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Urząd Skarbowy

Uwaga na oszustów. Wykorzystują mikrorachunek. 
Sprawdź jak się uchronić!

Częstochowa

Strażnicy 
miejscy ujęli 

ekshibicjonistę

„SMOG”
Uwaga kierowcy! Rusza 

policyjna akcja

Warsztaty 

Koduj z gigantami

47-latek w piątkowy poranek wybrał się 
na spacer w okolice ulicy Waszyngtona. 
I może nie byłoby w tym nic nadzwyczaj-
nego, gdyby nie fakt, że... przy okazji 
demonstrował przechodniom swoje miejsca 
intymne. Na szczęście na ekshibicjonistę 
bardzo szybko zareagowali strażnicy 
miejscy.

Zgłoszenie dotyczące ekshibicjonisty wpły-
nęło do strażników miejskich około godziny 

6.55. Wynikało z niego, że w rejonie 
ulicy Waszyngtona obnaża się jakiś 
mężczyzna. Dyżurny mając dokład-
ny rysopis sprawcy na miejsce na-
tychmiast wysłał funkcjonariuszy. 
Ci bez problemu zlokalizowali męż-
czyznę. 47-latek został ujęty i prze-
wieziony na I Komisariat Policji.

Katarzyna Gwara

We wtorek (28.01.) w całym 
kraju policjanci ruchu drogowego 
będą prowadzić działania kontro-
lno-prewencyjne pn. „SMOG”. 
Przy tej okazji będą korzystać z 
dymomierzy i analizatorów 
spalin. Co istotne, funkcjona-
riusze będą również zwracać 
uwagę na każde zachowanie nie-
zgodne z prawem.

Działania ukierunkowane będą na 
przeprowadzenie jak największej licz-
by badań emisji spalin pojazdów, wo-
bec których istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że naruszają wyma-
gania ochrony środowiska.

W tym celu policjanci będą korzy-
stać z urządzeń kontrolno-pomiaro-
wych tj. analizatorów spalin i dymo-
mierzy. - W przypadku stwierdzenia 
lub uzasadnionego przypuszczenia, 

że pojazd narusza wymagania ochro-
ny środowiska, funkcjonariusz ma 
obowiązek zatrzymać dowód reje-
stracyjny (pozwolenie czasowe) i za-
bronić dalszej jazdy niesprawnym po-
jazdem - podkreślają stróże prawa.

Co istotne, właściciel lub posia-
dacz pojazdu o złym stanie technicz-
nym może zostać ukarany manda-
tem do 500 zł, nawet jeśli to nie on 
siedział za kierownicą podczas kon-
troli. Takiej samej kary należy się 
spodziewać za brak ważnych badań 
technicznych samochodu.

Z powodu smogu i powikłań wy-
nikających ze złej jakości powietrza 
w Polsce umiera 45-50 tys. osób 
rocznie. Najwięcej zanieczyszczeń, w 
tym pyłów zawieszonych PM2,5, 
PM10 i benzo(a)pirenu, emitują sek-
tor bytowo-komunalny i transport.

Katarzyna Gwara

Twoje dziecko interesuje się programowaniem? 
Tego wydarzenia nie może przegapić!  8 lutego w Ze-
spole Szkół Technicznych odbędą się warsztaty 
,,Giganci Programowania”. Wcześniej należy zareje-
strować się online na stronie organizatorów.

Warsztaty w ramach akcji ,,Koduj z gigantami” są adreso-
wane do uczniów i uczennic w wieku od 7 do 18 lat i mają na 
celu poszerzenie wiedzy na temat programowania, pracy w 
IT, zapoznanie się z narzędziami programistycznymi i nowy-
mi technologiami.

Podczas spotkań młodsi uczestnicy poznają programy ta-
kie jak Scratch, Kodu czy AppInventor, a starsi – C# i Visual 
Studio. Zajęcia będą odbywać się w blokach 1 lub 1,5 godzin-
nych w grupach do 12 osób. Organizatorzy przewidzieli po-
nad 4500 miejsc dla uczestników z całej Polski.

