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Częstochowa

Bezdomni nie będą mieli się gdzie podziać?

Wały Dwernickiego

„Ryneczek” jednak bez przetargu?
Światełko w tunelu dla Stowarzy-

szenia Kupców Targowiska „Wały 
Dwernickiego”. Podczas 
czwartkowej sesji prezydent 
skieruje projekt uchwały do-
tyczący wyrażenia zgody na 
oddanie im w dzierżawę w 
trybie bezprzetargowym te-
renu targowiska miejskiego. 
Miałaby ona obowiązywać 
przez dwa lata.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców 
Targowiska „Wały Dwernickiego” spotkali 
się ponownie z władzami miasta 18 grud-
nia. Cel? Rozmowa o przyszłości miejskiego 
targowiska „Wały Dwernickiego” i możli-
wość przyjęcia rozwiązania zgodnego ze 
standardami prawnymi, a także interesem 
społecznym i zawodowym wszystkich osób 
handlujących obecnie na ryneczku. - Przed-
stawiciele Zarządu Stowarzyszenia Kupców 
Targowiska „Wały Dwernickiego” oświad-
czają, że zachowanie niektórych osób pra-

gnących reprezentować środowisko han-
dlowców z Ryneczku wykroczyło, zarówno 
w czasie spotkania z prezydentem miasta 
(12 grudnia), jak i w dniu nadzwyczajnej se-
sji Rady Miasta Częstochowy (13 grudnia), 
poza ramy i normy ogólnie przyjęte - czyta-
my we wspólnym oświadczeniu obu stron.

Zarząd Stowarzyszenia w imieniu swoim i 
swoich członków przeprosił przedstawicieli 
władzy wykonawczej i uchwałodawczej za sy-
tuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Prezydent po kolejnym wysłuchaniu ar-

gumentów kupców, zadeklarował zapropo-
nowanie rozwiązania związanego z dzierża-
wą targowiska, które byłoby zgodne z ocze-
kiwaniami handlujących, a jednocześnie 
brało pod uwagę interes publiczny miasta.

W związku z tym, podczas czwartkowej 
sesji skieruje projekt uchwały dotyczący 
wyrażenia zgody na oddanie im w dzierża-
wę w trybie bezprzetargowym terenu tar-
gowiska miejskiego. Miałaby ona obowią-
zywać przez dwa lata.

Katarzyna Gwara

Media społecznościowe obiegły nie-
pokojące informacje mówiące o tym, że 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wraz z nowym rokiem przestanie finan-
sować schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn prowadzone przez Caritas Ar-
chidiecezji Częstochowskiej. Pojawiły 
się doniesienia mówiące o tym, że czę-
stochowianie zostaną „przeprowadzeni” 
do innych miast. - Nieuzasadnione są 
więc na ten moment wszelkie stwier-
dzenia mówiące o tym, iż zapadła 
decyzja o przeniesieniu osób bezdom-
nych w inne miejsce. Nie ma też 
możliwości teraz i w przyszłości, by ko-
gokolwiek przenieść wbrew jego woli 
– podkreśla Małgorzata Mruszczyk, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie.

Umowa z Caritas na świadczenie usług w 
postaci schronienia w schronisku dla osób 
bezdomnych obowiązuje do końca roku. - W 
związku z tym jest konieczność przeprowa-
dzenia transparentnej procedury wyłonienia 
podmiotu, który będzie realizował to zada-
nie od 1 stycznia 2020 roku – w tym przypad-
ku było to postępowanie przetargowe 
otwarte dla wszystkich chętnych oferentów 
(w tym także Caritas) – zaznacza Małgorzata 
Mruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Częstochowie. Zadanie 
było podzielona na cztery części. Realizacją 
tylko jednej z nich miałoby się zająć często-
chowskie Stowarzyszenie „Agape” (udziele-
nie schronienia w schronisku dla osób bez-
domnych dla średniomiesięcznie 75 męż-
czyzn). Pozostałe „części” wygrały firmy spo-
za naszego miasta – Akademia Innowacji 
Społecznych z Międzyborowa na udzielenie 
schronienia w schronisku dla osób bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi dla średnio 
miesięcznie 40 mężczyzn, MONAR z Bełcha-
towa na udzielenie schronienia w schroni-
sku dla osób bezdomnych dla średnio mie-
sięcznie 5 kobiet oraz udzielenie schronienia 
w schronisku dla osób bezdomnych dla 
średnio miesięcznie 35 mężczyzn (w tym 
ostatnim przypadku swoją ofertę złożył rów-
nież Caritas). - Z przykrością przyjąłem infor-
mację, w której wraz z decyzją MOPS-u za-

