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ENERGICZNA, ZASKAKUJĄCA KOMEDIA,
KTÓREJ NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!

Fałszywa strona
Poczty Polskiej:
wyłudzenia na PIT
Cyberprzestępcy opracowali
nowy sposób wyłudzenia
wrażliwych danych oraz przejęcia pieniędzy zgromadzonych
na naszych kontach. Metoda ta
polega na rozsyłaniu fałszywych wiadomości sms z informacją o zwrocie podatku z rozliczenia PIT 37.
W otrzymanej wiadomości
oprócz komunikatu „Masz prawo
do zwrotu podatku z PIT 37 pobierz online.” jest dołączony odnośnik prowadzący do fałszywej
strony Poczty Polskiej, na której
odbiorca jest proszony o poda-

nie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL oraz
dane logowania do strony naszego banku.
Deklaracje podatkowe PIT 37
w roku 2021 należało złożyć do
30 kwietnia, natomiast Urząd
Skarbowy w zależności od formy
złożenie deklaracji na rozliczenie
podatku i zwrot nadpłaconej sumy ma maksymalnie:
- wersja papierowa: 3 miesiące,
- wersja elektroniczna: 45 dni.
Taki sam schemat działania oszuści wykorzystują rozsyłając wiadomości sms z informacją o nieuregulowanej płatności za energię

elektryczną „Na dzien 13.10 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie
naleznosci” wraz z fałszywym linkiem www.
Zwróćmy uwagę na brak polskich
znaków diakrytycznych w rozsyłanych wiadomościach, to zawsze
powinno budzić podejrzenie.

Pamiętaj!

• Zawsze miej ograniczone zaufanie do otrzymywanych wiadomości.
• Jeżeli nie znasz nadawcy, bardzo
dobrze zastanów się nad otworzeniem wiadomości.
• Uważnie czytaj adresy stron

przesyłanych zarówno w mailach
jak i SMS-em.
• Uważnie czytaj adresy stron
przesyłanych zarówno w mailach
jak i SMS-em.
• Nie przekazuj swoich danych
(wrażliwych, poufnych) w otwartej
wiadomości bez zabezpieczenia.
• Uważaj na błędy w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter, brak poprawności gramatycznej, mail w obcym języku,
brak „polskich liter”), jeśli takie
znajdziesz, prawdopodobnie jest
do oszustwo.
• Zawsze uaktualniaj program do
odbierania poczty i przeglądarkę

internetową.
• Używaj mocnych, długich haseł.
- Prosimy o nieuruchamianie
pod żadnym pozorem zamieszczonych w wiadomości linków
(przestępcy stosują różne adresy
stron www umieszczane w linkach) oraz powiadomienie o fakcie otrzymania podobnej wiadomości wraz ze zrzutem ekranu
zespołu Cyberbezpieczeństwa PP
pisząc na adres:
incydent@poczta-polska.pl
– apelują przedstawiciele Poczty
Polskiej.
■ Katarzyna Gwara

Wtargnął samochodem
Falstart z procesem gangu śmieciowego
na szkolne boisko, ominął Z powodu problemów zdrowotnych dwóch oskarżonych
w aferze śmieciowej nie doszło
dzieci i uciekł
do otwarcia przewodu sądoW miniony piątek 22 października około godz. 18:00 nieznany sprawca zjechał ze skarpy,
rozbił ogrodzenie i wtargnął
samochodem na murawę boiska przy Szkole Podstawowej
nr 50 w Częstochowie. W tym
czasie odbywał się
tam trening dzieci.
Na szczęście nikt
nie został poszkodowany. Kierowca
odjechał z miejsca
zdarzenia i porzucił

pojazd nieopodal garaży przy
ul. Sosabowskiego.
Sprawca, który wjechał z impetem na teren boiska przy Szkole
Podstawowej nr 50, ominął ćwiczące tam dzieci i od razu odjechał z miejsca zdarzenia. Jak poinformował nas rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, samochód został zabezpieczony, a funkcjonariusze prowadzą działania, mające na celu
ustalić tożsamość sprawcy.
■ Pn

wego. W Sądzie Okręgowym
w Częstochowie na ławie
oskarżonych zasiada ponad 30
osób. Kolejny termin rozprawy
Sąd Okręgowy wyznaczył na 10
listopada. Powodem odroczenia rozprawy była nieobecność
dwóch oskarżonych związana
z problemami zdrowotnymi.
Oskarżeni przysłali do SO
usprawiedliwienie.

