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Akcja przy ul. Drogowców

Oddaj krew, zgarnij frytki
W najbliższą sobotę przy ul. 

Drogowców 1 będzie można 
oddać krew w ambulansie Akcji 
Krwiodawstwa. Będzie on sta-
cjonował na parkingu obok re-
stauracji McDonald’s w godz. 
9.00-13.00. Każdy, kto zde-
cyduje się oddać krew, będzie 
mógł wziąć udział w loterii z na-
grodami. Do wygrania gadżety 
i średnie zestawy w restauracji 
McDonald’s, która jest organiza-
torem wydarzenia.
O czym warto pamiętać?

W dniu oddawanie krwi, na-
leży zjeść lekki posiłek, pić dużo 
soków i wody. Zaleca się unikanie 
nadmiernego wysiłku. Żeby od-
danie krwi mogło być możliwe, 
trzeba zabrać ze sobą dowód 
osobisty lub legitymację hono-
rowego dawcy krwi. Kolejnym 
krokiem jest zgłoszenie się i wy-
pełnienie kwesti onariusza z in-
formacjami o stanie zdrowia. Po 
uzupełnieniu danych trzeba udać 
się na stanowisko, gdzie pobrane 
zostaną próbki do badania na 
poziom hemoglobiny. Specjalista 

zakwalifi kuje do oddania krwi, 
bądź też jej składników, albo 
wskaże powody, dla których nie 
można oddać krwi. W miejscu 
pobrań na rękę założone zostanie 
wkłucie, zaś krew będzie samo-
czynnie spływać do pojemnika 
na krew. Po oddaniu krwi trzeba 
zastosować się do zaleceń per-
sonelu, m.in. nie forsować się 
w tym dniu, skorzystać z przy-
sługującego dnia wolnego, jadać 
regularne posiłki i zastosować 
dietę bogatszą w węglowodany. 
Należy też dużo odpoczywać.

Kto może oddać krew?

Każdy, kto: ma od 18 do 65 lat, 
waży więcej niż 50 kg, posługuje 
się językiem polskim i ma przy 
sobie dokument tożsamości (ze 
zdjęciem, adresem zamieszkania 
oraz numerem PESEL), nie jest 
pod wpływem środków odurza-
jących, jest zdrowy (temperatura 
ciała, która mierzona jest pod 
pachą, nie powinna przekraczać 
37 st. C), przeszedł pozytywnie 
badanie lekarskie poprzedzające 
pobranie krwi,

Częstochowa

28-latek kradł maszyny budowlane

Policjanci z wydziału krymi-
nalnego zatrzymali 28-letniego 
mieszkańca Częstochowy, który 
włamał się do dwóch maszyn 
na placu budowy na Mirowie. 
Złodziej skradł z nich układy 
wydechowe i paliwo. Poważnie 
uszkodził też okradzioną przez 
siebie koparkę i ładowarkę, po-
wodując straty w wysokości 
prawie 90 tys. zł. Mężczyzna zo-
stał zatrzymany i usłyszał już za-
rzuty. Nie była to jego pierwsza 
kradzież.

W ubiegły czwartek policjanci 
z „czwórki” otrzymali zgłoszenie 
o włamaniu do dwóch maszyn 
na  placu budowy na Mirowie. 
Złodziej skradł z nich układy 
wydechowe i paliwo. Krymi-

nalni zwalczający przestępczość 
przeciwko mieniu w ciągu kilku 
godzin wytypowali, a następnie 
dotarli do sprawcy tego wła-
mania. W mieszkaniu 28-letniego 
mieszkańca Częstochowy zna-
leźli wszystkie skradzione w nocy 
przedmioty. Mężczyzna usłyszał 
prokuratorskie zarzuty kradzieży 
z włamaniem, za które grozi do 10 
lat więzienia. W związku z tym, że 
mężczyzna był już wcześniej ka-
rany za tego typu przestępstwa 
i działał w warunkach recydywy, 
grozi mu kara więzienia podwyż-
szona o połowę. Na wniosek pro-
kuratora, decyzją sądu, 28-latek 
trafi ł do aresztu na 2 miesiące.

