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List otwarty do władz RP

Media bez wyboru

MZDiT

Nie parkujcie  
w płatnej strefie

Ukradł kamerę leśną

Dotarli do niego  
po... śladach  
na śniegu

Częstochowski MZDiT prosi kierowców o ograniczenie 
parkowania na ogólnodostępnych miejscach postojo-
wych zarówno w Strefie Płatnego Parkowania, jak i poza 
nią w godzinach 18.00 – 6.00. Powód? Mają one zostać 
odśnieżone.

Od dziś przez kilka kolejnych wieczorów nawierzchnia miejsc 
parkingowych będzie oczyszczana przez oddelegowane do 
tego celu zestawy sprzętu firmy wykonującej usługę zimowego 
utrzymania miasta. - Prosimy kierowców o ograniczenie parko-
wania na ogólnodostępnych miejscach postojowych zarówno 
w Strefie Płatnego Parkowania, jak i poza nią w godzinach 18.00 
– 6.00. Umożliwi to sprawne wykonanie zleconego odśnieżania, 
co w znacznym stopniu poprawi komfort i bezpieczeństwo par-
kowania na wyznaczonych miejscach przy naszych ulicach - 
apeluje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT.

Aktualności   str. 1-2 

Z policyjnego notatnika   str. 3

Ogłoszenia drobne   str.  4-5

Zaadoptuj psa   str. 6 

Reklama   str. 7

Reklama str.  8

Media w całym kraju – zaczynając od 
prasy przez telewizje i radia, a na 
portalach internetowych kończąc - 
protestują przeciwko wprowadzaniu 
składki "z tytułu reklamy". Na swoich 
łamach nie publikują nowych mate-
riałów. Zamiast tego widzimy jedynie 
czarną planszę z napisem "Media bez 
wyboru".

Rząd przedstawił projekt ustawy, który 
zakłada wprowadzenie nowej daniny dla 
mediów. Chodzi o opodatkowanie re-
klam. Zdobyte w ten sposób pieniądze 
miałyby zostać przeznaczone „Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz 
Ochrony Zabytków i powstający fundusz 
wsparcia kultury w obszarze mediów”.

Podatek ma obowiązywać już od lipca 
tego roku. W przypadku telewizji, radia, 
kin oraz outdooru będzie obowiązywać 
powyżej wpływów 1 mln zł. Stawka to 7,5 
proc. od wpływów do 50 mln zł oraz 10 
proc. od wpływów powyżej 50 mln zł. 
W przypadku prasy ma ona być nieco 
niższa. Podatek ma obowiązywać po 
przekroczeniu progu 15 mln zł i wyniesie 
2 proc. od wpływów do 30 mln zł oraz 6 

proc. od wpływów po-
wyżej 30 mln zł. W Inter-
necie podatek będzie 
obowiązywał podmioty, 
które w zeszłym roku za-
notowały co najmniej 750 
mln euro wpływów na 
całym świecie i powyżej 5 

mln euro w Polsce (konieczne będzie 
spełnienie obu tych warunków).

Na redakcję mediów nie trzeba było 
długo czekać. Zdecydowana większość 
rozpoczęła protest. Radia, stacje telewi-
zyjne i serwisy internetowe nie publikuje 
nowych materiałów. Zamiast tego wi-
dzimy jedynie czarną planszę z napisem 
"Media bez wyboru". W akcji biorą udział 
serwisy i stacje telewizyjne między innymi 
grup kapitałowych Polsatu, Agory, TVN 
Grupy Discovery oraz ZPR Media.

Reprezentanci mediów wystosowali 
w tej sprawie list otwarty do władz RP. 
Oto jego treść:

List otwarty do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej i liderów ugrupowań politycznych

Zwracamy się w sprawie zapowiadanego 
nowego, dodatkowego obciążenia mediów 
działających na polskim rynku, myląco na-
zywanego "składką", wprowadzaną pod 
pretekstem COVID-19.

Jest to po prostu haracz uderzający w pol-
skiego widza, słuchacza, czytelnika i inter-
nautę, a także polskie produkcje, kulturę, 
rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:
1. osłabienie, a nawet likwidację części me-
diów działających w Polsce, co znacznie 
ograniczy społeczeństwu możliwość wy-
boru interesujących go treści,
2. ograniczenie możliwości finansowania 
jakościowych i lokalnych treści. Ich pro-
dukcja daje obecnie utrzymanie setkom ty-
sięcy pracowników i ich rodzinom oraz 
zapewnia większości Polaków dostęp do in-
formacji, rozrywki oraz wydarzeń sporto-

wych w znaczącej mierze bezpłatnie,
3. pogłębienie nierównego traktowania 
podmiotów działających na polskim rynku 
medialnym, w sytuacji, gdy media pań-
stwowe otrzymują co roku z kieszeni każ-
dego Polaka 2 mld złotych, media prywatne 
obciąża się dodatkowym haraczem w wyso-
kości 1 mld zł,
4. faktyczne faworyzowanie firm, które nie 
inwestują w tworzenie polskich, lokalnych 
treści kosztem podmiotów, które w Polsce 
inwestują najwięcej. Według szacunków 
firmy określane przez rząd jako "globalni cy-
frowi giganci" zapłacą z tytułu wspomnia-
nego haraczu zaledwie ok. 50 - 100 mln zł 
w porównaniu do 800 mln zł, jakie zapłacą 
pozostałe aktywne lokalnie media.