Spotkanie w Częstochowie odbędzie się 8 lutego w Zespo-
le Szkół Technicznych przy al. Jana Pawła II 126/130.

Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą reje-
strację na stronie internetowej www.giganciprogramowania.
edu.pl (zakładka ,,Koduj z gigantami”).

Więcej informacji na stronie: https://www.giganciprogra-
mowania.edu.pl

Katarzyna Gwara

Od 1 stycznia 2020 r. nastą-
piła znacząca rewolucja w 
rozliczeniach z urzędem skar-
bowym. Dotychczasowe 
konta, z których korzysta-
liśmy do rozliczenia podatku 
VAT, CIT i PIT przestają ist-
nieć, a od tego roku zastąpił 
je indywidualny rachunek 
tzw. mikrorachunek podat-
kowy. Oszuści nie śpią 
i postanowili wykorzystać za-
mieszanie powstałe z nową 
formą rozliczeń. Bądź 
ostrożny.

Co to jest mikrorachunek 
i dla kogo został stworzony?

Mikrorachunek to sposób Mi-
nisterstwa Finansów na sfoku-
sowanie wszystkich przelewów 
do fiskusa, obejmujących takie 
podatki jak VAT, CIT i PIT na 
jednym rachunku, a nie tak jak 
miało to miejsce wcześniej — na 
każdy z osobna. Numer mikrora-
chunku jest przypisany dla każde-
go, niezależnie czy prowadzisz 
działalność gospodarczą, czy je-
steś osobą fizyczną. Jedyna różni-
ca to sposób, w jaki je generuje-
my. W przypadku osoby fizycznej 
(nieprowadzącej działalności go-
spodarczej) wystarczy podać nu-
mer PESEL, natomiast przedsię-
biorcy muszą podać numer NIP. 
Dotychczasowe rachunki, z któ-

rych korzystaliśmy rozliczając się 
w 2019 r. przestały być aktywne z 
dniem 31 grudnia. Tym samym 
dokonując na nie wpłaty, urząd 
skarbowy nie odnotuje jej - co w 
konsekwencji - może spowodo-
wać naliczenie nawet odsetek.

Oszuści postanowili wykorzy-
stać zamieszanie spowodowane 
mikrorachunkiem. Od początku 
2020 r. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, poczty tradycyjnej 
i SMS trafiają do przedsiębiorców 
i osób fizycznych wiadomości za-
wierające link do rzekomego ge-
neratora. Oczywiście, generator 
jest fałszywy, a konto, które dzięki 
niemu zostało wygenerowane na-
leży do oszustów.

Jak zatem uchronić się 
przed oszustwem?

Przede wszystkim trzeba pa-
miętać, że Ministerstwo Finansów 
nie wysyła e-maili i innych wiado-
mości z naszym indywidualnym 
numerem mikrorachunku podat-
kowego. Mikrorachunek generu-
jemy sami za pośrednictwem spe-
cjalnie przeznaczonego do tego 
generatora, który możemy zna-
leźć na stronie ministerstwa pod 
tym adresem. Dzięki generatoro-
wi mikrorachunku otrzymamy 
nasz indywidualny numer składa-
jący się z 34 znaków. Głównie cyfr, 
poprzedzonych literami PL.

Bartosz Madej
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NURD

Ponad 100 mandatów w czasie jednej policyjnej akcji

Miejskie Przedszkole nr 19

Będzie cieplej
Przetarg na budowę

Kolejni uczniowie będą 
mieć nowe boiska

Aż 151 wykroczeń popełnio-
nych przez kierowców 
względem pieszych odnotowali 
częstochowscy policjanci pod-
czas akcji NURD. Jej celem była 
poprawa bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników 
ruchu drogowego.

