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Ireneusz Kozera zmarł w sobotę, 18 wrze-
śnia. Przez wiele lat pracował jako szef wy-
działu kultury Urzędu Miasta Częstochowy. 
W roku 1995 był głównym specjalistą ds. 

promocji w Teatrze im. A. Mickiewicza w Czę-
stochowie, a od 1996 dyrektorem Akademic-
kiego Centrum Kultury Politechniki Często-
chowskiej.  W okresie swojej pracy w admini-
stracji samorządowej doprowadził do reakty-
wacji zespołu jazzu tradycyjnego Five O’Clock 
Orchestra, który po 20 latach wznowił działal-
ność koncertową, a w latach 2001 i 2002 zo-
stał laureatem „Złotej Tarki” na festiwalu w 
Iławie. Na bazie sukcesów Zespołu od 2002 
odbywa się w Częstochowie Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego „Hot Jazz Spring” oraz powstało 
Częstochowskie Stowarzyszenie Jazzowe, 

którego Ireneusz Kozera był ho-
norowym członkiem.

Pośród przedsięwzięć po-
wstałych z inicjatywy lub przy 
wsparciu Ireneusza Kozery wy-
mienić można jeszcze: Często-
chowskie Spotkania Gitarowe, 

Konkurs Rozrywkowej Muzyki Akordeono-
wej, odbywające się corocznie od 1999 Świę-
to Muzyki, Częstochowską Noc Kulturalną, 
Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik.

Był laureatem Nagrody Specjalnej przy-
znanej w 2008 roku przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojew-
skiego w uznaniu „nieocenionych zasług dla 
kultury polskiej”, szczególnie w pracy na rzecz 
upowszechniania kultury muzycznej.

W 2014 roku Ireneusz Kozera został nato-
miast laureatem nagrody Miasta Częstocho-
wy w dziedzinie kultury - za całokształt osią-
gnięć w dziedzinie promocji i upowszechnia-
nia kultury. W 2017 roku otrzymał honorową 
odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz 
Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego, a w 2020 roku otrzymał 
wyróżnienie Miasta Częstochowy PROMO-
TOR CZĘSTOCHOWY w kategorii kultury.

W latach 2011-2020 Ireneusz Kozera spra-
wował funkcję dyrektora Filharmonii, a we 

wrześniu 2020 powierzono mu stanowisko 
zastępcy dyrektora. W tym samy roku Irene-
usz Kozera został laureatem nagrody Mar-
szałka Województwa Śląskiego w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Zawsze z uśmiechem, życzliwością dla in-
nych, z niespożytą energią do działania, pe-
łen pomysłów. Jeszcze w piątek, jak zawsze 
witał gości w holu przed koncertem inaugu-
rującym kolejny sezon Filharmonii Często-
chowskiej, której poświęcił znaczną część 
swojego zawodowego życia. Był rozpozna-
walną postacią nie tylko dla melomanów, 
którzy odwiedzali gmach przy ul. Wilsona. 
Człowiek - instytucja oddany muzyce, muzy-
kom i artystom różnych dziedzin sztuki, orga-
nizator i animator kultury, bardzo ceniony, 
lubiany i kompetentny jako szef częstochow-
skich instytucji kultury, a także pracownik sa-
morządowy – długoletni naczelnik wydziału 
miejskiej kultury. Będzie go wszystkim bar-
dzo brakowało...
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Zmarł Ireneusz Kozera

Nie żyje wieloletni dyrektor 
Filharmonii Częstochowskiej

Wsiadła za kierownicę

Miała prawie 
trzy promile 
alkoholu  
w organizmie
Blisko trzy promile alkoholu w organi-
zmie miała 52-letnia mieszkanka gminy 
Żarki zatrzymana przez policjantów z 
myszkowskiej drogówki. Kobieta w takim 
stanie postanowiła wybrać się na prze-
jażdżkę...

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 
do kontroli kierującą fiatem punto. Jej styl 
jazdy zaniepokoił mundurowych, bowiem 
osobówką jechała całą szerokością jezdni. 
Mając podejrzenie, że kierująca jest nie-
trzeźwa, zatrzymali ją do kontroli. Kobieta 
została przebadana na zawartość alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Badanie da-
ło wynik prawie 3 promile alkoholu w jej 
organizmie. Szybko też wyszło na jaw, że 
kobieta w takim stanie odważyła się je-
chać fiatem pomimo obowiązującego ją 
sądowego zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Wkrótce odpowie za jaz-
dę „na podwójnym gazie” oraz za łamanie 
i lekceważenie sądowego zakazu. Grożą 
jej 3 lata za kratkami.

