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Internetowi oszuści nie zwal-
niają tempa. Tym razem 
mieszkanka powiatu często-
chowskiego dała się nabrać 
osobie, podającej się za żoł-
nierza, przebywającego na misji 
w Afganistanie. Kobieta chciała 
pomóc, a straciła prawie 30 ty-
sięcy złotych. Policja apeluje o 
rozwagę i zachowanie czujności w 
kontaktach z osobami poznanymi 

za pośrednictwem 
sieci internetowej.

– Schemat działania 
zawsze jest podobny. 
Oszust wysyła do wy-

typowanej osoby zaproszenie na 
znanym portalu społecznościowym 
czy randkowym. Następnie nawią-
zuje z nią kontakt przez komunika-
tor. Za każdym razem prosi o prze-
niesienie rozmowy na platformę 
wybranego przez siebie komunika-
tora. Od tej chwili codziennie kore-
sponduje z wybraną przez siebie 
ofiarą. Opowiadając jej szczegóły ze 
swojego życia buduje więź i zaufa-
nie. Wysyła zdjęcia, opowiada o tra-
gicznych losach swojej rodziny, na 
końcu prosi o przysługę podkreśla-
jąc, że ofiara jest dla niego kimś wy-
jątkowym i ufa jej bezgranicznie. 
Prawie zawsze w tych historiach po-
jawia się wątek misji pokojowej. 
Przestępca podaje się za lekarza lub 
żołnierza, który będąc na misji po-

kojowej jest zagrożony napaścią or-
ganizacji terrorystycznej. Celem 
oszusta jest pozyskanie danych 
swojej ofiary i przekonanie jej, że 
wszystkie swoje wartościowe 
przedmioty – w tym dokumenty i 
dużą sumę pieniędzy wyśle pod jej 
adres. Zdjęcia paczki, dowodu oso-
bistego czy nawet potwierdzenia 
nadania przesyłki wysyła bez żad-
nej zwłoki, czym w oczach swojego 
rozmówcy tylko zyskuje, potwier-
dzając szczerość swoich intencji. 
Jednak tuż po otrzymaniu wiado-
mości o rzekomym nadaniu prze-
syłki, ofiara zaczyna otrzymywać 
również wiadomości od fałszywego 
kuriera lub z urzędu celnego, że po-
trzebne są dodatkowe opłaty – na 
przykład za „pomyślną” odprawę 

celną czy fikcyjne dokumenty admi-
nistracyjne. Za każdym razem cel 
jest ten sam – wyłudzić od wciągnię-
tej w spiralę oszustwa ofiary jak naj-
więcej pieniędzy. Przestępca za-
pewnia, że w przesyłce jest tak duża 
ilość pieniędzy, że z nadwyżką po-
kryje poniesione teraz przez nią 
koszty. Jednak paczka nigdy nie do-
ciera do adresata, a jej rzekomy 
nadawca znika bez śladu. Wtedy 
okazuje się, że ta cała historia zosta-
ła wymyślona tylko po to, by wyłu-
dzić jak najwięcej pieniędzy od ofia-
ry – wyjaśnia KMP w Częstochowie. 
Mieszkanka powiatu częstochow-
skiego, która dała się nabrać osobie 
podającej się za zółnierza z Afgani-
stanu dokonała kilku wpłat na za-
graniczne konto bankowe na łączna 

kwotę prawie 30 tysięcy złotych. 
Gdyby nie czujność pracownika 
banku, który zwrócił uwagę na wy-
konywane przez nią transakcje, ko-
bieta mogła stracić znacznie więcej 
pieniędzy. – Po raz kolejny ostrze-
gamy przed zawieraniem znajomo-
ści przez Internet. Jeśli nie mamy 
pewności z kim rozmawiamy, nie 
przekazujmy żadnych pieniędzy na 
żaden cel. Nie dajmy się nabrać na 
„oszustwo nigeryjskie”, polegające 
na wciągnięciu ofiary w grę psycho-
logiczną poprzez wysyłanie wiado-
mości tekstowych. Osoby, które da-
ją się zmanipulować często nie zda-
ją sobie sprawy, że to, co przestęp-
ca nazywa zaufaniem jest zwykłym 
oszustwem – podkreśla KMP w Czę-
stochowie.
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KMP w Częstochowie

