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Ponad 700 miłośników czterech kółek spotkało 
się podczas zlotu zorganizowanego przed cen-
trum handlowym w Poczesnej. Z nieoficjalnych 
informacji wynikało, że miało to być rozpoczęcie 
sezonu, połączone z nielegalnymi wyścigami. Na 
miejscu pojawili się też... policjanci.

Zlot został zorganizowany w sobotni wieczór. - Po-
licjanci z częstochowskiej drogówki przy pomocy 
mundurowych z Bytomia, Będzina, Gliwic, Zawiercia, 
Kłobucka, Lublińca, Tarnowskich Gór i Sosnowca 
skontrolowali łącznie 136 samochodów osobowych, 
przebadali 685 kierujących na zawartość alkoholu w 

wydychanym powietrzu i ujawnili 131 
wykroczeń popełnionych w ruchu dro-
gowym. Mundurowi wyeliminowali też z 
ruchu 19 pojazdów z powodu ich złego 
stanu technicznego - wylicza podkomi-
sarz Sabina Chyra-Giereś, oficer praso-
wy częstochowskich stróżów prawa.
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Około dziesięciu tysięcy miłośni-
ków jednośladów wzięło udział w 
XVIII Motocyklowym Zlocie Gwiaź-
dzistym im. ks. prał. Ułana Zdzisła-
wa Jastrzębiec Peszkowskiego na 
Jasną Górę. Na miejscu pojawili się 
również policjanci, którzy wylegity-
mowali 156 osób, ujawnili 1 prze-
stępstwo i blisko 100 wykroczeń. 
Zgromadzone materiały zostaną 
przekazane do prokuratury w celu 
oceny, czy doszło do popełnienia 
przestępstwa narażenia na niebez-
pieczeństwo dla życia i zdrowia 
wielu osób przez organizatora.

W niedzielę (11.04.) motocykliści z całej 
Polski przyjechali na Jasną Górę, by wziąć 
udział w modlitewnym rozpoczęciu sezonu.

Ze względu na przepisy epidemiczne, zo-
stało odwołane spotkanie na Górce Prze-
prośnej, skąd co roku motocykliści kawalka-
dą ruszają na Jasną Górę. W tym roku 
uczestnicy zbierali się bezpośrednio na bło-
niach jasnogórskich od godz. 9.00.

W Częstochowie pojawiło się około 10 ty-
sięcy miłośników jednośladów. Jak zazna-
czał organizator „każdy z uczestników zobo-
wiązany był do przestrzegania przepisów 
sanitarno-epidemiologicznych dotyczących 
Covid-19 oraz posiadania maseczki ochron-
nej, a także zachowania dystansu 1,5 m od 

innych uczestników”. O ten ostatni było jed-
nak ciężko - błonia jasnogórskie były wypeł-
nione niemal po brzegi. Zlot wyglądał, jak 
niemal wszystkie poprzednie, organizowa-
ne jeszcze przed pandemią.

Z uwagi na obowiązujący w naszym kraju 
stan epidemii, decyzją Komendanta Miej-
skiego Policji w Częstochowie na Jasnogór-
skie Błonia wjechało mniej uczestników, niż 
w poprzednich latach. - W trosce o bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników, policjan-
ci systematycznie informowali o konieczno-
ści przestrzegania zasad reżimu sanitarne-
go oraz reagowali na łamanie obostrzeń - 
mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, 
oficer prasowy częstochowskich policjan-

tów. - Funkcjonariusze wylegitymowali 156 
osób, ujawniono 1 przestępstwo przestęp-
stwo jazdy w stanie nietrzeźwości, ujawnio-
no blisko 100 wykroczeń. W związku ze 
stwierdzonymi naruszeniami przepisów 
związanych z zapobieganiem rozprzestrze-
niania się koronawirusa, materiały zgroma-
dzone w trakcie tego wydarzenia zostaną 
przekazane do prokuratury i do sanepidu 
pod kątem naruszenia prawa przez organi-
zatora pielgrzymki - podsumowuje.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzysze-
nie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Ka-
tyński. Zloty jasnogórskie zainicjował  
śp. Wiktor Węgrzyn, pierwszy komandor.
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Częstochowa

Restauratorzy 
zwolnieni z opłaty 
alkoholowej

Prokuratura Okręgowa

Nie zaniżono wartości Huty 
Częstochowa

Miejscy radni zdecydowali: częstochowscy 
przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alko-
holu w lokalach gastronomicznych zostaną 
zwolnieni z raty opłaty za zezwolenie, z 
którego nie mogą obecnie korzystać.