Przypomnijmy: w styczniu 2021
roku Prokuratura Regionalna
w Katowicach przesłała do Sądu

Okręgowego w Częstochowie akt wie oskarżonych zasiądzie ponad
oskarżenia w sprawie zorganizo- 30 osób, grożą im kary do 15 lat
wanej grupy przestępczej. Prze- więzienia. Akt oskarżenia liczy
stępcy wynajmowali hale, w któ- 600 stron, w sprawie zgromadzorych składowali i porzucali łatwo- no 179 tomów akt, Markowi P.
palne odpady (szlamy, farby, ole- i Jackowi B. i innym oskarżonym
je, rozpuszczalniki) niebezpiecz- postawiono w sumie 198 zarzune dla ludzi i środowiska. Między tów, te dotyczą różnych przeinnymi na terenie dawnego Weł- stępstw. Jacek B. sprowadzał
nopolu w Częstochowie, gdzie m.in. odpady do Częstochowy,
w 2018 roku odkryto beczki Bytomia i Mysłowic. W sumie do
z chemikaliami - w hali o po- ponad stu miejscowości w woj.
wierzchni 1,4 tys. m kw. znajdo- śląskim trafiło 4,5 tys. ton niewało się około 5 tys. pojemników bezpiecznych odpadów. Gang
z niebezpieczną zawartością działał jak profesjonalnie zorgao łącznej wadze co najmniej 900 nizowane przedsiębiorstwo, tylton. Już wstępne ustalenia śled- ko tyle, że o charakterze przeczych wskazywały na powiązania stępczym.
■ bea
ludzi z branży śmieciowej ze Śląska i Małopolski. W sumie na ła■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wypili alkohol i wybrali się
na przejażdżkę
Zapowiadane przez policjantów wzmożone kontrole trzeźwości przynoszą kolejne efekty. Tylko w ciągu jednego dnia
mundurowi pełniący służbę na
drogach powiatu lublinieckiego zatrzymali kolejne 3 osoby,
które wykazały się brakiem
wyobraźni i wsiedli za kierownicę po alkoholu. Stróże prawa
przypominają, że za jazdę na
„podwójnym gazie” grozi wysoka grzywna, sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów i do 2
lat pozbawienia wolności.
Pierwszego nietrzeźwego kierującego policyjny patrol zatrzymał
na ulicy Głównej w Jawornicy.
Okazało się, że 54-letni mężczyzna
kierował rowerem, mając w orga-

nizmie prawie ćwierć promila alkoholu. Dodatkowo, w trakcie
kontroli wyszło na jaw, że mieszkaniec Lublińca wsiadł na rower
pomimo posiadania aktywnego
sądowego zakazu. Finał interwencji mógł być tylko jeden - za tak
lekceważące podejście do przepisów mężczyzna ponownie stanie
przed wymiarem sprawiedliwości.
Kary nie unikną również dwaj
motorowerzyści zatrzymani na
terenie Lublińca, którzy prowadzili swoje pojazdy po alkoholu.
Pierwszy został zatrzymany w ramach przesiewowej kontroli
trzeźwości prowadzonej przez
policjantów na ulicy Droniowickiej. Po otrzymaniu pozytywnego
wyniku wstępnej kontroli 54-letni
mieszkaniec Lublińca został poddany badaniu alkomatem, który