Myślała, że pomaga żołnierzowi  
z Afganistanu – straciła prawie  
30 tys. zł
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Urząd Miasta Częstochowy

Remont w Referacie 
Dowodów Osobistych

Za zasługi dla samorządowej współpracy

Bożena Herbuś 
z Laurem ŚZGIP

Wyniki kampanii

„Aktywna wiosna”

Weź udział w konkursie

Cztery Pory Roku Oczami Dziecka

Szkoła Podstawowa nr 31

Narodowy Dzień Sportu

Od 22 do 24 września w Urzędzie Miasta 
Częstochowy nie będzie możliwości zała-
twiania spraw związanych z dowodami 
osobistymi. Powodem jest konieczność 
przeprowadzenia prac remontowych w 
Referacie Dowodów Osobistych i Ewi-
dencji Ludności.

- Wstrzymanie obsługi interesantów 
związane jest z zaplanowanym remontem 
regałów, w których przechowywane są 
koperty osobowe mieszkanek i mieszkań-
ców. Całkowity demontaż mebli wymusza 
jednocześnie przechowanie i zabezpie-
czenie na czas remontu dokumentów za-
wierających dane osobowe na terenie sa-
li obsługi interesantów. Z tego względu 
wejście osób z zewnątrz do tej sali nie bę-
dzie możliwe – wyjaśnia magistrat.

W związku z powyższym w dniach 22-24 
września nie załatwimy w Urzędzie Miasta 
następujących spraw: złożenie wniosku o 
wydanie dowodu osobistego, odbiór do-

wodu osobistego, nadawanie PIN-ów do 
warstwy elektronicznej dowodu osobiste-
go, zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia za-
wieszenia certyfikatów w warstwie elek-
tronicznej dowodu osobistego, zgłoszenie 
utraty dowodu osobistego oraz zgłosze-
nie nieuprawnionego wykorzystania da-
nych osobowych, wydawanie zaświad-
czeń z akt dowodów osobistych, udostęp-
nienie danych z rejestru dowodów osobi-
stych oraz dokumentacji związanej z do-
wodami osobistymi.

Podczas remontu nie będą prowadzone 
zapisy interesantek i interesantów. W tym 
czasie pracownicy Referatu Dowodów 
Osobistych i Ewidencji Ludności będą 
udzielać informacji pod numerem telefo-
nu 34 3707 761. Urząd Miasta Częstocho-
wy przeprasza za utrudnienia i prosi o 
zrozumienie, zachęcając jednocześnie do 
zaplanowania wizyty w referacie w innym 
terminie.

Bożena Herbuś, pracująca na stanowisku 
inżynier miejskiej w Urzędzie Miasta Czę-
stochowy otrzymała statuetkę „Za zasługi 
dla samorządowej współpracy” przy-
znaną przez Śląski Związek Gmin i 
Powiatów. Laur wręczono w  czasie nie-
dawnej uroczystej gali z okazji 30-lecia 
ŚZGiP.

Laury są formą docenienia szczególne-
go, wieloletniego zaangażowania w dzia-
łalność Związku pracowników samorzą-
dowych urzędów miast i gmin oraz sta-
rostw powiatowych, wchodzących w skład 
Związku, instytucji różnego szczebla, or-
ganizacji oraz innych osób zasłużonych 
dla działalności Związku.

Bożena Herbuś była m.in. inicjatorką 
wdrożenia programu zarządzania energią 
i środowiskiem w obiektach użyteczności 
publicznej miasta Częstochowy, który ma 
na celu optymalizację zużycia mediów i 
redukcję kosztów ponoszonych z tego ty-
tułu, a także ograniczenie emisji dwutlen-
ku węgla i ochronę zasobów wodnych. 
Jest przewodniczącą Komisji ds. Lokalnej 
Polityki Energetycznej Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, której działania koncen-
trują się na tworzeniu gminnych instru-
mentów polityki energetycznej oraz za-
rządzaniu energią w sposób najbardziej 
efektywny - w świetle aktualnych uregulo-
wań prawnych. 