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z kolej-
nej, tegorocznej raty opłaty za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jedno-
cześnie tym przedsiębiorcom, którzy wnieśli 
taką opłatę jednorazowo za rok 2021 do koń-
ca stycznia (opłaty można wnosić w trzech ra-
tach lub jednorazowo na cały rok) ma przysłu-
giwać zwrot 1/3 opłaty pobranej za korzysta-
nie z zezwoleń.

Jeżeli ograniczenia potrwają w 2021 roku 
dłużej niż cztery miesiące, a przedsiębiorcy 
nadal nie będą mogli liczyć na rekompensaty 
w ramach rządowej tarczy, miasto planuje 
zwolnienie z kolejnej raty opłat.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie dopatrzyła się nieprawidło-
wości przy wycenie majątku upadłej Huty Częstochowa. Śledztwo pra-
womocnie umorzono. O sprawie poinformował prokuratora generalnego 
anonimowy informator.

W czerwcu 2019 r. zarząd spółki ISD Polska złożył do sądu wniosek o ogłosze-
nie upadłości Huty Częstochowa. Sąd gospodarczy wyznaczył tymczasowego nad-
zorcę - Mieczysława Radeckiego. Zadaniem nadzorcy było zabezpieczenie mająt-
ku i przygotowanie sprawozdania o stanie finansowym i majątkowym huty. We 
wrześniu 2019 r. SR podjął decyzję o ogłoszeniu likwidacyjnej upadłości huty z moż-
liwością jej dzierżawy i prawem pierwokupu, wyznaczył na syndyka masy upadło-
ściowej Mieczysława Radeckiego. Syndyk jednak w przeddzień podpisania umowy 
dzierżawnej ze spółką Sunningwell Polska zrezygnował z funkcji.

Na Radeckiego ktoś doniósł anonimowo do prokuratora generalnego Zbigniewa 
Ziobry informując, że ten źle, jako nadzorca ocenił sytuację materialną Huty. Anoni-
mowy informator donosił, że nieprawidłowości w oszacowaniu aktywów miały do-
tyczyć okresu od 19 lipca do 11 września 2019 r. Anonim został przesłany z Warsza-
wy do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Częstochowscy śledczy wszczęli postępowanie wyjaśniające, to zakończyło się 
postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa. W kwietniu 2020 r. sprawa po-
nownie wróciła do prokuratury, która zajęła się sprawą. Po kilku miesiącach proku-
ratura uznała, że nie doszło do przestępstwa i prawomocnie umorzyła śledztwo.
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AKTUALNOŚCI

Termomodernizacja

„Ekonomik”  
w nowym wydaniu

Częstochowa

Nietypowa 
policyjna eskorta

Śledztwo

Wyciek danych  
z MOPS-u zbadają 
śledczy z Jaworzna

W 11. rocznicę katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem Miasto Często-
chowa oddało hołd wszystkim jej 
ofiarom. Zorganizowane w reżimie 
sanitarnym uroczystości odbyły się 
przy grobie Rzecznika Praw Obywa-
telskich Janusza Kochanowskiego 
na cmentarzu Kule oraz na Placu 
Katyńskim przy „dębach pamięci”  
i tablicy memorialnej.

Ze strony władz samorządowych w uro-
czystości na Cmentarzu Kule wzięli udział 
zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard 
Stefaniak oraz przewodniczący Rady Miasta 
Zbigniew Niesmaczny. Złożyli oni kwiaty i 
zapalili znicze na grobie Janusza Kochanow-
skiego w asyście Straży Miejskiej. Pamięć 
Rzecznika Praw Obywatelskich, jednej z 
ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, uczcili 
także przedstawiciele Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Częstochowie oraz Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska. Przy grobie wartę 
pełnili żołnierze z Jednostki Wojskowej Ko-
mandosów z Lublińca.

Następnie uczestnicy miejskich obcho-
dów przejechali na Plac Katyński, gdzie przy 
tablicy memorialnej oraz „dębach pamięci” 
oddali hołd wszystkim ofiarom katastrofy. 

Na Placu Katyńskim obecna była także dele-
gacja środowiska oświatowego z naczelni-
kiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ra-
fałem Piotrowskim.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z 
uwagi na stan epidemii i nałożone ograni-
czenia, w uroczystościach nie uczestniczyli 
uczniowie częstochowskich szkół oraz szer-
sza reprezentacja instytucji miejskich. Dele-
gacja miejska, Rodzina Katyńska oraz WKU 
składały kwiaty na cmentarzu Kule tuż po 
godzinie ósmej, aby o godz. 8.41 umożliwić 
udział w obchodach rocznicowych rodzinie 
Janusza Kochanowskiego oraz delegacjom 
innych instytucji publicznych. Jak zwykle o 
tej porze w całym mieście zawyły syreny.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pre-
zydenckiego samolotu TU-154, który rozbił 
się pod Smoleńskiem, zginęło 96 osób. 
Wśród nich Prezydent RP Lech Kaczyński z 
Małżonką oraz wiele osób sprawujących 
ważne funkcje państwowe i społeczne.

