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28. Piesza Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego i 308. Warszawska Piesza Pielgrzymka

Żołnierze i warszawiacy na Jasnej Górze

W przeddzień uroczysto-
ści Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny na Jasną 
Górę dotarły między innymi  
28. Piesza Pielgrzymka Żoł-
nierzy Wojska Polskiego 
oraz  308. Warszawska Pie-
sza Pielgrzymka.

W tej pierwszej maszerowało   
ok. 600 osób, a wśród nich żoł-
nierze, pracownicy wojska, pra-
cownicy Krajowej Administracji 
Skarbowej, Straży Granicznej, 
Straży Ochrony Kolei, a także żoł-
nierze z zagranicy: ze Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec, Słowa-
cji, Litwy i Chorwacji - w sumie 
ponad 80. zagranicznych piel-
grzymów. Wielu żołnierzy czy 
funkcjonariuszy wędrowało z ro-
dzinami. Również w zabezpiecze-
niu logistycznym zaangażowa-
nych było wielu żołnierzy. Piel-
grzymka odbywa się pod hasłem 
„Owoce Ducha Świętego”. Do-
wódcą pielgrzymki jest ks. ppłk 
Tomasz Paroń, dziekan Inspekto-
ratu Wsparcia Rodzajów Sił 

Zbrojnych.
Na ostatnim etapie pielgrzym-

ka wyruszyła z Przeprośnej Gór-
ki. W Częstochowie wojskowi 
przemaszerowali Alejami Naj-
świętszej Maryi Panny, złożyli też 
kwiaty przy pomniku księdza Je-
rzego Popiełuszki i na Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Przed 
godz. 15.00 pielgrzymi wmasze-
rowali na jasnogórskie błonia.

Pielgrzymka Wojskowa spędzi-
ła w drodze 10 dni, pokonując 
330 km. Żołnierze wyruszyli z Ka-

tedry Polowej Wojska Polskiego 
dnia 5 sierpnia.

Rano na Przeprośnej Górce od-
prawiono uroczystą mszę św. z 
udziałem żołnierzy, kombatan-
tów, a także m.in. przedstawicieli 
władz Częstochowy. Później woj-
skowi przemaszerowali Alejami 
Najświętszej Maryi Panny, złożyli 
też kwiaty przy pomniku księdza 
Jerzego Popiełuszki i na Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Przed 
godz. 15.00 pielgrzymi pojawili się 
na błoniach jasnogórskich.

U stóp Maryi Jasnogórskiej zamel-
dowała się też 308. Warszawska Pie-
sza Pielgrzymka.

Wędrowało w niej ok. 6 tys. osób - 
to najliczniejsza dziś piesza piel-
grzymka. Pątnicy w ciągu 9 dni poko-
nali 248 kilometrów.   Ostatni etap 
Alejami Najśw. Maryi Panny, od ko-
ścioła pw. św. Zygmunta na Jasną 
Górę, przemierzyli z pielgrzymką: 
kard. Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski, o. Arnold Chrapkowski, 
generał Zakonu Paulinów i o. Marian 
Waligóra, przeor Jasnej Góry. Na plac 

jasnogórski weszli w czołówce War-
szawskiej Pielgrzymki Pieszej.

W środę (15.08.) na Jasnej Górze 
odbędą się główne uroczystości, 
związane ze świętem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny i ob-
chodami Święta Wojska Polskiego. 
Sumę odpustową o godz. 11.00 z 
udziałem przede wszystkim tysię-
cy pieszych pielgrzymów celebro-
wać ma abp Jan Pawłowski, dele-
gat Ojca Świętego Franciszka ds. 
przedstawicielstw papieskich.

   Katarzyna Gwara
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Na drogi powiatu kłobuckiego wyruszyły 
nowe oznakowane motocykle Yamaha. Zo-
stały zakupione ze środków przekazanych 
przez Komendę Główną Policji w ramach 
Programu modernizacji służb munduro-
wych, a także przez Starostwo Powiatowe w 
Kłobucku z okazji 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej. Uroczystego przekaza-
nia dokonał komendant kłobuckiej policji 
oraz Starosta Kłobucki.