Policjanci z ruchu drogowego na 
co dzień dbają o bezpieczeństwo na 
drogach. Organizują też ogólnopol-

skie, wojewódzkie i własne działania 
na drodze, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa w rejonie miejsc, 
gdzie obserwuje się wzmożony ruch 
pieszych czy rowerzystów. Przepro-
wadzone działania na terenie Czę-
stochowy pokazały, że nie wszyscy 
kierowcy przestrzegają przepisów 
w rejonie przejść dla pieszych.

W czwartek (23.01.) od godziny 
6:00 do godziny 22:00 na terenie 
całej Polski drogówka prowadziła 
działania NURD. Policjanci w 

szczególności kontrolowali przej-
ścia dla pieszych i przejazdy dla 
rowerzystów. Efektem prowadzo-
nych działań było zanotowanie aż 
151 wykroczeń popełnionych 
przez kierowców względem pie-
szych. Wobec sprawców zastoso-
wano ponad 100 mandatów, a w 
45 przypadkach pouczenie. - Naj-
częściej kierowcy karani byli za 
nieprawidłowe zachowania w sto-
sunku do pieszych oraz nieprawi-
dłowe przejeżdżanie przejść dla 

pieszych. Także sami piesi popeł-
nili wykroczenia w tym przejście 
na czerwonym świetle i przecho-
dzenie przez jezdnię w miejscach 
niedozwolonych - informują stró-
że prawa.

W tym samym czasie, policjant-
ki, które na co dzień zajmują się 
profilaktyką w ruchu drogowym, 
w rejonach przejść dla pieszych 
rozdawały odblaski i informowały, 
jak ważne jest ich noszenie.

Miasto ogło-
siło przetarg na  
wykonanie termo-
m o d e r n i z a c j i 
budynku Miej-
skiego Przedszkola 
nr 19 w dzielnicy 
Błeszno. Inwestycja 
ma być gotowa do 
końca lipca.

Prace obejmą wy-
konanie docieplenia 
systemowego z wy-
prawą tynkarską, docieplenie dachu i wykonanie pokrycia z papy termo-
zgrzewalnej z obróbkami blacharskimi. Ponadto zostanie wyremontowa-
ny taras i schody zewnętrzne, wymieniona balustrada, drzwi zewnętrzne 
i instalacja odgromowa.

Oferty można składać do 5 lutego, do godz. 9.30, w Biurze Obsługi In-
teresanta (stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji) w budynku 
Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. Szczegółowy znajdzie-
my na stronie:

https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1163699/iz-271-2-2020

Miasto rozpisało przetarg na budowę boisk wielofunkcyjnych 
przy Szkole Podstawowej nr 33 i VII LO im. Mikołaja Kopernika. 
Oferty można składać do 17 lutego.

Przy placówkach powstaną boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syn-
tetyczną poliuretanową (technologia typu EPDM), o wymiarach 24,10 x 44 
m (SP nr 33) i 24,10 x 32,15 m (VII LO). Będą zawierały w swoim obrysie 
boisko do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, dwa boiska do koszykówki oraz 
dwa do siatkówki. Teren zostanie wyposażony w piłkochwyty i ogrodzo-
ny. Prace obejmą także budowę oświetlenia zewnętrznego, wykonanie 
odwodnienia boisk i zagospodarowanie terenu (utwardzenie, montaż ła-
wek).

Po pomyślnym przeprowadzeniu procedury przetargowej, wykonaw-
ca powinien zrealizować inwestycję do 30 lipca.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 17 lutego, do 
godz. 10.30, w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko Wydziału Nadzoru 
i Administracji), na parterze budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy 
ul. Śląskiej 11/13.

Szczegóły specyfikacji przetargowej można znaleźć na stronie:   
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1163771/iz-271-6-2020

Działania  
zapobiegawcze

Utylizacja 
padłych 
dzików

W związku z pojawieniem się 
w Polsce wirusa afrykańskiego 
pomoru świń, Wojewoda Śląski 
podjął decyzję o natychmia-
stowym podjęciu działań 
zapobiegawczych. Jednym z 
nich jest lokalizowanie, szybka 
izolacja i utylizacja padłych 
dzików na terenie całego woje-
wództwa.

