
W centrum miasta pojawiły się 
charakterystyczne, czarne 
skrzynki. To pułapki na szczury. 
Zostały one rozstawione po nie-
pokojących sygnałach od 
mieszkańców, którzy informo-
wali o gryzoniach paradujących 
w alejach.

- W ostatnich tygodniach na te-
renie miasta było kil-
ka zgłoszeń dotyczą-
cych obecności 
szczurów, które trafi-
ły do Wydziału 
Ochrony Środowi-
ska, informacje o wi-
dywaniu szczurów, 

także w centrum miasta - w alei 
NMP, były też kierowane do Stra-
ży Miejskiej - przyznaje Włodzi-
mierz Tutaj, rzecznik prasowy 
magistratu. - Każdy sygnał o wy-
stępowaniu szczurów w danym 
rejonie miasta skutkuje przepro-
wadzaniem kontroli w zakresie 
przestrzegania porządku i czy-
stości na posesjach (w zakresie 
obowiązkowych działań deraty-
zacyjnych ze strony administra-
torów) oraz przeprowadzaniem 
miejscowej deratyzacji kanaliza-
cji przez wodociągi - wyjaśnia 
Włodzimierz Tutaj.

A, że sytuacja nie uległa popra-
wie, zaplanowano dodatkowe 

działania deratyzacyjne w ści-
słym centrum miasta. Pułapki na 
szczury pojawią się w ciągu alei 
Najświętszej Maryi Panny, w oko-
licach placu Biegańskiego oraz 
na skwerze „Solidarności” (łącz-
nie akcja obejmie obszar ok. 14 
ha).

Preparaty gryzoniobójcze - an-
tykoagulanty jednodawkowe III 
generacji są wykładane w spe-
cjalnych stacjach deratyzacyj-
nych, które są zaplombowane 
oraz zamykane na specjalny 
klucz z dwoma zamkami.

Stacje deratyzacyjne przytwier-
dzane są do elementów infra-
struktury miejskiej, tj. drzew, la-

tarni, koszów na śmieci, ławek 
itp.

Ponadto w zależności od po-
trzeb dodatkowo rozmieszczane 
mogą być nowoczesne pułapki 
na szczury w głębi terenów ziele-
ni miejskiej na obszarze objętym 
akcją deratyzacyjną.

Po montażu stacji deratyzacyj-
nych prowadzone będą okreso-
we kontrole preparatów (co 3–5 
dni) do czasu zaprzestania po-
bierania ich przez gryzonie.

Zarówno stacje deratyzacyjne, 
jak i pułapki są bezpieczne dla in-
nych stworzeń (w tym zwierząt 
domowych czy wolnożyjących 
kotów), ponieważ ich konstrukcja 

ma zapewnić, że dostać się do 
nich mogą tylko szczury. Poza 
tym preparaty w dawkach stoso-
wanych w stacjach  deratyzacyj-
nych nie są zabójcze dla więk-
szych zwierząt, a ewentualnym 
antidotum jest witamina K.  

- Trzeba jednocześnie zazna-
czyć, że nasilone pojawianie się 
szczurów w alei jest niestety 
m.in. efektem wyrzucania przez 
niektórych mieszkańców resztek 
jedzenia np. dla gołębi lub porzu-
cania ich w różnych punktach w 
centrum miasta, co przyciąga 
gryzonie - podsumowuje Włodzi-
mierz Tutaj.
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Częstochowscy policjanci poszukują 27-letniej 
Karoliny Walczyk. Młoda kobieta w sobotę 
(28.08.) nad ranem wyszła z domu 
 i ślad po niej zaginął. Ostatni raz widziana była 
przy ulicy Nowowiejskiego. Każdy, kto zna 
miejsce jej aktualnego pobytu lub w ostatnim 
czasie widział zaginioną, proszony jest o kontakt 
z policją.

Karolina wyszła z domu w sobotę, 28 sierpnia, 
około godziny 5.00. - Wyszła na chwilę do samo-
chodu na parking przy Nowowiejskiego 24 (na-
przeciwko pałacu ślubów), tylko od strony po-
dwórka, wjazd od strony ul. Focha koło Żabki - 
czytamy na jednym z portali społecznościowych.