Ofiarami tragedii były też osoby związane 
z naszym miastem: ostatni Prezydent RP na 
Uchodźstwie - Honorowy Obywatel Miasta 
Częstochowy - Ryszard Kaczorowski, pocho-
dzący z Częstochowy ówczesny Rzecznik 
Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski 
oraz wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa Stanisław Mikke.

Budynek Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych przy ul. Augustyna będzie do-
cieplony, a przez to tańszy w utrzy-
maniu i bardziej przyjazny miej-
skiemu środowisku. Roboty obej-
mą także nawierzchnię przy szkole. 
Inwestycja ma zostać zakończona 
w listopadzie.

W planie robót jest m.in. wykonanie izola-
cji przeciwwilgociowej i termicznej funda-
mentów, dociepleń ścian zewnętrznych, 
tynków, elewacji oraz docieplenia dachu z 
nowym pokryciem z papy. Remont przejdą 
kominy, a wymianę –  stolarka okienna i 
drzwiowa. Założona będzie nowa instalacja 
oświetleniowa, odgromowa; zamontowane 
zostaną nowe kamery monitoringu. Roboty 

obejmą również wykonanie nowych obró-
bek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
wejścia głównego do budynku, wejść oraz 
zadaszeń w sali gimnastycznej i części 
mieszkalnej obiektu. W dwóch salach poło-
żone będą nowe płytki. Wokół budynku po-
wstanie opaska; będzie też wymieniona na-
wierzchnia z kostki brukowej.

Zakończenie inwestycji w ,,Ekonomiku” 
planowane jest do 30 listopada. Wykonuje 
ją na zlecenie miasta wyłoniona w przetargu 
częstochowska firma PHU FARGO. Prace 
pochłoną blisko 2 mln 370 tys. zł. Koszt ten 
to zarówno roboty budowlane oraz nadzór, 
także ornitologiczny. Ten ostatni jest wyma-
gany podczas prowadzenia remontów i mo-
dernizacji różnego rodzaju obiektów bu-
dowlanych, w tym właśnie m.in. termomo-
dernizacji.

Częstochowscy policjanci stanęli 
przed nietypowym zadaniem. Mu-
sieli eskortować... cysternę z tle-
nem, aby jak najszybciej trafiła 
ona do jednego ze szpitali. Pojazd 
miał 2 godziny, aby dostać się do 
placówki w sąsiednim wojewódz-
twie, gdzie kończyły się zapasy 
tlenu, z którego korzystali pacjen-
ci zakażeni Covid-19.

Pandemia stanowi wyzwanie dla 
wszystkich służb, a pełnione do tej po-
ry obowiązki często są rozszerzone o 
nowy zakres zadań lub dotyczą nie-
spotykanych dotąd sytuacji i okolicz-

ności. Tak było również kilka dni te-
mu, gdy policjanci z Częstochowy pro-
wadzili eskortę cysterny z tlenem ja-
dącą do województwa łódzkiego. 
Choć z eskortowanie różnych typów 
pojazdów mundurowi mają często do 
czynienia, to tym prazem sprawa była 
niezwykle poważna. Cysterna miała 2 
godziny, aby dotrzeć do jednego ze 
szpitali, gdzie kończył się tlen, z które-
go korzystali pacjenci zakażeni Co-
vid-19. Śląscy policjanci wykonali 
eskortę do granic województwa, gdzie 
następnie pojazd „przejęli” munduro-
wi z Radomska, którzy kontynuowali 
eskortowanie cysterny do placówki 
medycznej.

Prokuratura Okręgowa w Częstocho-
wie nie będzie prowadzić śledztwa 
w sprawie kradzieży danych pra-
cowników Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Prokuratura Re-
gionalna w Katowicach przekazała 
sprawę Prokuraturze Okręgowej w 
Sosnowcu.

Prokurator Waldemar Łubniewski, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej w So-
snowcu poinformował, że podjęto decyzję, 
że śledztwo w sprawie będzie prowadziła 
Prokuratura Rejonowa w Jaworznie pod nad-
zorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu i 
na razie śledczy są na etapie badania akt.

Przypomnijmy: do wycieku danych ponad 
30 pracowników częstochowskiego MOPS-u 
doszło 17 lutego 2021 roku. Prokuratura 
Okręgowa w Częstochowie wszczęła począt-
kowo postępowanie sprawdzające w tej 
sprawie, w lutym 2021 roku śledztwo. -  Dane 
te wykorzystano w celu głosowania nad za-
daniem z budżetu obywatelskiego - mówił 

Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokura-
tury Okręgowej w Częstochowie. - Wiadomo, 
że do wycieku danych użyto komputera 
MOPS-u.