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku 
insp. Tomasz Górka złożył podziękowanie Staro-
ście Kłobuckiemu za zrozumienie policyjnych po-
trzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa oraz za wsparcie w doposażeniu w nowe 
środki transportu. Szef kłobuckich munduro-
wych podkreślił, że okazana pomoc jest nie tylko 
wyrazem dobrze układającej się współpracy, ale 
też dbałości o bezpieczeństwo lokalnej społecz-
ności. Przekazane motocykle to już kolejne w 
tym roku uzupełnienie floty kłobuckiej policji.

Nowe motocykle mają bogate wyposażenie, 

by zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz 
komfort policjantom, którzy będą na nich pełnić 
służbę. Jednoślady o pojemności 689  cm³  wypo-
sażone są w silnik typu: 2-cylindrowy, 4-suwowy, 
chłodzony cieczą,   DOHC, 4-zaworowy. Każdy z 
motocykli Yamaha MT-07  Tracer  wart jest pra-
wie 45 tys. zł brutto. Dla przyszłych użytkowni-
ków nowo zakupionych pojazdów  zaplanowano 
specjalistyczne szkolenia.

W czwartek (15.08) odbędzie się 
jedno z ważniejszych wydarzeń tego 
roku w naszym regionie - celebracja 
100. Rocznicy I Powstania Śląskiego. 
Z tej okazji zaplanowano defiladę 
wojskową i mnóstwo innych atrak-
cji. Właśnie w tym dniu uczestnicy 
tego wydarzenia będą mogli skorzy-
stać z bezpłatnych przejazdów, aby 
dojechać na uroczystość i wrócić do 
domu ze wspólnego świętowania.

Z okazji obchodów okrągłej rocznicy 
wybuchu powstania ulice aglomeracji 
śląskiej zapełni najnowocześniejszy 
sprzęt, jakim dysponują Siły Zbrojne RP. 
Wśród nich będzie można zobaczyć m.
in.: czołgi Leopard 2 czy słynne kołowe 
transportery opancerzone Rosomak. 
Nie zabraknie samochodów ciężarowo-
-osobowych HMMWV, wyrzutni rakieto-
wych WR-40 Langusta, moździerzy sa-
mobieżnych Rak, pojazdów saperskich 
Topola i wielu, wielu innych pojazdów 
opancerzonych, które wykorzystywane 
są na misjach Wojsk Polskich w przeróż-
nych zakątkach świata.

Prezentacji pojazdów lądowych bę-
dzie towarzyszyć podniebna defilada, 
którą rozpocznie tradycyjnie przelot Ze-
społu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone 
Iskry” w składzie siedmiu maszyn. Na 
niebie pojawią się również myśliwce 
F–16, samoloty TS–11 Iskra, M–28 Bryza, 
C–295M, C–130, M–346 oraz śmigłowce 
Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8. Uczest-
nicy defilady będą mogli zobaczyć na 
niebie samoloty przeznaczone do trans-

portu najważniejszych osób w państwie: 
G550 oraz B737, które przelecą w eskor-
cie myśliwców. Pokazy zwieńczy piknik 
wojskowy organizowany przez żołnierzy 
Wojska Polskiego, na którym będzie 
można np. z bliska przyjrzeć się wspa-
niałym maszynom pancernym, jak  
i również spróbować prawdziwej woj-
skowej grochówki.

W ramach ułatwienia uczestnikom 
wydarzenia dotarcia na defiladę, 15 
sierpnia wprowadzamy bezpłatne prze-
jazdy naszymi pociągami. Przejazdy bę-
dą obejmować wszystkie linie obsługi-
wane przez Koleje Śląskie, z wyłącze-
niem przygranicznych pociągów w kie-
runku Bohumina oraz połączenia spe-
cjalnego Ornak na odcinku Bielsko-Biała 
– Zakopane. Uczestnicy defilady nie mu-
szą w żaden sposób rezerwować bile-
tów na przejazd, wystarczy tylko wybrać 
dogodne połączenie w kierunku Kato-
wic, skąd pieszo lub komunikacją miej-
ską będzie można dotrzeć na miejsce 
defilady. Uczestnikom defilady propo-
nujemy również możliwość bezpłatnego 
przejazdu w przypadku powrotnych po-
dróży. W przypadku przewozu rowerów 
oraz zwierząt obowiązuje standardowa 
taryfa przejazdowa. Na terenie dworca 
kolejowego w Katowicach będzie moż-
na w tym dniu skorzystać z pomocy mo-
bilnych informatorów. Szczegółowe in-
formacje będzie można również uzy-
skać telefonicznie dzwoniąc na bezpłat-
ną infolinię Kolei Śląskich – tel.: + 48 32 
428 88 88.