Skandaliczne jest również niesymetryczne 
i selektywne obciążenie poszczególnych firm. 
Dodatkowo niedopuszczalna w państwie 
prawa jest próba zmiany warunków konce-
syjnych w okresie ich obowiązywania.

Jako media działające od wielu lat w Polsce 
nie uchylamy się od ciążących na nas obo-
wiązków i społecznej odpowiedzialności. Co 
roku płacimy do budżetu Państwa rosnącą 
liczbę podatków, danin i opłat (CIT, VAT, 
opłaty emisyjne, organizacje zarządzające 
prawami autorskimi, koncesje, częstotli-
wości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD 
itd.). Własną działalnością charytatywną 
wspieramy też najsłabsze grupy naszego 
społeczeństwa. Wspieramy Polaków, jak 
i rząd w walce z epidemią, zarówno informa-
cyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby 
warte setki milionów złotych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc uży-
waniu epidemii, jako pretekstu do wprowa-
dzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo 
dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia 
trwałego, które przetrwa epidemię COVID-
19.

Nietypowa sprawa w powiecie myszkowskim. 40-latek 
z lasu postanowił ukraść kamerę. Długo jednak nie na-
cieszył się swoim łupem, bo policjanci błyskawicznie 
trafili na jego... trop. Śledczy z 25-letnim doświadcze-
niem, biegł ponad 5 kilometrów po śladach na śniegu 
i w efekcie dotarł do złodziejaszka. Sprawcy grozi kara 
do 5 lat więzienia.

Dyżurny myszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na te-
renie masywu leśnego, nieznany sprawca  w kominiarce i ubrany 
na ciemno dokonał kradzieży kamery leśnej. Na miejscu zjawił się 
patrol z Koziegłów. Kryminalny szybko ustalił, że w miejscu kra-
dzieży widoczne są świeże ślady pozostawione na śniegu. Jeden 
z funkcjonariuszy pobiegł w kierunku, w którym one prowadziły. 
- Sprawca próbował zmylić policjantów, wchodząc np. do rzeki, 
czy później na jezdnię, jednak stróż prawa z determinacją biegł 
dalej za śladami - mówi asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer pra-
sowy myszkowskich policjantów.

Po pokonaniu ponad pięciu kilometrów trop zaprowadził 
funkcjonariusza do jednego z mieszkań w miejscowości Ma-
słońskie. Tam razem z kolegą z patrolu zastali dobrze znanego 
im 40-latka. Mężczyzna upierał się, że nie ma związku z żadną 
kradzieżą i że nic na ten temat nie wie. Śledczy jednak nie od-
puścili.  - Podczas przeszukania jego mieszkania odnaleźli cał-
kowicie przemoczone obuwie, które odpowiadało 
odwzorowaniom pozostawionym na śniegu. 40-latek nadal 
jednak zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego z kradzieżą 
foto- pułapki. Policjanci podjęli decyzję o przeszukaniu po-
mieszczeń gospodarczych - wyjaśnia. W jednym z nich na-
tknęli się na zawinięta w folię aluminiową skradzioną kamerę.

Ostatecznie, mężczyzna przyznał się do winy. Został zatrzy-
many i usłyszał zarzut. Warta 1000 złotych kamera leśna zo-
stała odzyskana. Urządzenie wraz z kartą SIM wkrótce trafi do 
właściciela. 40-latek stanie przed obliczem sądu, który zade-
cyduje o jego dalszym losie.
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- Do drugiej tury badania prze-
siewowego, które ruszyło 
w niedzielę, zgłosiło się około 32 
tys. nauczycieli. W pierwszej 
uczestniczyło ich ponad 130 tys. – 
poinformował na konferencji 
prasowej w poniedziałek rzecznik 
prasowy resortu zdrowia Woj-
ciech Andrusiewicz.

Do drugiej tury testów przesiewo-
wych wśród nauczycieli klas I-III 
szkół podstawowych i szkół specjal-
nych zgłosiło się o wiele mniej na-
uczycieli niż poprzednio. Było to ok. 
32 tys. - Kilka tygodni temu mie-
liśmy ponad 130 tys. nauczycieli, 
którzy zgłosili się do testów wraz 
z personelem administracyjnym. 
W chwili obecnej mamy zgłoszenia 

na poziomie 32 tys. – podsumował.
Przypomniał, że testy przepro-

wadzą wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne. Na testy 
mogły zgłaszać się osoby, które 
były już testowane w ramach po-
wrotu do szkół po feriach zimo-
wych i otrzymały wynik negatywny, 
a chciały ponownie poddać się ba-
daniu.

Kolejna tura testów, tym razem 
dla nauczycieli przedszkoli, roz-
pocznie się w niedzielę 14 lutego 
i potrwa do 19 lutego.

Pierwsze testy przesiewowe dla 
tej grupy zawodowej przeprowa-
dzono między 11 a 17 stycznia, tuż 
przed powrotem najmłodszych 
dzieci do nauki stacjonarnej. Wy-
mazy pobrano wtedy od ponad 136 

tys. osób. Zakażenie wykryto 
u 2591 osób.

Wojciech Andrusiewicz wspo-
mniał też o najnowszych badaniach 
skuteczności szczepionki AstryZe-
neki. Tym preparatem od piątku 
mają być szczepieni nauczyciele po-
niżej 60 lat. W charakterystyce pro-
duktu leczniczego tę skuteczność 
określono na 59,5 proc.