Zaginiona Karolina Walczyk:
rysopis - wzrost około 170 cm, sylwetka szczu-

pła, włosy ciemne długie (w chwili zaginięcia 
uczesana była w dwa warkocze), oczy brązowe, 
nos mały;

ubiór - czerwona krótka sukienka, beżowa 
kurtka, buty w kolorze bordowym, okulary ko-
rekcyjne w czarnej oprawie;

cechy szczególne - dołek w brodzie, tatuaż na 
lewym udzie, tatuaż pod lewym obojczykiem.

Każdy, kto zna miejsce jej aktualnego pobytu 
lub w ostatnim czasie widział zaginioną, proszo-
ny jest o kontakt z Komisariatem I Policji lub Ko-
mendą Miejską Policji w Częstochowie - telefon 
47 85 81151, 47 85 812 55 lub z najbliższą jed-
nostką policji pod numerem telefonu alarmo-
wego 997 lub 112.

Częstochowa

Szczury w alejach. Będzie deratyzacja

Policja prosi o pomoc

Tajemnicze zaginięcie 
młodej częstochowianki. 
Miała iść tylko do samochodu
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Na zaproszenie Mateusza Pospie-
szalskiego do Filharmonii 
Częstochowskiej przybyło grono 
znakomitych artystów, którzy zaser-
wowali nam wyjątkową, muzyczną 
ucztę.

Obok znanego częstochowianina  i 
Mateusz Pospieszalski Quintet w 
koncercie wzięli udział Anna Maria 
Jopek, Wojciech Waglewski, Seba-
stian Karpiel Bułecka, Adam Nowak, 
Antoni Gralak, Adam Woronowicz,  
Maksymilian Mucha, Michał Bryndal, 
Dariusz Bafeltowski, Adeb Chamo-
un. Nie zabrakło też oczywiście 
członków rodziny Pospieszalskich – 
Lidii, Barbary Natalii, Jana, Karola, 
Marcina, Łukasza, Nikodema, Miko-
łaja i Marka. Koncert poprowadził 

Piotr Metz.
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O krok od tragedii

Tonął w górskim jeziorze. 
Na ratunek ruszył częstochowski policjant
Polscy policjanci pełniący służbę w 
Kosowie w ramach XXXII zmiany Jed-
nostki Specjalnej polskiej Policji 
kolejny raz uratowali ludzkie życie. 
Tym razem ocalili młodego męż-
czyznę, który tonął w górskim 
jeziorze Leqinat w Kosowie. Wśród 
policjantów biorących udział w akcji 
ratowniczej pod dowództwem funk-
cjonariusza CPKP BOA byli: nadkom. 
Mateusz Pałys z SP Piła, kom. Beata 
Kołodyńska z SP Słupsk, st. asp. Iza-
bela Herdzik z KMP Zabrze, sierż. 
sztab. Aleksander Kisiel z KMP Czę-
stochowa i sierż. sztab. Przemysław 
Hutmański z KMP Katowice.

 
Do zdarzenia doszło 22 sierpnia, 

kiedy to grupa polskich funkcjona-
riuszy XXXII zmiany Jednostki Spe-
cjalnej polskiej Policji w Kosowie bra-
ła udział w szkoleniu z zakresu topo-
grafii i terenoznawstwa w okolicy 
górskiego jeziora Leqinat na zacho-
dzie Kosowa. Jezioro położone jest 
wysoko w górach na wysokości 1970 
m n.p.m., a dojście do niego zajmuje 
około 40-50 minut marszu trudnym, 
wąskim i kamienistym szlakiem. Ze-
spół polskich policjantów pod do-
wództwem funkcjonariusza Central-
nego Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji BOA, w skład które-
go wchodzili nadkom. Mateusz Pałys 
z SP Piła, kom. Beata Kołodyńska z 
SP Słupsk, st. asp. Izabela Herdzik z 
KMP Zabrze, sierż. sztab. Aleksander 
Kisiel z KMP Częstochowa i sierż. 
sztab. Przemysław Hutmański z KMP 
Katowice zauważyli, że kąpiący się w 
nim młody mężczyzna ma trudności 
z utrzymaniem się na powierzchni 
wody. Po chwili młody człowiek za-
czął wykazywać wyraźne oznaki osła-
bienia i tonięcia. Mężczyzna w rozpa-
czy krzyczał, prosząc o pomoc. W 
tym czasie w jeziorze nie było innych 
pływających osób.