W kategorii laurów „Za zasługi dla samo-
rządowej współpracy”, oprócz Bożeny 

Herbuś, nagrodzono Elżbietę Student 
(UM w Czerwionce-Leszczynach), Sylwię 
Uchnast-Garę (UM w Tychach), Piotra Ab-
salona (UM w Radlinie), Mariusza Dykę 
(Starostwo Powiatowe w Gliwicach) i Jaro-
sława Rokickiego (UM w Dąbrowie Górni-
czej). 

W kategorii „Nagroda specjalna” – za za-
sługi dla samorządowej współpracy, na-
grody otrzymali: Jacek Krywult (b. wielo-
letni prezydent Bielska-Białej), Zygmunt 
Frankiewicz (b. wieloletni prezydent Gli-
wic, obecnie Senator RP, były przewodni-
czący ŚZGiP, obecny przewodniczący 
Związku Miast Polskich) , Ferdynand Mor-
ski (były dyrektor Biura ŚZGiP) i Andrzej 
Porawski (dyrektor Biura ZMP).

W kategorii „Nagroda specjalna” – za za-
sługi dla samorządowej współpracy wśród 
instytucji wyróżniono Kijowski Oddział Re-
gionalny Związku Miast Ukrainy oraz Poli-
technikę Śląską.

Gala odbyła się w Bielsku-Białej z okazji 
jubileuszu 30-lecia istnienia Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. W ramach jubi-
leuszu, który zorganizowana została pod 
hasłem „PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ –  
SAMORZĄDNOŚĆ” odbyła się też sesja 
plenarna Zgromadzenia Ogólnego oraz  
konferencja „Samorząd kiedyś i dziś”. 

Była to pierwsza edycja Laurów, wyróż-
nienia mają być przyznawane cyklicznie 
co 5 lat. Statuetki Laurów zostały wykona-
ne przez artystów Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach.

Urząd Miasta Częstochowy poinformował 
o wynikach miejskiej akcji ,,Aktywna 
wiosna”, która miała na celu zachęcić do 
aktywności fizycznej dzieci, młodzież, ro-
dziców i nauczycieli.

Kampania społeczna „Aktywna wiosna” 
pod patronatem prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka trwała od 6 kwietnia do 25 
czerwca. Adresatami akcji były przedszko-
laki, dzieci ze szkół podstawowych oraz 
pracownicy częstochowskich placówek 
oświatowych. Cel był prosty: zachęcić do 
zdrowego trybu życia, większej aktywno-
ści fizycznej, a także dbałości o środowi-
sko. - Zabawa łączyła się z elementami ry-
walizacji – każda uczestniczka i każdy 
uczestnik, który docierał do szkoły/przed-
szkola na rowerze, hulajnodze, rolkach, 
deskorolce czy z kijkami nordic walking, 

otrzymywał punkty. W ten sposób ,,praco-
wał” zarówno na swój własny wynik, jak i 
wynik swojej szkoły. Najaktywniejsi zosta-
li uhonorowani nagrodami – wyjaśnia 
Urząd Miasta. Udział w kampanii wzięło 
1620 dzieci z 70 szkół i przedszkoli oraz 
380 pracowników częstochowskich placó-
wek oświatowych. Finał akcji został zapla-
nowany na 22 września. Wtedy też  przy 
zbiorniku wodnym Huty Częstochowa, 
przy ul. Kucelińskiej odbędzie się specjal-
ny piknik, w ramach którego przeprowa-
dzone zostaną zawody sportowe (w kate-
gorii dziewcząt i chłopców) – dla przed-
szkoli będzie to bieg na 100 m; dla szkół 
podstawowych – wyścig rowerowy na dy-
stansie ok. 1 km. Na takim samym dystan-
sie odbędzie się także wyścig rowerowy 
dla szkół specjalnych. Organizatorzy prze-
widzieli także drobny poczęstunek. 

Uczniowie szkół podstawowych klas I-III 
zachęcane są przez Powiat Częstochowski 
do wzięcia udziału w V Powiatowy Kon-
kursie - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka. 