Powiedział, że kolejne badania kli-
niczne prowadzone przez AstręZe-
nekę pokazują skuteczność po 
pierwszej dawce na poziomie 76 
proc., a po drugiej na 82 proc. - 
Miejmy nadzieję, że te dodatkowe 
dane jeszcze bardziej skłonią grupę 
nauczycieli do szczepienia – powie-
dział.

Częstochowscy policjanci zabez-
pieczyli dziesięć nielegalnych 
automatów do gier. Maszyny do ha-
zardu znajdowały się w dwóch 
lokalach na terenie naszego miasta.

Policjanci skontrolowali dwa sa-
lony gier znajdujące się w dzielnicy 
Wrzosowiak i zabezpieczyli 10 nie-
legalnych automatów. Po przyjeź-
dzie na miejsce funkcjonariuszy 

śląskiej Krajowej Administracji Skar-
bowej zostały przeprowadzone 
eksperymenty procesowe. Potwier-
dziły one, że były to maszyny dzia-
łające w sprzeczności z przepisami 
ustawy o grach hazardowych.

To kolejne tego typu działania wy-
mierzone w przestępczy proceder 
opierający się na czerpaniu korzyści 
majątkowych z niezgodnego 
z prawem hazardu.

Za posiadanie nielegalnego 
sprzętu, umożliwiającego prowa-
dzenie przestępczego procederu 
w lokalach gastronomicznych, 
handlowych i usługowych, wła-
ścicielom grożą surowe kary 
w wysokości 100 tysięcy złotych 
od jednego automatu. Oprócz 
wysokiej grzywny, za organizo-
wanie gier hazardowych można 
trafić do więzienia na 3 lata.

Skontrolowali salony gier 

Zniknęły kolejne automaty

Uwaga kierowcy! Rozpoczyna się 
kolejny etap przebudowy linii 
tramwajowej. Od wtorku, 9 lu-
tego, zamknięty dla ruchu 
kołowego jest wjazd i wyjazd z ul. 
Jasnogórskiej (od strony ul. Wały 
Dwernickiego) w aleje: Armii 
Krajowej i Kościuszki.

Mieszkańcy części osiedla położo-
nego między al. Kościuszki, ul. Wały 
Dwernickiego, al. Jana Pawła II i al. 
NMP oraz zaopatrujący „Ryneczek”, 

będą mogli czasowo korzystać 
z objazdu lokalnego ulicą Lelewela. 
- Należy liczyć się z dłuższymi cza-
sami oczekiwania na przejazd na 
całej długości alei Kościuszki oraz 
ulicy Dekabrystów przed skrzyżo-
waniem z al. Armii Krajowej od 
strony zachodniej - zapowiada Ma-
ciej Hasik, rzecznik MZDiT. Utrud-
nienia powinny potrwać około 
trzech tygodni.

- Niestety nie możemy w tej 
chwili podjąć decyzji o tym, żeby 
otworzyć restauracje czy branżę 
fitness. Nie chcemy popełnić 
błędów innych krajów, gdzie 
zbyt szerokie otwarcie gospo-
darki doprowadziło do 
rekordowego przyrostu zakażeń 
koronawirusem - mówił rzecznik 
rządu Piotr Müller.

Müller w rozmowie z Radiem 
Wrocław pytany o kwestię dalszego 
odmrażania gospodarki w związku 
z pandemią COVID-19, przyznał, że 
na razie nie nastąpi otwarcie restau-
racji i branży fitness. Zwracał jedno-
cześnie uwagę na rządowe tarcze 
finansowe, które są kierowane do 
zamkniętych branż, m.in. hotelar-
skiej czy fitness. - W tej chwili PFR 
wypłaca codziennie kolejne dzie-
siątki, a nawet setki milionów zło-
tych pomocy finansowej właśnie 
dla tych branż, ponieważ niestety 
nie możemy jeszcze w tej chwili 
podjąć decyzji o tym, żeby dokonać 

otworzenia tych branż - mówił.
W tym kontekście zwracał uwagę 

na to, co się działo m.in. w Portugali, 
gdzie po "zbyt szerokim otwarciu 
gospodarki doprowadziła do sytu-
acji, w której przyrost zakażeń był 
rekordowy". - W przeliczeniu na 
Polskę oznaczałoby to, że byłoby to 
nawet na poziomie 50-60 tys. przy-
padków dziennie - wskazał.

Müller mówił też, że Rada Me-
dyczna przy premierze doradza, by 
luzowanie obostrzeń prowadzić 
stopniowo i w cyklach dwutygo-
dniowych obserwować, jak wpły-
wają te decyzje na liczbę zakażeń, 
osób chorych w szpitalach czy osób 
pod respiratorami.

Dopytywany do jakiego poziomu 
zakażeń musiałoby dojść, aby znów 
ograniczać poszczególne dziedziny 
życia i gospodarki, Müller odparł: - 
Biorąc pod uwagę doświadczenia, 
które mamy wcześniej, czyli wskazy-
wanie pewnych progów sztywnych, 
w ten sposób tego już staramy się 
nie komunikować. Oczywiście jest 

pewien próg, który jest progiem alar-
mowym, ale zawsze pod tym kątem 
jeszcze trzeba sprawdzać inne 
wskaźniki; nie tylko dzienną liczbę 
zakażeń, ale właśnie jak wygląda sy-
tuacja, jeżeli chodzi o zajęte łóżka co-
vidowe, jak wygląda liczba osób pod 
respiratorami, jak wygląda sytuacja 
w innych krajach (...) w związku z tym 
takich prostych niestety wskaźników 
już nie ma - przyznał.

