
Ponad 4 tysiące kibiców wzięło 
udział w 12. Ogólnopolskiej Pa-
triotycznej Pielgrzymce Kibiców 
na Jasną Górę. Przyjechali fani 
największych klubów piłkarskich 
z całej Polski, a także z dawnych 
Kresów Rzeczpospolitej Polskiej – 
z Wileńszczyzny, Białorusi i 
Ukrainy oraz z Węgier.

Pielgrzymom towarzyszyły inten-
cje modlitwy za Polskę, 
bohaterów narodo-
wych, cierpiących i cho-
rych oraz środowiska 
patriotyczne. - Każdy w 
swoim sercu przywozi 
intencje, które są dla 
niego ważne, bo chce-
my razem z Matką Bo-

żą rozpocząć ten nowy rok – mówił 
ks. Jarosław Wąsowicz , salezjanin, 
duszpasterz kibiców i kibic Lechii 
Gdańsk. – Natomiast tradycyjnie 
każdej pielgrzymce towarzyszy 
również refleksja nad jakimś waż-
nym wydarzeniem historycznym, 
które będziemy celebrować w tym 
roku. Z oczywistych względów ta-
kim najważniejszym jest 100-lecie 
Bitwy Warszawskiej z czasów wojny 
polsko-bolszewickiej, kiedy udało 
nam się pokonać Armię Czerwoną, 
nacierającą na Warszawę, i było to 
zwycięstwo ważne nie tylko dla Pol-
ski, ale także dla Europy i świata. I 
chcemy też Panu Bogu i Matce Naj-
świętszej za to podziękować, po-
chylić się nad tym wydarzeniem. Są 
z nami nasi przyjaciele – ks. Tade-

usz Isakowicz-Zaleski, Polacy z Kre-
sów, kibice węgierscy, więc dużo 
pięknych rzeczy dzieje się wokół tej 
pielgrzymki.

Pielgrzymka ma charakter pa-
triotyczno-religijny. - Ta pielgrzym-
ka była tak pomyślana jako spotka-
nie ludzi skupionych wokół idei pa-
triotyzmu, gdzie nie są już ważne 
barwy klubowe, gdzie na bok odsta-
wia się animozje, które przecież w 
sporcie, przy sportowej rywalizacji 
są od zawsze obecne, to jest wszyst-
ko nieważne – tutaj rozmawiamy o 
sprawach dla nas wspólnie waż-
nych, o Polsce, o polskiej historii – 
podkreślał Jarosław ks. Wąsowicz.

 „W stosunku do każdego z nas 
można wysnuć jakieś kontrowersje, 
to jest tylko kwestia woli, chęci. My-

ślę, że najważniejsze jest, że ci mło-
dzi ludzie tu chcą przyjechać – i nie 
tylko młodzi, bo przyjeżdżają ludzie 
w moim wieku, starsi. To jest waż-
ne, że razem tutaj stanowimy jedną 
wielką wspólnotę chrześcijańską, że 
potrafimy zaprezentować swoje 
poglądy, swoje uczucia religijne” – 
podkreśla Adam Jaworski.

Głównym punktem pielgrzymki 
była Msza św. w Kaplicy Matki Bo-
żej. Eucharystii przewodniczył abp 
Andrzej Dzięga, metropolita szcze-
cińsko-kamieński. Modlono się 
podczas niej za wszystkie intencje, 

które nadsyłali kibice z całej Polski.
Na zakończenie kapłani poświę-

cili tradycyjne barwy klubowe i 
transparenty patriotyczne. Po Mszy 
św. w Sali o. Kordeckiego odbył się 
patriotyczny koncert Pawła Piekar-
czyka, artysty, wykonującego po-
ezję śpiewaną, i spotkanie z zapro-
szonymi gośćmi, wśród nich Witol-
dem Gadowskim, dziennikarzem i 
publicystą. Pielgrzymka zakończyła 
pokaz  patriotycznych transparen-
tów i okolicznościowej oprawy.