przestaje się współpracy z Caritas w prowa-
dzeniu jedynego i najstarszego Schroniska 
dla Mężczyzn w Częstochowie – mówi ks. 
Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej. - Informacja ta o tyle jest 
przykra że poszkodowanymi są BEZDOMNI 
traktowani jak “towar”, który można przewo-
zić z miejsca na miejsce bez rozmowy i od-
powiedniego przygotowania. Podopieczni 
są zbulwersowani – osobiście ich rozumiem 
– bo po raz kolejny traktowani są przedmio-
towo i na zasadzie “za ile” możemy pozbyć 
się problemu. Jest już zimno, a oni będą 
przewożeni do Bełchatowa – bo “za tyle są 
warci”! Jesteśmy bezradni w decyzji włodarzy 
miasta oraz zaskoczeni formułą, w której 
jest tyle niejasności i przebiegłych mechani-
zmów zarządzania - lub jego braku. Schroni-
sko to niewielki dom, w którym możemy dać 
schronienie 45 osobom. To ludzie schoro-

wani, bez środków do życia – a średnia wie-
ku mieszkańców to 60 lat. Chcą mieszkać w 
Częstochowie, bo to są częstochowianie! – 
podkreśla.

Małgorzata Mruszczyk, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Często-
chowie uspokaja i twierdzi, że stwierdzenia 
sugerujące, że MOPS zerwał umowę współ-
pracy z częstochowskim Caritas są niepraw-
dziwe. - Stan faktyczny na dziś jest taki, iż 
zgodnie z wymogami formalnymi zostały 
ogłoszone wyniki postępowania przetargo-
wego. Sprawa jest jednak w toku, żadne 
umowy nie zostały podpisane, podejmowa-
ne są  działania, które pozwolą na rozstrzy-
gnięcie sprawy. Nieuzasadnione są więc na 
ten moment wszelkie stwierdzenia mówiące 
o tym, iż zapadła decyzja o przeniesieniu 
osób bezdomnych w inne miejsce. Nie ma 
też możliwości teraz i w przyszłości, by kogo-

kolwiek przenieść wbrew jego woli - tłuma-
czy. - Prosimy o zaprzestanie formułowania 
i rozpowszechniania stwierdzeń, które nie 
odpowiadają faktycznej sytuacji, wywołują 
niepotrzebny strach i dezorientację u osób 
bezdomnych, a tym samym narażają je na 
ogromny stres. Wielowymiarowe wsparcie 
osób bezdomnych i ich podmiotowe trakto-
wanie było i jest priorytetem w naszym 
ośrodku. MOPS w Częstochowie od lat po-
maga tym osobom w sposób wzorcowy. 
Prowadzi liczne działania, które mają wes-
przeć je zarówno doraźnie jak i długofalowo. 
Jest liderem partnerstwa na rzecz przeciw-
działania problemowi bezdomności. Tym 
bardziej nieuzasadnione i godzące w dobre 
imię ośrodka są twierdzenia, jakoby osoby 
bezdomne były „wyrzucane z Częstochowy” 
- podsumowuje.