W trakcie rozmowy rzecznik rządu 
był też pytany, w jakiej kondycji jest 
obóz Zjednoczonej Prawicy, w kon-
tekście ostatnich sporów w Porozu-
mieniu. - Jestem przekonany, że 
w ciągu najbliższych dni ta sytuacja 
się wyjaśni - ocenił.

Jego zdaniem partnerzy koalicyjni 
PiS wiedzą o tym, że nie ma alterna-
tywy dla Zjednoczonej Prawicy. - 
Alternatywą ewentualną rozpadu 
Zjednoczonej Prawicy byłyby rządy 
m.in. skrajnej lewicy we współpracy 
z Platformą Obywatelską, być może 
z innymi partiami - mówił.

Nie będzie dalszego odmrażania gospodarki

Müller: nie możemy w tej chwili podjąć decyzji 
o otwarciu restauracji i branży fitness

Kolejny etap przebudowy 

Wjazd i wyjazd z ul. 
Jasnogórskiej zamknięty

Covid-19

Nauczyciele nie chcą ponownych testów: 
do drugiej tury zgłosiło się ok. 32 tys. osób

W związku z pracami przy sieci 
zasilającej linię tramwajową, 12 
i 13 lutego na linii tramwajowej nr 
3 zostanie wprowadzona za-
stępcza komunikacja autobusowa.

Autobusy za tramwaj na linii nr 3 
(Zajezdnia MPK – Stadion Raków) 

pojadą według tego samego roz-
kłady jazdy i będą zatrzymywały 
się w sąsiedztwie przystanków 
tramwajowych, (wykorzystywa-
nych przez nocną linię autobu-
sową nr 80).

W ręce policjantów wpadł 25-
latek, który podejrzany jest 
o udział w oszustwie metodą 
"na wnuczka". To właśnie na-
kłonił starszych mieszkańców 
miejscowości Gwoździany do 
przekazania swoich oszczęd-
ności. Miały one pomóc zięciowi, 
który rzekomo spowodował 
śmiertelny wypadek.

Do Komendy Powiatowej Policji 
w Lublińcu zgłosiła się kobieta, 
która poinformowała, że jej rodzice 
zostali oszukani przez mężczyznę 
podającego się za ich zięcia. Miał on 
być sprawcą śmiertelnego zda-
rzenia drogowego i pilnie potrze-
bował środków do "załatwienie 
sprawy". Niestety, historia wymy-

ślona przez oszusta była tak wiary-
godna, że udało mu się nakłonić 
swoich rozmówców do przekazania 
znacznej kwoty pieniędzy.

Sprawą zajęli się policjanci z Lu-
blińca oraz kryminalni z Komendy 
Wojewódzkiej w Katowicach. 
Stróże prawa wpadli na trop 
sprawcy i zatrzymali go. Okazał się 
25-letni mieszkaniec Częstochowy. 
Mężczyzna został zatrzymany 
w swoim mieszkaniu, a następnie 
doprowadzony do Komendy Po-
wiatowej Policji w Lublińcu, gdzie 
usłyszał zarzut oszustwa. Na 
wniosek śledczych i prokuratury 
sąd zastosował wobec niego środek 
zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na trzy mie-
siące.

MPK 

Zamiast tramwajów autobusy

Chcieli pomóc 

Twierdził, że zięć spowodował 
śmiertelny wypadek... 
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Podający się za funkcjonariusza 
Centralnego Biura Śledczego 54-
letni mieszkaniec województwa 
warmińsko-mazurskiego wpadł 
na gorącym uczynku oszustwa. 
Fałszywy policjant - pod pretek-
stem przejęcia danych do konta 
bankowego - chciał ukraść 
88-letniej kobiecie 31 000 zło-
tych. Czujna seniorka z Będzina 
o swoich obawach poinformo-
wała sąsiadkę. To właśnie dzięki 
jej reakcji nie doszło do kolej-
nego oszustwa "na policjanta". 
Decyzją sądu 54-latek został 

tymczasowo aresztowany na 3 
miesiące.

Do zdarzenia doszło na terenie bę-
dzińskiej dzielnicy Łagisza. 88-letnia 
mieszkanka miasta otrzymała te-
lefon od osoby podającej się za funk-
cjonariusza Centralnego Biura 
Śledczego. Głos w słuchawce poin-
formował seniorkę o próbie prze-
jęcia jej pieniędzy zgromadzonych na 
rachunku bankowym i pilnej po-
trzebie wypłacenia gotówki z banku. 
Czuja seniorka, mimo iż początkowo 
podjęła współpracę z oszustem, 
swoimi podejrzeniami postanowiła 

podzielić się z sąsiadką. Kontakt 
z prawdziwymi policjantami z bę-
dzińskiej komendy zakończył się 
przygotowaniem zasadzki na 
oszusta. 54-latek wpadł w mo-
mencie, gdy przyjechał do Będzina 
i z umówionym wcześniej hasłem 
pojawił się pod drzwiami mieszkania 
kobiety. Mężczyzna liczył na wyłu-
dzenie 31 000 złotych - oszczędności 
seniorki. Zamiast tego na jego re-
kach pojawiły się policyjne kajdanki. 
Dalszym losem zatrzymanego 
oszusta zajmie się sąd i prokurator. 
Grozi mu 8 lat więzienia.