Katarzyna Gwara

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

28. finał

Wspólnie zagraliśmy z Orkiestrą

Jasna Góra

Patriotyczna pielgrzymka kibiców

Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy padł rekord - deklaro-
wana kwota na zakończenie to 115 362 894 
zł (dla porównania w ubiegłym roku w 
chwili zakończenia finału było to ponad 
ponad 92 mln zł)! A to przecież dopiero po-
czątek - dokładny wyniki będzie znany za 
kilka tygodni.

Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczo-
na na zakup najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebu-
jących różnego rodzaju operacji. Fundacja 
ma zamiar skupić się przede wszystkim na ta-
kich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chi-
rurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochi-

rurgia. Zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone na zakup niezbędnego wyposażenia 
sal operacyjnych, oddziałów intensywnej te-
rapii pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki 
obrazowej takich jak lampy operacyjne,stoły 
operacyjne, diatermie, aparaty do znieczule-
nia, sprzęt monitorujący, urządzenia tele-
transmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C i 
zestawy endoskopowe. Cel finału obejmuje 
także zakup wyposażenia dla oddziałów in-
tensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przy-
padku planowane są zakupy inkubatorów, 
monitorów, respiratorów, a także strzykawek 
automatycznych i objętościowych. Ponadto, 
zarówno dla sal operacyjnych jak i oddziałów 
pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy 
ultrasonografów i echokardiografów.

Aby udało się zakupić odpowiedni sprzęt, 
do wspólnego grania przyłączyły się wszyst-
kie polskie miasta, i te mniejsze, i te większe. 
Na Orkiestrowej mapie nie zabrakło oczywi-
ście Częstochowy. Serce orkiestry w naszym 
mieście tradycyjnie zabiło na placu Biegań-
skiego. Była loteria, wyjątkowy bieg, licytacje, 
a także tradycyjne światełko do nieba i wielkie 
koncertowanie. Gwiazdami tego wieczoru w 
naszym mieście był zespół Tabu.

Wśród kwestujących był między innymi 
strażak ochotnik Paweł Pasek wraz z kilkulet-
nim synem druhem Szymonem. - Zawsze z 
wielką niecierpliwością oczekuję na finał WO-
ŚP. W tym roku pomagał mi synek. Był nie-
zwykle dumny i szczęśliwy, że może chodzić z 
puszką. Mówił o tym od kilku dni i nie mógł 
się doczekać, kiedy to wreszcie nastąpi. Ideal-
nie sprawdził się w tej roli - zaznaczał ze śmie-
chem Paweł. - Cześć naszych druhów z OSP 
Częstochowa Kuźnica Marianowa przepro-
wadzało warsztaty z udzielania pierwszej po-
mocy na imprezie organizowanej przez Azy-
mut 4x4, a część kwestowało na ulicach Czę-
stochowy - dodał.

 Kolejny raz częstochowianie potwier-
dzili to, że mają ogromne serca i bardzo 
chcą pomagać.

Ze wstępnych szacunków wynika, że jak na 
razie udało się zebrać ponad 115 mln złotych 
(dla porównania w ubiegłym roku w chwili za-
kończenia finału było to ponad ponad 92 mln 
zł)! Poza uliczną kwestą dochód powiększają 
środki z licytacji, czy aukcji oraz przeróżnych, 
innych imprez towarzyszących.

 Mimo że 28. Finał się już zakończył, jeszcze 
przez kilka tygodni można wspierać WOŚP 
przez internetowe aukcje. Ostateczny wynik 
zbiórki poznamy dopiero za kilka tygodni. 
Niebawem dowiemy się także, ile pieniędzy w 
tym roku ofiarowali częstochowianie. Na ra-
zie trwa wielkie liczenie.

Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Szarpali się 
w centrum 

miasta. 
Kobieta 

była 
poszukiwana

Prelekcje

Ferie ze strażą 
miejską  

i „Skrawkiem Nieba”

Częstochowscy strażnicy 
miejscy podczas patrolowania 
placu Daszyńskiego zobaczyli... 
szarpiącą się parę. Postanowili 
zainterweniować. W toku czyn-
ności okazało się, że kobieta 
jest poszukiwana przez jedną z 
komend powiatowych policji.