Katarzyna Gwara
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Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Częstochowie przygotowali dla 
najmłodszych niecodzienny 
prezent. Napisali scenariusz 
bajki „Pani Mikołajowa i elfia 
maskarada”, a następnie zapre-
zentowali ją w formie 
przedstawienia na profesjo-
nalnej scenie. W tym roku 
udało im się nawet namówić do 
współpracy Huberta Urbań-
skiego, prowadzącego m.in. 
program „Milionerzy”.

MOPSołajki to spotkanie mikołajo-
we od kilku lat organizowane przez 
MOPS dla najmłodszych. W świątecz-
nej atmosferze wręczane są upomin-
ki, tradycją stało się też przedstawie-
nie świąteczne, które w całości przy-
gotowują pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czę-
stochowie. Sami wymyślają bajkę, pi-
szą scenariusz, przygotowują sceno-
grafię a następnie odgrywają role bo-

haterów inscenizacji.
– Jestem bardzo dumna z pracow-

ników ośrodka – podkreśla dyrektor 
MOPS Małgorzata Mruszczyk. – 
Wiem, ile pracy kosztowało ich przy-
gotowanie przedstawienia na tak 
profesjonalnym poziomie. Cieszę się 
ogromnie, bo dzięki takim działa-
niom mamy okazję pokazać, że pra-
cownicy MOPS to osoby zaangażo-
wane, z ogromny sercem, kreatyw-
nością, ale też chęcią do podejmowa-
nia działań wykraczających znacznie 
poza codzienne obowiązki służbowe.

Charakterystyczne dla inscenizacji 
przygotowywanych przez pracowni-
ków MOPS są dowcipne dialogi i róż-
norodne nawiązania. Pojawiły się 
również motywy częstochowskie. - 
Okazało się, że Mikołaj i Pani Mikoła-
jowa są miłośnikami naszego mia-
sta, zaprezentowane zostały nawet 
zdjęcia z ich zaręczyn na Placu Bie-
gańskiego - zdradza Olga Dargiel, 
rzecznik prasowy MOPS. - Nie mo-
gło też zabraknąć zaskakujących 
zwrotów akcji – w jednej ze scen wy-

świetlono nagranie przygotowane 
specjalnie na potrzeby inscenizacji 
przez Huberta Urbańskiego, popu-
larnego dziennikarza, aktora i pre-
zentera telewizyjnego, który bardzo 
pozytywnie zareagował na prośbę 
pracowników MOPSu i bez wahania 
wspomógł przedstawienie - dodaje.

Wszystko to sprawiło, że sztuka 
spotkała się bardzo pozytywnym 
odbiorem.

– Nasi pracownicy przygotowali 
dla najmłodszych świetny prezent. 
Najmłodsi widzowie reagowali bar-
dzo żywiołowo, widać było, że baj-
ka sprawiła im wiele radości – mó-

wi wicedyrektor MOPS Iwona Bory-
siuk. – Co ważne, nie zabrakło też 
mądrego morału oraz udziału dzie-
ci w pozytywnym zakończeniu pe-
rypetii głównych bohaterów.

Fabuła przedstawienia „Pani Mi-
kołajowa i elfia maskarada” to kon-
tynuacja historii z zeszłego roku. - 
Zła wróżka, którą w pierwszej czę-
ści bajki udało się odczarować i sto-
pić lód w jej sercu, w tegorocznej 
odsłonie jest Panią Mikołajową. Ak-
cja spektaklu toczy się w domu 
Świętego Mikołaja. Wobec niezapo-
wiedzianej kontroli z baśniowego 
ministerstwa, bohaterowie musieli 
ukryć, że Mikołaj gdzieś zniknął. Pa-
ni Mikołajowa, Elfy i Śnieżynki pró-
bują wielu sposobów, by prawda 
nie wyszła na jaw - opowiada Olga 
Dargiel. Po lawinie zdarzeń wywo-
łanych przez kłamstwo, sytuację 
uratowały dzieci, które w głosowa-
niu zdecydowały, by bohaterowie 
postawili na szczerość i prawdo-
mówność.