Sierż. szt. Aleksander Kisiel z KMP 
w Częstochowie, który również jest 
ratownikiem medycznym i ratowni-
kiem WOPR, natychmiast wskoczył 
do wody i dopłynął do tonącego, 
podtrzymał go na powierzchni wody 
i przy pomocy osób znajdujących się 
na brzegu wyciągnął mężczyznę z 
wody. Na brzegu okazało się, że był 
on w złym stanie. Mimo że był przy-
tomny, miał drgawki i trudności z od-
dychaniem, a także wymiotował.

Polscy policjanci udzielili mu pierw-
szej pomocy i zaproponowali obec-
nym na miejscu członkom rodziny i 
poszkodowanemu asekurację przy 
zejściu z góry do samochodu służbo-
wego, aby udzielić pomocy w więk-
szym zakresie przy użyciu specjali-
stycznej torby ratunkowej „R1”. Po 
długo trwającym zejściu stromym 
zboczem, w trakcie którego młody 
mężczyzna kilkakrotnie zasłabł i wy-
magał ciągłej pomocy, policjanci do-
tarli z poszkodowanym do doliny, 
gdzie sierż. szt. Aleksander Kisiel, 
który jest ratownikiem medycznym, 
podał młodemu chłopakowi tlen 
oraz kroplówki. Dzięki temu stan 
mężczyzny szybko i znacznie się po-
prawił.

Okazało się, że mężczyzna był tam 
ze swoimi rodzicami i rodzeństwem 
na biwaku. Niedaleko znajdowało się 
ich obozowisko. Po udzielonej przez 
polskich policjantów pomocy męż-
czyzna został zbadany przez miej-
scowego lekarza, który stwierdził, że 
dzięki natychmiastowej pomocy jest 
w dobrym stanie. Rodzina podzięko-
wała policjantom za udzieloną po-
moc, częstując ich herbatą.

To już kolejny raz, kiedy polscy po-
licjanci będący na misji w Kosowie 
uratowali ludzkie życie. W maju 2021 
roku uratowali motocyklistę, który 
uległ wypadkowi i przez 5 dni poła-
many leżał w wąwozie. Do wypadku 
drogowego doszło w Kosowie 25 

maja 2021 roku. 32-letni Ivan Milose-
vic, Serb jechał na motorze z Belgra-
du do miejscowości Gracanica na 
południu Kosowa. Na drodze z ko-
sowskiej Mitrovicy do miejscowości 
Zvecan, na jednym z zakrętów, stra-
cił panowanie nad motocyklem, ude-
rzył w bariery drogowe i przeleciał 
razem z maszyną kilkanaście me-
trów do pobliskiego, głębokiego wą-
wozu. Na skutek odniesionych obra-
żeń 32-latek nie był w stanie poru-
szać się ani wezwać pomocy.

Po pięciu dniach, w niedzielę 30 
maja patrolujący drogę Mitrovica-
-Zvecan polscy policjanci z XXXII. ro-
tacji Jednostki Specjalnej odnaleźli 
zaginionego motocyklistę w wąwozie 
na głębokości 15 metrów poniżej po-
ziomu jezdni. Sygnały, że na tym od-
cinku drogi mogło dojść do niebez-
piecznego zdarzenia, polscy policjan-
ci otrzymali od okolicznych miesz-
kańców.

Polacy jako pierwsi dotarli do ran-
nego mężczyzny i udzielili mu pierw-
szej pomocy, a także zaopatrzyli rany 
i złamania do czasu przyjazdu ko-
sowskich służb medycznych. Następ-
nie wspólnie z ratownikami i miesz-
kańcami przetransportowali poszko-
dowanego w górę wąwozu do ambu-
lansu medycznego. Akcja ratunkowa 
była wyjątkowo trudna z uwagi na 
obrażenia motocyklisty - złamana rę-
ka, połamane żebra, podejrzenie 
urazu kręgosłupa, a także z uwagi na 
miejsce zdarzenia - 32-letni Serb le-
żał w gęstych zaroślach, w niesprzy-
jających warunkach pogodowych. 
Mężczyzna został hospitalizowany. 
W akcji uczestniczył policyjny patrol 
w składzie: dowódca - mł. asp. Łu-
kasz Górski (KMP Bielsko-Biała), asp.
sztab. Artur Bućko (KPP Ełk), asp. Ja-
cek Sieńko (KPP Myślenice), sierż. 
sztab. Przemysław Hutmański (KMP 
Katowice), sierż. sztab. Łukasz Gaw-
lik (KPP Bohnia).

