12 godzinach oczekiwania w

karetce trafił na oddział zakaźny.
- Szpital nie był przygotowany, nie
działała na sali wentylacja, trzeba było
ją naprawiać, na dodatek personel kazał pacjentowi oczekującemu na przyjęcie w karetce załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne na dworze - opowiada jeden z pracowników szpitala.
Na stronie Sejmu opublikowano
rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych. - W sklepach w
Niemczech są puste półki, ludzie gromadzą zapasy żywności - mówi jedna
z częstochowianek, która ma rodzinę
w Niemczech. - Jak ostatnio byłam na
zakupach w supermarkecie, to brakowało już niektórych produktów.
bea

A

lkohol i papierosy warte blisko 1,5 tysiąca złotych
padło łupem złodziei, którzy włamali się do jednego
ze sklepów z centrum miasta. Panowie długo jednak nie
nacieszyli się wolnością. Chwilę po zdarzeniu, policjanci
zatrzymali ich w pobliskim salonie gier.
Do zdarzenia doszło 27 lutego. Włamywacze najpierw przecięli metalowe pręty w kracie zasłaniającej okno, a następnie
dostali się do wnętrza sklepu. Ich łupem padło kilka butelek alkoholu i kilkadziesiąt paczek papierosów. Gdy policjanci dotarli na miejsce, sprawców już nie było. Operacyjni w krótkim czasie jednak wytropili włamywaczy. Zatrzymali 40-latka i jego
23-letniego kolegę w pobliskim salonie gier. Mężczyźni byli zaskoczeni wizytą stróżów prawa. Jak się okazało, oboje działali w
warunkach recydywy i wspólnie włamywali się do obiektów na
terenie Częstochowy na przełomie stycznia i lutego. Decyzją
sądu, oboje trafili do aresztu. Grozi im do 15 lat więzienia.
Katarzyna Gwara

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

W

centrum Gliwic, w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, wiele
osób widziało dwie drobne ekspedientki
jednego ze sklepów przy ul. Kozielskiej,
próbujące zatrzymać szarpiącego się z nimi
mężczyznę. Obok przejeżdżały sznury aut
i przechodziły tłumy ludzi, nikt jednak nie
ruszył im z pomocą. Zrobił to dopiero
przejeżdżający tamtędy, w czasie wolnym
od służby, policjant.

osnowieccy policjanci zatrzymali
sprawcę zniszczenia samochodu.
59-latek przymocował do drzwi pojazdu ładunek wybuchowy. W
mieszkaniu mężczyzny śledczy znaleźli
substancje chemiczne, które służyły
do jego wytworzenia, a także amunicję
i znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna
został tymczasowo aresztowany.
W centrum Sosnowca doszło do zniszczenia zaparkowanego samochodu. Nie było to jednak zniszczenie przypadkowe. Policjanci prowadzący czynności szybko zorientowali się, że mają do czynienia z detonacją
małego ładunku wybuchowego. Kryminalni
rozpoczęli czynności, dzięki którym już dwie
doby później wiedzieli, kto jest sprawcą całego zajścia. Tak szybkie ustalenia danych
podejrzanego było możliwe m.in. dzięki nagraniom z zabezpieczonego w sprawie monitoringu i stałej współpracy z pokrzywdzo-

nym. 59-letni mieszkaniec Sosnowca został
zatrzymany. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania, policjanci
zabezpieczyli m.in. substancje chemiczne
mogące służyć do wytworzenia ładunku wybuchowego, amunicję oraz sporą ilość różnego rodzaju narkotyków. 59-latek miał w
swoim domu ponad 1,5 litra płynnej metamfetaminy, 20 gramów opium i amfetaminę. Podejrzanemu przedstawiono już zarzuty zniszczenia samochodu poprzez detonację ładunku wybuchowego, a także posiadania znacznych ilości substancji odurzających oraz amunicji. Co do tego, czy odpowie również za posiadanie materiałów wybuchowych, decyzja zapadnie po uzyskaniu
opinii biegłego, który zbada zabezpieczone
przez śledczych substancje. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 59-latka
na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.