Katarzyna Gwara

Od 6 sierpnia możemy oglą-
dać rysunki i obrazy Krzysztofa 
Domańskiego. Finisaż wystawy 
oraz spotkanie z autorem odbę-
dą się 17 sierpnia o 17:00 w 
Ośrodku Promocji Kultury.

Krzysztof Domański – urodził się 
w Częstochowie, na co dzień 
mieszka i pracuje w Toronto, w Ka-
nadzie. Artysta ukończył Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną (obecny Uni-
wersytet Humanistyczno-Przyrod-
niczy im. Jana Długosza w Często-
chowie), jest honorowym człon-
kiem International Society of Acry-
lic Painters ISAP, Society of Ca-
nadian Artists oraz Propeller Cen-
tre for Visual Arts w Toronto, 
uczestniczył w wielu wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych, jest 

laureatem szeregu nagród. Jego 
prace wystawiano w galeriach  na 
terenie Kanady, Niemiec, Włoch, 
Japonii, Polski oraz USA.

W twórczości, na którą składają 
się obrazy i rysunki, Domański po-
dejmuje się próby uchwycenia uni-
kalnych momentów związanych ze 
środowiskiem naturalnym. Zwraca 
uwagę na refleksy, faktury, kolory, 
światło i cień, które składają się na 
obserwowany i odkrywany krajo-
braz. Artysta zadaje między innymi 
pytania o to, czy artystyczne stu-
dium natury jest wystarczającym 
narzędziem do uchwycenia zacho-
dzących w przyrodzie procesów – 
czy zjawiska naturalne pozwalają 
się plastycznie zarejestrować, czy 
na przykład topnienie lodu jest 
czymś ważnym i pięknym, czy da 
się w pełni uchwycić opad kropli 
deszczu?

—   Wyjątkowość miejsc i czasu 
pozwala znaleźć obrazy, które nie 
zawsze są realistyczne.   Trudno 
użyć tylko jednej techniki lub jed-
nego sposobu wyrażania.Rysowa-
nie i malowanie stają się nieograni-
czonymi narzędziami używanymi 
do interpretacji zjawisk,   podczas 
gdy fotografia może zarejestrować 
je z matematyczną dokładnością.   
Natura tworzy unikalne obrazy i 
często trzeba tylko dokonać wybo-
ru – trudnego wyboru ujęcia, ka-
dru  — tłumaczy Domański.

Oprac. Katarzyna Gwara

Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Częstochow-
skiej została wyróżniona 
zaproszeniem do wzięcia 
udziału w Festiwalu im. 
Jana Kiepury obok m.in.: 
Orkiestry Polskiego Radia 
w Warszawie, Filharmonii 
Śląskiej i Krakowskiej 
Opery Kameralnej.

Festiwal im. Jana Kiepury 
w Krynicy-Zdroju – poświę-
cony pamięci tego światowej 
klasy tenora – odbywa się 
corocznie od 1967 roku. Pre-
zentuje plejadę gwiazd ope-
rowych, ale i grono młodych, 
już odnoszących sukcesy 
śpiewaków u progu wielkiej 
kariery. Usłyszeć można za-
równo artystów z Polski jak i 
Rosji, Argentyny, Francji, Be-
lgi, Chin, Korei, Mołdawii, Bułgarii, 
Słowacji i Włoch. Śpiewakom towa-
rzyszy Krynicka Orkiestra Zdrojo-
wa oraz cenione orkiestry polskie.