Do zdarzenia doszło w czwartek 
ok. godz. 21. Na pl. Daszyńskiego 
doszło do sprzeczki między kobietą 
i mężczyzną. Para zaczęła się szar-
pać. Strażnicy miejscy, którzy byli 
świadkami całego zdarzenia, po-
stanowili zainterweniować. Wtedy 
też okazało się, że kobieta jest po-
szukiwana przez policjantów z jed-
nej z komend powiatowych. Funk-
cjonariusze przewieźli ją na IV Ko-
misariat Policji.

Częstochowscy strażnicy 
miejscy – wraz ze Stowarzysze-
niem Pomocy Dzieciom 
„Skrawek Nieba” – zapraszają 
zorganizowane grupy przed-
szkolaków i młodzieży szkolnej 
na wycieczki po swojej sie-
dzibie. Będzie można m.in. 
spotkać się z Primą, służ-
bowym psem.

Pod hasłem „Ferie zimowe ze 
Strażą Miejską” młodzi goście za-
poznają się m.in.: z pracą straż-
ników, zwiedzą centrum monito-
ringu i wysłuchają prelekcji mul-
timedialnej. Będzie można też 
spotkać się też z Primą – lubia-
nym zwłaszcza przez najmłod-
szych psem służbowym strażni-
ków miejskich.

Tematyka prelekcji jest wcze-
śniej uzgadniana z opiekunami 
wycieczek. Przykładowe to:
 „Bądź bezpieczny na drodze – 

profilaktyka niebezpiecznych 
zachowań w drodze do szkoły 
i domu”

 „Rola i zadania Straży Miej-
skich w systemie bezpieczeń-
stwa miasta na przykładach 
zapisów monitoringu wizyjne-

go – profilaktyka zachowań ry-
zykownych i niebezpiecznych 
w przestrzeni publicznej”

 „Ferie wolne od używek – pro-
filaktyka zachowań ryzykow-
nych i niebezpiecznych w kon-
taktach z używkami, narkoty-
kami i NSP”

 „Mój przyjaciel REX – promo-
cja właściwych zachowań w 
kontaktach z psami”

  „Krucha wyobraźnia to kalec-
two”

 „Bezpieczne ferie 2020”
 „Stop SMOG” itp.

Aby umówić się na dany dzień 
i godzinę, należy zadzwonić do 
częstochowskiej Straży Miejskiej 
(tel. 34 368 31 92 w. 217) lub na-
pisać maila (skraweknieba@
gmail.com).

Siedzibę częstochowskiej Stra-
ży Miejskiej i „Skrawka Nieba” 
można zwiedzać w okresie ferii 
zimowych (13-24.01.2020) w dni 
robocze w godz. 10.00-13.00.

Zginął na miejscu

Tragiczny wypadek w Gniazdowie

In vitro

Kolejny maluszek przyszedł  
na świat

Zbiórka pieniędzy

Kierowca z Iranu ma ciężarówkę

71-letni kierowca volkswagena zginął w wypadku, 
do którego doszło w Gniazdowie. Mężczyzna na łuku 
drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z 
prawidłowo jadącym fordem.

Do zdarzenia doszło w czwartek (9.01.) około godziny 
16.45 na DW 789 w Gniazdowie. 71-letni kierowca vol-
kswagena jechał w kierunku Gniazdowa. W pewnym mo-
mencie, na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu i 
zderzył się z prawidłowo jadącym fordem, który poruszał 
się w kierunku Woźnik. Niestety, 71-letni mieszkaniec po-
wiatu częstochowskiego, który siedział za kierownicą vol-
kswagena, na skutek doznanych obrażeń, zginął na miej-
scu. Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin - pod nad-
zorem prokuratora - pracowali stróże prawa. Droga w 
tym miejscu była całkowicie zablokowana. Funkcjonariu-
sze wyznaczyli objazdy. Śledczy wyjaśniają dokładne 
przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Na świat przyszło ko-
lejne dziecko urodzone 
w ramach miejskiego 
programu dofinanso-
wania zabiegów in vitro. 
Jego rodzice odebrali 
wózek ufundowany 
przez częstochowską 
firmę Deltim.