Abp Depo w sprawie ks. Galusa

,,Jego 
działalność 
budziła 
niepokój”

Częstochowski MOPS poinformował o rozpoczęciu 
realizacji projektu współfi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, którego celem jest wsparcie rodzin ukraiń-
skich dotkniętym skutkami kryzysu migracyjnego, które 
opuściły swój kraj z powodu wojny i przebywają obecnie 
w Częstochowie. Projekt przewiduje różnego rodzaju 
usługi z zakresu wsparcia rodziny. Udział we wszystkich 
oferowanych aktywnościach jest całkowicie bezpłatny.

MOPS realizuje zadania w ramach jednego z trzech pro-
jektów pod wspólną nazwą „Usługi społeczne na rzecz 
ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfl iktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy” na które środki ze-
wnętrzne otrzymała Gmina Miasto Częstochowa. MOPS 
realizuje projekt – część 3, natomiast pozostałe dwa 
projekty z tego obszaru realizuje Urząd Miasta Czę-
stochowy (część 1) i jedna z organizacji pozarządo-
wych (część 2).

W ramach projektu realizowanego przez MOPS przewi-
dziano trzy główne obszary wsparcia:

1) POMOC ASYSTENTA INTEGRACYJNEGO
Rolę asystentów integracyjnych pełnią wykwalifi kowani 

pracownicy socjalni MOPS.
Asystent pomoże osobom, które przyjechały z Ukrainy 

zaaklimatyzować się w nowym miejscu, w tym przejść 
przez procedury prawne, a także sprawy konieczne 
do załatwienia w obszarze społecznym, zawodowym, 
bytowym. A więc m.in. wskaże obowiązujące prze-
pisy prawa, zasady załatwienia spraw urzędowych, 
uzyskania dokumentów, tłumaczeń. Poinstruuje jak 

skorzystać z opieki medycznej, zapisać 
dzieci do placówek oświatowych, wes-
prze w poszukiwaniu miejsca pobytu, 
zatrudnienia itp.

2) POMOC PSYCHOLOGICZNA
Specjalista pomoże zmierzyć się z pro-

blemami i przeżyciami, zarówno związa-

nymi z traumą wojenną, jak i m.in. rozłąką z bliskimi, 
trudnościami w odnalezieniu się w nowej rzeczywi-
stości, problemami wychowawczymi itp.

3) WARSZTATY, WYKŁADY, DYSKUSJE

Spotkania będą dotyczyły m.in. tematyki:
– Jak odnaleźć się w nowej polskiej rzeczywi-

stości i społeczności.
– Najważniejsze przepisy polskiego systemu praw-

nego – zarówno dotyczące praw obywateli Ukrainy, 
jak i zasad oraz przepisów obowiązujących osoby 
przebywające w naszym kraju.

– Załatwianie spraw urzędowych, korzystanie z pol-
skiej opieki medycznej.

– Warsztaty dla rodziców dotyczące relacji 
z dziećmi, kwesti i wychowawczych itp.

Oferta jest katalogiem otwartym, ponieważ projekt 
zakłada dostosowanie zakresu wsparcia i jego form 
do indywidualnych potrzeb uczestników. Zatrudniono 
również tłumaczy języka ukraińskiego, którzy współ-
pracują ze specjalistami projektu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 
120 osób uciekających z terenu Ukrainy w związku 
z atakiem Federacji Rosyjskiej na ich kraj. Warunkiem 
udziału jest legalne przybycie do Polski od dnia 24 
lutego 2022 r. i później oraz przebywanie na terenie 
Gminy Miasta Częstochowa na dzień przystąpienia do 
projektu.

Projekt potrwa do końca czerwca 2023 r.
Gdzie mogą zgłaszać się osoby chętne do skorzy-

stania z oferty?
Sekcja ds. Projektów i Współpracy Międzysekto-

rowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Często-

chowie
ul. Pułaskiego 59/65
Tel. 517619061, Tel. 517619000

■ FOT. MOPS w Częstochowie
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 zł

VOLVO XC60 II
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł, serwisowany,
F-VAT

179.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

AUDI A3
1.5 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł., 
serwisowany

77.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 134.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2013,  59.900 zł

BMW 320 2.0 D, rok prod. 2005 17.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 199.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

FIAT STILO 1.2 E, zakup 2003, kraj., I wł.  4.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł

HYUNDAI KONA 1.6 E, rok prod. 2019 99.500 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 
3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł
TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 43.600 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 20 stycznia 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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