O gali operetkowej, która odby-
ła się 12 sierpnia w Pijalni Głównej, 
organizatorzy napisali m.in.  ,,Pięk-
ne melodie i wspaniałe głosy – 
kwiat polskiej wokalistyki młode-
go pokolenia zinterpretował dla 
nas nieśmiertelne i ponadczaso-
we kompozycje największych 
twórców operetek: F. Lehára, E. 
Kálmána, J. Offenbacha oraz J. 
Straussa (…) Ten wieczór pełen 
radości, wzruszeń i uniesień za-

pewnili nam wspaniali artyści: Or-
kiestra Filharmonii Częstochow-
skiej im. Bronisława Hubermana 
pod batutą Adama Klocka oraz 
cudowni soliści: Marcelina Beu-
cher – sopran, Aleksandra Orłow-
ska – sopran, Adam Sobierajski – 
tenor i Łukasz Gaj – tenor.”

Wszystkich artystów – w tym 
częstochowskich instrumentali-
stów i ich dyrygenta – owacyjnie 
przyjęła publiczność, które szczel-
nie wypełniła salę Pijalni Głównej 
w Krynicy-Zdroju.

Z fotorelacją z gali z udziałem 
częstochowskiej orkiestry można 
zapoznać się na stronie :

www.festiwalkiepury.pl/kon-
certwieczornygalaoperetko-
wa_383_0.html  

Z kolei w serwisie YouTube pod 
linkiem: http://www.youtube.
com/watch?v=POKmrxjhFeM  do-
stępna jest relacja filmowa z kon-
certu. Można też odwiedzić profil 
Filharmonii Częstochowskiej na 
Facebooku pod adresem   https://
www.facebook.com/Filharmonia-
Czestochowska/

53. Festiwal im. Jana Kiepury po-
trwa do 17 sierpnia. 

Oprac. Katarzyna Gwara

Kłobuck

Nowe motocykle na kłobuckich 
drogach

Urząd Statystyczny w Katowicach

Badanie plonów
Urząd Statystyczny w Katowicach rozpo-

czął badanie plonów zbóż oraz rzepaku  
i rzepiku. Badanie jest przeprowadzane w 
indywidualnych gospodarstwach i potrwa 
do 22 sierpnia.

Badanie realizowane jest w drodze samodziel-
nego przekazania danych przez internet oraz 
wywiadu telefonicznego z respondentem. Ca-

łość realizują ankieterzy statystyki publicznej – 
pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowi-
cach. Wszelkie informacje uzyskane podczas roz-
mowy są całkowicie poufne i zostaną wykorzy-
stane wyłącznie do sporządzenia zestawień 
zbiorczych i analiz statystycznych. Badanie ma 
charakter obowiązkowy.

Więcej informacji na plakacie oraz pod nr tel. 
22 279 99 99. Katarzyna Gwara

Uroczystości

100. Rocznica I Powstania 
Śląskiego – świętujmy razem

OPK Gaude Mater

Wystawa rysunku  
i malarstwa Krzysztofa 

Domańskiego

Festiwal im. Jana Kiepury

Świetny występ 
częstochowskich muzyków

http://www.festiwalkiepury.pl/koncertwieczornygalaoperetkowa_383_0.html
http://www.festiwalkiepury.pl/koncertwieczornygalaoperetkowa_383_0.html
http://www.festiwalkiepury.pl/koncertwieczornygalaoperetkowa_383_0.html
http://www.youtube.com/watch?v=POKmrxjhFeM
http://www.youtube.com/watch?v=POKmrxjhFeM
https://www.facebook.com/FilharmoniaCzestochowska/
https://www.facebook.com/FilharmoniaCzestochowska/
https://www.facebook.com/FilharmoniaCzestochowska/
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Jastrzębscy stróże prawa in-
terweniowali wobec rodziców, 
którzy znajdując się pod wpły-
wem alkoholu, zajmowali się 
13-miesięcznym synem. 31-let-
ni mężczyzna miał w organi-
zmie prawie promil alkoholu, a 
27-letnia kobieta ponad dwa 
promile. Chłopiec trafił pod 
opiekę babci. Jeżeli okaże się, 
że swoim nieodpowiedzialnym 
zachowaniem, partnerzy nara-
zili dziecko na bezpośrednie 
zagrożenie dla życia bądź zdro-
wia, grozić im będzie kara 5 lat 
więzienia.