Do tej pory w ramach 
miejskiego programu uro-
dziło się już 47 dzieci - 25 
dziewczynek i 22 chłopców, 

w tym 4 pary bliźniąt.
Od pierwszej edycji pro-

gram wspiera częstochow-
ska firma Deltim, która każ-
demu dziecku funduje wó-
zek własnej produkcji. Ko-
lejny z nich trafił 9 stycznia 
do rodziców najmłodszego 
dziecka. Dziewczynka przy-
szła na świat w grudniu 
ubiegłego roku.

W tym roku, w ramach 
realizacji programu, ma 
przyjść na świat siedmioro 
dzieci.

Fardin Kazemi, kierowca z 
Iranu ma już nowy samochód - 
scanię 2013/2014. Jego stara 
ciężarówka popsuła się pod 
Częstochową. W zakupie auta 
pomogli mu polscy kierowcy.

Fardin, kierowca ciężarówki z 
Iranu utknął na początku grudnia 
2019 roku na DK-1 w Koziegło-
wach. Przyjechał do Polski i Czech z 
rodzynkami. Niestety jego stara, 
amerykańska ciężarówka z 1988 
roku popsuła się.   Fardin „koczo-
wał” na trasie przez kilka dni, naj-
pierw sam próbował naprawić au-
to. Potem z pomocą pospieszyli 
polscy kierowcy. Kiedy próba na-
prawienia silnika okazała się nie-
skuteczna w internecie ruszyła 
zbiórka pieniędzy, a kierowca z Ira-
nu zamieszkał w hotelu.

Jeszcze w grudniu udało się  ze-
brać 250 tys. zł. Kierowcy znaleźli 
scanię w Radzyniu Podlaskim, trze-
ba było jednak spełnić wymogi sta-
wiane przez irański konsulat. Far-
din musiał więc przed świętami po-
lecieć do Iranu po stosowne doku-
menty. Teraz jego Scania z 2013 
roku ma 630 tys. km przebiegu, 
wyposażona jest m.in. w urządze-
nie wspomagające długotrwałe ha-
mowanie, skórzaną tapicerkę, zau-
tomatyzowaną skrzynię biegów 
oraz silnik V8.

Fardin od 27 lat przemierza 
transkontynentalną trasę z Iranu 
do Polski, która przebiega przez 

Turcję, Bułgarię, Serbię, Węgry, 
Słowację, Czechy.  - Cała akcja po-
mocy wywołała poruszenie ludzi 
zarówno w Iranie, jak i w Polsce. 
Oni nami, my nimi zaczęliśmy inte-
resować się pod względem kultu-
rowym, historycznym, ekonomicz-

nym, społecznym i pewnie wielo-
ma innymi - piszą na facebooku or-
ganizatorzy zbiórki Help Interna-
tional - Polski Kontyngent Pomocy 
Irańskiemu Kierowcy.

bea

Policja

Poszukują 
świadków 
wypadku 

przy Galerii 
Jurajskiej

Funkcjonariusze poszukają 
świadków wypadku, do którego 
doszło kilkanaście dni temu 
przy ul. Krakowskiej w rejonie 
zjazdu do Galerii Jurajskiej. 
Zginął wówczas 73-letni męż-
czyzna.