Poważny wypadek  
w Gwoździanach

Motocyklista  
w szpitalu
Lublinieccy policjanci wyjaśniają przy-
czyny i okoliczności wypadku drogowego, 
do którego na drodze krajowej numer 46 
w Gwoździanach. W zdarzeniu ucierpiał 
49-letni kierujący motocyklem, który 
śmigłowcem LPR został przewieziony do 
szpitala w Częstochowie.

20 września, krótko przed godziną 7.00 
rano policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Lublińcu otrzymali zgłoszenie o 
wypadku z udziałem motocyklisty. Doszło 
do niego na drodze krajowej numer 46, w 
rejonie miejscowości Gwoździany. Na 
miejsce natychmiast skierowany został 
patrol lublinieckiej „drogówki”. Jak ustalili 
policjanci, ucierpiał 49-letni mieszkaniec 
powiatu lublinieckiego, kierujący motocy-
klem marki Honda. Na miejscu lądował 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Ranny motocyklista został prze-
transportowany do szpitala w Częstocho-
wie. Śledczy w toczącym się postępowa-
niu odtworzą szczegółowy przebieg tego 
dramatycznego zdarzenia, a także zajmą 
się wyjaśnianiem jego przyczyn.

Zmarł Ireneusz Kozera, wieloletni dyrektor Filharmonii Częstochowskiej,  
promotor kultury i inicjator wielu działań artystycznych w naszym mieście.
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Sezon grzewczy rusza

W blokach ZGM będzie ciepło

Myślał, że mu się upiecze

W okresie wakacyjnym 
uszkodził kilka 
zaparkowanych samochodów

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS 
w Częstochowie poinformował, że w od-
powiedzi na potrzeby mieszkańców 
i prognozowane spadki temperatur w za-
rządzanych przez ZGM budynkach sezon 
grzewczy ruszy już w  poniedziałek 20 
września.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS 
w  Częstochowie zadecydował o  rozpo-
częciu sezonu grzewczego w  związku 
z  przewidywanym spadkiem temperatur 
oraz w  odpowiedzi na potrzeby miesz-
kańców już w poniedziałek (20 września) 
rozpocznie się sezon grzewczy w budyn-
kach zarządzanych przez ZGM TBS w Czę-
stochowie Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej TBS w Częstochowie zlecił już fir-

mie Fortum – dostawcy ciepła – rozpo-
częcie sezonu grzewczego w  mieszka-
niach w  zasobach komunalnych. To po-
dobnie jak w  latach ubiegłych, kiedy se-
zon grzewczy zaczynał się zwykle w dru-
giej lub trzeciej dekadzie września. 
W  ubiegłym roku ciepło popłynęło do 
mieszkańców 28 września. W  2019 roku 
sezon grzewczy w  mieszkaniach komu-
nalnych wystartował 20 września, nato-
miast w  2018 – 29 września. Corocznie 
sezon grzewczy, w zależności od pogody, 
trwa średnio do przełomu kwietnia i ma-
ja. W  tym roku mieszkańcy zasobów ko-
munalnych mieli w  mieszkaniach ciepłe 
kaloryfery do 10 maja - czytamy w komu-
nikacie ZGM TBS w Częstochowie.

 ■ Paula Nogaj

O tym, że przestępcy nigdy nie mogą czuć 
się bezkarni, przekonał się ostatnio za-
trzymany sprawca zniszczenia. Mężczyzna 
w rejonie Alei Solidarności oraz ulic Tar-
gowej i  Wyszyńskiego w  Lublińcu 
powywracał ławki i kontenery na śmieci, 
a także rozbił szyby jednego ze znajdują-
cych się tam przystanków autobusowych. 
Poza tym uszkodził kilka zaparkowanych 
samochodów. A, że od jego wybryku mi-
nęło już trochę czasu, mężczyzna żył 
w  przekonaniu, że nikt nie powiąże go 
z tym wybrykiem.