wykazał u niego ponad pół promila alkoholu.
Jednak niechlubnym „rekordzistą” tego dnia okazał się 34-latek,
którego patrol zatrzymał do kontroli na ulicy Kochcickiej. Mężczyzna miał widoczne problemy
z zachowaniem równowagi
i z opanowaniem swojego motoroweru. W chwili badania alkomatem
nieodpowiedzialny
mieszkaniec gminy Ciasna miał
w organizmie prawie 2,5 promila
alkoholu.
Sprawami wszystkich zatrzymanych kierowców wkrótce zajmie
się sąd. Według obowiązujących
przepisów za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi
kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów.
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Para z Częstochowy
hodowała w mieszkaniu
konopie indyjskie
25-letni mieszkaniec Częstochowy wspólnie ze swoją
26-letnią partnerką hodował
w swoim mieszkaniu konopie
indyjskie. Podczas przeszukania policjanci znaleźli jeszcze
metamfetaminę. Sąd zdecydował o objęciu pary policyjnym
dozorem. Grozi im do 8 lat więzienia.
- Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców wpadli na trop 25-letniego mieszkańca Częstochowy,
który wspólnie ze swoją 26-letnią
partnerką uprawiał konopie indyjskie. Nieumundurowany patrol zatrzymał ich pojazd do kontroli w ubiegłą sobotę. Kobieta

w torebce miała prawie 10 działek dilerskich metamfetaminy
i marihuanę. Jej partner posiadał
przy sobie kilka porcji metamfetaminy. Policjanci, wspólnie z zatrzymanymi, pojechali do ich
mieszkania, gdzie znaleźli doniczki z krzakami konopi indyjskich oraz torebkę wypełnioną
zielonym suszem. Z wyhodowanych krzewów można było uzyskać prawie 350 porcji dilerskich
marihuany - informuje Komenda
Miejska Policji w Częstochowie.
Przedsiębiorcza para została objęta policyjnym dozorem. Za
uprawę, mogącą dostarczyć
znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, grozi im teraz
do 8 lat więzienia.

ZNP w sprawie propozycji MEiN:
mówimy nie

Adoptuj psiaka, nie bądź
obojętny na los zwierzaka

W dalszym ciągu trwa „walka” oświatowych związków zawodowych o wprowadzenie zmian w pragmatyce nauczycielskiej. Na ostatnim spotkaniu związków
z MEiN, minister edukacji przedstawił propozycje, które zakładają m.in. podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny czy
ruchy kadrowe związane ze zmianą pensum.

O tym, że czworonożni przyjaciele
są notorycznie krzywdzeni przez
ludzi, chyba nikogo nie trzeba
przekonywać. Mycie ran wodą z octem, zamykanie psa na balkonie
w upał, podczas gdy w domu odbywała się libacja alkoholowa, czy
porzucenie swoich zwierzaków
w lesie i przywiązanie ich do drzewa - takie sytuacje są na porządku
dziennym. Między innymi z takimi
doświadczeniami trafiają do schroniska w Zawierciu zwierzęta. Oto
kilka przykładów stworzeń, które
zaznały w życiu nieszczęścia przez
człowieka.

Kilka dni temu przedstawiciele Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, WZZ
„Forum-Oświata” i Związku Nauczycielstwa Polskiego odnieśli się do propozycji ministra. Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września dotyczące
zmian w pragmatyce nauczycielskiej – mówią.
Związki zawodowe ZNP, FZZ i oświatowa Solidarność spotkały się 13 października w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, by
omówić propozycje MEiN zaproponowane im
21 września br. Po odbyciu spotkania, strony
odczytały komunikat ze wspólnym stanowiskiem, na które składają się trzy punkty:
„1) Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września 2021 r.
dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej;
2) Domagamy się powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych
nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce narodowej;
3) Domagamy się przywrócenia nauczycielom
uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.
Strony deklarują wspólnie uzgadniane działania na rzecz:
- odrzucenia propozycji MEiN z 21.09.2021 r.
- realizacji wyżej wymienionych postulatów” czytamy w komunikacie na stronie ZNP.
„Związek Nauczycielstwa Polskiego w całości
negatywnie opiniuje przedłożony do opinii
rządowy projekt nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela. Proponowany przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki (MEiN) projekt nowelizacji zawiera rozwiązania skrajnie niekorzystne, negatywnie kształtujące sytuację prawną nauczycieli” - czytamy w opinii ZNP.
W spotkaniu brali udział ze strony Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Monika Ćwiklińska i Andrzej Piegutkowski, ze strony FZZ „Forum-Oświata” m.in. Sła-

