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Ofi cjalna prezentacja 

Uroczyste zakończenie 
remontu w Traugutcie

II LO im. Romualda Traugutta 
może pochwalić się zakoń-
czonym remontem. Uroczyście 
zaprezentowano zakończony 
proces termomodernizacji.

Dzięki współfi nansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
było możliwe zrealizowanie in-
westycji. Koszt wyniósł blisko 5,1 
mln zł, z czego 3,2 mln zł to było 
dofi nansowanie z UE.

-Mam nadzieję, że dzięki prze-
prowadzonym pracom, miejsce 
to będzie jeszcze lepiej spełniać 
swoje dotychczasowe funkcje, 
a nauka w nim stanie się przy-
jemniejsza. Liczę także na to, że 

wszyscy poczują się tutaj jeszcze 
lepiej i bardziej komfortowo – 
mówił prezydent w czasie skła-
dania podziękowań.

W prezentacji udział wzięli pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk 
wraz ze swoim zastępcą Piotrem 
Grzybowskim, przewodniczący 
Komisji Edukacji Rady Miasta 
Dariusz Kapinos, burmistrz Olsz-
tyna Tomasz Kucharski, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Michał Konieczny 
oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
placówek. Spotkanie poprowa-
dził Erniew Tomżyński, dyrektor 
II LO im. R. Traugutt a. Za część 
artystyczną odpowiedzialni byli 
uczniowie.

■ fot. UM Częstochowa

Policja ostrzega przed cyberprzestępcami

Rozważni i romantyczni 
nie tylko w walentynki

Przy okazji Walentynek policja 
ostrzega przed cyberprzestęp-
cami i uczula na oszustwa ma-
trymonialne, które cały czas są 
modyfi kowane i przybierają coraz 
to nowe formy. Nie tak dawno pi-
saliśmy o 70-letniej mieszkance 
powiatu lublinieckiego, która 
zaufała poznanemu w sieci męż-
czyźnie podającemu się za amery-
kańskiego marynarza. Okazał się 
on oszustem, przez którego ko-
bieta straciła ponad 167 tys. zło-
tych. Ofi arami cyberprzestępstw 
padają jednak nie tylko kobiety, 
ale także mężczyźni.

Bardzo często oszuści wyko-
rzystują obietnicę uczucia, aby 
wyłudzić pieniądze od swoich 
ofi ar, romansują z osobami, które 
są bardziej podatne na emocjo-
nalną manipulację. Na portalach 
randkowych niejednokrotnie wy-
szukują osoby starsze i samotne, 
które są ufne i posiadają mniejsze 
doświadczenie w korzystaniu 
z internetowych serwisów. Dziś 
oszuści najczęściej korzystają 
z portali społecznościowych, rand-
kowych i aplikacji do poznawania 
nowych ludzi. Doskonale wiedzą, 
że w Sieci są anonimowi, że mogą 
przedstawić wiarygodną historię, 
a osobie po drugiej stronie będzie 
trudno zweryfi kować podane in-
formacje. Zadają mnóstwo pytań, 
a potem wykorzystują sytuację 
osobistą poznanej osoby, grają na 
jej emocjach, wpędzają w stres. 
Podają rzekome szczegóły ze swo-
jego życia i w ujmujący sposób 
prezentują niezwykle precyzyjnie 
przygotowaną w tym celu historię. 
Czułymi słowami  zdobywają za-
ufanie ofi ary, uzyskują informacje 
o rodzinie i dzieciach. Gdy zdobędą 
ich zaufanie i sympati ę wyłudzają 
pieniądze, a po krótkim czasie 
fałszywa miłość życia znika wraz 
z zagrabioną gotówką. Zdarza się 
także, że oszuści namawiają ofi ary 
do wysłania im intymnych zdjęć, 
by wykorzystać je do szantażu do-
magając się pieniędzy.

Amerykański mary-
narz okazał się oszu-
stem

W styczniu opi-
sywaliśmy sprawę 
mieszkanki powiatu 
lublinieckiego, która 

straciła ponad 167 tys. złotych, 
dając się oszukać osobie, podszy-
wającej się pod amerykańskiego 
marynarza. 70-latka nawiązała 
znajomość z mężczyzną za po-
średnictwem aplikacji Messenger 
– oszust podawał się za wdowca, 
pracownika statku. Kobieta miała 
otrzymać od niego paczkę z Włoch 
zawierającą sporą ilość pieniędzy. 
Przesyłkę według amerykańskiego 
„marynarza” do Polski miał przy-
wieźć jego agent… 

Jak rozpoznać, że nowa interneto-
wa sympatia w rzeczywistości jest 
oszustem:

Używa nieprawdziwych zdjęć 
bardzo atrakcyjnych osób, często 
pozyskanych z prywatnych kont 
społecznościowych.

Szybko wyznaje uczucia o doz-
gonnej miłości, w krótkim czasie 
mówi o wierności i stałej relacji, 
którą chce z Tobą mieć, a to po-
winno być sygnałem ostrzegaw-
czym.