Celem konkursu jest zapoznanie z pięk-
nem polskiej przyrody, pobudzenie wy-
obraźni plastycznej dzieci, przegląd róż-
norodnych technik plastycznych oraz pre-
zentacja i popularyzacja dziecięcej twór-
czości plastycznej. Konkurs odbywa się 
pod patronatem Starosty Częstochow-
skiego Krzyszto-fa Smeli. Każdy uczestnik 
może nadesłać maksymalnie 5 prac, po 

jednej w każdej kategorii: Wio-sna, Lato, 
Jesień, Zima, 4w1. Technika wykonania 
jest dowolna (forma płaska – rysunek, ma-
larstwo, kolaż), format prac A3 lub A4. Au-
torzy nagrodzonych prac otrzymają na-
grody ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Częstochowie. Termin nadsyła-
nia/ składania prac mija 31.10.2021 r. (de-
-cyduje data stempla pocztowego). Regu-
lamin konkursu i szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej Po-
wiatu Częstochowskiego.

W ubiegły piątek w Szkole Podstawowej 
nr 31 świętowano Narodowy Dzień Sportu. 
Zorganizowa-no z tej okazji okoliczno-
ściowe zawody sportowe.

10 września w Szkole Podstawowej nr 31 
im. Orła Białego zdominował Narodowy 
Dzień Sportu. W ramach świętowania od-
były się zawody sportowe promujące ak-

tywność, zdrowy tryb życia i różne dyscy-
pliny sportowe, mecze piłki nożnej chłop-
ców, gry w palanta drużyn mieszanych 
oraz konkurencje szybkościowe i zręczno-
ściowe. W zawodach wzięli udział ucznio-
wie i uczennice klas IV-VIII, a starszym ko-
leżankom i kolegom kibicowały klasy I-III. 
Do udziału w sportowej zabawie nikogo 
nie trzeba było zachęcać 
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Z POLICYJNEGO NOTATNIKA

Bądź bezpieczny w drodze 
do szkoły

Idzie jesień. Sezon motocyklowy zbliża się 
ku końcowi. Ostatnie ciepłe dni i sło-
neczna pogoda zachęcają kierujących i na 
drogach wciąż można spotkać wielu moto-
cyklistów. Częstochowska Policja apeluje 
o ostrożność, kulturę jazdy i rozwagę.

Ostatnie słoneczne dni lata zachęcają 
miłośników jednośladów do podróży, dla-
tego częstochowscy policjanci apelują o 
rozsądek na drodze. Aby sezon motocy-
klowy dla wszystkich zakończył się szczę-
śliwie, należy przestrzegać przepisów ru-
chu drogowego i przede wszystkim nie 
przekraczać dozwolonych limitów prędko-
ści. - Najczęstszą przyczyną najtragiczniej-
szych w skutkach wypadków drogowych 
jest nadmierna prędkość. Od stycznia 
2021 roku na drogach Częstochowy i po-
wiatu doszło do 21 wypadków z udziałem 
motocyklistów, w których 2 osoby ponio-
sły śmierć, a 20 zostało rannych. Dlatego 
apelujemy do miłośników jednośladów o 
rozwagę i ostrożność za kierownicą. Wy-
starczy chwila nieuwagi, gwałtowny ma-
newr i wywrotka na jednośladzie jest pew-
na. Motocyklisto nie ryzykuj! Droga pu-
bliczna to nie tor wyścigowy! Pamiętaj, że 
jesteś niechronionym uczestnikiem ruchu 
drogowego i przy dużych prędkościach 
zderzenie z innym pojazdem lub upadek 
możesz przypłacić życiem – ostrzega KMP 
w Częstochowie i apeluje do wszystkich 
użytkowników dróg o rozwagę i przestrze-

ganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu 
drogowego musi mieć na względzie bez-
pieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy, 
że w przypadku nawet najdrobniejszej ko-
lizji motocykla i samochodu, to motocykli-
sta ma najmniejsze szanse na przeżycie, 
czy wyjście z wypadku bez obrażeń.