zdj.  Jakub Pasieka
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Centrum miasta
Rusza gwiazdkowa 

aleja

Częstochowa
W sobotę możesz 

oddać liście

Uwaga kierowcy

Przebudowa ulicy 
Ostrej

Lubliniec

Pijany kierowca zatrzymany dwa razy  
w ciągu dwóch dni. Miał prawie 3 promile

MOPS

Pani Mikołajowa i elfia maskarada

MZDiT
Linia 69 wraca na stałą trasę

„Światło, które daje moc...”
Betlejemskie światełko już w Częstochowie

W centrum miasta poczujemy przedsmak zbliżających 
się świąt. 18 grudnia w III alei rozpoczynają się bo-
wiem XIII Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa Aleja”.

Na stoiskach będzie można kupić produkty świątecz-
ne i regionalne oferowane przez wystawców z Polski i 
zagranicy.

W sobotę i w niedzielę, 21 i 22 grudnia w specjalnie 
przygotowanych namiotach, odbywać się będą ani-
macje artystyczne dla dzieci i młodzieży, gry, zabawy i 
konkursy o tematyce bożonarodzeniowej. Stoiska wy-
stawców będą czynne od godz. 11.00 do 19.00.

XIII Targi Bożonarodzeniowe „Gwiazdkowa 
Aleja”

18-22 grudnia 2019 r. III Aleja Najświętszej Maryi Panny
21-22.12.2019 (sobota, niedziela) w godz. 12.00-18.00:

animacje świąteczne ze Śnieżynką/ Elfem
konkursy, zabawy muzyczno-ruchowe
tańce mikołajkowe
wizyta św. Mikołaja - Mikołaj chodzący po alejach
konkurencje sportowe
zabawy z rekwizytami świątecznymi
budowanie miasta św. Mikołaja-kubkowe szaleń-

stwa
gry planszowe świąteczne
malowanie twarzy
warsztaty plastyczne

22.12.2019 (niedziela)
15.00 -  Poczta św. Mikołaja – wysyłamy do nieba ba-

lony z życzeniami
16.00 – Betlejemskie Ogniobranie - przekazywanie 

Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańców

Sobota 21 grudnia to ostatnia 
szansa na odbiór liści zebranych w 
workach. Mieszkańcy domów jedno-
rodzinnych w dzielnicach: 
Podjasnogórska, Śródmieście, Trzech 
Wieszczów, Stradom proszeni są o wy-
stawienie ich przed godziną 6.30.

W przypadku nieruchomości wieloro-
dzinnych oraz niezamieszkałych potrzebę 
odbioru należy zgłosić do Częstochowskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 
o.o. telefonicznie pod numerem: 34 322-60-
37 lub mailowo na adres: duz@czpk.czest.pl

Przy tej okazji przypominamy, że spalanie 
liści jest niedozwolone, a w przypadku nie-
dostosowania się do tego zakazu należy li-
czyć się z interwencją funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej.

UWAGA!!!
W przypadku, jeżeli zapomnieliśmy o ter-
minie wcześniejszych odbiorów liści, któ-
re odbyły się 30 listopada, 7 i 14 grudnia, 
teraz jest ostatni moment, kiedy można 
zgłaszać interwencyjny odbiór z posesji 
zlokalizowanych w dzielnicach innych 
niż wskazane w harmonogramie na 21 
grudnia. Zgłoszenia będą zrealizowane 
w miarę możliwości technicznych, po od-
biorze liści w dzielnicach objętych har-
monogramem.

Uwaga kierowcy! W dzielnicy 
Ostatni Grosz rozpoczęły się 
prace związane z przebudową 
ul. Ostrej. Ich zakończenie pla-
nowane jest na piątek 20 
grudnia. Możemy więc spo-
dziewać się chwilowych 
utrudnień w ruchu.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 

w Częstochowie informuje, że od 
17 grudnia (wtorek)   w związku z 
przebudową drogi, na ul. Ostrej wy-
stąpią utrudnienia w ruchu.