Udaremnili nielegalny
przewóz odpadów
P

olicjanci z zabrzańskiej
komendy
udaremnili kolejny nielegalny
przewóz
odpadów. Kierowca,
który je przewoził, nie
posiadał wymaganych
zezwoleń. W dokumentach nie wskazano
również docelowego
miejsca transportu
tego ładunku. Policjanci przypominają,
że
za
nielegalny
przewóz
odpadów
grozi do 5 lat więzienia.
Zabrzańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej
prowadzą działania w sprawie porzuconych na terenie miasta odpadów. W sprawę zaangażowani zostali również policjanci z zabrzańskiej drogówki, którzy prowadzą nasilone kontrole pojazdów ciężarowych. Na ul. Ziemskiej, patrol ruchu
drogowego zatrzymał samochód ciężarowy, który przewoził nielegalne odpady. W
trakcie kontroli okazało się, że 58-letni kierowca przewoził odpady, które miały zostać porzucone. Mężczyzna nie miał żadnych wymaganych zezwoleń ani listów
przewozowych. W obecności funkcjonariuszy z Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzono oględziny samochodu.
Policjanci przypominają, że za nielegalny
przewóz odpadów grozi do 5 lat więzienia.
Ponadto na firmę, która odpowiada za
przewóz odpadów i nie spełnia wymagań
określonych przepisami mogą zostać na

łożone kary finansowe. Ich wysokość może wynieść od kilkuset złotych, w przypadku drobnych naruszeń, do nawet kilkuset tysięcy złotych w przypadku tych
najpoważniejszych.
Policja cyklicznie prowadzi działania,
podczas których kontrolują m.in. ciężarówki pod kątem przewożenia nimi nielegalnych odpadów. Czyste środowisko, to
nie tylko sprawa priorytetowa dla policjantów, ale również dla mieszkańców śląskiej aglomeracji. Apelują także, aby alarmować mundurowych o samochodach,
które przypuszczamy, że mogą przewozić
nielegalny ładunek. Dzieje się tak zwłaszcza w rejonach okolic lasów, parków, placów magazynowych i pustostanów. Każde
zgłoszenie traktowane jest priorytetowo i
skrupulatnie sprawdzane.
Ostrzegają również właścicieli gruntów i
magazynów przed oszustami, którzy usiłują
pozyskać tereny na nielegalne składowiska.

3.

Kobiety
walczą ze złodziejami,
a mężczyźni...

Podłożył ładunek
wybuchowy

S

ŚRODA-CZWARTEK 4-5 MARCA 2020

Młodszy inspektor Mariusz Luszawski - Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej, a do
niedawna zastępca komendanta garnizonu gliwickiego, jadący ulicą Kozielską i wiozący swoje
dziecko na zajęcia, na wysokości urzędu skarbowego spostrzegł dwie kobiety walczące z rosłym
mężczyzną. Scenka wskazywała jednoznacznie,
że pracownice sklepu próbują zatrzymać złodzieja.

Oficer błyskawicznie zaparkował auto i
rzucił się na pomoc. Okrzyk „policja” nie pohamował jednak gwałtowności zatrzymanego, więc zaistniała konieczność użycia siły.
Pomoc policjanta okazała się skuteczna.
Zatrzymany został doprowadzony do sklepu,
gdzie po chwili podjechał patrol. Wtedy też okazało się, że 39-latek schował do swojego plecaka trzy opakowania proszku do prania w kapsułkach o wartości 100 zł, po czym, bez płacenia
i mimo interwencji sprzedawczyń, opuścił sklep.
Kobiety rzuciły się za nim w pościg. Podczas
próby zatrzymania jedną z nich sprawca uderzył plecakiem, a drugiej zagroził pobiciem.
Mężczyzna był już poszukiwany sądowym nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego,
gdzie w konsekwencji trafił. Czeka go proces
karny i wyrok za przestępstwo o charakterze
rozbójniczym.

Spowodował śmiertelny
wypadek
S

ąd Rejonowy w Żorach tymczasowo aresztował na 3
miesiące 30-letniego kierowcę,
który spowodował śmiertelny
wypadek. Mężczyzna jechał pijany, nie dostosował prędkości
do panujących warunków atmosferycznych, stracił panowanie
nad kierownicą i uderzył w betonowy słup. Na miejscu zginął
31-letni pasażer, drugi w ciężkim
stanie leży w szpitalu.
Na wniosek śledczych i prokuratora sąd tymczasowo aresztował
30-letniego mieszkańca Czerwionki-Leszczyn, który w nocy z soboty na
niedzielę doprowadził do tragedii na
drodze. Pijany mężczyzna wsiadł za
kierownicę forda focusa wraz z dwoma znajomymi i szarżował po żorskich ulicach. 30 minut po północy, jadąc ulicą
Szczejkowicką stracił panowanie nad kierownicą, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego
zjechał z jezdni i uderzył w betonowy słup energetyczny.
Siedzący obok kierowcy pasażer pomimo reanimacji zmarł na miejscu zdarzenia. Siła uderzenia była tak duża, że drugi z nich, podróżujący z tyłu pojazdu, wpadł do bagażnika i doznał

poważnych, licznych obrażeń. Kierowca natomiast ze zdarzenia wyszedł bez szwanku.
30-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, wcześniej aż trzykrotnie sąd zakazywał mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doprowadził będąc w
stanie nietrzeźwości. Na mocy postanowienia sądu trafił na 3 miesiące do aresztu śledczego.