womir Wittkowicz oraz ze strony ZNP prezes
Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP
Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.
Kolejne posiedzenia zespołu ds. statusu
zawodowego pracowników oświaty planowane jest 22 października. ZNP po raz drugi rozpoczęło zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy
Karta Nauczyciela.
Przypomnijmy. Minister edukacji przedstawił
związkom zawodowym 21 września propozycje, które zakładają m.in. zmniejszenie liczby
stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stopni stażysty
i nauczyciela kontraktowego i wprowadzenie
w ich miejsce jednego stopnia. Zaproponowano także podwyższenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (wyłączając nauczycieli
wychowania przedszkolnego). Resort wyjaśniał, że zmiany pensum będą wiązały się
z ruchami kadrowymi, przez co zakłada się
trzyletni okres przejściowy umożliwiający
bezkonfliktowe przejście na nowy system.
W sprawie rozwiązań kadrowych resort mówił o uwzględnieniu decyzji nauczyciela
o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowaniu dotychczasowego wymiaru pensum i ustaleniu proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.
MEiN chce, aby nauczyciele zatrudnieni
w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem
nauczycieli przedszkoli) byli zobowiązani do
„bycia dostępnymi” dla uczniów i nauczycieli
w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.
Dodatkowo ministerstwo zaproponowało
wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia
nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na
podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej.
Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian,
stawki przeciętnego wynagrodzenia pracowników oświaty będą wynosiły: dla nauczyciela
niemającego stopnia awansu zawodowego –
4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego –
6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł brutto. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających
tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne
będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego –
4010 zł, nauczyciela mianowanego – 4540 zł
i dla nauczyciela dyplomowanego – 5040 zł.
■ Nicole Majewicz

Każdy nowy dzień to wyzwanie dla
zwierząt. Ich prawa notorycznie są łamane i kiedy myślimy, że nie może
być gorzej - kolejne informacje o okrucieństwach są coraz gorsze. Czworonożne istoty nie są w stanie się bronić przed ludźmi. Poniższe przykłady
ze schroniska w Zawiercu pokazują
brutalność człowieka i mrożą krew
w żyłach.
Żabcia trafiła do schroniska 6 lipca
bieżącego roku. Została potrącona
przez samochód i straciła swoje
oczko. Jednakże wcale się nie poddała i jest niesamowicie dzielnym czworonożnym przyjacielem, który dochodzi już do siebie. 9-miesięczny owczarek, Rabarbar trafił 2 lipca do schronienia. Był bardzo wychudzony, łysy
z ropnymi ranami na ciele. Pojawiła
się właścicielka, która jego rany myła
wodą z octem. Sprawa trafiła do policji o znęcaniu się nad czworonogiem
i na całe szczęście już nigdy do niej
nie wróci. Historia Daisy zaczęła się
od telefonu Straży Miejskiej. Piesek
był zamknięty na balkonie, podczas
gdy dwójka właścicieli mieszkania leżała pijana. Na całe szczęście kondycja suczki była w dobrym stanie i urocza czworonożna piękność czeka na
nowy dom. A wobec posiadaczy zwierzaka toczy się postępowanie karne.
Neron przywiązany był do drzewa
z raną na szyi. Chudy piesek wymagał

interwencji chirurgicznej, aby stanąć
ponownie na nogi. Wystarczy spojrzeć tylko w jego oczy, aby wiedzieć,
że biedaczek przeżył prawdziwe piekło. Na całe szczęście powoli dochodzi do siebie. Sunia, która karmiła
trójkę dwutygodniowych szczeniaków, również trafiła do schroniska. Biga musiała zaprzestać karmieniach
swoich pociech, aby móc przybrać na
wadzę – dzienny koszt wykarmienia
kosztuje 50 złotych. Maluchom natomiast podaje się paszteciki z Royala.
Franek 25 stycznia został potrącony
przez samochód. W związku z tym
utracił swoją prawą łapkę, a po zakończeniu leczenia znajdzie dla siebie
prawdziwy i kochający dom. Ostatnim
przykładem jest uroczy kotek, który
został potrącony na jednej z ulicy. Doznał urazu złamanego kręgosłupa
i zaburzenia czucia w tylnych łapkach.
Dodatkowo przeszedł operację usunięcia ogona, a więc stąd jego piękna
nazwa – Ogonek.
Dodatkowo występują ustawa
o ochronie zwierząt. Wszelkie formy
znęcania się nad zwierzętaim są niedopuszczalne. Za znęcanie się nad
zwierzakmi grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 3 lat. Posiadanie zwierzęcia wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, odpowiadamy za jego zdrowie oraz życie.
Schronisku można pomagać na wiele sposobów. Jednym z nich jest wolontariat, który odbywa się w niedziele od 10 do 13. Podczas tego wydarzenia można wychodzić z psiakami
oraz się z nimi bawić. Dzięki temu
spędzimy z nimi miły czas, a dodatkowo damy im trochę radości, aby chociaż przez chwilę zapomnieli o przykrościach, jakie dotknęły ich w przeszłości. Kolejną rzeczą, jaką możemy
zrobić, to zostanie wirtualnym opiekunem czworonożnego przyjaciela.
Wystarczy wejść na stronę, wpłacić
datek Zostań wirtualnym opiekunem
– Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu
(schroniskozawiercie.com) i zafundować psu obiadek.
■ Kacper Dębski
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Dni otwarte w Jura Club
Jura Club Beauty Wellness & Medical Fitness