Policjanci z Rudy Śląskiej zajmu-
jący się ściganiem przestępstw 
gospodarczych, zakończyli sprawę 
oszustw na szkodę MOPS-u. Nie-
uczciwa właścicielka jednego 
z rudzkich sklepów usłyszała 487 
zarzutów poświadczenia nie-
prawdy. Kobieta wystawiała 
osobom korzystającym z pomocy 
społecznej fikcyjne faktury. 

Po kilku miesiącach przesłuchań i ze-
braniu wielu tomów dokumentacji, 
policjanci zwalczający przestępczość 
gospodarczą z komendy w Rudzie 
Śląskiej zakończyli sprawę 56-letniej 

właścicielki jednego ze sklepów. Ko-
bieta wystawiała fikcyjne faktury 
osobom, które korzystały z pomocy 
rudzkiego MOPS-u. Dofinanso-
wania dotyczyły określonej grupy 
towarów, które znajdowały się na 
fakturach i były rozliczane w ośrodku. 
Osoby korzystające z pomocy kupo-
wały zupełnie inne, nie objęte finan-
sowaniem towary. Cały proceder 
odbywał się za obopólna korzyścią – 
zamiast artykułów szkolnych dla 
dziecka, rodzic kupował coś dla 
siebie, za co płaciła pomoc spo-
łeczna. Sklepikarka brała część war-
tości faktury do swojej kieszeni. 
Pracownicy opieki społecznej, 

wspólnie z policjantami z rudzkiej 
komendy, przeanalizowali wiele 
faktur, zanim natrafili na dziwne po-
wiązania. Dalszą analizą zajął się ze-
spół śledczych, który zbierał dowody 
przeciwko nieuczciwej właścicielce 
sklepu. Policjanci przesłuchali ponad 
500 osób i w efekcie przedstawili 
56-latce 487 zarzutów poświad-
czenia nieprawdy przy wystawianiu 
faktur, działając przy tym w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej. 
Sprawczyni za te przestępstwa grozi 
nawet do 8 lat więzienia. O jej dal-
szym losie zdecyduje sąd. 

Został zatrzymany przez ja-
strzębską grupę Speed. Jeździł 
samochodem bez uprawnień, gdyż 
umówił się z kolegą, że w trakcie 
kontroli poda jego dane osobowe. 
Gdy wpadł z powodu przekro-
czenia prędkości, liczył, że w ten 
sposób uniknie kary. Bezsku-
tecznie. Za podawanie policjantom 
fałszywych danych, kierowanie 
autem pomimo braku uprawnień 
oraz za przekroczenie dozwolonej 
prędkości odpowie przed sądem.

Mundurowi zatrzymali do kontroli 
BMW w związku z przekroczeniem 

dozwolonej prędkości w terenie za-
budowanym. Policjanci wezwali kie-
rującego do okazania dokumentów, 
w celu potwierdzenia jego tożsa-
mości. Kierujący oświadczył, że nie 
posiada przy sobie prawa jazdy ani 
dowodu osobistego. Po spraw-
dzeniu go przez stróżów prawa 
w policyjnej bazie okazało się, że 
mężczyzna kłamie, bowiem nie był 
w stanie podać prawidłowo imienia 
ojca. Mundurowi pouczyli męż-
czyznę, że za wprowadzenie w błąd 
funkcjonariusza, co do swojej tożsa-
mości lub nieokazanie posiadanego 
dokumentu, popełnia wykroczenie 

z art. 65 kodeksu wykroczeń.
Po chwili namysłu kierowca okazał 

dowód osobisty. Kierującym okazał 
się 37-letni jastrzębianin, który nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami. Mężczyzna przyznał się, 
iż umówił się ze swoim kolegą, iż 
w przypadku kontroli drogowej poda 
jego dane osobowe. Jego plan za-
kończył się jednak fiaskiem. Za po-
dawanie policjantom fałszywych 
danych, kierowanie autem pomimo 
braku uprawnień oraz za przekro-
czenie dozwolonej prędkości od-
powie przed sądem.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
20-letniego mieszkańca Katowic, 
który dopuścił się szeregu zuchwa-
łych kradzieży w sklepach na terenie 
Sosnowca. Łączna wartość skra-
dzionych towarów to blisko 6700 
złotych. Złodziej, zupełnie ignorując 
sklepową obsługę, kradł whisky 
i perfumy.

Policjanci otrzymali informację, że 
poprzedniego dnia w jednym ze 
sklepów z alkoholami aż dwu-
krotnie doszło do zuchwałej kra-
dzieży. Sprawca, zupełnie ignorując 
i lekceważąc ekspedientkę, ukradł 
łącznie 27 butelek whisky. Po za-
wiadomieniu śledczy rozpoczęli 
czynności. Po kilku dniach wpły-
nęło zgłoszenie, że w jednym z cen-
trów handlowych, w sklepie 
kosmetycznym pracownik ochrony 

ujął sprawcę kradzieży perfum. 
Okazało się, że i w tym przypadku 
sprawca pojawił się w sklepie dwa 
razy- po raz pierwszy około go-
dziny 11.00, kiedy to ukradł per-
fumy o wartości ponad 400 zł, 
a następnie po godzinie 18.00, 
kiedy to usiłował ukraść perfumy 
o wartości ponad 600 zł, jednak 
został ujęty na gorącym uczynku. 
Kiedy śledczy dokonywali czyn-
ności, rozpoznali, że zatrzymany do 
kradzieży perfum i zuchwały zło-
dziej whisky sprzed kilku dni to 
jedna i ta sama osoba. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty dokonania wszyst-
kich kradzieży, w tym zarzut doko-
nania kradzieży zuchwałych. Został 
objęty przez prokuratora poli-
cyjnym dozorem. Grozi mu do 8 lat 
więzienia.