Działania obejmują zorganizo-
wane przeszukania rozległych ob-
szarów i zbieranie zwłok lub szcząt-
ków dzików. Całość koordynuje 
Wojewódzki Inspektorat Wetery-
narii w Katowicach oraz Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach. Plan 
przeszukań został udostępniony w 
Powiatowym Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego.

Obecnie dziki nadal pozostają 
podstawowym źródłem zakaże-
nia wirusem afrykańskiego po-
moru świń. Choroba przenoszo-
na jest przez zwierzęta poprzez 
kontakt ze szczątkami padłych 
dzików oraz przez ludzi, ze wzglę-
du na wykorzystywanie do kon-
sumpcji przetworzonego mięsa 
dzików (przewóz mięsa i wyro-
bów wędliniarskich oraz wyrzuca-
nie ich odpadów).

Częstochowa bierze udział w 
projekcie, którego celem jest 
wzmocnienie współpracy po-
między instytucjami, 
organizacjami i podmiotami lo-
kalnymi na rzecz wsparcia osób 
i rodzin będących w trudnej ży-
ciowej sytuacji. Zawiązano 
Partnerski Zespół Koopera-
cyjny. W jego skład weszli 
przedstawiciele różnych insty-
tucji i organizacji, a liderem jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie.

Projekt „Kooperacje 3D – model 
wielosektorowej współpracy na 
rzecz wsparcia osób i rodzin” jest 

realizowany na terenie czterech 
województw, w kilkudziesięciu 
gminach i powiatach. Liderem jest 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej Województwa Śląskiego. W 
każdej gminie i powiecie, które 
przystąpiły do projektu, powoływa-
ne są Partnerskie Zespoły Koope-
racyjne. Ich zadaniem jest, w 
pierwszej kolejności, wypracowa-
nie zasad współpracy pomiędzy lo-
kalnymi instytucjami i podmiotami 
w oparciu o założenia modelu 
przygotowanego przez ekspertów. 
W kolejnym etapie partnerzy, ba-
zując na zasadach opisanych w 
modelu, oferują wsparcie rodzi-
nom i osobom przeżywającym 
trudności, które  - dzięki zacieśnie-
niu współpracy oraz wypracowa-

niu zasad i modelu kooperacji - ma 
być jeszcze skuteczniejsze. Projekt 
ma charakter pilotażowy, wnioski z 
jego realizacji, stworzone narzę-
dzia i zasady współpracy będą sta-
nowić rekomendację dla podmio-
tów, które będą realizowały model 
kooperacji w przyszłości. 

U podstaw modelu kooperacji 
wielosektorowej stoi fakt, że osoby 
wymagające wsparcia borykają się 
zazwyczaj z kilkoma bardzo złożo-
nymi problemami. Pomoc w ich 
pokonaniu powinna więc dotyczyć 
wielu aspektów i dziedzin życia, w 
którą zaangażowane będą różne 
instytucje i organizacje.

- Rodziny i osoby, którym poma-
gamy zazwyczaj przeżywają kryzys 
wynikający z nawarstwienia się 
wielu trudności, często trwają-
cych od lat – podkreśla Małgorza-
ta Mruszczyk, dyrektor MOPS. 
-  Może istnieć na przykład pro-
blem uzależnienia u rodzica i 
równolegle problemy związane z 
edukacją i wychowaniem dzieci, 
problemy zdrowotne, z zatrud-
nieniem i wiele innych, które 
sprawiają, że rodzina nie potrafi 
samodzielnie sobie poradzić. W 
takim przypadku pomoc jednej 
instytucji nie wystarcza. MOPS od 
lat współpracuje z różnymi pod-
miotami, jednak sformalizowanie 
tych działań, a przede wszystkim 
wypracowanie wspólnych narzę-

dzi i zasad tej współpracy, daje 
możliwość jeszcze pełniejszego i 
bardziej efektywnego wsparcia 
dla naszych podopiecznych.