Wykonawcą robót jest spółka 
Rafalin z Blachowni. Koszt prac to 
38,6 tys. zł.

Zadanie jest realizowane w ra-
mach miejskiego programu budo-
wy i przebudowy dróg lokalnych.

Skrajną nieodpowiedzialnością i całkowitym 
lekceważeniem przepisów wykazał się 37-letni 
mieszkaniec Lublińca, którego dwa razy w ciągu 
niespełna dwóch dni zatrzymywali policjanci. 
Powód? Jazda w stanie nietrzeźwości. Za swoje 
postępowanie mężczyzna stanie przed sądem. 
Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Pierwszy raz mężczyzna został zatrzymany przez 
policjantów w ubiegły piątek, krótko po godzinie 12 na 
ulicy Oleskiej w Lublińcu. W trakcie kontroli okazało się, 
że kierujący peugeotem ma prawie 3 promile alkoholu 

w organizmie. Niestety mężczyzna wykazał się lekko-
myślnością i kilka minut po północy, na ulicy Mickiewi-
cza, po raz drugi w odstępie kilku godzin wpadł w ręce 
mundurowych znów prowadząc na tzw. „podwójnym 
gazie” ten sam pojazd. Policyjne urządzenie do bada-
nia stanu trzeźwości ponownie wykazało u niego bli-
sko 3 promile alkoholu. Tym razem pojazd sprawcy zo-
stał odholowany na policyjny parking, a 37-latek za 
swoje nieodpowiedzialne zachowanie i całkowite lek-
ceważenie przepisów stanie przed sądem. Grozi mu 
kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadze-
nia pojazdów i nawiązka w kwocie minimum 5 tysięcy 
złotych.

- Od piątku, 20 grudnia, przestanie 
obowiązywać trasa objazdowa dla 
linii nr 69 – informuje MZDiT.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że 
od piątku, 20 grudnia, zostanie dopuszczony przejazd 
autobusów komunikacji zbiorowej na drodze nr 1056 

S w miejscowości Młynek i w zawiązku z tym przesta-
nie obowiązywać trasa objazdowa dla linii nr 69.

Przystanki zastępcze usytuowane przy skrzyżo-
waniu ulic Szafirowej i Wiosennej zostaną zlikwido-
wane, natomiast obowiązywać będą znowu 
wszystkie przystanki zlokalizowane na stałej trasie 
linii nr 69 w Młynku i Mazurach.

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem, 
do Częstochowy dotarło Betlejemskie 
Światło, które symbolizuje pokój, porozu-
mienie i pojednanie między narodami. 
Harcerze z częstochowskiego Hufca ZHP 
przekazali je prezydentowi miasta. Co roku 
akcji towarzyszy inne hasło – tym razem 
brzmi ono: ,,Światło, które daje moc…”.

Akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Po-
koju zapoczątkowały w 1986 roku austriackie me-
dia jako działanie na rzecz chorych i samotnych. 
Dzięki współpracy ze skautami, akcja obejmuje nie-
malże całą Europę. Wszystko zaczyna się na po-
czątku grudnia w Grocie Narodzenia Pańskie-
go w Betlejem. To tutaj od płonących lamp 
oliwnych zabierane jest światło. Samolotem 
zostaje przetransportowane do Wiednia, 
gdzie ma miejsce uroczyste przekazanie eu-
ropejskim organizacjom skautowym. Po ode-
braniu ognia przez harcerzy od Słowaków, 
jeszcze w tym samym dniu trafia ono do Za-
kopanego, Krakowa i na Jasną Górę. Zwycza-
jem stało się, że ma to miejsce w III niedzielę 

adwentu. Od tego momentu światło rozpo-
czyna swoją wędrówkę po całej Polsce, która 
trwa aż do Wigilii. W tym okresie betlejemski 
ogień zapłonie w wielu urzędach, instytu-
cjach, kościołach, ale przede wszystkim na wi-
gilijnych stołach. Do Polski Betlejemskie Świa-
tło Pokoju trafia za pośrednictwem skautów 
ze Słowacji. Symboliczne przekazywanie 
ognia zazwyczaj ma miejsce na Łysej Pola-
nie.  Oprócz Polski, przekazywane jest rów-
nież za granicę: Do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Li-
twy, Niemiec i Danii. 