O wycieku danych związki zawodowe dzia-
łające w MOPS-u powiadomiły radną PiS. Mo-
nika Pohorecka skierowała do prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka interpelację w tej 
sprawie. Zdaniem radnej doszło do ,,podszy-
wania się” pod osoby fizyczne i występowa-
nia w ich imieniu z użyciem ich danych oso-
bowych bez ich zgody i wiedzy”.

Sprawa została zgłoszona przez dyrektora 
MOPS w Częstochowie do prokuratury oraz 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawdopodobnie głosy zostały oddane na 
zadanie w budżecie obywatelskim, które 
miało być kontynuacja programu „Często-
chowa silna dzielnicami”, który był współfi-
nansowany przez Unię Europejską. W jego 
ramach powstały Dzielnicowe Ośrodki Spo-
łeczności Lokalnych. Projekt,  ostatecznie nie 
uzyskał wymaganej liczby głosów i nie będzie 
realizowany.

 ■ bea

Rocznica

Uczcili pamięć ofiar 
katastrofy smoleńskiej
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Będzińscy stróże prawa zatrzymali 
34-letniego mieszkańca miasta, 
który zaatakował ich w trakcie in-
terwencji. Policjanci patrolujący 
miejskie ulice w środku nocy, za-
uważyli mężczyznę śpiącego na ła-
weczce. Wyraźnie nietrzeźwy 34-la-
tek chwilę po przebudzeniu zaatakował 
mundurowych, by zmusić ich do zanie-
chania dalszych czynności.

Policjanci patrolujący będzińskie ulice, około 
godziny 3.00 zauważyli na jednej z ławeczek przy 
ulicy Małachowskiego śpiącego mężczyznę. Póź-
na pora, niska temperatura powietrza i  przede 
wszystkim pozycja w jakiej znajdował się śpiący, 
skłoniła mundurowych do natychmiastowej in-

terwencji. Obudzony nagle 34-latek od razu za-
czął zachowywać się wulgarnie i agresywnie. Na 
niewiele zdało się pouczenie mężczyzny o zacho-
waniu zgodnym z prawem. W chwili, gdy mundu-
rowi próbowali go uspokoić mieszkaniec Będzina 
zaatakował ich i  zaczął kopać stróżów prawa. 
Mundurowi szybko obezwładnili mężczyznę. Za-
trzymany 34-latek, który znajdował się pod sil-
nym wpływem alkoholu, został przewieziony do 
izby wytrzeźwień. Za znieważenie i napad na po-
licjantów grożą mu 3 lata więzienia. 

Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Wjechał w cmentarną alejkę 
i uszkodził ponad 20 nagrobków

Domowy kat. 
Z opresji uratował ją sąsiad

Utracił orientację przestrzenną, źle 
ocenił szerokość swojego samochodu 
i wjechał w alejkę cmentarza komu-
nalnego, uszkadzając przy tym liczne 
nagrobki. Policjanci ukarali kierujące-
go mandatem i wystosowali wniosek 
o skierowanie 88-latka na badania le-
karskie.

Do tej nietypowej kolizji doszło na cmentarzu 

komunalnym w  Orzeszu przy ulicy Na Górce. 
Starszy mężczyzna, kierując samochodem hyun-
dai getz, spowodował niemałe straty. W wyniku 
zaburzeń orientacji przestrzennej wjechał 
w cmentarną alejkę i uszkodził aż 22 nagrobki.

88-letni mieszkaniec Orzesza został ukarany 
mandatem oraz punktami karnymi. Z uwagi jed-
nak na zaistniałe okoliczności, policjanci drogów-
ki uznali za zasadne skierowanie do starosty 
wniosku o  przeprowadzenie badań lekarskich 
mężczyzny.

Żona w koszuli nocnej uciekła przed 
swoim pijanym i agresywnym mężem 
na klatkę schodową. Z pomocą przy-
szedł jej sąsiad, który uspokoił agreso-
ra. Wezwani na miejsce policjanci z Sie-
mianowic Śląskich zatrzymali 65-letnie-
go małżonka, który jak się okazało 
chwilę przedtem pobił kobietę. Poli-
cjanci ustalili, że mężczyzna od kilku 
miesięcy wyzywał ją, uniemożliwiał 
wyjście z domu oraz uprzykrzał jej 
przebywanie w mieszkaniu. Mundurowi 
założyli niebieską kartę, a agresor trafił 
do policyjnego aresztu.