W sobotę około godziny 19.10 
policjanci, patrolując osiedle 
Przyjaźń, zostali zaalarmowani 
przez kobietę, że na ulicy Mo-
niuszki dwie nietrzeźwe osoby 
mają się awanturować, a jedna z 
nich ma mieć na rękach malutkie 
dziecko. Policjanci pilnie udali się, 

we wskazane miejsce, gdzie fak-
tycznie zobaczyli osoby, które 
szarpały się pomiędzy sobą, a 
mężczyzna trzymał na rękach 
13-miesięcznego chłopca. 31-la-
tek pobudzony, bardzo zdener-
wowany, powiedział, że chciał 
odebrać dziecko swojej partner-
ce, ponieważ jest nietrzeźwa, i 
obawia się o jego życie. Od obu 
rodziców mundurowi wyczuli jed-
nak woń alkoholu. Po przebada-
niu na zawartość alkoholu okaza-
ło się, że ojciec ma prawie promil 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu, a matka przeszło 2 promile. 
Dziecko trafiło pod opiekę babci. 
Dokumentacja w tej sprawie trafi 
niebawem do sądu, a policjanci 
wyjaśniają szczegółowe okolicz-
ności sprawy. Jeżeli potwierdzi 
się, że rodzice narazili 13-mie-
sięczne dziecko na niebezpie-
czeństwo, grozić im może 5 lat 
więzienia.

Policyjny dozór wobec dwóch sprawców rozbo-
ju zastosował prokurator. Do napaści doszło w 
zeszłym tygodniu w tunelu dworca PKP. Bandyci 
pobili i okradli 18-letniego mieszkańca Bytomia. 
Grozi im do 12 lat więzienia. Policjanci odzyskali 
skradziony łup.

Do zdarzenia doszło w piątek w tunelu dworca 
PKP przy ul. Pl.Wolskiego. Pokrzywdzony szedł 
przejściem podziemnym, gdy został zaatakowany 
i pobity. Dwóch bandytów w wieku 20 i 22 lata 
ukradło mu telefon, zegarek, złoty łańcuszek oraz 
portfel. Dzięki natychmiastowej reakcji munduro-
wych z komisariatu przy ul. Chrzanowskiego już 
po kilku minutach zatrzymano sprawców rozboju. 
Policjanci odzyskali też skradziony łup. Zatrzyma-
ni usłyszeli już zarzuty. Decyzją prokuratora zo-
stali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do 12 
lat więzienia.

Sąd tymczasowo aresztował 
na 3 miesiące 36-latka bez sta-
łego miejsca zamieszkania, któ-
ry na swoim koncie ma kradzie-
że, znieważenie mundurowych, 
a także jazdę samochodem w 
stanie nietrzeźwości. Mężczy-
zna ukradł m.in. warte 18 tys. 
bmw, a także wyzłomowaną 
mazdę. Policjanci odzyskali 
skradzione pojazdy i rozliczyli 
złodzieja z przestępczej działal-
ności.

36-latkowi zarzuca się kradzież 
wartego 18 tys. bmw, jakiej dopu-
ścił się w czerwcu tego roku na 
szkodę 24-letniego mieszkańca 
Żor, znieważenie policjantów i kra-
dzież laptopa, elektronarzędzi oraz 

kluczy pneumatycznych o łącznej 
wartości 8 tys. złotych na przeło-
mie lipca i sierpnia br.

36-latek odpowie także za kra-
dzież wartego kilkaset złotych po-
jazdu ze złomu. To nim kierował, 
gdy na początku miesiąca został 
przyłapany na osiedlu Gwarków 
przez policyjny patrol. Jadąc przed 
północą skradzioną mazdą męż-
czyzna miał prawie 2 promile alko-
holu w wydychanym powietrzu.

Sąd skazując mężczyznę na karę 
za popełnione przestępstwa, za-
grożone rocznym, dwu- lub pięcio-
letnim pobytem za kratkami z 
pewnością pod uwagę weźmie 
wcześniejszą przeszłość kryminal-
ną złodzieja. Śląscy policjanci wspólnie z in-

nymi służbami nieustannie pro-
wadzą walkę z procederem niele-
galnego przewożenia i składowa-
nia odpadów. Tym razem mundu-
rowi z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości go-
spodarczej udaremnili nielegalny 
wwóz odpadów komunalnych z 
Niemiec do jednego z zakładów na 
Śląsku. Mundurowi współpraco-
wali z inspektorami śląskiego ITD, 
pracownikami WIOŚ oraz poli-
cjantami z KMP w Zabrzu i KPP w 
Tarnowskich Górach.