W 29-letniej historii akcji nigdy nie zdarzyło się, by 
Betlejemskie Światło Pokoju nie wyruszyło w 
drogę. Skauci – wśród nich także harcerki i har-
cerze ZHP – niosą lampiony ze Światłem do pa-
rafii, szkół, szpitali, urzędów i domów.

W Częstochowie Betlejemskie Światło Poko-
ju zapłonęło na Jasnej Górze już w niedzielę, 15 
grudnia, podczas mszy świętej w Kaplicy Cu-
downego Obrazu. W poniedziałek delegacja 
częstochowskiego ZHP przyniosła płomień do 
Urzędu Miasta.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara



Nadmierna prędkość była przyczyną 
zdarzenia, do którego doszło na ulicy 
Gzelskiej w Rybniku. I choć zdarzenie 
wyglądało poważnie, na szczęście oka-
zało się niegroźne w skutkach. Kierująca 
osobówką straciła panowanie nad po-
jazdem, zjechała do rowu, a finalnie do 
Zalewu Rybnickiego. Kierująca oplem 
corsą była trzeźwa. 

Kierująca osobówką  jechała  ulicą  Gzel-

ską  - w  pewnym momencie  straciła  pano-
wanie nad samochodem, po czym wjechała 
do rowu, a finalnie do wody... Do akcji ruszy-
li policjanci, strażacy i pogotowie ratunko-
we. Kobieta została przetransportowana do 
szpitala. Była trzeźwa. Po badaniu w szpitalu 
okazało się, że doznała jedynie niegroźnych 
obrażeń. Z ustaleń policjantów wynika, 
że  mieszkanka Rydułtów  nie dostosowa-
ła  prędkości do warunków panujących na 
drodze, co skutkowało niebezpiecznym zda-
rzeniem drogowym. 

Dzięki intensywnej współpracy krymi-
nalnych z Mysłowic, Mikołowa, Łazisk 
Górnych, Gliwic i katowickiej komendy 
wojewódzkiej stróżom prawa udało się 
ustalić i zatrzymać 30-letniego męż-
czyznę podejrzanego o gwałt. Decyzją 
sądu najbliższe 3 miesiące spędzi on w 
areszcie. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu do 8 lat więzienia.

Pokrzywdzona mieszkanka Mysłowic po-
informowała mundurowych, że do zdarze-
nia doszło w nocy z 9 na 10 listopada. Posia-
dane przez mysłowickich kryminalnych jedy-
nie szczątkowe informacje w tej sprawie nie 
ułatwiały im zadania. Jednak dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu, doświadczeniu i in-
tensywnej pracy policjantów z Mysłowic, Mi-
kołowa, Łazisk Górnych, Gliwic i katowickiej 
komendy wojewódzkiej, stróże prawa ustali-

li mężczyznę podejrzanego o to przestęp-
stwo oraz inne osoby, które tej nocy z nim 
przebywały. Poczynione ustalenia pozwoliły 
na wydanie przez Prokuraturę Rejonową w 
Mysłowicach postanowienia o zatrzymaniu 
4 osób. Główny podejrzany, 30-letni miesz-
kaniec Łazisk Górnych, zatrzymany został w 
Gliwicach. Zebrany materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzu-
tów. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo 
aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. 
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w 
Mysłowicach. Ponadto, w trakcie prowadzo-
nych czynności z innymi zatrzymanymi w tej 
sprawie mężczyznami, w mieszkaniu jedne-
go z nich dzięki pomocy psa ze Służby Celno-
-Skarbowej w Katowicach mundurowi zna-
leźli marihuanę i amfetaminę. Za posiadanie 
narkotyków grozi mu do 3 lat więzienia.
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Wjechała do zalewu 
rybnickiego