Do zdarzenia doszło w nocy z 31 lipca na 1 
sierpnia na terenie miasta Lublińca. W rejonie 
Alei Solidarności, ulicy Targowej i Wyszyńskie-
go nieznany sprawca powywracał ławki i kon-
tenery na śmieci, a także rozbił szyby jednego 

ze znajdujących się tam przystanków autobu-
sowych. Dodatkowo na ulicy Wyszyńskiego 
wandal uszkodził kilka zaparkowanych samo-
chodów. Od samego początku nad sprawą 
pracowali funkcjonariusze z Wydziału Krymi-
nalnego Komendy Powiatowej Policji w  Lu-
blińcu. Wykonane w  sprawie czynności dały 
efekt w postaci zidentyfikowania i zatrzyma-
nia sprawcy zniszczenia mienia.

Straty, które spowodował zostały oszaco-
wane łącznie na ponad 7 tys. zł. W minionym 
tygodniu kryminalni zatrzymali 26-letniego 
mieszkańca gminy Kochanowice. Zebrany 
w  sprawie materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie 
zarzutów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Sprawa może mieć charakter rozwojo-
wy, a pracujący nad nią śledczy nie wyklucza-
ją kolejnych zatrzymań.

Częstochowa

Ludzie pracy 
na Jasnej Górze

Lubliniec

Wybrał się na grzyby. 
Nie potrafił znaleźć drogi 
powrotnej

Sąd

Ruszył proces zbereźnego 
wikarego z Herb

Pod hasłem „Tobie Matko zawierzamy Oj-
czyznę i  Ludzi Pracy” na Jasnej Górze 
odbyła się 39. Pielgrzymka Ludzi Pracy. 
Licznie przybyli już przedstawiciele róż-
nych branż i zawodów, przede wszystkim 
członkowie „Solidarności”. Modlitewne 
spotkanie było także wspomnieniem tra-
gicznych wydarzeń stanu wojennego 
sprzed 40 lat.

We mszy św. pielgrzymkowej, która by-
ła też modlitwą o  kanonizację patrona 
„Solidarności” tradycyjnie uczestniczyła 
rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na 
wałach jasnogórskich można było nato-
miast oglądać wystawę przygotowaną 

przez NSZZ „Solidarność”, prezentującą 
fotografie przypominające działalność ks. 
Jerzego Popiełuszki, który od sierpnia 
1980 r. był związany ze środowiskiem ro-
botniczym, najpierw w  Hucie Warszawa, 
a  później z  całym solidarnościowym ru-
chem związkowym.

Zdjęcia przedstawiają go podczas mszy 
św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława 
Kostki w Warszawie, na Mszach św. w ko-
ściele św. Brygidy w Gdańsku i na Wałach 
Jasnogórskich czy podczas spotkań z  ro-
botnikami Stoczni Gdańskiej.

Organizatorem tegorocznej pielgrzymki 
był Region Małopolski NSZZ „Solidar-
ność”.

Kilka godzin trwały poszukiwania 55-let-
niego mieszkańca gminy Koszęcin, który 
wybrał się na grzyby i nie potrafił odna-
leźć drogi powrotnej z lasu.

Dyżurny lublinieckiej komendy został po-
wiadomiony o  zaginięciu 55-letniego 
mieszkańca gminy Koszęcin. Z  relacji 
członka rodziny wynikało, że w godzinach 
rannych weszli razem do lasu szukając 
grzybów i po jakimś czasie stracili ze sobą 
kontakt. Do działań poszukiwawczych na-
tychmiast przystąpili policjanci wszystkich 
pionów lublinieckiej komendy oraz funk-
cjonariusze z Komisariatu Policji w Woźni-
kach. Dodatkowo o  zaginionym mężczyź-

nie powiadomiono ościenne jednostki po-
licji. Działania stróżów prawa wspomogli 
strażacy z Grupy Poszukiwawczo – Ratow-
niczej OSP Solarnia ze specjalnie wyszko-
lonymi psami. Policjanci przez kilka godzin 
przeczesywali las w poszukiwaniu mężczy-
zny. Pomimo wcześniejszego kontaktu te-
lefonicznego odnalezienie zaginionego nie 
było łatwe, gdyż mężczyzna poruszał się 
w różnych kierunkach po dużym obszarze 
leśnym. Około godziny 3.00 w  nocy pies 
ratowniczy doprowadził ratowników do 
poszukiwanego mężczyzny. Został on od-
naleziony na terenie kompleksu leśnego 
pomiędzy Strzebiniem a Bukowcem.