Wystraszona zachowaniem pijanego męża ko-
bieta, w koszuli nocnej uciekła na klatkę schodo-
wą, żeby szukać pomocy. Pomógł  jej sąsiad, któ-
ry wyhamował agresywne zapędy małżonka. Na 
miejsce wezwano policję. Mundurowi szybko 

ustalili, co działo się wcześniej w  mieszkaniu. 
Okazało się, że 65-latek od paru miesięcy znęcał 
się nad swoją żoną. Zamykał ją w mieszkaniu, za-
bierał telefon komórkowy, nakazywał, co w danej 
chwili ma robić oraz wyzywał. Z przekazanych in-
formacji wynikało, że mężczyzna ma problem 
z alkoholem i od 3 dni ciągle pije. Przed ucieczką 
z mieszkania kazał swojej żonie iść spać, choć by-
ło jeszcze bardzo wcześnie. Kobieta chcąc unik-
nąć agresji z jego strony przebrała się w piżamę 
i wtedy mężczyzna zaczął ją bić. Groził, że wyrzu-
ci ją przez okno. Policjanci zatrzymali domowego 
agresora. Miał w swoim organizmie blisko 2 pro-
mile alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu. W  rodzinie została założona niebieska 
karta. 65-latek usłyszał zarzut za znęcanie się nad 
małżonką. Grozi mu za to nawet 5 lat więzienia. 
Prokurator zastosował wobec podejrzanego poli-
cyjny dozór, zakaz zbliżania się i kontaktowania 
z pokrzywdzoną oraz nakaz opuszczenia wspól-
nie zamieszkiwanego lokalu.

Zaatakował policjantów, 
bo... go obudzili

Wyłudzili 
ponad 3,5 miliona złotych!
Do Sądu Okręgowego w War-
szawie skierowano akt oskar-
żenia przeciwko 6 osobom po-
dejrzanym o oszustwa interne-
towe o łącznej wartości prawie 
3,5 mln zł., a także włamania na 
konta poczty elektronicznej 
i konta portali aukcyjnych oraz 
pranie brudnych pieniędzy po-
chodzących z tych wyłudzeń. 
Akt oskarżenia opiewa na po-
nad 2 300 zarzutów, a akta 
sprawy liczą prawie 800 tomów 
materiału dowodowego. Jest to 
efekt ponad 4-letnich działań 
katowickich policjantów w ra-
mach śledztwa prowadzonego 
przez Prokuraturę Rejonową 
Katowice-Wschód w Katowi-
cach przeciwko grupie dokonu-
jącej oszustw internetowych. 
Śledczy w sprawie zajęli mienie 
podejrzanych o wartości prawie 
2 mln zł. Podejrzanym grozi ka-
ra do 15 lat pozbawienia wol-
ności.

Prawie 800 tomów akt liczy sobie 
śledztwo prowadzone przez Prokura-
turę Rejonową Katowice-Wschód w Ka-
towicach wspólnie z policjantami z Wy-
działu dw. z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach. Śledztwo dotyczy nie tylko 
oszustw internetowych, których podej-
rzani dopuścili się w okresie od grudnia 
2015 r. do grudnia 2017 r. za pośred-
nictwem internetowych portali aukcyj-
nych, ale również przejęć wielu kont na 
portalu aukcyjnym i  kont poczty elek-
tronicznej wykorzystywanych później 
w przestępczym procederze. Podejrza-
ni usłyszeli również zarzut prania brud-
nych pieniędzy pochodzących z  tych 
wyłudzeń. Po ponad czteroletniej, wy-
tężonej pracy śledczych i  zebraniu 
ogromnego materiału dowodowego 
(do tej sprawy włączono akta ponad 1 
500 innych postępowań), gdzie podjęto 
próbę zebrania akt wszystkich oszustw 
dokonanych w  latach 2015-2017 we-
dług podobnego schematu i ustalenia 
ich sprawców, udało się zidentyfikować 
tych sprawców, oraz doprowadzić do 
ich tymczasowego aresztowania.

Przestępczy proceder polegał po-
czątkowo na przejmowaniu kont na 
jednym z portali aukcyjnych i oferowa-
niu z nich towarów, które nigdy nie do-
cierały do odbiorców. Gdy algorytmy 
portalu zaczęły coraz częściej blokować 
te aukcje podejrzewając nieuprawnio-
ne przejęcie kont, to podejrzani zaczęli 
wystawiać swoje oferty sprzedaży na 
konkurencyjnym portalu na przejętych 
tam kontach. Następnie (rzekomo dla 
bezpieczeństwa kupującego) propono-
wali przeniesienie oferty na pierwszy 
z  portali, gdzie nabywca w  wypadku 
nieotrzymania towaru mógł liczyć na 
zwrot całości pieniędzy. Następnie 
przesyłali mu link prowadzący do ich 
oszukańczej aukcji wystawionej na 
pierwszym portalu. Osoba zaintereso-
wana zakupem wchodziła wówczas 
przez ten link na wskazany portal prze-
lewała pieniądze na rachunek wskaza-
ny jej przez oszustów.