O procederze nielegalnego prze-

wożenia i składowania 
niebezpiecznych odpa-
dów informowaliśmy 
już wielokrotnie. I cho-
ciaż przestępcy nie re-
zygnują z prób nielegal-
nego pozbycia się 
śmieci, nie mogą spać 
spokojnie – śląscy poli-
cjanci regularnie za-
trzymują osoby, które 
biorą udział w prze-
stępczym procederze 
oraz udaremniają pró-
by porzucenia nielegal-
nych odpadów.

Tym razem policjanci 
z Wydziału do Walki z 
Przestępczością Gospo-
darczą katowickiej ko-
mendy wojewódzkiej 
ustalili, że do jednego z 

zakładów na Śląsku zmierza trans-
port odpadów komunalnych wwie-
ziony z Niemiec. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami dotyczącymi 
transgranicznego przemieszczania 
odpadów, zabronione jest przywo-
żenie do Polski zza granicy odpa-
dów komunalnych. Proceder ten za-
grożony jest karą do 5 lat więzienia.

Podejrzany samochód ciężarowy 
z naczepą został ujawniony przez 
stróżów prawa na autostradzie A1 
w Zabrzu. Policjanci zatrzymali po-
jazd, a następnie wspólnie z inspek-
torami śląskiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego przeprowa-
dzili jego kontrolę. W dokumentach 
transportu z terytorium Niemiec ja-

ko przewożone rzeczy figurowały 
odpady mogące stanowić paliwo al-
ternatywne. Jednak na naczepie sa-
mochodu ciężarowego pod war-
stwą zadeklarowanych śmieci kon-
trolujący ujawnili duże ilości odpa-
dów komunalnych. Okazało się, że 
do śląskiego zakładu wytwarzające-
go paliwa alternatywne trafić miał 
nielegalny transport odpadów ko-
munalnych pochodzących z Nie-
miec, który ukryty był pod warstwą 
zadeklarowanych i legalnych śmieci. 
W kontroli brali również udział in-
spektorzy Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Kato-
wicach oraz policjanci z Komendy 
Miejskiej Policji w Zabrzu i Komendy 
Powiatowej Policji w Tarnowskich 
Górach.

Pojazd wraz z nielegalnym ładun-
kiem trafił na parking strzeżony, 
gdzie zaczeka na decyzję Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
o jego odesłaniu. Inspektorzy 
stwierdzili dwa naruszenia przepi-
sów przez przewoźnika. Jedno doty-
czy przewożenia odpadów w spo-
sób umożliwiający ich mieszanie się, 
natomiast drugie to brak zezwole-
nia na wwóz odpadów na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Kara 
administracyjna, jaka grozi prze-
woźnikowi, to maksymalna możliwa 
do nałożenia kara wskutek kontroli 
drogowej, czyli 12 tys. złotych. Nato-
miast policjanci prowadzą czynno-
ści w związku z popełnieniem prze-
stępstwa wwiezienia do Polski z za-
granicy odpadów komunalnych. 

Kryminalni z bielskiej ko-
mendy wraz z policjantami z 
drugiego komisariatu zatrzy-
mali mężczyznę podejrzewane-
go o zranienie nożem dwóch 
osób. Do zdarzenia doszło w 
jednej z kamienic na ulicy Mi-
chałowicza w Bielsku-Białej. 
36-latek został zatrzymany w 
rejonie osiedla, na którym do-
szło do ataku. W chwili zatrzy-
mania miał blisko 2 promile al-
koholu w organizmie. Za uszko-
dzenie ciała grozi mu kara po-
zbawienia wolności do 10 lat.