Przed sądem ruszył proces byłego wika-
rego z Parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w  Herbach. Duchownego oskar-
żono o  molestowanie seksualne dwóch 
nastolatek na obozie „Wakacje z  Bo-
giem” w Świnoujściu. 

Do zdarzenia doszło w 2011 roku w Świ-
noujściu na obozie „Wakacje z  Bogiem”. 
Ksiądz miał się tam molestować dwie ma-
łoletnie dziewczynki. Prokuraturę powia-
domiła Delegata ds. Ochrony Dzieci i Mło-
dzieży. Poinformowała, że  w  sierpniu 
2011 r. jeden z  duchownych diecezji gli-
wickiej przemocą doprowadził siedemna-
stoletnią uczestniczkę wakacyjnego wy-
jazdu do poddania się innej czynności 
seksualnej oraz przetrzymywał ją w  po-
koju wbrew jej woli. 

Prokuratura w  Gliwicach ustaliła, że  

44-letni Piotr R., były wikary Parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Herbach. 
wykorzystując stosunek zależności, doty-
kał także miejsc intymnych innej z dziew-
cząt przebywających na wyjeździe. Obie 
pokrzywdzone złożyły zeznania obciążają-
ce księdza. Wobec R. toczyło się również 
postępowanie kanoniczne, w którego  to-
ku potwierdzono zarzuty tj. zgwałcenie 
i pozbawienie wolności oraz zarzut seksu-
alnego nadużycia stosunku zależności lub 
krytycznego położenia. Duchownemu 
grozi do 8 lat więzienia. Piotr R. nie przy-
znał się do winy przed prokuratorem.

Ksiądz nie pracuje już z  dziećmi i  mło-
dzieżą, jest kapelanem szpitala w  Tar-
nowskich Górach oraz tamtejszego Domu 
Pomocy Społecznej. Jego proces ruszył 
przed gliwickim sądem. Jest niejawny.

 ■ bea
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Staranował sygnalizator
świetlny i barierki
ochronne

Okradli restaurację. 
Zostali zatrzymani

Poszedł na grzyby,
znalazł wojenny pocisk

O krok od tragedii.
2-latka omal nie wypadła
z okna

Kryminalni z KWP w Katowicach 
zatrzymali kolejne cztery osoby 
działające w gangu oszustów. 
43-letni przywódca, kierujący 
grupą z Wielkiej Brytanii, wpadł 
w ręce śledczych razem ze 
swoimi wspólnikami w styczniu 
tego roku. W sumie policjanci za-
trzymali już 15 osób, 
zabezpieczając na poczet przy-
szłych kar i grzywien ich mienie 
o łącznej wartości ponad 400 
tys. zł. W sprawie tej nadal trwają 
czynności...

Policjanci z Sekcji do Walki z 
Przestępczością Przeciwko Mie-

niu Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach, w wyniku realizacji 
śledztwa prowadzonego pod 
nadzorem Prokuratury Okręgo-
wej w Gliwicach, zatrzymali na te-
renie Legnicy i Łodzi trzy kobiety 
w wieku od 28 do 37 lat i 48-let-
niego mężczyznę. Osoby te są 
podejrzane o udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej, doko-
nującej oszustw na tzw. „poli-
cjanta”. Jak ustalono, sprawcy 
działali w okresie od września 
2019 do stycznia 2021 roku na 
terenie całego kraju w zorganizo-
wanej grupie przestępczej. 

Współpracując z szefem grupy, 
dzwonili oni do swoich przy-
szłych ofiar i podając się za poli-
cjanta informowali, że znajdujące 
się na ich kontach bankowych 
pieniądze są zagrożone. Fałszy-
wy policjant przekonywał swoich 
rozmówców, że policja namierzy-
ła szajkę oszustów, jednak by 
oszczędności były bezpieczne, 
należy wypłacić je z konta i prze-
kazać stróżom prawa, którzy 
przechowają pieniądze i odda-
dzą je po zakończeniu czynności. 
Po pieniądze w umówione miej-
sce przychodzili podający się za 
policjantów wspólnicy 43-latka.