 OPolicja apeluje:

• respektuj przepisy obowiązujące na 
drodze,

• nie przekraczaj dopuszczalnej prędko-
ści,

• nie wjeżdżaj na skrzyżowanie, gdy sy-
gnalizator nadaje sygnał czerwony,

• nie wciskaj się między pojazdy,
• nie przeceniaj swoich umiejętności 

kierując jednośladem,
• zadbaj o widoczność na drodze - uży-

waj elementów odblaskowych na 
odzieży,

• nie wymuszaj pierwszeństwa,
• nie wyprzedzaj „na trzeciego”.
• pamiętaj, że drogi publiczne to nie są 

tory wyścigowe,
• zawsze stosuj zasadę ograniczonego 

zaufania i ostrożności,
• zawsze jeździj w kasku i odpowiedniej 

odzieży,
• zadbaj o prawidłowe oświetlenie swo-

jego jednośladu i jego stan techniczny.

Po wakacjach wracamy do codziennych 
obowiązków. Częstochowska Policja re-
alizuje zadania, związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do 
pracy.

Policjanci z drogówki skontrolowali w 
miniony czwartek pojazdy wożące dzieci 
do szkół, a profilaktycy odwiedzili uczniów 
podstawówki, by przypomnieć o najważ-
niejszych zasadach bezpieczeństwa. - O 
bezpieczną drogę do szkoły częstochow-
ska policja zadbała już przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego. W trosce o bezpie-
czeństwo uczniów policjanci z drogówki 
przeprowadzili lustrację oznakowania pio-
nowego i poziomego dróg w obrębie 
szkół. Ujawnione nieprawidłowości zosta-
ły zgłoszone do zarządców dróg, by zdąży-
li je usunąć przed 1 września.

Policjantka z drogówki zadbała również 
o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów 
podczas wspólnych działań z ITD przy pla-
cówkach oświatowych – mundurowi roz-
dawali dzieciom odblaski i przypominali 
jak być bezpiecznym w drodze do szkoły. 
W czwartek w wyniku prowadzonej wspól-
nie z ITD akcji „Podróżuj Bezpiecznie” 
stróże prawa dokonali kontroli stanu 
technicznego 5 przewoźników, wykonują-
cych usługi transportowe. Wykorzystali w 

tym celu mobilną stację diagnostyczną. 2 
z nich nie ruszyło w dalszą podróż z uwa-
gi na niesprawny układ hamulcowy pojaz-
du. W tym samym czasie profilaktycy z 
prewencji spotkali się z uczniami Szkoły 
Podstawowej numer 50 w Częstochowie. 
Podczas prelekcji omówili założenia akcji 
„Bezpieczne Hasło Rodzinne”, wyczulając 
dzieci na kontakty z osobami obcymi oraz 
przypomnieli najważniejsze przepisy z za-
kresu ruchu drogowego, by zawsze bez-
piecznie docierały do celu.

Pieszy uczestniku ruchu drogowego:
• Przed wejściem na jezdnię upew-

nij się, że bezpiecznie przejdziesz na dru-
gą stronę - rozejrzyj się kilkukrotnie i 
upewnij, że wszyscy kierowcy cię dostrze-
gli i ustąpią ci pierwszeństwa.

• Będąc na środku jezdni, rozejrzyj 
się raz jeszcze.

• Nigdy nie wchodź na przejście 
dla pieszych wprost pod koła nadjeżdżają-
cego pojazdu – samochód się w miejscu 
nie zatrzyma, a ty odniesiesz poważne ob-
rażenia.

• Bądź ostrożny i przezorny. Stosuj 
zasadę ograniczonego zaufania.

• Bądź widoczny na drodze i dla 
własnego bezpieczeństwa noś odblaski o 
każdej porze, nawet na obszarze zabudo-
wanym.

Znęcał się nad żoną 
- został zatrzymany

Odpowiedzą za zabicie szczeniąt

59-letni mężczyzna znęcał się nad żoną. 
Został zatrzymany przez policjantów z 
komisariatu w Woźnikach, a prokurator 
zastosował wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci policyjnego dozoru oraz 
zakazu zbliżania się i kontaktowania z po-
krzywdzoną. Ponadto sprawca przemocy 
ma obowiązek opuścić wspólnie zamiesz-
kiwany budynek mieszkalny.