W Częstochowie pomocą w ra-
mach projektu objęto kilka rodzin 
zamieszkujących Tysiąclecie. Lide-
rem Partnerskiego Zespołu Ko-
operacyjnego (PZK) w naszym 
mieście jest MOPS, a jego członka-
mi przedstawiciele Policji, Straży 
Miejskiej, Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Po-
wiatowego Urzędu Pracy, Zakładu 
Gospodarski Mieszkaniowej TBS, 
Zespołu Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznych w Częstochowie 
i Fundacji dla Rozwoju. 

Zawiązanie zespołu partnerskie-
go przyczyni się m.in. do przełama-
nia dotychczasowych ograniczeń, 
a także do pogłębienia wiedzy o 
sposobach działania i zakresach 
kompetencyjnych poszczególnych 
instytucji. Partnerstwo to też kapi-
tał relacji - kooperacyjnie znaczy 
szybciej, skuteczniej, łatwiej. 
Współpraca pozwala na dostrzeże-
nie problemów z różnych perspek-
tyw, zwiększa efektywność i kom-
pleksowość pomocy.

Kooperacja to także możliwość 
pełniejszego wykorzystania poten-
cjału lokalnego. Każdy z partnerów 
ma do zaoferowania inne formy 
wsparcia czyli usługi. Zostają one 

opisane i razem tworzą tzw. „lokal-
ny koszyk usług” - to całość oferty 
jaką partnerzy mają do zapropo-
nowania rodzinie czy osobie po-
trzebującej wsparcia. W zależności 
od tego jaka pomoc będzie po-
trzebna w danym momencie, z 
„koszyka” będą wybierane najod-
powiedniejsze usługi.

Model zakłada też aktywny 
udział osób objętych pomocą, w 
opracowaniu i wdrażaniu ścieżki 
wychodzenia z kryzysu - takie po-
dejście ma aktywizować i motywo-
wać rodziny i osoby korzystające 
ze wsparcia do włączenia się w 
proces zmiany swojej życiowej sy-
tuacji. W związku z tym budowanie 
ścieżki pomocy dla danej rodziny 
lub osoby, dobieranie form pomo-
cy z „koszyka” odbywa się, za jej 
zgodą oraz przy jej aktywnym 
udziale, podczas spotkań tzw. za-
daniowego zespołu kooperacyjne-
go (ZZK). W jego skład, oprócz be-
neficjentów wsparcia, wchodzą 
przedstawiciele partnerów, któ-
rych usługa jest oferowana w da-
nym momencie, a także pracowni-
cy socjalni MOPS jako moderato-
rzy i osoby, które współpracują z 
rodziną na co dzień.

Łączna wartość dofinansowania 
projektu ze środków UE to 9 966 
995,50 zł, w tym dla Województwa 
Śląskiego wynosi 3 919 391,30 zł.

Oprac. Katarzyna Gwara

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

MOPS

Wsparcie osób w trudnej życiowej sytuacji

https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1163699/iz-271-2-2020
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1163771/iz-271-6-2020
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Nie dopuścili do „ustawki”Nieuczciwy konwojent

Uciekał, bo nie miał prawa 
jazdy

Usłyszał 338 zarzutów
Chorzowscy policjanci zwalcza-

jący przestępczość gospodarczą 
zakończyli śledztwo prowadzone 
pod nadzorem chorzowskiej proku-
ratury, dotyczące wyłudzania 
podatku VAT. Śledczy ustalili, że 
37-letni mężczyzna podrabiał fak-
tury VAT, aby nie płacić podatków. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty. O 
jego losie zadecyduje sąd.

Policjanci z wydziału do walki z prze-
stępczością gospodarczą chorzowskiej 
komendy, zakośczyli właśnie śledztwo 
prowadzone pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Chorzowie. Jak ustali-

li śledczy, w okresaie od 2012 do 2016 
roku, 37-letni mieszkaniec chorzowa 
prowadząc działalność gospodarczą, 
podrabiał faktury jednej z firm za rze-
komo zakupiony od niej sprzęt kompu-
terowy. W ten sposób mężczyzna obni-
żał dochody swojej firmy, a co za tym 
idzie, nie odprowadzał należytego po-
datku. W ten sposób oszukał on Skarb 
Państwa na blisko 280 tysięcy złotych. 
W sumie śledczy udowodnili mężczyź-
nie 338 przestępstw i tyle właśnie usły-
szał on zarzutów. O jego losie zadecy-
duje sąd. Za to przestępstwo grozi mu 
wysoka grzywna i 5 lat więzienia.