Do zdarzenia doszło 4 stycznia, 
około godziny 18.50, przy ulicy Kra-
kowskiej 26 - na skrzyżowaniu z 
łącznikiem z ulicy Krakowskiej i uli-
cy Kanał Kohna. - Kierowca BMW 
X1 skręcał w lewo z ulicy Krakow-
skiej w drogę łączącą ją z Kanałem 
Kohna. Mężczyzna nie zachował 
jednak szczególnej ostrożności 
podczas zbliżania się do oznako-
wanego przejścia i potrącił 73-latka 
- przypomina sierż.szt. Kamil So-
wiński z częstochowskiej policji. 
Pieszego nie udało się uratować. - 
Zwracamy się do świadków zda-
rzenia mogących pomóc w ustale-
niu okoliczności wypadku o nie-
zwłoczny kontakt z Wydziałem Kry-
minalnym KMP w Częstochowie ul. 
Popiełuszki 5, tel. 369-12-80 lub 
369-14-28 - apeluje sierż.szt. Kamil 
Sowiński.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zatrzymali kłusownika

Próbował potrącić policjantów

Dotkliwie pobili znajomego

Uwięził byłą partnerkę

Pobił kolegę.  
Mężczyzna nie żyje

Szybka reakcja łowczego 
pomogła policjantom w 
ustaleniu i zatrzymaniu 
kłusownika. Myśliwy usły-
szał odgłosy wystrzałów i 
wezwał mundurowych. 
Przy użyciu lornetki 
ustalił, na którą posesję 
wciągnięto martwą zwie-
rzynę. Policjanci znaleźli 
na niej tuszę sarny. Wła-
ściciel posesji oraz jego 
dwaj kompani zostali za-
trzymani.

W poniedziałek w nocy, dy-
żurny tarnogórskiej jednostki 
odebrał zgłoszenie od łow-
czych jednego z kół o tym, że 
na terenie gminy Tworóg do-
szło najprawdopodobniej do 
skłusowania zwierzyny leśnej. Na miejsce 
pojechali policjanci z Tworoga oraz tarno-
górscy wywiadowcy. Stróże prawa ustalili, że 
łowczy usłyszał odgłos strzałów z broni my-
śliwskiej, kiedy z ambony obserwował teren. 
Mężczyzna użył lornetki i na polu zauważył 
trzech mężczyzn oraz martwą zwierzynę cią-
gniętą w kierunku jednej z posesji. Myśliwy 
natychmiast skontaktował się z prezesem 
koła łowieckiego, który jednak nie miał infor-
macji na temat polowań w tym rejonie. 

Policjanci trafili do posesji, gdzie zacią-
gnięto zwierzę. Zastali tylko właściciela. Dwaj 

pozostali mężczyźni zostali zatrzymani przez 
tarnogórskich wywiadowców przy pobliskiej 
stacji benzynowej. Na posesji stróże prawa 
zauważyli zaparkowany samochód, w któ-
rym dostrzegli broń myśliwską. Pies jednego 
z łowczych za domem znalazł martwa sarnę. 
Zwierzę miało rany postrzałowe.

Policjanci zatrzymali mężczyzn oraz za-
bezpieczyli znalezioną w samochodzie broń 
myśliwską i kilka sztuk amunicji. Mieszkańcy 
powiatu tarnogórskiego zostali przesłucha-
ni. Jeden z nich, 33-letni właściciel, który miał 
zgodę na posiadanie broni, usłyszał zarzut 
nielegalnego polowania. Grozi mu kara 5 lat 
więzienia.

Nie zatrzymał się do 
kontroli, wjechał na skrzy-
żowanie na czerwonym 
świetle, próbował potrącił 
interweniujących poli-
cjantów, taranując przy 
tym radiowóz. Mundurowi 
oddali strzały w kierunku 
pojazdu. 24-letni mieszka-
niec Katowic został 
zatrzymany i usłyszał za-
rzuty. Sąd rejonowy 
przychylił się do wniosku 
mikołowskich śledczych i 
tymczasowo aresztował 
mężczyznę. Najbliższe 3 
miesiące 24-latek spędzi w 
więzieniu.