Częstochowa

Ukradli pięć 
motocykli. Trzy 
zostały odnalezione

Obostrzenia

Podział na strefy  
na poziomie 
powiatów

Częstochowska policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży 
pięciu motocykli, do której doszło w rejonie Dźbowa. 
Oprócz kryminalnych z Komisariatu II Policji w Często-
chowie, na miejscu pracował również aspirant sztabowy 
Paweł Kowalczyk z psem służbowym Kairem. Policjanci 
odzyskali trzy ze skradzionych jednośladów.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę (25 sierpnia) na te-
renie Dźbowa. Policjanci z „dwójki” otrzymali zgłoszenie o 
włamaniu do garażu i kradzieży 5 motocykli o łącznej war-
tości około 35 tysięcy złotych. Policjant wraz ze swoim 
czworonożnym partnerem sprawdzili teren przyległy do 
garażu. W zaroślach, w pobliżu miejsca przestępstwa po-
licyjny duet odnalazł trzy z pięciu skradzionych jednośla-
dów.

Czynności z udziałem technika kryminalistyki trwały kil-
ka godzin. Na podstawie zgromadzonego materiału dal-
sze czynności będzie prowadził częstochowski komisariat, 
który przeanalizuje zabezpieczony monitoring i będzie dą-
żył do ustalenia sprawców tego przestępstwa. Sprawcom 
kradzieży z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

- Przy wprowadzaniu ewentualnych obostrzeń covido-
wych, kraj zostanie podzielony na strefy, na poziomie 
powiatów - poinformował szef MZ Adam Niedzielski. 
Rząd przy wyznaczaniu stref planuje przy tym „przeskalo-
wanie” liczby zakażeń oraz branie pod uwagę stopnia 
wyszczepialności.

Minister zdrowia został zapytany o plany rządu dotyczą-
ce wprowadzania ewentualnych obostrzeń covidowych.

Niedzielski potwierdził, że tak, jak podczas poprzednich 
fal zachorowań, brany pod uwagę jest podział kraju na 
strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. Strefy - miałyby być - we-
dług niego - definiowane na poziomie powiatów.

- Dlaczego? Dlatego, że patrzymy na poszczególne regio-
ny pod kątem również zróżnicowania poziomu szczepień, 
bo zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo 
ważnym parametrem, który mówi o tym ryzyku, po pierw-
sze ile będzie zakażeń, po drugie, jakie będzie obciążenie 
lokalnej infrastruktury szpitalnej. Patrząc na to, że w wo-
jewództwach np. powiaty miejskie są o wiele lepiej wy-
szczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej, to jednak to 
zróżnicowanie jest o tyle duże wewnątrz województw, że 
ten poziom definiowania stref, uwzględniający wskaźnik 
wyszczepienia powinien zejść piętro niżej, a więc na po-
ziom powiatowy - tłumaczył Niedzielski.

Rząd planuje ponadto „przeskalowanie” liczby zakażeń. 
Minister przypomniał, że dotychczas podstawowym ele-
mentem definiującym strefę, była liczba zakażeń na 10 
tys. mieszkańców. - Od 6 na 10 tysięcy to była strefa żółta, 
a od 12 - strefa czerwona. Chcemy dokonać przeskalowa-
nia podwójnego, bo widzimy, że w tej chwili, patrząc na 
doświadczenia krajów Europy Zachodniej, mamy do czy-
nienia z sytuacją, w której ta sama liczba zakażeń przekła-
da się mniej więcej na 40-50 proc. mniej hospitalizacji - 
uzasadniał Niedzielski.