Zatrzymali 30-latka 
podejrzanego o gwałt

Wracając z uczelni pomogli 
poszkowanym w wypadku

Zatrzymany za napaść na 
taksówkarza

Pomogli bezdomnemu stanąć 
na nogi

Czterej policjanci z Tarnowskich Gór 
byli świadkami wypadku. Kiedy na ich 
oczach samochód zjechał z drogi, ude-
rzył w przydrożną latarnię i wpadł do 
rowu, stróże prawa od razu ruszyli z po-
mocą. Liczyła się każda minuta, bowiem 
wewnątrz uwięziona była kobieta i jej 
dwójka dzieci…

Do wypadku doszło w Opolu, na rondzie 
im.  Szczakiela. Wracający z uczelni czterej 
tarnogórscy policjanci zauważyli, jak z drogi 
do rowu wypada osobow citroen. Reakcja 
będących po służbie stróżów prawa była na-
tychmiastowa. Od razu zatrzymali swój sa-
mochód i ruszyli z pomocą, której potrzebo-
wała 30-letnia kierująca i jej dwójka dzieci. 

Policjantom pomogli również inni świadko-
wie zdarzenia. Wspólnie podtrzymywali le-
żący na boku samochód, nie dopuszczając, 
by przewrócił się na dach.

Policjanci zabezpieczali miejsce wypadku 
do czasu przyjazdu służb, jednocześnie za-
pewniając komfort psychiczny znajdującym 
się wewnątrz samochodu poszkodowanym. 
Kiedy na miejsce dotarły powiadomione o 
zdarzeniu służby, strażacy przy użyciu odpo-
wiedniego sprzętu zabezpieczyli samochód 
przed przewróceniem się na dach, po czym 
wyciągnęli z niego matkę i 2-letniego chłop-
ca oraz jego 4-letnią siostrę. Cała trójka tra-
fiła pod opiekę ratowników medycznych, a 
następnie została przewieziona do szpitala.

Wywiadowcy katowickiej komendy 
wraz z policjantami z katowickiej 
„piątki” zatrzymali mężczyznę, który 
podczas kursu taksówką jako „klient” 
pobił taksówkarza. Zatrzymany 47-
latek trafili do policyjnego aresztu. 
Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policyjni wywiadowcy z Komendy Miej-
skiej Policji w Katowicach wspólnie z mun-
durowymi z Komisariatu Policji V w Katowi-
cach w nocy 13 grudnia zatrzymali mężczy-
znę, który pobił taksówkarza. Policjanci 
otrzymali zgłoszenie, że na ul. Bagiennej w 

Katowicach taksówkarz został pobity przez 
swojego klienta, który później uciekł z samo-
chodu. Po przybyciu na miejsce wywiadow-
cy wraz z policjantami z katowickiej „piątki” 
podjęli poszukiwania sprawcy pobicia. Nie-
opodal miejsca zdarzenia stróżę prawa 
ujawnili mężczyznę pasującego do rysopisu 
ze zgłoszenia, który oddalał się od miejsca 
zdarzenia. Zatrzymany to 47-letni mieszka-
niec Sosnowca, który był kompletnie pijany. 
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po 
wytrzeźwieniu podejrzanemu przedstawio-
no zarzut naruszenia czynności narządu cia-
ła, za który grozi kara do 5 lat więzienia. 
Czynności w sprawie trwają.

Dzielnicowi z bielskiej dwójki po-
mogli 63-letniemu bezdomnemu. 
Mężczyzna mieszkał w prowizorycznym 
szałasie, w jednym z zagajników na te-
renie Bielska-Białej i nigdy nie korzystał 
z pomocy dla osób z problemem bez-
domności. Nie wiedział nawet, że może 
na taką pomoc liczyć... Wychodzenie z 
bezdomności to długi i trudny proces. 
Stróże prawa pomogli mężczyźnie wy-
konać pierwszy krok w tym kierunku.