zabiegi estetyczne

siłownia/fitness

fizjoterapia

22-23 października
Tak świętowaliśmy
6. urodziny Jura Club!

Częstochowa, ul. Wysockiego 39 lok. 8,
tel. 505 712 090, www.juraclub.pl
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POLICJA

Zatrzymano
nietrzeźwą kierującą
W piątek 22 października funkcjonariusze kłobuckiej drogówki zatrzymali do
kontroli kierującą osobowym citroenem w miejscowości Panki. 62-latka
miała w organizmie 1,35 promila alkoholu w związku z czym zatrzymano jej
prawo jazdy. Ponadto kobiecie grozi
wysoka grzywna, zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych, a nawet kara
więzienia do 2 lat.
Jak poinformowała Komenda Powiatowa
Policji w Kłobucku, 22 października około
godziny 19:00, w Pankach przy ulicy Powstańców Śląskich, zatrzymano do kontroli kierującą osobowym citroenem. Od
kobiety wyczuwalna była silna woń alkoholu. Mundurowi sprawdzili więc stan
trzeźwości kierującej i okazało się, że miał
ona w organizmie 1,35 promila alkoholu.

Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i wykluczyli z dalszej podróży. – Sprawą 62-letniej mieszkanki naszego powiatu zajmują
się teraz śledczy z Komisariatu Policji w
Krzepicach. Nietrzeźwa kierująca musi liczyć się z wysoką grzywną, kilkuletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet karą więzienia. O jej dalszym losie zadecyduje sąd – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku i zaapelowała – Pomimo licznie prowadzonych akcji przez Policję, na drodze
wciąż pojawiają się kierujący na „podwójnym gazie”. Pijani za kierownicą są skłonni
do brawury, lekceważą przepisy drogowe i
nie mają pełnej kontroli nad pojazdem.
Nie lekceważmy sygnałów wskazujących,
że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i reagujmy!

Miał 2,5 promila
Wylądował w rowie

2,5 promila alkoholu miał 25-letni
kierujący peugeota, który nie dostosował prędkości do warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Jak zaznacza
rybnicka policja, postawą godną do
naśladowania wykazali się mieszkańcy powiatu rybnickiego, którzy natychmiast zareagowali i zabrał kluczyki pijanemu kierowcy.
– Nietrzeźwy kierowca miał wiele szczęścia, że wyszedł ze zdarzenia bez żadnych
obrażeń. Przestrzegamy przed tak nieodpowiedzialną jazdą. Przede wszystkim to
śmiertelne zagrożenie zarówno dla kieru-