Wiosną 2016 r. sprawcy po raz kolej-
ny udoskonalili sposób swojego działa-
nia. Przesyłane przez nich pokrzywdzo-

nym linki prowadziły już nie do praw-
dziwej strony portalu, tylko do takiej, 
która była do niej łudząco podobna 
i którą sami stworzyli. Na stronie tej po-
krzywdzeni logowali się tak jak na 
prawdziwym portalu aukcyjnym. Mogli 
nawet sprawdzić profil sprzedającego, 
bo oferty były wystawiane z kont fak-
tycznie istniejących na prawdziwym 
portalu o dużej liczbie pozytywnych ko-
mentarzy pod które sprawcy podszy-
wali się.

Najczęściej oszuści oferowali wie-
lofunkcyjne roboty kuchenne znanej 
marki, aparaty fotograficzne, roboty 
samo sprzątające, telefony komórko-
we, a także drony, laptopy, kamery Go-
Pro, drogie zegarki sportowe, elektro-
narzędzia i  inne tego typu przedmioty 
o wartości od 1 do 5 tys. zł.

Wyłudzane pieniądze były przez 
sprawców zamieniane najpierw na bit-
coiny, a potem z powrotem na walutę 
realną. Przy czym nie całe wyłudzone 
pieniądze zostały przejęte przez oszu-
stów, gdyż identyfikując kolejne ra-
chunki wykorzystywane przez nich do-
konywano ich blokady i  zwracano tak 
zajęte pieniądze pokrzywdzonym. 
Łącznie udało się w  ten sposób odzy-
skać prawie pół miliona zł. Natomiast 
u  podejrzanych dokonano zabezpie-
czenia majątkowego na pieniądzach, 
cennych zegarkach (wartych prawie 
pół miliona złotych) i mieszkaniu o łącz-
nej wartości prawie 2 mln zł.

Jak skomplikowana była to sprawa 
i  jaki ogrom pracy włożyli w  żmudne 
czynności śledczy świadczy fakt, że 
głównych sprawców zidentyfikowano 
dopiero na końcu tego postępowania. 
W celu uniknięcia „wpadki” wszyscy po-
dejrzani kontaktowali się ze sobą tylko 
przez internet. Nawet kiedy byli zatrzy-
mywani i gdy dopiero po pewnym cza-
sie decydowali się na złożenie wyja-
śnień, to i  tak nie potrafili podać zbyt 
wielu informacji o swoich wspólnikach. 
Pomimo tego w  toku śledztwa naj-
pierw zatrzymano trzy osoby, które do-
starczały głównym sprawcom rachunki 
bankowe służące do zbierania wyłu-
dzanych pieniędzy i  otwierane przez 
tzw. słupów (głównie osoby bezdomne 
z  Warszawy), a  następnie na terenie 
Warszawy zatrzymano pierwszego 
z głównych podejrzanych, a w na tere-
nie Gdańska drugiego z nich. Ostatnią 
z  podejrzanych jest 34-letnia kobieta, 
która przez ostatnie pół roku działalno-
ści sprawców pomagała im dokonywać 
oszustw wystawiając ich ogłoszenia na 
portalu aukcyjnym.

Ponadto w  toku prowadzonych 
czynności ustalono również, że ci sami 
podejrzani odpowiadają także za wyłu-
dzenia związane z oferowaniem przez 
internet pokoi do wynajęcia nad mo-
rzem i  wyłudzanie zaliczek za pobyt 
w nich w 2016 roku.

Na wniosek prokuratora dwóch 
głównych podejrzanych w  wieku 31 
i 33 lat sąd tymczasowo aresztował na 
okres 3 i  6 miesięcy. Mężczyznom 
przedstawiono ponad 1800 zarzutów 
dotyczących m.in. oszustw interneto-
wych o łącznej wartości prawie 3,5 mln 
zł., a  także włamań na konta poczty 
elektronicznej i  konta portali aukcyj-
nych oraz pranie brudnych pieniędzy 
pochodzących z tych wyłudzeń. Podej-
rzanym grozi kara do 15 lat pozbawie-
nia wolności.