Ponadto zatrzymane osoby po-
dejrzane są o tzw. pranie brud-
nych pieniędzy pochodzących z 
tego procederu. W wyniku prze-
szukań została znaleziona doku-
mentacja, którą zabezpieczono 
jako dowody w sprawie oraz pie-
niądze w kwocie 20 tysięcy zło-
tych.

Jest to już piąta realizacja w tej 
sprawie. Dotychczas kryminalni 
zatrzymali 15 osób, w tym 43-let-
niego lidera grupy przestępczej, 
który z terenu Wielkiej Brytanii 
kierował całym procederem. Na 
poczet przyszłych kar i grzywien 
śledczy zabezpieczyli również 
mienie o łącznej wartości ponad 
400 tysięcy złotych.

W sprawie tej nadal trwają 
czynności, a policjanci planują 
kolejne zatrzymania...

Kompletnie pijany kierowca cię-
żarówki staranował betonowe 
śmietniki i barierki energo-
chłonne ustawione przy drodze 
w Rudzie Śląskiej. Swoją eska-
padę zakończył, gdy uszkodził 
sygnalizator świetlny przy przej-
ściu dla pieszych i barierkę 
oddzielającą chodnik przy szkole 
na ulicy Oświęcimskiej. Zbadany 
przez policjantów alkotestem 
wykazało, że miał w organizmie 
ponad 3,5 promila alkoholu...

Dyżurny rudzkiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o kolizji i pi-
janym kierowcy. Na ulicę Oświę-
cimską w Rudzie Śląskiej-Kochło-
wicach wyruszył partol drogówki. 
Policjanci na miejscu zastali 
świadków, którzy ujęli próbują-
cego uciekać na piechotę kierow-
cę ciężarówki. 44-letni obywatel 
Ukrainy, pracujący dla polskiej 

firmy transportowej, był kom-
pletnie pijany i ledwo trzymał się 
na nogach. Mundurowi ustalili, 
że chwilę wcześniej doprowadził 
do czterech kolizji z elementami 
infrastruktury drogowej. Jadąc 
przez miasto, uszkodził betono-
wy śmietnik ustawiony na chod-
niku, barierkę energochłonną 
oddzielającą jezdnię od chodni-
ka, sygnalizator świetlny na 
przejściu dla pieszych i barierkę 
przy szkole na ulicy Oświęcim-
skiej. 44-latek został zatrzymany 
przez policjantów z drogówki, a 
samochód którym jechał odholo-
wany na parking. Po wytrzeźwie-
niu zostanie przesłuchany i usły-
szy zarzuty za kierowanie w sta-
nie nietrzeźwości i spowodowa-
nie czterech kolizji. Mężczyźnie 
grozi do 2 lat więzienia i wysoka 
grzywna oraz sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów.

Tarnogórscy policjanci zatrzy-
mali dwóch mężczyzn, którzy 
weszli do jednej z restauracji w 
centrum miasta i ukradli z niej 
różne przedmioty. Wartość skra-
dzionego mienia oszacowano na 
kwotę blisko 2,5 tysiąca złotych. 
Policjanci rozpoznali jednego ze 
sprawców na nagraniu kamery 
monitoringu. Ustalenie tożsa-
mości i zatrzymanie drugiego z 
nich było już tylko kwestią 
czasu...

Policjanci otrzymali zgłoszenie 
dotyczące kradzieży z restauracji 
znajdującej się w centrum miasta. Z 

lokalu skradziono różne przedmio-
ty o wartości blisko 2,5 tysiąca zło-
tych. Przestępstwa dokonało 
dwóch mężczyzn, których nagrały 
kamery monitoring.