Przekierowuje rozmowy poza 
serwis randkowy, ponieważ wiele 
portali randkowych posiada spe-
cjalne mechanizmy służące wykry-
waniu oszustów, dlatego często 
nakłania swoje ofi ary do przenie-
sienia rozmowy na popularny ko-
munikator lub chce uzyskać Twój 
numer telefonu czy adres e-mail. 
Pamiętaj, że udostępniając jakie-
kolwiek z tych danych, przekazu-
jesz wiele wrażliwych informacji 
osobie, której praktycznie nie 
znasz.

Nie dąży do spotkania w realnym 
świecie, przyjmuje tożsamość 
osoby, która budzi zaufanie, ale 
zazwyczaj musi pracować za gra-
nicą (wojskowi, pracownicy orga-
nizacji humanitarnych, dyplomaci, 
lekarze, biznesmeni). Zapewnia to 
doskonałą wymówkę, dlaczego nie 
może się z Tobą spotkać osobiście.

Pyta o sytuację materialną i pie-

niądze. Na początku będą to 
prośby o drobne kwoty na nie-
zbędne naprawy czy leki, które 
nie będą budzić większych podej-
rzeń, jednak dla każdego powinien 
być to sygnał ostrzegawczy. Aby 
uwiarygodnić swoją historię dzielą 
się informacjami o schorowanych 
krewnych, tragediach, śmierci ro-
dzinnej, urazach lub innych trud-
nościach. Gdy osoba zorientuje 
się, że stała się ofi arą oszusta, ten 
znika z jej życia wraz z pieniędzmi.

Niestety łupem oszustów padają 
nie tylko pieniądze, ale i cenne 
dane osobowe. Pod żadnym po-
zorem nie wolno podawać danych 
z dowodu osobistego, haseł,  nu-
merów kart, numerów PIN czy 
polis ubezpieczeniowych.

Najbezpieczniej jest nie ulegać 
chwilowemu zauroczeniu, presji 
czasu i nie przekazywać żadnych 
pieniędzy nieznanym osobom! 
Pamiętajmy, że tylko nasza ostroż-
ność, czujność i dystans do przeka-
zywanych informacji spowodują, 
że nie staniemy się kolejną ofi arą 
oszusta!

Policjanci apelują o rozwagę 
i przypominają, że do nawiązy-
wanych w mediach społeczno-
ściowych kontaktów i tego typu 
sytuacji warto podejść z dużą 
ostrożnością i zawsze zachować 
czujność, ponieważ jedna ryzy-
kowna decyzja w życiu może za-
decydować o przyszłości. Wielu 
pokrzywdzonych wstydzi się takiej 
sytuacji, nierzadko ukrywają fakt 
przed rodziną oraz znajomymi, 
często mają opory, aby opowie-
dzieć o tym co się stało. Wiele 
ofi ar oszustów boi się, że spadnie 
na nie hejt, że ktoś zarzuci im na-
iwność.

Przypominamy, że o wszystkich 
próbach wyłudzenia pieniędzy na-
leży natychmiast poinformować 
Policję, korzystając z numeru alar-
mowego 112.

fot.: pixabay.com

Teraz przechodzą na emeryturę

Pracowali w Urzędzie 
Miasta przez wiele lat 

Spora grupa długoletnich 
pracowników Urzędu Miasta 
Częstochowy odeszła wraz z po-
czątkiem nowego roku na za-
służoną emeryturę. Prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk i dy-
rektor UM Marek Czerwiński 
wręczyli tym osobom kwiaty, 
dziękując za ich zaangażowanie 
i wzorowe wywiązywanie się 
z obowiązków służbowych.

Niektóre z osób przecho-
dzących na emeryturę było 
związanych z częstochowskim 
magistratem nawet kilkudziesię-
cioletnim stażem. Odeszło rów-
nież kilku urzędników należących 
do kadry zarządzającej.

LISTA:

Baran Małgorzata
Błaszczyk Magdalena
Bukalak Jadwiga
Frączek Lila
Herbuś Bożena
Jabłoński Jacek
Kawka Dorota
Kita Elżbieta
Klajnowska Jadwiga
Kuczyńska Anna
Kulczycka-Holi Lucyna
Norberczyk Barbara
Siwicka Danuta
Smoleń Wiolett a
Sobierajska Renata
Tarnowski Henryk
Wdowiak Elżbieta
Więcek Barbara
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 zł

VOLVO XC60 II
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł, serwisowany,
F-VAT

179.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

OPEL ASTRA
V 1.4T GPF, rok prod. 2019, 
kraj., I wł., serwisowany, 
F-VAT 23%

63.900 zł

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

77.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 129.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 132.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 209.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 229.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł
HYUNDAI KONA 1.6 E, rok prod. 2019 99.500 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 

3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł

SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł

TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 39.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł

VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł

VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT  137.900 zł

VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 10 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 
kraj., I wł., F-VAT, niski 
przebieg 

43.900 zł
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