Pijany przyjechał
zatankować. Zasnął za
kierownicą
P

onad promil alkoholu w organizmie miał
kierowca, który przyjechał zatankować
samochód na stację benzynową i... zasnął
oparty o kierownicę pojazdu. Jego zachowanie na tyle zaniepokoiło personel stacji
paliw, że ten postanowił powiadomić mundurowych. Kiedy policjanci dobudzili mężczyznę,
„uderzyła” ich silna woń alkoholu.
W nocy z piątku na sobotę oficer dyżurny
otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na
jedną ze stacji paliw przyjechał pojazd, którego
kierowca jest prawdopodobnie pijany. Gdy mundurowi przybyli na miejsce zauważyli, że przy jednym z dystrybutorów stoi bmw z włączonym silnikiem. Wewnątrz pojazdu był mężczyzna, który... jak się okazało zasnął oparty o kierownicę.

Pojazd był zamknięty, a kierowca przez dłuższą chwilę nie reagował na pukanie w szyby. Kiedy w końcu podniósł głowę, wyłączył silnik i
otworzył drzwi, mundurowych „uderzyła” silna
woń alkoholu. Okazało się, że mężczyzna jest pijany - w swoim organizmie miał ponad promil alkoholu. 31-latek początkowo tłumaczył, że to nie
on przyjechał na stację samochodem. Po pewnym czasie przyznał się, że w drodze powrotnej z
imprezy postanowił zatankować pojazd, a później opadł z sił i...zasnął.
Mieszkaniec Palowic stracił już prawo jazdy. Wkrótce usłyszy też zarzuty i stanie
przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA

A
LUCJ
REWO OWA
N
E
C

n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.

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

Cz-wa, al. NMP 3,

l

tel. 34 365 53 14

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

l

tel. 34 368 19 45
Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

l

tel. 506 107 375

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KURSY
n TRENING ZDOLNOŚCI

SPRZEDAM
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

n SPRZEDAM 4 skórki królicze
2 nieduże obrazy ( widok:
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw
kwiatowy) Tel. 34 323 24 70
n SPRZEDAM programator do
pralki typ 770 nowy
– tel. 790 819 855
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 pilarka poprzeczno
-wzdłużna DMPA-40
– mało używana! tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lustro łazienkowe –
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

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

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –
używaną w b. dobrym stanie
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 drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM drzwi pokojowe
prawe i lewe - białe z szybami
miodowymi. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM PAWILON 50M2,
na Biznes Centrum (możliwość
wynajęcia), tel. 602 307 570
n SPRZEDAM część do Chevroleta
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

WYNAJMĘ
n WYNAJMĘ działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy 24H
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa
tel. 531 186 403

n WYNAJMĘ M3 50M , I piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570
2

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

KUPIĘ
KUPIĘ motocykl , samochód,
motorower z lat 50-tych, 60-tych,
70-tych
zapomniany, zastały w garażu
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 PRL
- zadbany z dokumentami
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus,
moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

KUPIĘ  płytki podłogowe
z Opoczna:
wzór HERWES brązowe :
35x35 cm - 10 sztuk.
Tel.: 509901250

PRZYJMĘ
n PRZYJMĘ stare telefony
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i
medaliki, stare monety, eurocenty.
Tel. 667 499 164
n PRZYJMĘ stare bilony - nominał

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 DOM w szeregowej

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

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 Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

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 SPRZEDAM działkę budowlaną o pow.

2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz.
Jaskrów, 42-244 Mstów,
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

obojętny -tel. 663 626 576

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-

lefonów komórkowych orz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

ATRAKCYJNY 40-LATEK
umili samotnym paniom
czas i wieczór.