Wystawiała fikcyjne  
faktury i oszukiwała MOPS

Podał nieprawdziwe dane.  
Nie uniknął odpowiedzialności

Amator drogiego  
alkoholu i whisky

88-latka przechytrzyła oszusta Fałszywe sklepy internetowe: 
są kolejni zatrzymani
Cztery kolejne osoby usłyszały 
zarzuty za prowadzenie fałszy-
wych sklepów internetowych 
i fałszywych paneli płatności. 

W przestępczy proceder zaanga-
żowanych było trzech mężczyzn 
w wieku od 42 do 43 oraz 42-letnia 
kobieta, mieszkańcy Tychów i Ryb-
nika. Jak ustalono, podejrzani zaj-
mowali się oszustwami 
popełnionymi przy pomocy fałszy-
wych sklepów internetowych. Tylko 
w wyniku działania jednego z fał-
szywych sklepów internetowych, 
pokrzywdzonych oszustwami zo-
stało około tysiąc osób, które zapła-
ciły za towar, lecz nigdy go nie 
otrzymały. Jak ustalono, fałszywy 
sklep był zarejestrowany na dane 
osobowe podstawionych osób tzw. 
słupów. Co więcej, osoby, które do-
konywały zakupów w fałszywym 
sklepie, otrzymywały wiadomości 
SMS z prośbą o dokonanie dopłaty. 
Hiperłącza z wiadomości SMS pro-
wadziły do stron podszywających 
się pod agentów rozliczeniowych. 
W ten sposób od pokrzywdzonych 
wyłudzano między innymi dane do 
logowania do bankowości elektro-
nicznej.

Śledczy ustalili także, iż środki pie-
niężne pozyskane przy wykorzy-
staniu kont bankowych założonych 
na podstawione osoby, były transfe-
rowane na kolejne rachunki ban-
kowe, a następnie wypłacane 
w bankomatach na terenie całego 

kraju. Część pieniędzy była również 
przekazywana na giełdy krypto-
walut. Miało to na celu utrudnienie 
stwierdzenia ich przestępczego po-
chodzenia, jak również wykrycia oraz 
ustalenia miejsca ich przechowy-
wania. Straty związane z działaniem 
sklepu oszacowano na kwotę ponad 
170 tysięcy złotych. W wyniku czyn-
ności funkcjonariusze zabezpieczyli 
liczne nośniki pamięci, telefony ko-
mórkowe, dokumenty, karty SIM 
oraz dokumentację bankową – w tym 
paragony dotyczące wypłat w ban-
komatach i bitomatach.

Decyzją sądu zatrzymani zostali 
tymczasowo aresztowani na okres 
trzech miesięcy, a przedstawione za-
rzuty obejmują między innymi udział 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, pranie brudnych pieniędzy, 
oszustwa, kradzież z włamaniem 
środków z rachunków bankowych 
oraz hacking.

Policja i prokuratura apelują, aby 
zachować ostrożność przy dokony-
waniu zakupów – weryfikować wia-
rygodność sklepu internetowego 
i zwracać uwagę na adres strony in-
ternetowej przy dokonywaniu płat-
ności online.

Pokrzywdzeni w wyniku działania 
fałszywego sklepu internetowego 
kidparadise.pl proszone są o przesy-
łanie zawiadomień o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa do Wydziału 
dw. z Przestępczością Gospodarczą 
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
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SPRZEDAM

 Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry,  
full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 Q Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic 
Salon PL 2016,  89 744 km, 1 395 
cm3, benzyna - cena: 81 900 PLN 
- tel. 601 383 710

 Q Audi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   2001, 
185 000km, 1390 cm3, benzyna - 
cena: 8500 PLN, tel. 501 847 709

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, cena; 25 900 do nego-
cjacji, Tel. 602 739 463

 Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 
cm3, diesel - cena: 57 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 
KM S Tronic Salon PL 2017 , 48 521 
km , 1 498 cm3,  benzyna  
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 
KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km,  
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

 Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 
2016, 66 200 km, 1984 cm3, ben-
zyna - cena: 89 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,59 683 
km, 1 968 cm3, diesel  
- cena: 112 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,53 269 
km, 1 968 cm3, diesel -cena: 
149 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,87 935 
km, 1 798 cm3, benzyna - cena: 
99 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny,  
pełne wyposażenie,  
cena 38.800 PLN,  
tel. 603 448 548

 Q Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 
110KM, SX Pack, 2010, 120 105 km,  
1560 cm3,  diesel -  
cena: 19 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD,  
13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,  
tel. 721 049 100

 Q CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E 
srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 PLN, 
tel. 512744858

 Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 
5400 zł, tel. 600 208 039

 Q CHRYSLER VOYAGER 1999 r,  
2,5 turbo diesel, 7 osobowy,  
opłaty na rok, stan bdb., -  
cena 1990 PLN. Tel. 503 002 462

 Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, 
serwisowany, stan bdb, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v  
200 tyś. km Niebieski Metalik ,  
Klimatyzacja , sprowadzony 
opłacony, cena: 10 900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz,  
5- cio drzwiowy, - cena 1400 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 
KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 km, 
1 368 cm3, benzyna  
- cena: 18 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN  
- tel. 603 448 548

 Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 
8v 3drzwi sprowadzony , opłaco-
ny, Klimatyzacja, cena: 4900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi  
180 KM Powerhift 7 osobowy, Salon 
PL 2018,  36 931 km, 1997 cm3, diesel 
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, 
pełne wyposażenie, srebrny, - 
cena 15900 PLN. Tel. 503 002 462

 Q FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R,  
5 - cio drzwiowy, kraj, -  
cena 5900 PLN. Tel. 503 002 462

 Q Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, 
Sport, 2005, 187 200 km,   
1590 cm3, benzyna  

- cena: 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 
185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel -  
cena: 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q KIA K - 2700 1999 r,  
wywrotka do poprawek,  
- cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Lexus NX , rok prod. 2015,  
hybryda, automat, SUV,  
bezwypadkowy, I właściciel,  
cena: 114 999 zł,  
Tel. 602 739 463

 Q Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 
134500 km, 1800 cm3, benzyna - 
cena 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy 
srebrny metalik , sprowadzony 
opłacony 168tyś.km  
cena: 14 300 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 , 
107 183 km, 1 796 cm3, diesel -  
44 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, 
Nismo ,4x4, 2013, 55 150 km,  
1618 cm3, benzyna  
-cena 39 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo  
150 KM automat, 2016, 70 348 km, 
1 399 cm3, benzyna  
-cena: 42 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,  
4 - ro drzwiowy, kraj,  
- cena 1590 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Opel Astra F 1999, 212 000 km,  
1 400 cm3, benzyna  
- cena: 1450 zł  
- tel. 533 210 534

 Q Opel Astra IV 1.4 16V 100KM,  
Essentia, 2009, 75 600 km,  
1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  
z polskiego salonu VAT 23 %, 2015, 
143 400 km,  1598 cm3, diesel -  
28 500 PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny 
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

 Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 
120KM,Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015,  
186 000 km, 1598 cm3,  diesel -  
28 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v  

Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

 Q Opel Omega Kombi 1996r  
gaz sekwencyjny stan BDB  
zarejestrowany opłacony 3900 zł ,  
tel. 600 208 039

 Q Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM, 
Platinum, 2010, 168 200 km,  
1997 cm3, diesel, 27 900 PLN,   
tel. 501 847 709

 Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,  
5- cio osobowy, kraj,  
- cena 3000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 4 800 PLN 
- tel. 603 448 548

 Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2017, 87 550 km,  898 cm3,  benzy-
na - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Renault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , 
Business NAVI,  Vat 23%, 2014,  
134 250 km,  1461 cm3, diesel -  
25 500 PLN; tel. 501 847 709

 Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22  
diesel DCL, 197 tys. pełne wypo-
sażenie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 8 500 PLN -  
tel. 603 448 548

 Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Renault Twingo mk.2 2009r  
super stan klimatyzacja 1.2-8v 
sprowadzony opłacony 9900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna,  
5 - cio drzwiowy, opłacony -  
cena 1490 PLN. Tel. 503 002 462

 Q Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 
22500, 999 cm3, benzyna -  
29 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy  
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel 
- 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, 
z polskiego salonu, 2016, 167 550, 
1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013,  
73 900 km, 1390 cm3, benzyna- 
23 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 

5 G Salon PL 2017,  9 100 km  
benzyna - 31 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018,  
31 333 km, 999cm3 benzyna -  
40 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,  
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN  
- tel. 603 448 548

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3,  
benzyna - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 
105KM, Scout, 2007, 194 300 km, 
1896 cm3,  diesel - 13 500 PLN, 
501 847 709

 Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017, 
93 947 km, 1 968 cm3, diesel -  
99 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Suzuki Swift IV, 2007 rok,  
I właściciel, benzyna, klimatyza-
cja, nieuszkodzony, 12 999 zł  
do negocjacji Tel. 602 739 463

 Q TOYOTA AYGO 2012/13 r,  
pojemność silnika tysiąc, prze-
bieg 69 tysięcy, klimatyzacja,  
5-cio drzwiowy, stam bdb.,  
- cena 14900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Volkswagen Arteon Elegance  
2.0 TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017,   
96 296 km, 1 968 cm3  
- 117 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019, 
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel 
 - 118 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf Comfortline  
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016,   
43 276 km, 1 395 cm3, benzyna -  
51 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII Comfortline 
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 
29 604 km, 1 395 cm3, benzyna  
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4 
TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014,   
90 019 km, 1 395 cm3, benzyna -  
45 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM, 
Trendline, 2015, 172 950 km,  
1 598 cm3,  Diesel  
- cena: 34 500 PLN, 
tel.  501 847 709 

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA  
MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

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
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 Q 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

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA , 
motorynka , wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTOROWER    
Z PRL-U zapomniany , zastały w garażu np. 
Warszawa, Syrena  , Moskwicz , Wołga , Skoda , 
Zaporożec , Junak , WFM , WSK , Osa , Komar , 
Motorynka i inne - mój nr tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , 
zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m², 
parter: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m², 
piętro 9: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Raków)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m², 
parter; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) 
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działalność gospodar-
czą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Czę-
stochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mono-
polowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. 
Częstochowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro umeblowane, 
gotowe na zamieszkanie, najem krótkoter-
minowy, ul. Dąbrowskiego 41,  tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytko-
wą piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter 
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju 
z kuchnią w blokach kwaterunkowych.  
Tel.  504 563 612