Jak dodał, „podwójne przeskalowanie” oznacza podnie-
sienie tych progów - dla strefy żółtej - z 6 do 12 przypad-
ków zakażeń na 10 tys. mieszkańców, a czerwonej - z 12 
do 24. Zastrzegł, że to na razie wstępne założenia.

Przy wyznaczaniu stref brany ma być ponadto pod uwa-
gę poziom wyszczepień. - Jeżeli dany region jest według 
liczby zakażeń klasyfikowany do którejś strefy, to jeżeli w 
tym regionie zaszczepienie jest powyżej średniego w kra-
ju, to będzie ta strefa obniżona. Jeżeli ktoś ze względu na 
liczbę zakażeń ma czerwoną strefę, ale jego poziom wy-
szczepienia jest powyżej średniej, to będzie strefą żółtą - 
wyjaśnił Niedzielski.
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Przyjechali z zamiarem kradzieży. 
Wyjechali z zarzutami

Policjanci ze świętochłowickiej komendy zatrzymali dwóch złodziei. Mężczyźni w 
wieku 36 i 41 lat próbowali ukraść przewody telekomunikacyjne ze studzienki na te-
renie Świętochłowic. Plan jednak nie wypalił, bo na ich drodze stanęli miejscowi 
mundurowi. Dwóm chorzowianom grozi 5 lat za kratami. To nie koniec ich kłopotów...

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. W nocy przed godziną 3.00 munduro-
wi ze świętochłowickiej komendy pojechali do dzielnicy Piaśniki w związku z otwar-
ciem przez nieznaną osobę studzienki telekomunikacyjnej. Podczas przejazdu ulicą 
Chorzowską, przy koszach na śmieci zauważyli dwóch podejrzanie zachowujących się 
mężczyzn. Jeden z nich na widok policyjnego radiowozu próbował ukryć jakiś przed-
miot. Mundurowi postanowili ich wylegitymować. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy 
Chorzowa w wieku 41 i 36 lat. Obaj twierdzili, że zbierają surowce wtórne. Jednak, 
mundurowi nie dali się zwieść. Pod jednym z pojemników na odpady znaleźli ręczną 
piłę owiniętą w bluzę, a w jego wnętrzu robocze rękawice. W otwartej studzience stró-
że prawa zauważyli przecięty kabel telekomunikacyjny, a obok niej metalowy pręt. Po 
chwili wyszło na jaw, że to mężczyźni otworzyli studzienkę i próbowali ukraść z niej 
przewody, jednak kradzież udaremnili im miejscowi mundurowi. Zatrzymani rabusie 
trafili do policyjnej celi. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedsta-
wienie mężczyznom zarzutu usiłowania kradzieży. Grozi im do 5 lat za kratami. Jed-
nak kara dla 36-latka może być podwyższona nawet o połowę, bowiem dopuścił się 
przestępstwa w warunkach tzw. recydywy. Na wniosek śledczych prokurator zastoso-
wał wobec chorzowian policyjny dozór.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że mężczyźni dopuścili się podob-
nych przestępstw na terenie Świętochłowic oraz w sąsiednich miastach. Sprawdzać to 
będą policjanci z Wydziału Kryminalnego świętochłowickiej komendy.

Nie prędko pochwali się prawem jazdy...

Rażącą nieodpowiedzialnością wykazała się młoda świętochłowiczanka, której 
jeszcze przed ukończeniem kursu na prawo jazdy grozi już zakaz prowadzenia po-
jazdów. Oprócz tego 18-latka może trafić za kraty nawet na 2 lata. Dziewczyna 
popełniła jedno z najpoważniejszych przestępstw w ruchu drogowym, gdyż wsiadła 
za kierownicę hondy po alkoholu...

Na początku tygodnia policjanci z miejscowej komendy, w trakcie przejazdu ulicą 
Chorzowską, zauważyli osobówkę bez włączonych świateł. Postanowili zatrzymać po-
jazd do kontroli drogowej. Kierującą hondą okazała się 18-letnia mieszkanka Święto-
chłowic, od której policjanci wyczuli alkohol. Badanie trzeźwości wykazało, że wsiadła 
ona za kierownicę, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Młoda świętochłowi-
czanka wybrała się na przejażdżkę, nie mając jeszcze prawa jazdy. Jak się okazało, do-
piero zdobywała ona uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Chciała doskonalić 
swoje umiejętności za kierownicą, jednak zapomniała o tym, że podczas jazdy należy 
być trzeźwym. Dziewczyna z pewnością długo nie uzyska prawa jazdy. Dodatkowo 
grożą jej 2 lata więzienia oraz odpowiedzialność za popełnione wykroczenia.