Odnaleźli kryształową Marilyn

W ręce kryminalnych z Katowic 
wpadł nieuczciwy konwojent. 
Śledczy ustalili, że mężczyzna od 
połowy 2019 roku systematycznie 
okradał bankomaty na terenie ca-
łego Śląska. W jego mieszkaniu 
mundurowi znaleźli i zabezpieczyli 
ponad 20 tys. złotych. Część gotówki 
pochodziła z okradzionych banko-
matów. Mężczyzna usłyszał już 
zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia.

Policjanci z Sekcji do Walki z Prze-
stępczością Przeciwko Mieniu Wydziału 
Kryminalnego KWP w Katowicach uzy-
skali informację z której wynikało, że 
konwojent lub konwojenci jednej z firm 
mogli kraść pieniądze z bankomatów 
na terenie całego województwa ślą-
skiego. Stróże prawa przystąpili do 
działania. Ich ustalenia doprowadziły 
do zatrzymania bezpośrednio po za-
kończonej pracy jednego z konwojen-
tów. Okazało się, że sprawca dopusz-
czał   się kradzieży w trakcie usuwania 

awarii, spowodowanej np. zacięciem 
pieniędzy w urządzeniach. Zgodnie z 
procedurą, po nieudrożnienie zatoru 
pieniądze, które zostały wyjęte z urzą-
dzenia, powinien spakować do 
tzw. bezpiecznej koperty i przywieźć do 
firmy w celu ich rozliczenia. Tymcza-
sem po wyjęciu „zaciętych” banknotów, 
mężczyzna przywłaszczał część z go-
tówki dostarczanej do firmy.

Kryminalni przeszukali mieszkanie 
mężczyzny, gdzie znaleźli gotówkę w 
kwocie ponad 20 tys. zł. Część zabez-
pieczonych banknotów o nominałach 
100 i 200 zł pochodziła z okradzionych 
bankomatów.

Na podstawie zebranego materiału 
dowodowego konwojentowi zostały 
przedstawione 3 zarzuty kradzieży, do 
których się przyznał. Policjanci ustalili 
również, że od połowy 2019 roku mógł 
on dopuścić się w sumie 10 podobnych 
przestępstw. Śledczy gromadzą w dal-
szym ciągu dowody, które pozoliłyby 
na przedstawienie mężczyźnie kolej-
nych zarzutów.

Policyjna grupa Speed 
działa na drogach woje-
wództwa śląskiego od lipca 
ubiegłego roku. W jej skład 
wchodzą również mundu-
rowi z chorzowskiej drogówki. 
Tym razem do niechlubnego 
grona ujętych przez nich dro-
gowych piratów dołączył 
kolejny, który nie zatrzymał 
się do kontroli i próbował 
uciec mundurowym. Jak się 
szybko okazało, 32-latek miał 
co najmniej kilka powodów 
do ucieczki. Męczyna usłyszał 
już zarzuty, a decyzją sądu 
został tymczasowo areszto-
wany.

Policjanci z chorzowskiej drogówki w 
ramach dziań grupy Speed w czasie 
wtorkowej służby patrolowali m.in. 
drogi Chorzowa. W pewnym momen-
cie na ulicy Katowickiej zauważyli kuru-
jącego białą astrą, który zawrócił w 
miejscu niedozwolonym. Stróże prawa 
niezwłocznie ruszyli za nim i polecili mu 
się zatrzymać. Kierujący samochodem 
zjechał w najbliższy możliwy zjazd, jed-
nak zamiast  wykonać polecenie poli-
cjantów, zaczął uciekać. Mundurowi ru-
szyli za nim. W pewnym momencie 
mężczyzna zatrzymał się i zaczął ucie-
kać pieszo. Po krótkim pościgu był już 
w rękach mundurowych. 