4 PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 12-13 KWIETNIA 2021OGŁOSZENIA

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

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

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

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

 OAudi 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

 OAudi 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

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

 OAudi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quat-
tro, 2016, 66 200 km, 1984 cm3, 
benzyna - cena: 89 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OAudi 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

 OAudi 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

 OAudi 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

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

 OCitroën 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

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

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

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

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

 OChevrolet Spark 796 cm3, prze-
bieg: 42 tys., 2007, biały, garażo-
wany, cena: 4 500,  
tel.511 113 637

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

 ODacia Duster I, 2014 rok, benzy-
na, serwisowany, stan bdb, 
cena: 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

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

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

 OFiat 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

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

 OFiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 
1.2 8v 3drzwi sprowadzony , 
opłacony, Klimatyzacja, cena: 
4900 zł,  
tel. 600 208 039

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

 OFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 

combi, pełne wyposażenie, srebr-
ny, - cena 15900 PLN. Tel. 503 
002 462

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

 OHonda Civic 1.6i , 1.6 16V 
110KM, Sport, 2005, 187 200 km,   
1590 cm3, benzyna  
- cena: 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 OHyundai 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

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

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

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

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

 OMercedes-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

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

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

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

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

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

 OOpel 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

 OOpel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebr-
ny - cena 7 600 PLN - tel. 603 448 
548

 OOpel 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

 OOpel Meriva FL 2006r 1.6-16v  
Klimatyzacja Alu felgi Czujnik  
Parkowania sprowadzony  
opłacony, 10 400 zł,  
tel. 600 208 039

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

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

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

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

 ORenault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM 
,Energy Life, z polskiego salonu 
Vat 23%, 2017, 87 550 km,  898 
cm3,  benzyna - 29 900 PLN,  
tel. 501 847 709

 ORenault 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

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

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

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

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

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

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

 OSeat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy  
Life, z polskiego salonu Vat 23%, 

2015, 30 250 km, 1422 cm3, die-
sel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 OSeat 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

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

 OŠkoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 
5 G Salon PL 2017,  9 100 km  
benzyna - 31 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 OŠkoda 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

 OSkoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kom-
bi, biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 OŠkoda 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

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

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

 OŠkoda 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

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

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

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

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

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

 OKUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany 
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK , OSA i inne ciekawe  tel. 608 097 274

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

 OKUPIĘ 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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

 OZmienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 par-
ter na dwa (2) odrebne mieszkania, po po-
koju z kuchnią w blokach kwaterunkowych.   
Tel.  504 563 612

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

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

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

 OMieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstocho-
wy. Tel. 662 014 102

 O  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica:  
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 OMieszkanie M4 po modernizacji  w dzielni-
cy Północ. Pilnie. Cena: 299000 zł.  
Tel. 504 132 951

 OPensjonat w cz-wie pod działalność.  Ul. Gro-
nowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kondygna-
cje, z przybudówką Tel. 502 636 143

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

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

 ODziałka budowlana - Częstochowa  (dzielni-
ca: Raków) cena: 310 000,00 pln  po-
wierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

 ODziałki budowlane w centrum Miedźna.   
Tel. 601 412 688

 ODziałka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 OPawilon 50m2, na Biznes Centrum  (możli-
wość wynajęcia), tel. 602 307 570

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

SPRZEDAM

 OAntena do tv z przyłączem (kpl. do zamon-
towania), tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 r.:  Bi-
blioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

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

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

 OCzęść do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

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

 ODrzwi harmonijkowe – używaną  w b. do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.   
Tel. 501 109 822

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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowego PRE-
STO, 5L / 200 zł, nowy,  tel. 697 272 102

 OFotel „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

 OFutrówka skóra (świnia)   tel. 790 819 855

 OKask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 OKawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE TREVISO, 
b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

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

 OKopiarkę laserową HP LaserJet 1010,  
dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 OKuchnia gazowo- elektryczna   
tel. 721 390 993

 OLaptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka;  
 tel. 530 485 377

 OLodówka mastercook duża, biała.   
Tel. 721 390 993

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

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

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch  
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową,  marki 
„minerva” - stan bardzo dobry.  Cena do ne-
gocjacji. Tel. 603 521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, regał, szaf-
ka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, 
laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

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

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

 OPralka whirlpool ładowana od góry.   
Tel. 721 390 993

 OPrasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 OProgramator do pralki typ 770  nowy   
– tel. 790 819 855

 ORadio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W 
+ głośnik basowy,  300 zł, tel. 697 272 102

 ORower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

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

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

 OSkóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

 OTv led 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.   
Tel. 721 390 993

 OTv lcd 32 cale funai. Tel. 721 049 100

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

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

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

 OWzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu 
VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

PRZYJMĘ

 OStare telefony komórkowe, stare klucze,  krzy-
żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 OStare bilony - nominał obojętny   
-tel. 663 626 576

 OSrebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

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

 OPodejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
tel. 508 747 290 

 OPodejmę pracę - mężczyzna lat 44, podej-
mie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

 OPodejmę prac dodatkową; pracownika  go-
spodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 OKobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone  to-
warzyskie, tel. 517 309 982

 OMężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza   
tel. 601 505 520

 OPraca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 OFirma Tacho poszukuje pracownika  do ser-
wisu tachografów, tel: 663 488 502

 OPodejmę pracę - pracownik gospodarczy, 
porządkowy, stróż, godziny popołudniowe, 
nocne. Solidny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160

 OPracownik gospodarczy, złota rączka. Za-
trudnimy doświadczonego pana do prac fi-
zycznych w firmie produkcyjnej oraz do pie-
lęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana 
umiejętność korzystania z różnych narzędzi. 
Główne obowiązki to drobne naprawy, dba-
nie o czystość i porządek na terenie firmy, 
pomoc przy maszynach na hali produkcyj-
nej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod nu-
merem 783 783 387 .