Policjanci przeglądający zapisy z 
kamer rozpoznali jednego ze zło-
dziei. Jego zatrzymanie było tylko 
kwestią czasu. Wczoraj zgłaszająca 
rozpoznała drugiego ze sprawców. 
Mężczyzna znajdował się nieopodal 
okradzionej restauracji. Natych-
miast na miejsce pojechali policjan-
ci, którzy zatrzymali złodzieja. Był 
nim 51-latek nieposiadający stałego 
miejsce zamieszkania. Po doprowa-
dzeniu do tarnogórskiej komendy 
policjanci sprawdzili stan trzeźwo-

ści mężczyzny. W jego organizmie 
znajdowały się ponad 2 promile al-
koholu. Dzisiaj kryminalni namie-
rzyli drugiego rabusia i odzyskali 
część skradzionego łupu. Okazało 
się, że jest nim 54-latek nieposiada-
jący stałego miejsce zamieszkania. 
Podobnie jak u zatrzymanego dzień 
wcześniej kolegi, mężczyzna miał w 
organizmie ponad 2 promile alko-
holu.

Za kradzież 51-lakowi grozi do 5 
lat więzienia. W przypadku starsze-
go mężczyzny kara może być su-
rowsza, ponieważ kradł w warun-
kach recydywy. O dalszym losie 
mężczyzn zadecyduje prokurator i 
sąd.

Mężczyzna, który przechadzał 
się leśnymi ścieżkami w Miko-
łowie, oprócz poszukiwanych 
grzybów, trafił na pozostałości II 
wojny światowej.

Do dyżurnego mikołowskiej ko-
mendy trafiła informacja o grzybia-
rzu, który w Mikołowie na terenach 
leśnych w rejonie zbiornika wodne-
go Starganiec znalazł przedmiot z 
okresu II wojny światowej. We 
wskazane miejsce natychmiast 

skierowano policjanta specjalizują-
cego się w zabezpieczeniach piro-
techniczno-minerskich. Po wydzie-
leniu strefy bezpiecznej przystąpio-
no do czynności identyfikacyjnych, 
które wykazały, że znalezisko to po-
cisk artyleryjski o średnicy 150 mili-
metrów oraz granat moździerzowy 
średnicy 107 milimetrów. Ujawnio-
ne przedmioty zostały zabrane 
przez patrol minerski gliwickiej jed-
nostki wojskowej.

Ponad 2,5 promila alkoholu 
miała w swoim organizmie 
matka zatrzymana przez dzielni-
cowych z Komisariatu II Policji w 
Zabrzu. 32-letnia kobieta spała 
pijana w swoim mieszkaniu, 
kiedy jej dziecko spacerowało 
po parapecie otwartego okna. 
Na szczęście groźną sytuację za-
uważył świadek i wezwał na 
miejsce policjantów.

Dyżurny Komisariat II Policji w 
Zabrzu odebrał zgłoszenie dotyczą-
ce małego dziecka, które miało cho-
dzić po parapecie otwartego okna 
mieszkania przy ulicy Grunwaldz-
kiej. Na miejsce skierowano dzielni-
cowych, którzy rzeczywiście zoba-
czyli otwarte okno w mieszkaniu 
usytuowanym na „wysokim” parte-
rze. Z pomocą drabiny interweniu-
jący policjanci weszli do środka. W 

mieszkaniu zastali dziewczynkę w 
wieku 2 lat. Jej matka spała w łóżku. 
Kiedy policjanci ją obudzili, jej wy-
powiedzi były nieskładne i nielo-
giczne. Kobieta nie miała świado-
mości, że jej dziecko stało na para-
pecie. Do czasu przyjazdu odpo-
wiednich służb mundurowi zajęli 
się dziewczynką, która uskarżała 
się, że jest głodna. Na szczęście je-
den z mundurowych miał pączka, 
którym poczęstował dziecko. Kobie-
tę przebadano alkomatem, który 
wykazał w jej organizmie prawie 2,6 
promila alkoholu. Decyzją pracow-
ników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie dziecko przekazano pod 
opiekę rodziny, z która udało się 
skontaktować mundurowym. 
32-latka usłyszy zarzut dotyczący 
narażenia na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia swojej cór-
ki. Grozi jej za to kara do 5 lat wię-
zienia.

Zatrzymali kolejnych członków gangu
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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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BMW 3GT 
2.0D, rok prod. 2019, 
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

119.900 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 A3 1.4 TSI, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT serwisowany,  
 77.900 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
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 GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  9.800 zł

OPEL ASTRA III, 1.3 D, rok prod. 2007, kraj.,      9.800 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 COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 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
SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 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. 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 17 września 2021



6PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 22-23 WRZEŚNIA 2021 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

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?!