Okazało się, że, miał co najmniej kil-

ka powodów, aby uciekać. Mężczyzna 
nigdy nie miał prawo jazdy, a na kiero-
wanym przez niego samochodzie zało-
żone były tablice rejestracyjne z innego 
pojazdu. Ponadto w trakcie przeszuka-
nia samochodu policjanci ujawnili w je-
go wnętrzu trzy 60-litrowe beczki. Spra-
wą zajęli się śledczy z chorzowskiej ko-
mendy, którzy ustalili, że mężczyzna 
może mieć związek z kradzieżami pali-
wa. Na podstawie zebranego materiału 
dowodowego 32-latek usłyszał już za-
rzuty. Sąd przychylił się do wniosku 
śledczych i zastosował wobec niego 
tymczasowy areszt. O jego dalszym lo-
sie zadecyduje sąd. To jednak nie ko-
niec problemów pirata drogowe-
go.  Jak  twierdzą śledczy, sprawa ma 
charakter rozwojowy i niewykluczone 
są kolejne zarzuty.

Kryminalni z gliwic-
kiej ,,trójki” odzyskali 
skradziony obraz z 
Marilyn Monroe, wy-
konany z 6 tysięcy 
kryształków Swarov-
skiego. Podejrzanego o 
współudział zatrzy-
mano w jego 
mieszkaniu, a tam na 
jednej ze ścian wisiał... 
poszukiwany obraz. 
Kryształowa Marilyn, 
warta około 7 tys. zł, 
została skradziona z 
galerii artystycznej w 
marcu ubiegłego roku. 
Obu mężczyzn zareje-
strowały wówczas 
kamery sklepowego 
monitoringu. Dzięki 
nagraniom śledczy 
ustalili sprawcę oraz 
jego towarzysza-pasera.

Do kradzieży nietypo-
wego obrazu doszło w 
marcu 2019 roku w gale-
rii artystycznej przy ul. 
Pszczyńskiej w Gliwicach. Pierwszy ze sprawców, 
po publikacji wizerunku i dzięki pomocy internau-
tów, wpadł w ręce stróżów prawa jeszcze w ubie-
głym roku. Nie chciał zdradzić swojego wspólnika 
i twierdził, że drugi z mężczyzn był tylko przypad-
kowo spotkanym kierowcą, z którym podjechał 
pod sklep. Kryminalni z „trójki” nie dali jednak za 
wygraną. W wyniku śledztwa ustalili i namierzyli 
drugiego podejrzanego, którym okazał się 60-let-

ni zabrzanin. Gdy stróże prawa „odwiedzili” go w 
jego mieszkaniu, na jednej ze ścian zauważyli 
skradziony obraz z aktorką, wykonany z 6 tysięcy 
kryształków Swarovskiego. Mężczyznę zatrzyma-
no. Śledczy przedstawili mu zarzut paserstwa.  W 
trakcie przesłuchania zabrzanin przyznał się do 
zarzutu tłumacząc, że sprawca kradzieży zapro-
ponował mu odkupienie skradzionego obrazu za 
niewygórowaną kwotę 250 zł. Za umyślne paser-
stwo grozi mu do 5 lat więzienia.

Policjanci interwenio-
wali kilkadziesiąt metrów 
od autostrady A4 w Ja-
worznie, gdzie w 
kompleksie leśnym ze-
brała się grupa 
50 mężczyzn, miesz-
kańców Rybnika i innych 
miast województwa ślą-
skiego, a także 
Podkarpacia. Policjanci 
wylegitymowali wszystkie 
osoby, które były zwią-
zane ze środowiskiem 
pseudokibiców jednej ze 
śląskich oraz podkarpac-
kich drużyn piłkarskich, a 
także skontrolowali kil-
kanaście samochodów, 
którymi przyjechali. 
Dzięki czujności i zdecydowanym działa-
niom stróżów prawa nie doszło do 
konfrontacji pseudokibiców.