USŁUGI

 OFlash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 OHydrauliczne, gazowe usługi  
- tel. 577 341 526

 OHydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

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

 OMalowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km  
-  tel. 663 545 775

 OMalowanie tanio, czysto, dokładnie, zlece-
nia gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

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

 OPolerowanie reflektorów, blacharstwo,  la-
kiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany  
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km,kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

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

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

69.900 zł

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

78.900 zł

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

53.900 zł

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

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

124.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, rok prod. 2014, kraj.,  95.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
BMW 530 3.0 D, 158 kM, rok prod. 2011,  59.900 zł 
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010,  21.400 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  20.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  5.900 zł
RENAULT CLIO, 1.2 E, rok. prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  36.900 zł

RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj., 19.900 zł
SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006,  12.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002,  5.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2000, kraj., I-wł., serwisowany, 

gwarancja, F-VAT,  169.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005,  12.800 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 9 kwietnia 2021
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Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się 
zastanawiać 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 psa-
mi nie szuka konfliktu. Na smyczy 
stara się nie szarpać. Naszym 
zdaniem Pogo to idealny psiak 
dla aktywnej osoby, gdzie nu-
dów i braku miłości nie zazna.

Elton to psiak z ogromnym sercem dla każdego czło-
wieka, który skusi się, aby go posmyrać i pogłaskać. Potra-
fi być najwierniejszym psem na świecie. Nie przeskakuje 
murów, więc domek z ogrodem byłby w sam raz! Nie pod-
gryza ludzi ani tym bardziej dzieci, więc rodzinka z malu-
chami też byłaby ok. Podczas spacerów z 
wolontariuszami chodzi ładnie na 
smyczy. Czeka na nowych, kocha-
jących właścicieli.

Maki - jak to młody psiak - ma w  sobie dużo 
energii do zabawy, biegania i okazywania miłości wolonta-
riuszom. Maki zna smycz i  bardzo ładnie na niej chodzi, 
aczkolwiek świat jest tak ciekawy że wszystko musi poznać 
teraz ;) Psiak nie jest konfliktowy w  stosunku do innych 
psów i bardzo dobrze dogaduje się z kolegą z boksu. Maki 
czeka teraz tylko na swoich jedynych lu-
dzi od 2016 roku!

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 MAKI

Pogo - piesek

rok urodzenia: 
2013

wielkość: średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2377

data przyjęcia: 
25-09-2014

Kastracja: Tak

Maki - piesek

rok urodzenia: 
2014

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2657

data przyjęcia: 
28-06-2016

Kastracja: Tak

PIESKI SZUKAJĄ 
KOCHAJĄCEGO DOMU!

Lili - piesek

rok urodzenia : 
2012

wielkość :  
średnia

przebywa w kojcu 
nr 70 - nr 2726

data przyjęcia:  
26-01-2017

Sterylizowana: TAK

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. Uwiel-
biam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze 
czasem.. może często też go zaczepiam do zabawy. 
Teraz szukam tego jedynego czło-
wieka, co dom mi da! Zapraszam 
do adopcji!

LILI

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) 
Bardzo ceni sobie przyjaźń z człowiekiem i już przez 
kraty wystawia nos do każdego napotkanego człowie-
ka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. 
Nie jest agresywny do innych psów, 
bardzo długo siedział z kolegą, któ-
ry się wszystkiego boi i pomagał 
mu w socjalizacji.

ARNOLD

Arnold - piesek

rok urodzenia:  
20-01-2011

wielkość: mały

przebywa w kojcu 
nr 13 - nr 1711

data przyjęcia: 
20.01.2012

Kastracja: Tak

Czaki niestety po zakończonym spacerze 
chowa się smutny do budy. Czaki już dawno powinien 
być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest konflikto-
wy 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. Niestety, 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

Czaki - samiec

rok urodzenia :  
30-04-2010

wielkość : mały

przebywa w kojcu 
nr A1 - nr 2908

data przyjęcia:  
30-04-2018

ELTON

Elton - piesek

rok urodzenia: 
2012

wielkość : średni

przebywa w kojcu 
nr 13K - nr 2185

data przyjęcia: 
19-11-2013

Kastracja: Tak
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