Chciał się pogodzić. Omal nie zginął..

Rybniccy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę, podejrzanego o usiłowanie 
zabójstwa 28-latka. Agresor zaatakował mieszkańca Rybnika, zadając mu ciosy 
nożem w klatkę piersiową. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, został on tym-
czasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około 21.30 w jednym z budynków przy ulicy 
Smolnej w Rybniku. Z ustaleń śledczych wynika, że 28-latek podszedł do drzwi wy-
najmowanego przez 42-latka pokoju, aby wyjaśnić konflikt, który trwał między męż-
czyznami od dłuższego czasu. Pomiędzy rybniczaninami wywiązała się kłótnia. W 
pewnym momencie 42-latek zadał dwa ciosy nożem pokrzywdzonemu, raniąc go w 
klatkę piersiową. Poszkodowany mężczyzna zdołał uciec na zewnątrz budynku i we-
zwać pomoc. W wyniku działań policjantów, nożownik został zatrzymany. Ranny zo-
stał zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

W Prokuraturze Rejonowej w Rybniku, zatrzymanemu przedstawiono zarzut usi-
łowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora, rybnicki sąd zdecydował o jego tym-
czasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Przejmowali mieszkania za bezcen.
Wykorzystywali osoby w trudnej
sytuacji finansowej
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z katowickiej komendy woje-
wódzkiej zakończyli postępowanie przeciwko podejrzanym o przestępstwo tzw. 
lichwy mieszkaniowej. Sprawcy zawierali umowy pożyczkowe na niekorzystnych 
warunkach z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej. Zabezpie-
czeniem było mieszkanie lub inna nieruchomość pożyczkobiorcy. Pożyczki 
udzielane były głównie na spłatę zaciągniętych już wcześniej zobowiązań, co po-
wodowało „wpadanie” pożyczkobiorców w tzw. „spiralę kredytową”. Następstwem 
niedotrzymania warunków umowy było przejęcie nieruchomości, których wartość 
zostawała znacznie zaniżona.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie przeciwko podejrzanym o 
przestępstwo tzw. lichwy mieszkaniowej. Działanie sprawców polegało na zawiera-
niu umów pożyczkowych z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, 
na niekorzystnych i trudnych, a w zasadzie niemożliwych do wypełnienia przez po-
życzkobiorcę warunkach. Zabezpieczeniem tej umowy było przewłaszczenie stano-
wiącego własność pożyczkobiorcy mieszkania bądź innej nieruchomości. Pożyczki 
udzielane były głównie na spłatę zaciągniętych już wcześniej zobowiązań przez te 
osoby. To powodowało „wpadanie” pożyczkobiorców w tzw.  „spiralę kredytową”. 
Następstwem niedotrzymania warunków umowy było doprowadzenie do przejęcia 
stanowiących zabezpieczenie nieruchomości o zaniżonej na potrzeby zawartej 
umowy wartości.

Śledczy pracujący nad sprawą zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na 
przedstawienie zarzutów i skierowanie aktu oskarżenia przeciwko 46-latce prowa-
dzącej działalność w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych oraz 49-letniemu 
pośrednikowi. Osoby te działając wspólnie i w porozumieniu zawarli co najmniej 81 
takich umów na łączną kwotę blisko 5 milionów złotych. Na ich podstawie przejęli 
kilkadziesiąt nieruchomości o zaniżonej dla potrzeb zawartych umów wartości. 
Głównym, choć ukrytym celem działalności oskarżonych było przejęcie nierucho-
mości, a następnie ich odsprzedaż z zyskiem, który trafiał do ich kieszeni.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia. W toku postępowania na poczet ewen-
tualnych kar i obowiązku naprawienia szkody, dokonano zabezpieczenia majątko-
wego na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie 468 tysięcy złotych. Aktualnie do 
Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia skierowany przez Prokuratu-
rę Okręgową w Katowicach.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 
roku, tel. 34 362 94 27