Policjanci zatrzymali 36-letnie-
go mieszkańca Bielska-Białej, 
który w jednej z bielskich kamie-

nic na obrzeżach miast ranił no-
żem dwie osoby w jednej z biel-
skich kamienic na obrzeżach 
miasta. Mężczyzna w chwili za-
trzymania miał blisko 2 promile 
alkoholu we krwi. Według wstęp-
nych ustaleń pomiędzy napast-
nikiem, a jego 44-letnim znajo-
mym, doszło do sprzeczki, w 
trakcie której 36-latek wyjął nóż i 
ugodził nim mężczyznę oraz za-
dał niegrożną ranę ciętą 14-lat-
kowi, który również znajdował 
się w mieszkaniu. Wcześniej obaj 
mężczyźni pili razem alkohol. 
Śledczy ustalają dokładny prze-
bieg zdarzenia i motywy, którymi 
kierował się sprawca. Za uszko-
dzenie ciała grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.Zabrzańscy kryminalni, współ-

pracując z policjantami Wydziału 
Kryminalnego KWP w Katowicach, 
zatrzymali 39-latka podejrzanego 
o kradzież 3 samochodów. Ford 
Mustang i dwa Volkswageny o 
łącznej wartości blisko 120 tys. zło-
tych zostały odzyskane przez poli-
cjantów. Zatrzymany mężczyzna 
był już wcześniej karany za kra-
dzieże. Decyzją sądu najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie. Grozi 
mu 10 lat więzienia. Zatrzymanie 
mężczyzny jest kontynuacją spra-
wy zlikwidowania 
przez policjantów 
„dziupli” samochodow.

W lipcu zabrzańscy 
kryminalni wspólnie z 
policjantami zwalczają-
cymi przestępczość sa-
mochodową z Wydziału 
Kryminalnego KWP w 
Katowicach odzyskali 4 
skradzione samochody 
pochodzące z kradzieży 
oraz znaleźli kilkaset czę-

ści samochodowych z celowo zatar-
tymi numerami identyfikacyjnymi.  

Dalsze czynności operacyjne w tej 
sprawie pozwoliły na zatrzymanie 
39-latka, któremu zabrzańscy śled-
czy przedstawili zarzuty kradzieży z 
włamaniem trzech samochodów. 
Ford Mustang, Volkswagen  Caddy  i 
Volkswagen Sirocco o łącznej warto-
ści blisko 120 tys. złotych zostały od-
zyskane. Zatrzymany mężczyzna był 
już wcześniej karany. Decyzją sądu 
najbliższe 3 miesiące spędzi w aresz-
cie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zatrzymali nożownika 
z Bielska-Białej

Amator cudzych 
samochodów 

w rękach policji

Pokłócili się o dziecko. 
Byli pijani

Napadli w tunelu

Odpowie za liczne 
kradzieże

Niemieckie śmieci do Polski
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NIERUCHOMOŚCI

— SPRZEDAM DOM —
n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. Rocha. 

Dojazd z dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM działkę budowlaną na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel.: 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 m – 2 
kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

— SPRZEDAM DZIAŁKĘ —
n SPRZEDAM pole o pow. 8134 m2, dł. 250 m, 

szer. 40 – 45 m w Częstochowie, ul. Juranda 
40/44. Tel. 887 627 682

— KUPIĘ MIESZKANIE —
n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią na I lub 

II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstocho-
wy. Tel. 413 880 040 (prosić Adama Klimasa)
— SPRZEDAM MIESZKANIE —

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 w 
kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w centrum 
Częstochowy. Tel. 662 014 102

— DO WYNAJĘCIA —
n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-

kową piwnicą. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

DO WYNAJĘCIA DOM w Częstocho-
wie. Tel. 609 39 18 70

USŁUGI

n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, 
lakiernictwo, tłumiki. Automat Trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62A. Tel. 509 876 249

n FLASHGSM – profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych oraz nawigacji GPS. 
Częstochowa, al. Wolności 10 (w bramie). 
Tel. 888 14 99 69

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
DOM

OKNA – DRZWI

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

FINANSE

LOMBARDY

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 

tel. 34 365 53 14

l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45

l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

MOTORYZACJA

AKUMULATORY

BLACHARSTWO

MEBLE / MOTORYZACJA

POGRZEBY

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

US£UGI
POGRZEBOWE
tel. 34 327 10 56

603 471 221
Czêstochowa

ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18

Bezgotówkowe
rozliczenia!

www.styx.com.pl

KUPON
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA   – NIERUCHOMOŚCI   – SPRZEDAM  
 – KUPIĘ  – MATRYMONIALNE  – INNE    – PRACA

Treść ogłoszenia: 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................... Nr tel. .....................................................

