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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356
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V]XNDüF]HJRĞQDÄZáDVQąUĊNĊ´
Z,QWHUQHFLHGRV]OLGRZQLRVNXĪH
QLHSRWU]HEQHLPQRZHXU]ąG]HQLH
1DSRUWDODFKDXNF\MQ\FKDĪURLVLĊ
RGRJáRV]HĔZNWyU\FKOXG]LHFKFą
VSU]HGDüXĪ\ZDQąPDV]\QĊZGR
GDWNX]DRZLHOHPQLHMV]HSLHQLąG]H

7KHUPRPL[NWyU\XSDWU]\áRVR
ELHQDMHGQHM]WDNLFKLQWHUQHWRZ\FK
DXNFMLPDáĪHĔVWZR]2VWU]HV]RZD
NRV]WRZDá]áRW\FK3DUDQLH
SU]HF]XZDáDW\ONRMHGQHJRĪHSDG
QLHR¿DUąSHU¿GQHJRRV]XVWD
 ZaczĊliĞmy szukaü na OLX-ie,
wybór byá ogromny. Po jakimĞ czasie
tra¿liĞmy na urządzenie, które byáo
jeszcze na gwarancji, dodatkowo kusiáo
ceną - RSRZLDGD PLHV]NDQLHF2VWU]H
V]RZDPostanowiliĞmy zadzwoniü do

Wszystkim naszym Klientom życzymy
spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2018 roku
PPHU Centrum Budowlane Antonin
Wiesław Dardas

sprzedawcy, Īeby wypytaü o szczegóáy.
Tak naprawdĊ minąá tydzieĔ, zanim zdecydowaliĞmy siĊ, Īe kupimy od niego
ten thermomix. WymienialiĞmy e-maile,
potem znowu dzwoniliĞmy...
W Īyciu bym nie podejrzewaá, Īe
to moĪe byü jakiĞ oszust. MĊĪczyzna
upieraá siĊ na odbiór osobisty, powiedziaáem mu, Īe to nie wchodzi w grĊ,
bo dzieliáo nas jakieĞ 160 kilometrów.
Chciaáem zapáaciü dopiero po dostarczeniu przesyáki, ale nie zgodziá siĊ. Táumaczyá, Īe kiedyĞ wysáaá komuĞ jakąĞ
wartoĞciową paczkĊ i ta osoba w ogóle
jej nie odebraáa. Zasáaniaá siĊ równieĪ
ĞwiĊtami. Stwierdziá, Īe najlepiej, jeĞli

TâUMIKI

KATALIZATORY
SPRZEDAĥ I MONTAĥ

Tãumiki do aut ciĆĦarowych,,
osobowych, autobusów,
katalizatory, zãücza elastyczne,
montaĦ, naprawa, serwis

Andrzej Gruchot
Ludwików koão Antonina,
ul. Szkolna 38
tel. 62 734-81-76, 604 665 832
www.antpol.com.pl

STUDNIE

GâČBINOWE

ģWIEįE
JABâKA
- JUį W SPRZEDAįY

SPRZEDAŻ
SOKÓW
NATURALNYCH
Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK” Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29,
tel. 600 202 306
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
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s¿nalizujemy transakcjĊ przez Allegro,
Īe wtedy bĊdzie bezpiecznie.
W koĔcu siĊ dogadaliĞmy. Wysáaá
nam link na Allegro, páatnoĞci mieliĞmy
dokonaü przez PayU. Zanim wpáaciliĞmy pieniądze, sprawdzaliĞmy, co to
za uĪytkownik - 14 lat na Allegro, same
pozytywne komentarze. KliknĊliĞmy
„kup teraz”, potem przekierowaáo nas
na PayU. ZapáaciliĞmy, przesáaliĞmy mu
potwierdzenie przelewu. NastĊpnego
dnia zaczĊliĞmy do niego dzwoniü,
tak jakbyĞmy coĞ przeczuwali. MĊĪczyzna nie odbieraá juĪ telefonów, nie
byáo w ogóle sygnaáu, prawdopodobnie
wyrzuciá kartĊ.
ZaczĊliĞmy „wĊszyü” w Internecie,
wpisaliĞmy w Google numer bankowy,
który nam podaá - okazaáo siĊ, Īe zostaliĞmy oszukani. Zresztą nie tylko my,
w samych Katowicach jest 1500 zgáoszeĔ. Ci ludzie, podobnie jak my, kupili
sprzĊt wartoĞci kilku tysiĊcy záotych. Jak
siĊ okazaáo, mĊĪczyzna oszukuje w ten
sposób od 2016 roku. I nikt nie potra¿
go namierzyü. Sam stworzyá domenĊ,
która dziaáa identycznie jak Allegro,
wygląda jak Allegro, ale nie jest Allegro.
Wykupiá ją w Los Angeles. RóĪni siĊ
tylko drobnymi szczegóáami. Klikając
w aukcjĊ na prawdziwym Allegro na
koĔcu adresu (po kropka pl) mamy
ukoĞnik, a tam byáa kropka i dalszy
adres strony. Zwykáy laik w Īyciu by
siĊ nie zorientowaá. ByliĞmy na policji,

w banku. Nie wierzĊ, Īe odzyskamy
te pieniądze, tak naprawdĊ to siĊ juĪ
z nimi poĪegnaáem - NRĔF]\PLHV]ND
QLHF2VWU]HV]RZD
0DáĪHĔVWZRPLPRĪHVWDUDáRVLĊ
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ĪDMP\URELąF]DNXS\Z,QWHUQHFLHER
]DPLDVW]DRV]F]ĊG]LüPRĪHP\ZLHOH
VWUDFLü
A. àawicka
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Serdeczne podziċkowania
dla Ksiċdza Marcina z paraÀi farnej, Rodziny, Przyjacióâ,
Znajomych, SĆsiadów, Delegacji oraz dla wszystkich, którzy zâoīyli
kwiaty, zamówili intencje mszalne oraz uczestniczyli w ostatnim
ppoīegnaniu
g

ğp. Marii Walczak
skâadajĆ
córki z rodzinami

tel. 505 325 777

poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych
Ostrzeszów, al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111
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APTEKA KLASZTORNA 2
.UDV]HZLFHXO:LHOXĔVND$

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

APTEKA KLASZTORNA
*UDEyZQDG3URVQąXO.DOLVND

PN - PT 8.00 - 21.00
SOB 8.00 - 18.00; NIEDZ 9.00 - 13.00


APTEKA KWIATOWA
2VWU]HV]yZXOàąNRZD

PN - SOB 8.00 - 22.00
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