Problem bezdomności nabiera szczegól-
nego znaczenia w okresie zimowym. Wtedy 
osoby bez dachu nad głową narażone są na 
wychłodzenia organizmu i śmierć na mrozie. 
Dzielnicowi z Komisariatu II Policji w Bielsku-
-Białej; asp. sztab. Rafał Imielski i mł. asp. Ra-
fał Kuteń w trakcie służby obchodowej w za-
gajniku przy ul. Armii Krajowej odnaleźli pro-
wizoryczny szałas, a w nim 63-letniego bez-
domnego mężczyznę, który od dłuższego 
czasu pomieszkiwał w tym miejscu. Mężczy-
zna nocował w szałasie pomimo panujących 
niskich temperatur. Był nieufny i początko-
wo nie chciał żadnej pomocy od policjantów. 
Kiedy dzielnicowi poznali bliżej jego historię 
życia, dowiedzieli się także, że nigdy nie ko-
rzystał z żadnej pomocy oferowanej przez 
służby miejskie. Nie sypiał w noclegowniach 
ani nie korzystał z jadłodajni. Stróże prawa 
postanowili mu pomóc. Dzielnicowi poinfor-
mowali mężczyznę o noclegowniach oraz ja-
dłodajniach dla osób bezdomnych, gdzie 
znajdzie dach nad głową i jedzenie. Kiedy 
63-latek w końcu dał się przekonać do ofe-
rowanej mu pomocy, mundurowi przewieź-
li go do pomieszczeń przy parafii św. Małgo-
rzaty w Bielsku-Białej, gdzie co czwartki ser-
wowane są gorące posiłki dla bezdomnych i 
gdzie mężczyzna otrzyma zapas żywności 

na kilka następnych dni. Został również za-
proszony przez pracowników parafii na zbli-
żającą się wigilię.

Następnie dzielnicowi skontaktowali się z 
działem dla osób bezdomnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie przed-
stawili sytuację 63-latka, a pracownicy zaofe-
rowali dla niego doraźną i długofalową po-
moc. Zaopatrzyli go w czyste koce i przed-
mioty pierwszej potrzeby. Znaleźli dla niego 
stałe miejsce pobytu w jednym z bielskich 
schronisk dla osób bezdomnych. O sytuacji 
mężczyzny zostali również powiadomieni 
funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy ob-
jęli 63-latka pomocą w ramach swoich kom-
petencji.

Dzielnicowi i patrole prewencji na bieżąco 
sprawdzają miejsca, gdzie przebywać mogą 
osoby bezdomne. Informują ich o nocle-
gowniach i punktach, w których mogą uzy-
skać pomoc w związku ze swoją sytuacją ży-
ciową. Policjanci apelują do wszystkich 
mieszkańców o informowanie służb o każ-
dej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej 
na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach 
ogrodowych, która mogłaby być narażona 
na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni na los 
tych osób. Być może nasza pomoc przyczyni 
się do tego, że uratujemy komuś życie.

Przypominamy, że co roku od listopada 
działa specjalna, całodobowa infolinia, obej-
mująca teren całego województwa śląskie-
go, gdzie pod numerem telefonu 987 moż-
na uzyskać informację o możliwości pomocy 
dla osób bezdomnych.

Informacje na temat pomocy bezdom-
nym można także znaleźć na stronie inter-
netowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Informację o osobach bezdomnych potrze-
bujących pomocy, można także przekazy-
wać za pośrednictwem  Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa. 
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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)

Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

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

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 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 szlifierka stołowa 
– mało używana! 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 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

SPRZEDAM

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, mo-
skwicz , 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  
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 PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

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

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

Tel. 34 3616 425

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

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
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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 RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016, F. 
VAT, serwis, I - wł. 39.900 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 HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n RANGE ROVER EVOQUE 2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 107.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 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 FORD FOCUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2017 39.900 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

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

29.900 zł

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

29.800 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 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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