jącego, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego – podkreślają mundurowi. Do zdarzenia doszło w miniony piątek,
około godziny 21.00 w Gaszowicach na
ulicy Rybnickiej. Jak ustalili policjanci z
rybnickiej drogówki, kierujący peugeotem
jadąc w kierunku Rybnika nie dostosował
prędkości do warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do
rowu. Zdarzenie widzieli mieszkańcy powiatu rybnickiego, którzy wyjeżdżali z pobliskiego sklepu i natychmiast zareagowali… Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało u 25-letniego mieszkańca Rybnika ponad dwa i
pół promila.
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Przestrzegaj zasad
reżimu sanitarnego
Częstochowscy policjanci prowadzili kolejne działania, które wykazały, że nie
wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu
przestrzegają zasad reżimu sanitarnego.
– Pamiętajmy, że na terenie kraju nadal
występuje stan zagrożenia epidemicznego i tylko nasza odpowiedzialna
postawa i stosowanie się do obowiązujących zakazów i nakazów może uchronić
nas i naszych bliskich przed zachorowaniem – przypominają mundurowi.
W miniony piątek częstochowscy funkcjonariusze kontrolowali przestrzeganie
zasad reżimu sanitarnego w częstochowskich placówkach handlowych i miejskich
środkach transportu sprawdzając czy
mieszkańcy stosują się do obowiązujących przepisów. Noszenie maseczek, dystans społeczny, dezynfekcja – te proste,
a zarazem istotne zachowania mogą
uchronić nas i naszych bliskich przed zachorowaniem na COVID-19. – Mundurowi
wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej i pracownikami sanepidu ujawnili
łącznie 90 osób, które wbrew obowiązkowi nie mieli zasłoniętych ust i nosa maseczką. 51 z nich zostało ukaranych mandatami karnymi, 37 pouczono, a wobec 2
sprawców wykroczenia skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu – informuje KMP w Częstochowie. Przypomnijmy, że obowiązek zasłaniania ust i nosa w
przestrzeniach zamkniętych dotyczy terenów nieruchomości wspólnej obowiązuje
na terenie nieruchomości wspólnych (na
przykład na klatce schodowej), w autobu-

sie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii
handlowej, banku, na targu i na poczcie,
w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu
przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że
pracodawca postanowi inaczej), w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi
klienta/interesanta, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie
masażu i tatuażu, w kościele, w szkole, na
uczelni, w urzędzie i innych budynkach
użyteczności publicznej (na przykład w sądzie, w instytucji kultury, w banku, na poczcie). Na świeżym powietrzu, w lesie,
parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach
i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów,
parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie
podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem czy motorowerem nie trzeba zasłaniać ust i nosa. Częstochowska Policja przypomina również o
obowiązku utrzymania co najmniej
1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z
dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub
gospodarujące, osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Zatrzymano 26-latka.
Kryminalni zabezpieczyli
znaczne ilości narkotyków

Akcja „Truck & Bus”
W niedzielę kłobuccy policjanci ruchu
drogowego prowadzili krajowe działania pod kryptonimem „TRUCK & BUS”.
Mundurowi szczególnie bacznie przyglądali się kierowcom autobusów, busów i samochodów ciężarowych. Mimo
iż nadrzędnym celem działań jest
ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem
transportu drogowego osób i rzeczy,
drogówka zwracała uwagę na każde
zachowanie niezgodne z prawem.

Policyjne działania „TRUCK & BUS” polegały przede wszystkim na kontroli w zakresie przewożenia osób i rzeczy z
uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów ciężarowych oraz przestrzegania
przepisów o czasie pracy i odpoczynku
kierowców. Stróże prawa sprawdzali również stan trzeźwości kierujących pojazdami oraz dokumenty wymagane do prowadzenia i użytkowania pojazdów. Mundurowi zwracali także uwagę liczbę miejsc
siedzących wpisaną w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym w pojeździe oraz liczbę przewożonych pasażerów.

Kryminalni z Częstochowy zatrzymali
do kontroli w ubiegły piątek 26-latka,
który miał przy sobie prawie 500 porcji
dilerskich marihuany i metamfetaminy.
Prokurator zastosował względem niego policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 10 lat pozbawienia
wolności.
- Nieumundurowani policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości
pseudokibiców zatrzymali 22 października do kontroli drogowej audi. Za kierownicą siedział znany im 26-latek, który już
wcześniej był karany za przestępstwa nar-

kotykowe. Mężczyzna na widok policjantów zaczął się nerwowo zachowywać, co
tylko potwierdziło przypuszczenia stróżów prawa. Podczas kontroli znaleźli przy
nim prawie 300 działek dilerskich metamfetaminy. Podczas przeszukania jego
miejsca zamieszkania kryminalni znaleźli
kolejnych prawie 200 działek zielonego
suszu i znaczną sumę pieniędzy – poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie. 26-letni mieszkaniec
Częstochowy usłyszał już prokuratorskie
zarzuty. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia
wolności.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