W piątek 10 stycznia przed godziną 21.00 
do dyżurnego mikołowskiej komendy wpły-
nęło zgłoszenie, iż w Mikołowie na ulicy Mu-
sioła (tuż przy DK-44) w samochodach gro-
madzą się osoby w kominiarkach na gło-
wach. Na miejsce skierowano patrole, w tym 
dzielnicowych, którzy również byli w rejonie. 
To oni podjęli interwencję wobec kierujące-
go audi, którego pojazd był w grupie okre-
ślonej w zgłoszeniu. Kierowca audi naruszył 
przepisy ruchu drogowego, między innymi 
wjeżdżając na pobliskie skrzyżowanie na 
czerwonym świetle. Policjanci wyprzedzili 
audi, a kiedy wyszli z radiowozu i wydali sy-
gnały nakazujące zatrzymanie samochodu, 
kierowca próbował ich potrącić. Mundurowi 
oddali strzały z broni służbowej w kierunku 
pojazdu.

Auto zatrzymało się około 300 metrów od 
skrzyżowania w stronę Katowic, taranując 
wcześniej nieoznakowany radiowóz krymi-
nalnych, którzy również brali udział w pości-
gu. Kierującym okazał się 24-letni mieszka-
niec Katowic. Mężczyzna w chwili zdarzenia 
był trzeźwy. Trafił do szpitala z raną głowy, 
jednak lekarz wykluczył, aby była to rana po-
strzałowa. Został zatrzymany i trafi do poli-
cyjnej izby zatrzymań. Wiadomo, że nie po-
dróżował sam. Było z nim co najmniej dwóch 
mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zdarzenia.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy 

oraz wykonane czynności pozwoliły miko-
łowskim kryminalnym przedstawić kierowcy 
audi zarzuty. Sąd Rejonowy w Mikołowie 
przychylił się do wniosku mikołowskich śled-
czych i tymczasowo aresztował 24-latka. 
Najbliższe trzy miesiące katowiczanin spędzi 
w więzieniu. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Czynności w sprawie nadal trwają. Poli-
cjanci wciąż poszukują pozostałych osób, 
które jechały z 24-latkiem w samochodzie. 
Dochodzenie prowadzone jest pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej w Mikołowie.

Sosnowieccy policjanci przy wsparciu 
mundurowych z Oddziału Prewencji Po-
licji w Katowicach zatrzymali 4 
mężczyzn, którzy dotkliwie pobili swo-
jego znajomego w jednym z hoteli w 
dzielnicy Niwka. Całej czwórce proku-
rator przedstawił już zarzuty. Wobec 
mężczyzn zastosowano środki zapobie-
gawcze. Grozi im do 3 lat więzienia.

37-letni mężczyzna został zaatakowany w 
pokoju jednego z hoteli w dzielnicy Niwka. 
Już ze wstępnej relacji pokrzywdzonego wy-
nikało, że pobili go czterej mężczyźni. Sosno-
wieccy policjanci ustalili, gdzie przebywają 

sprawcy, jednak by ich zatrzymać konieczne 
było wsparcie. Pomocy takiej udzielili poli-
cjanci katowickiego oddziału prewencji, peł-
niący tego dnia służbę na ulicach Sosnowca. 
Wszyscy sprawcy w wieku 19-41 lat zostali 
zatrzymani. Stróże prawa zgromadzili ob-
szerny materiał dowodowy, po ocenie które-
go prokurator zdecydował o przedstawieniu 
zatrzymanym zarzutów pobicia 37-latka. 
Wobec wszystkich zastosował również środ-
ki zapobiegawcze. Mężczyźni zostali objęci 
policyjnym dozorem, mają zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonego i nie mogą wyjeż-
dżać z kraju. Wszystkim grozi do 3 lat więzie-
nia.

Kryminalni zatrzymali 39-latka, 
który w nocy z 29 na 30 grudnia prze-
trzymywał byłą konkubinę w swoim 
mieszkaniu wbrew jej woli. Kobieta była 
skuta kajdankami i bita. W czwartek za-
brzański sąd zastosował wobec 
mężczyzny środek zapobiegawczy w po-
staci aresztu na okres 3 miesięcy. Za 
pozbawienie wolności ze szczególnym 
udręczeniem grozi mu kara nie mniejsza 
niż 3 lata więzienia.