Widząc przemoc domową - reaguj. Ofia-
ra przemocy nie zawsze w bezpośredni 
sposób woła o pomoc. Niekiedy daje sub-
telne znaki. Czy znasz międzynarodowy 
znak „POMÓŻ MI”? - W wielu sytuacjach 
ofiary przemocy domowej przeżywają 
swój horror w zaciszu swojego mieszka-
nia. Nie chcą zgłaszać tego co dzieje się w 
czterech ścianach licząc na to, że może 
oprawca się zmieni, lub dlatego, bo wstyd, 
czy też najzwyczajniej się boją. Niekiedy li-
czą, że może ktoś usłyszy ich krzyk i zare-
aguje. Osoby dotknięte przemocą mogą 
również „wołać o pomoc” dając dyskretny 
sygnał. Gest dłoni, zauważony w porę 
przez inną osobę, może być początkiem 
wyjścia z trudnej sytuacji. Ten prosty i czy-
telny ruch dłoni może nawet uratować 

ludzkie życie. Wykonanie tego znaku jest 
proste: Pokaż otwartą dłoń. Złóż dłoń w 
pięść chowając kciuk do środka – wyjaśnia 
KPP w Lublińcu. Co w sytuacji, kiedy za-
uważymy, że ktoś pokazuje nam ten znak? 
Przede wszystkim zachowaj spokój i nie 
daj poznać po sobie, że coś jest nie tak, 
zwłaszcza wtedy, gdy obserwuje nas po-
tencjalny sprawca. Ofiarę mogłoby to na-
razić na konsekwencje. Zakończ spotkanie 
lub rozmowę, tak jakby nic się nie stało. 
Dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 
zgłoś się do najbliższej jednostki Policji i 
opowiedz o zdarzeniu. Poinformuj, że 
osoba w ten sposób poprosiła o pomoc. 
W ubiegłym tygodniu policjanci z Komisa-
riatu Policji w Woźnikach zatrzymali 
sprawcę przemocy domowej, który będąc 
pod wpływem alkoholu znęcał się fizycz-
nie i psychicznie nad żoną. 59-latkowi zo-
stały już przedstawione zarzuty. Za popeł-
nione czyny grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. Prokurator zastosował 
wobec niego policyjny dozór oraz zakaz 
zbliżania się i kontaktowania z pokrzyw-
dzoną. Mężczyzna musi również na okres 
3 miesięcy opuścić wspólnie zajmowany 
budynek mieszkalny.

Dwóch mężczyzn z Rybnika podejrzanych 
o zabicie 4 szczeniąt zostało zatrzyma-
nych przez policję. 31 i 44-latek przyznali 
się do winy. Teraz grozi im 3 lata wię-
zienia.

- W minioną środę policjanci z rybnickiej 
komendy zostali powiadomieni o tym, że 
mieszkaniec miasta zabił 4 kilkudniowe 
szczeniaki. Z relacji zgłaszającego wynika-
ło, że w jego obecności, 44-latek zabił psy, 
a następnie zakopał je na posesji. Jak się 
okazało, zawiadamiający nie tylko był 
świadkiem całego zajścia, ale też pomagał 
oprawcy. Powiadomieni o zdarzeniu mun-

durowi potwierdzili zgłoszenie. Śledczy 
znaleźli na terenie posesji zakopaną rekla-
mówkę, w której były szczeniaki – poinfor-
mowała KMP w Rybniku. Zatrzymano 
31-latka, który był współsprawcą uśmier-
cenia zwierząt i jego starszego kompana. 
Obaj byli pijani. Badanie alkomatem wy-
kazało, że młodszy z zatrzymanych ma 
2,5, a starszy 3,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. W miniony czwartek mieszkańcy 
Rybnika usłyszeli zarzuty i przyznali się do 
winy. Prokurator objął ich policyjnym do-
zorem. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami przestępstwo to zagrożone jest karą 
do 3 lat więzienia.

Ostatnie dni sezonu
motocyklowego
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2020, 
kraj.,I-wł., gwarancja, 
automat

79.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., F-VAT 
serwisowany,

169.900 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

SKODA OCTAVIA 
1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

44.900 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. 2003, automat,  11.800 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 A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 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,  25.900 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
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
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 GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł

MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 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
PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 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
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 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. 2009,  19.900zł
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 10 września 2021
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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. Kontaktowy 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
 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

 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, „norwe-
skie”  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

 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, 500 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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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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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?!