...................

NAUKA

— KURSY —

KURSY na KWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych 
pracowników ochrony warunkujące 

przedłużenie uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16

biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl 

Tel. 34 3616 425

PRZYJMĘ

n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe, stare 

klucze, krzyżyki i medaliki, stare monety, 

eurocenty. Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ srebro, może być złom. 

Tel. 667 499 164

SPRZEDAM

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski komplet z 

1896 r.: biblioteczka + komoda z marmurowym 

blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja. 

Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliwską, 

skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek kamienny, 

wys. 25 cm, średnica 23 cm; 3) Warsztat tkacki 

mały – zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm 

(długość podeszwy); 5) Magnetofon szpulowy 

ZK 140 (licencja grundig). Tel. 504 563 612

n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena 20 zł. 

Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V 
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136 tys. km, 

automatyczna skrzynia. Tel. 508 173 008,
504 209 884
 n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus 

GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 
tys. km, FULL OPCJA - 10500 zł / do 
negocjacji. 

Tel.: 608 825 187
PRACA

— DAM PRACĘ —
Pracowników bez doświadczenia 

do pomocy na budowie w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek 

2.200 zł netto! 
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE 
zarobki – do 1650 €, tel. 61 666 2993

MATRYMONIALNE

n SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata, skromny, 
uczciwy, bez nałogów pozna do stałego 
związku uczciwą kobietę o dobrym sercu, która 
kocha spokój, bez dzieci. Tel. 795 760 424. 
Częstochowa

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, pozna kobietę, 
chętnie puszystą, starszą.

Tel. 511 224 410 

n WOLNY – lat 51, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo – pozna panią. Stan 
cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać 
dzieci. Cel – stały związek.

www.LESENS.pl
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

ZAPRASZAMY!!!

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta

Szybka i darmowa dostawa

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE

ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY

i wiele wiêcej...

ŚRODKI CZYSTOŚCI

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 
REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)
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Wybrane samochody na dzień 2 sierpnia 2019 r.
ALFA ROMEO MiTo 
1.4 E, rok prod. 2010, kraj.,  
serwis
 

  18.900 zł

MAZDA 6 2.0 E, rok 
prod. 2018, kraj., 

I – wł., gwarancja, 

F-ra VAT
 

VW POLO 1,4 E+LPG, 

rok prod. 2009, kraj. 
 

 
18.900 zł  

KIA CEED 1.4 D, 
rok prod. 2017, kraj., 

I – wł.,serwis., gwarancja, 
F-ra VAT  

43.900 zł
 

BMW X5 3.0 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  I - wł.

  169.900 zł

FORD MONDEO V 2,0 
TDCI, rok prod. 2015, 
kraj., I – wł., serwis.,

F. VAT
 

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj., 
I – wł., serwis., F. VAT

 29.900 zł  

TOYOTA YARIS 1.0 E, 
rok prod. 2016, kraj., 

I – wł.,serwis. 

33.900 zł

n AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999 7.900 zł
n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, 
automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ, 
rok prod. 2001   6.900 zł
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002   2.800 zł
n CITROEN XSARA 1.6 E, rok prod. 1999  1.700 zł
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010  16.900 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009  14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016  32.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., 
serwis, F-ra VAT  29.900 zł
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008  16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002  5.900 zł
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010  22.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.  37.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D, 
rok prod. 2017, 9-osobowy  69.900 zł netto
n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006 19.900 zł
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis, F. VAT 31.900 zł
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł
n KIA SPORTAGE 1.7 CRDI, rok prod. 2011, 
polski salon  47.900 zł
n KIA VENGA 1.4 E, rok prod. 2015, kraj. 39.600 zł
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 zł
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002  8.800 zł
n NISSAN QASHQAI 1.5 D, rok prod. 2012,

 kraj., I – wł.  27.900 zł
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
 kraj., F. VAT  32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 1999  4.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016, 
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 42.800 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009 11.900 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.  33.900 zł
n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 15.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.6 TDI, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis. F. VAT 36.900 zł
n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004 9.900 zł
n TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015 
kraj., I – wł., serwis, 132 KM 47.900 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005 14.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj., I – wł.  54.900 zł  
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł  
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł
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