W poniedziałek zabrzańscy policjanci uzy-
skali informację o 37-letniej mieszkance Za-
brza, która  w nocy z 29 na 30 grudnia zosta-
ła na kilka godzin pozbawiona wolności 
przez swojego byłego konkubenta. 39-latek 
używając przemocy, przykuł kobietę łańcu-
chem i kajdankami do kaloryfera w swoim 

mieszkaniu w dzielnicy Biskupice. Przez kilka 
godzin rozmawiał z nią na temat ich związ-
ku. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczy-
zna miał przy sobie kij bejsbolowy, którym 
bił pokrzywdzoną. Kobieta sama zdołała się 
uwolnić, wykorzystując moment, kiedy jej 
były konkubent zasnął. Sprawa wyszła na 
jaw dopiero po tygodniu, a śledczy od razu 
wkroczyli do akcji i zatrzymali agresora. Męż-
czyzna usłyszał już zarzut pozbawienia wol-
ności ze szczególnym udręczeniem, za co 
grozi mu kara minimum 3 lat więzienia. Jed-
nym z prawdopodobnych motywów działa-
nia mężczyzny była zazdrość. W przeszłości 
mężczyzna był notowany przez policją za 
przestępstwa przeciwko mieniu. W czwartek 
na wniosek prokuratury zabrzański sąd za-
stosował wobec mężczyzny środek zapobie-
gawczy w postaci aresztu na okres 3 miesię-
cy. Czynności w sprawie trwają. 

Na wniosek policji i prokuratury, bę-
dziński sąd wydał postanowienie o 
tymczasowym aresztowaniu sprawcy 
śmiertelnego pobicia. 39-latek z Bę-
dzina dotkliwie pobił 30-latka w jednym 
z mieszkań w dzielnicy Grodziec. W wy-
niku doznanych obrażeń, mężczyzna po 
kilku dniach zmarł. Jego oprawcy grozi 
12 lat więzienia.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia do-
szło w nocy 21 września na terenie będziń-
skiej dzielnicy Grodziec. 39-latek zaatakował 
znanego mu 30-latka bez wyraźnego powo-

du. Jak ustalili policjanci, mężczyźni byli pod 
wpływem alkoholu. Dotkliwie pobity miesz-
kaniec Będzina nie zgłosił zajścia organom 
ścigania. Co więcej mężczyzna w poniedzia-
łek rano pojawił się w pracy. Jego stan zdro-
wia pogarszał się jednak z każdą chwilą. 
Ostatecznie ofiara pobicia trafiła do szpitala, 
jednak pomimo udzielonej pomocy medycz-
nej, w wyniku doznanych obrażeń mężczy-
zna zmarł. 39-letni oprawca został zatrzyma-
ny w miniony czwartek. Na wniosek policji i 
prokuratury będziński sąd wydał postano-
wienie o tymczasowym  aresztowa-
niu  sprawcy przestępstwa na trzy miesią-
ce. Grozi mu 12 lat więzienia.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n OPEL CORSA D 2007 
1.4 BENZYNA + LPG 
srebrny metalik, 5-drzwiowy 
przebieg: 182 000 km 
cena: 13 800 do negocjacji 
tel. 664 584 459

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

n PRZYJMĘ stare telefony 
komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

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

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO
Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

USŁUGI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł. 29.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016 32.900 zł

n NISSAN MICRA  1.2 E, rok prod. 2016, kraj., 
I-wł., serwis, F-VAT 24.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009 16.900 zł

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 30.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n MERCEDES C200 2.0 E, rok prod. 2010, kraj., F-VAT 35.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj. 47.500 zł

n SEAT ALTEA XL 2.0 D, rok prod. 2012 26.500 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

n NISSAN JUKE 1.5 D, rok prod. 2014 39.900 zł

n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

RENAULT MEGANE  
1.2 E, rok prod. 2016,  
F. VAT, serwis,  
I - wł.

39.900 zł

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

RANGE ROVER EVOQUE 
2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 

107.900 zł

49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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