Tel. 534 599 568

ODKUPIĘ
nowy lub sprawny
przyrząd do
badania witamin

Vitastiq2
tel. 508 157 381
MATRYMONIALNE
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 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 WOLNY, lat 53, bezdzietny, wysoki,
normalny, niezależny finansowo,
pozna panią (pani może posiadać
dzieci). Tel. 660 006 217

Miejsce pracy: Częstochowa

złom. Tel. 667 499 164

USŁUGI

n

PROGRAMISTA PHP

n PRZYJMĘ srebro, może być

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

MATRYMONIALNE

NIERUCHOMOŚCI

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:

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski
komplet z 1896 r.: biblioteczka
+ komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

• Elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie o
 bowiązków na uczelni
z zadaniami w projekcie
• Prace w młodym i dynamicznym zespole, u
 dział w Firmowych projektach
• Narzędzia niezbędne do pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego,zdobycia doświadczenia
zawodowego, przyjazną atmosferę w pracy

n SPRZEDAM cegłę (czerwona,
pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

KONTAKT:
tel. 501 10 13 10

CV wyślij na adres:
praca@iplus.com.pl

REKLAMA

BMW Seria 3
E90/E91/E92/E93
2008, 192 421 km
diesel, kombi

VIN: WBAVW11090A27657

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

18 900 PLN
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TOYOTA AURIS I
2008, 177 066 km
diesel, auto miejskie

VIN: SB1KC56E80F035869

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie
gwarancja

17 900 PLN

RENAULT MEGANE
2013, 163 718 km
diesel, kombi

SEAT ALTEA
2008, 172 607 km
diesel, auto miejskie

100% bezwypadkowy
serwisowany
bogate wyposażenie

100% bezwypadkowy
serwisowany
pierwszy właściciel

NR oferty: AKL16HY4N

25 900 PLN

VIN: VSSZZZ5PZ9R010991

16 900 PLN

HYUNDAI I10 I
2011, 119 908 km
benzyna, auto małe

FORD KUGA II
2012, 178 439 km
diesel, SUV

100% bezwypadkowy
gwarancja
pierwszy właściciel

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

VIN: WBAVW11090A27657

15 900 PLN

VIN: WF0RXXGCDRCA29378

39 900 PLN

5.

MERCEDES BENZ CLS
C218
2011, 164 633 km
benzyna, sedan

VIN: WDD2183591A016170

100% bezwypadkowy
bogate wyposażenie

79 900 PLN
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER T6
2013, 239 267 km
diesel, kombi

VIN: WV2ZZZ7HZDX020632

100% bezwypadkowy
serwisowany

47 900 PLN
LAND ROVER
FREELANDER II
2007, 252 248 km
diesel, SUV

Numer oferty: AKL16H8V4

100% bezwypadkowy
serwisowany

21 900 PLN

6.
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REKLAMA

REKLAMA

Wybrane samochody na dzień 28 lutego 2020 r.

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

OPEL CORSA
1.4 E + LPG
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł., serwis
32.900 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

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

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008
n
n
n
n

29.900 zł

n

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

n
n
n

34.900 zł

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

n
n
n
n
n
n
n
n

39.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG,
rok prod. 2009

19.900 zł

n
n
n
n
n
n
n

 22.900 zł
49.900 zł
AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
39.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
 5.500 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011-2013 
12.900 zł
kraj., I – wł., serwis
/18.900 zł
19.900 zł
CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009
FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
36.500 zł
FIAT SEICENTO, 1999 - 2002
2.500 / 2.900zł
14.800 zł
FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany
 39.900 zł
FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005
 8.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
29.900 zł
serwis, F-ra VAT
16.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007
21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2009, kraj.
FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
37.900 zł
I – wł.
FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
45.900 zł
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
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7.

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

12.800 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003

 9.200 zł
 8.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

23.900 zł

21.900 zł
n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 29.900 zł
serwis, I - wł.
n OPEL INSIGNIA 1.8 benzyna, rok prod. 2009
 26.900 zł

n
n
n
n

PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT
RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n RENAULT TRAFFIC 1.6 D, 9-osobowy,
rok prod. 2016, F. VAT, serwis, I - wł.
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

16.900 zł
29.900 zł
24.600 zł
11.900 zł
29.900 zł
58.900 zł
19.900 zł
26.500 zł
21.900 zł
22.900 zł

SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.
TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.
TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016
33.900 zł
gwarancja, I-wł., F-VAT
HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013 52.900 zł
 9.900 zł
n
VW
GOLF
1.5
D,
rok
prod.
2004
24.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
n
VW
JETTA
1.6
E,
rok
prod.
2007
17.900
zł

3.900
zł
MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2000
36.000 zł netto
47.500 zł n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
16.800 zł
NISSAN MICRA 1.2 E, rok prod. 2016, kraj.,
24.900 zł n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009
I-wł., serwis, F-VAT
19.900 zł
NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
 8.800 zł n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
49.900 zł
OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł
n
n
n
n