Sprzedam fotel
ginekologiczny
tel. 609 990 750

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

SPRZEDAM
O Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

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

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p ,
Trabant , Wartburg , Zaporożec ,
Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena
i inne tel. 608 097 274

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

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

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

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

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

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

O Maszyna dziewiarska firmy
bosch
tel. 34 362 94 27

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 nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem , zapomniany zastaly w
garazu, tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

O Wynajmę garaż. Ul. Św. Rocha
Tel. 34 362 94 27
O Wynajmę M2 38,5 m², cena
1100 zł z czynszem + media.
Parkitka. Tel. 889 688 039
O Wynajmę mężczyźnie pokój
w domu ze wszystkimi wygodami i ogrodem, w dzielnicy
podjasnogórskiej w Częstochowie. Tel. 600 703 956

SPRZEDAM
O Dom piętrowy, ul. Św. Rocha 121,
działka o pow. 1600 m².
Tel. 34 362 94 27

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi harmonijkowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi do łazienki prawe 70, z
wzorem i szybką, bez ościeżnicy
w b. dobrym stanie, może być z
transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,
tel. 501 109 822
O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm - tel. 697 272 102
O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102
O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 200 zł,

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Meble w dobrym stanie - szafa,
regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop
- Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290
O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27
O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855
O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,

300 zł, tel. 697 272 102
O Serwis obiadowo-kawowy:
(6-osobowy) z kamionki ciemny
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153
O Sofa - mało używana,rozkładana.
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695
O Telefon OPPO A12, czarny,
zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955
O TV LED 40 cali samsung 3-D
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993
O TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100
O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
O Umywalka z „Koła” z baterią o
wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822
O Wanna 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
O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 500 zł,
tel. 697 272 102

PRACA

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż,

godziny popołudniowe, nocne.
Solidny i dyspozycyjny.
Tel. 502 417 160
O Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje,
porządki, itp. Tel. 536 512 396
O Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje,
porządki, itp. tel. 508 747 290
O Podejmę pracę - mężczyzna lat
44, podejmie pracę jako tokarz,
ślusarz, tel. 694 200 794.

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082
O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody,
posesje, porządki itp. Gliwice.
tel. 502 918 616
O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji gps. Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149
969

INNE
O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny finasowo pozna panią. Pani
może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217
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INFORMACJA: 792 620 051

Wybrane samochody na dzień 22 października 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

169.900 zł

34.900 zł

BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

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

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

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

139.900 zł

79.900 zł
VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

AUDI A3
1.4 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł.,
serwisowany,

74.900 zł

77.900 zł

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

MAZDA 6
2.5 E, rok prod. 2018,
automat, I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

74.900 zł

114.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

29.900 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os., 

33.500 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014, 

43.000 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

22.000 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

26.300 zł

RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009, 

17.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

11.800 zł



94.900 zł

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


44.900 zł

139.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005, 

9.200 zł

CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 

11.500 zł

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004, 

9.800 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

1.800 zł

SUZUKI GRAND VITARA 1.6 E, 4x4, kraj., I-wł., serwisowany,



zakup w 2014, 

44.900 zł

DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016, 

41.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

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

16.900 zł

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

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

11.700 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

11.200 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

serwisowany,

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,

39. 000 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

109. 000 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

173. 900 zł
6.800 zł
24.000 zł

19.900 zł
28.900 zł

8.900 zł

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


71.900 zł

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


59.900 zł

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
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ADOPTUJ!

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

Doran

Kuba

szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydowanego 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 zamieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On potrzebuje 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!

cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po kastracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie widać! 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 problemu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapoznawczy. 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 psiakiem 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

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 miesiącach 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 raczej 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 problemów. 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 jedyny dom... Kto go pokocha?!

Bohun

ma dopiero 3 lata.

Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opiekuna, 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 polecamy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolontariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schronisku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek,
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

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.

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 najlepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka
się tego dnia, w którym go adoptujesz?
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