 O SPRZEDAM Renault Koleos 2009, 
4x4, przebieg 106 000 km.  
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM
 O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa 
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kon-
taktowy 34 317 27 48

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

 OPole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 
40–45 M w Częstochowie, ul. Juran-
da 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 
(Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

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

KUPIĘ
 OMIESZKANIE m-2 pokój z kuch-
nią na I lub II piętrze w centrum 
lub śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

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

SPRZEDAM
 OAdapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

 OAntena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 OAntyki – francuski komplet z 1896 
r.: Biblioteczka + komoda z marmu-
rowym blatem. Sygnowany, perfek-
cyjna renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

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

 OBłotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

 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 białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 ODrzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. 
dobrym stanie, może być z trans-
portem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

 ODrzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 ODywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

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

 OGarnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 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

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

 O Lodówka ardo – wys. 141 cm, 

sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 OMaszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 OMaszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji. Tel. 603 
521 686

 OMeble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, szafka, regał nad szafkę, stolik, 
stolik pod TV, laptop - Częstocho-
wa Lisiniec, tel. 508 747 290

 OMeble w dobrym stanie, 
 „norweskie” ,  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 no-
wy – 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

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

 OSkóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

 OTelefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

 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 
– używana w bdb. stanie,  z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 OToaleta kompaktowa - kompletna ty-
pu warszawskiego, wyjście od dołu.

 OUmywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 + szafka biała.  
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 worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 

Tel. 601 495 165

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

PRACA
DAM PRACĘ

 OPraca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 OPrzyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 OPrzyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

 OFirma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 OPodejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 OPodejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porząd-
ki, itp. Tel. 536 512 396

 OPodejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. tel. 508 747 290 

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

USŁUGI

 ONaprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 OPodejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

 OFlash gsm profesjonalny serwis tele-
fonów komórkowych oraz nawigacji 
gps. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2020, 
kraj.,I-wł., gwarancja, 
automat

79.900 zł 

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

129.900 zł

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

59.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

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

59.900 zł

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

41.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, kraj., I-wł., serwisowany  

 54.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW X5 4.4 E, rok prod. 2004,  24.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,  

czujniki,  89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FIAT BRAVO 1.9 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., serwisowany, 

 16.800 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,  

serwisowany 74.900 zł
LANCIA THEMA 3.0 D, rok prod. 2013,  49.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,                      33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT,  169.900 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  10.900 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł, F-VAT,  

serwisowany,  44.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005, 14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

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

 59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  59.900zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 27 sierpnia 2021
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

Kuba szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydo-
wanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może za-
mieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On po-
trzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest 
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

Doran cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po ka-
stracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie wi-
dać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze 
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne 
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być proble-
mu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapo-
znawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i 
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu, 
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów 
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psia-
kiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten 
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka  
już 11 lat czeka na dom w 
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia 
sunia jeszcze tu robi..Nie jest 
konfliktowa w stosunku do 
innych psiaków. Powoli 
nabrała pewności i polubiła 
spacery na smyczy.. Bardzo 
prosimy o dom dla tej 
średniaczki! Brevuś wciąż szuka tego jedynego człowieka!

Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego 
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego 
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

Bohun ma dopiero 3 lata.
Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opieku-
na, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń 
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji, 
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie pole-
camy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek 
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolon-
tariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z 
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schroni-
sku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek, 
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy 
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest 
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami. 
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak naj-
lepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka 
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

Bajgiel 
Do schroniska trafił w 2012 
roku. Bajgiel dogaduje się z 
innymi psami, na smyczy 
jest bardzo grzeczny. Jest 
delikatny w stosunku do 
dzieci. Uwielbia też się 
czasem bawić.

Tekla oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla 
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku mie-
siącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się 
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej 
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej 
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i ra-
czej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da 
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez proble-
mów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i 
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety, 
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i 
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym 
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedy-
ny dom... Kto go pokocha?!
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