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z dwóch 
stron. Idealny na działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa / Lisi-
niec. 40% do wykończenia. Tel. 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Północ) cena: 312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Par-
kitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski; tel. 502583667

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji  
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł. 
Tel. 504 132 951

 Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.  
Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kon-
dygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M 
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne  0,8911 ha w wysoka lelowska / 
gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Częstochowa  
(dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie 
media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 Mstów, 
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

 Q Działki budowlane w centrum Miedźna.  
Tel. 601 412 688

 Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II pię-
trze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 (Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem (kpl. do zamonto-
wania), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu, worek 
20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290

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

 Q Część do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe 
brzoza - dąb - sosna tel. 665 863 191

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną  
w b. dobrym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm  
 - tel. 697 272 102

 Q Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 Q Futrówka skóra (świnia)  
 tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 

komórkowy Samsung + ładowarka;  
tel. 530 485 377

 Q Lodówka mastercook duża, biała.  
Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna,  
cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 Q Maszyna do szycia przemysłową,  
marki „minerva” - stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka, 
regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, laptop - 
Częstochowa Lisiniec, tel. 508 747 290

 Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne,  
w dobrym stanie. Lisiniec, Częstochowa.  
Tel. 508 747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 
– mało używana! Tel. 790 819 855

 Q Pralka whirlpool ładowana od góry.  
Tel. 721 390 993

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 Q Programator do pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, MIC-
TRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 2x25W  
tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie  
b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu;  
tel. 504 230 153

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół 
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu  
200 cm. Pojemnik na pościel.  
Tel. 792 617 695

 Q TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.  
Tel. 721 390 993

 Q TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną w b. dobrym 
stanie, o wym. 170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

 Q Stare telefony komórkowe, stare klucze,  
krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 Q Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

 Q Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

 Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie 
pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

 Q Podejmę prac dodatkową; pracownika  
gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  
towarzyskie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza  
tel. 601 505 520

 Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-
wego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika  
do serwisu tachografów, tel: 663 488 502

 Q Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, po-
rządkowy, stróż, godziny popołudniowe, nocne. 
Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

 Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-
nimy doświadczonego pana do prac fizycz-
nych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji 
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejęt-
ność korzystania z różnych narzędzi. Główne 
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czy-
stość i porządek na terenie firmy, pomoc przy 
maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel. 
w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów ko-
mórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, 
al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi - tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko - tel. 532 240 888

 Q Malarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, 
dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - 
Częstochowa i okolice do 30 km -  
tel. 663 545 775

 Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia 
gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

 Q Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, 
samochodowych i cyrkulacyjnych.  
Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

 Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny, bez nałogów, po-
zna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do 
przyjaźni lub stały związek). tel. 531 638 188 

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna panią 
chętnie puszystą, starszą. Tel. 511-224-410

 Q  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią (pani mo-
że posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu
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Pieski szukają kochającego domu!
Elton to psiak z ogromnym sercem dla każdego człowieka, który skusi 
się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potrafi być najwierniejszym psem na 
świecie. Nie przeskakuje murów, więc domek z ogrodem byłby w sam 
raz! Nie podgryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z malucha-
mi też byłaby ok. Podczas spacerów z wolontariuszami chodzi ładnie na 
smyczy. Czeka na nowych, kochających właścicieli. 

Elton - piesek
rok urodzenia: 2012
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 13K - nr 2185
data przyjęcia - 29-11-2013
Kastracja: Tak

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie 
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara 
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla ak-
tywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy, 
biegania i  okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna 
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak 
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych ludzi od 2016 roku!

Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

Elton 

MAKI

HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wrażenie, 
że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. ;) 
Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest superowe. 
Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze czasem.. mo-
że często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego czło-
wieka, co dom mi da! Zapraszam do adopcji!

Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny do budy. 
Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest 
konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na 
ich widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać 
czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i nie 
odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy piłeczką. Nie-
stety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet nie-
chętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym dniem coraz bardziej traci 
nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom...

Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przy-
jaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkane-
go człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest 
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się 
wszystkiego boi i pomagał mu w socjalizacji.

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak LILI

CZAKI

ARNOLD
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Wybrane samochody na dzień 05 lutego 2021 r.

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT

53.900 zł

FIAT 500X 
1.33 E  rok prod. 2019, kraj., 
I-wł., gwarancja, serwisowany

69.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. km, 
kraj.,I-wł., gwarancja 

72.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., serwiso-
wany, rok prod. 2017 

78.900 zł

Q	 OPEL CORSA 1.4 E + LPG, kraj., serwisowany, rok prod. 2017  29.900 zł

 12.800 złQ	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

Q	 BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006 15.900 zł

Q	 AUDI A6, 2.0 D ok prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwis, F-VAT  28.900 zł

Q	 LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok prod. 2017  119.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 29.900 zł
Q	 JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., 

serwisowany, rok prod. 2017 68.900 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 27.900 złQ	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 2014-
2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

28.900 - 30.900 zł
Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 58.900 zł

Q	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  56.900 zł

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł
Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT, 

serwisowany 61.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 19.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

Q	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł
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