Praca jaworznickich policjantów zajmujących 
się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, a 
także zdecydowana reakcja mundurowych z Ja-
worzna i z Oddziału Prewencji Policji w Katowi-
cach uniemożliwiła doprowadzenie do „ustawki” 
pseudokibiców.

Na Śląsku, regionie z wieloma klubami sporto-
wymi i ogromnymi sportowymi tradycjami, nie-
stety istnieją również środowiska pseudokibiców. 
Pseudokibice uważają się za sympatyków danej 
drużyny, ale forma ich działań ma zwykle charak-
ter przestępczy. Z jednej strony stadionowi chuli-
gani dopuszczają się naruszeń prawa na tere-
nach obiektów sportowych i podczas trwania 
sportowych imprez. Z drugiej strony środowiska 
pseudokibiców zajmują się również inną działal-
nością przestępczą, taką jak brutalne pobicia, 
rozboje, wymuszenia czy handel narkotykami. 
Pseudokibice nie mogą jednak czuć się bezpiecz-
nie i bezkarnie. W każdej śląskiej komendzie służ-
bę pełnią policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości pseudokibiców. Stróże prawa mo-
nitorują i rozpracowują środowiska pseudokibi-
ców. Policyjne ustalenia już wielokrotnie pozwoli-

ły nie tylko na ustalenie sprawców przestępstw, 
ale również uniemożliwiły realizację zamiarów 
pseudokibiców. Ponadto podczas regularnie od-
bywających się na Śląsku sportowych imprez ma-
sowych służbę pełni zwiększona liczba policjan-
tów, którzy dbają o bezpieczeństwo nie tylko kibi-
ców, ale również mieszkańców miast, w których 
odbywają się sportowe wydarzenia.

Tym razem mundurowi z Jaworzna zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców 
pozyskali informację, że na terenie kompleksu le-
śnego w dzielnicy Jeleń, kilkadziesiąt metrów od 
autostrady A4, może dojść do konfrontacji anta-
gonizujących ze sobą grup pseudokibiców. Stró-
że prawa nie dopuścili do „ustawki”. Na miejsce 
grupowania się osób przyjechały policyjne siły z 
Jaworzna oraz z katowickiego oddziału prewen-
cji. Stróże prawa zastali na miejscu 50 mężczyzn, 
którzy przyjechali kilkunastoma samochodami. 
Wszyscy zostali wylegitymowani. Okazali się nimi 
mieszkańcy Rybnika i innych śląskich miast, a tak-
że mieszkańcy Podkarpacia w wieku od 20 do 40 
lat. Osoby te są związane  ze środowiskiem 
pseudokibiców jednej ze śląskich oraz podkar-
packich drużyn piłkarskich. Mundurowi skontro-
lowali także ich samochody. 7 osób zostało uka-
ranych mandatami karnymi. Zatrzymano rów-
nież jeden dowód rejestracyjny samochodu. 
Dzięki zdecydowanej i sprawnej reakcji policjan-
tów nie doszło do konfrontacji pseudokibiców.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

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 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 NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

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 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  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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
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 

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

n  KUPIĘ telewizor LCD 32 cale 
    tel. 518 397 625 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO

Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

WYNAJMĘ

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

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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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 OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

n 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 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 KRAFTER 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 25.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2017 
gwarancja, I-wł., F-VAT 34.900 zł

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

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n CHEVROLET AVEO 1.2 E, rok prod. 2011 
kraj., I – wł., serwis 12.900 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 SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

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

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 30.900 zł

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

n RENAULT MODUS 1.2 E, rok prod. 2008 11.900 złn 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 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 A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 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

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  
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 COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

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

39.900 zł

TOYOTA YARIS 1.5 E,  
2018, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
gwarancja 

45.900 zł

VW POLO 1.4 E + LPG, 
rok prod. 2009  
 

19.900 zł

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

16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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