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Politechnika Częstochowska 

Puszki zbierane 
tylko do niedzieli!

Jeszcze do niedzieli trwa 
zbiórka puszek do produkcji 
świec polowych dla żołnierzy 
w Ukrainie. Można je przynosić 
do budynku Politechniki Często-
chowskiej. Dzięki temu można 
pomóc walczącym!

To noworoczna część akcji 
„Zbieramy ciepło dla żołnierzy 
z Ukrainy”. Zbiórka dotyczy pu-
szek po produktach spożyw-
czych, karmie dla zwierząt, 
farbach. Muszą być czyste – to 
warunek wykorzystania ich do 
produkcji świec dla wojska. Po-
trzebna jest także parafi na.

Zbiórka prowadzona jest do 29 
stycznia w Biurze Studentów 
Zagranicznych Politechniki Czę-
stochowskiej przy ul. gen. J. H. 
Dąbrowskiego 69 (budynek rek-
toratu uczelni). Puszki można 
przynosić w godz. 8-15. W akcję 

mogą włączyć się także fi rmy, 
jeśli np. używają hurtowych ilości 
produktów sprzedawanych w ta-
kich puszkach i gromadzą ich 
bardzo wiele.

Puszki powinny być puste 
i umyte. Powstaną z nich świece 
okopowe dla walczących z ro-
syjską agresją w Ukrainie. Do 
oddania nie nadają się puszki po 
napojach.

Puszki i parafi na przydadzą 
się żołnierzom do podgrzania 
posiłku, wysuszenia ubrań czy 
ogrzania się.

W okopach jest zakaz rozpalania 
ognisk. Takie niewielkie i proste 
źródło jak świeca z puszki, tek-
tury i parafi ny jest artykułem, 
który w bezpieczny sposób mogą 
wykorzystać żołnierze walczący 
po stronie Ukrainy.

Wcześniej straszył mieszkańców

Zamachnął się 
na policjanta siekierą

Pijany mężczyzna chodził po 
miejscowości Truskolasy z siekierą 
i próbował z nią wejść do jednego 
z miejscowych sklepów. Gdy na 
miejsce wezwano patrol policji, 
wobec mężczyzny została podjęta 
interwencja. W jej trakcie 56-latek 
niespodziewanie sięgnął po sie-
kierę i zamachnął się nią na jed-
nego z policjantów. Na szczęście 
agresora udało się obezwładnić. 
Został on zatrzymany, a prokurator 
objął go policyjnym dozorem. Za 
czynną napaść na funkcjonariusza 
grozi mu kara 10 lat więzienia.

Ofi cer dyżurny kłobuckiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie o pi-
janym mężczyźnie, który chodzi po 
miejscowości Truskolasy z siekierą 
i próbuje z nią wejść do miejsco-
wego sklepu. Na miejsce szybko 
został skierowany patrol Policji. 
Mundurowi w czasie dojazdu na-
potkali mężczyznę prowadzącego 
rower, do którego przymocowany 
był koszyk, a w nim znajdowała się 
siekiera. Policjanci zatrzymali się 
obok mężczyzny i podjęli wobec 
niego interwencję. Nagle 56-latek 
sięgnął po siekierę i zamachnął się 

nią na jednego z mundurowych. Po-
licjant wykazał się dużym refl eksem 
i uniknął uderzenia, a następnie 
stróże prawa obezwładnili i zatrzy-
mali mężczyznę. Po przebadaniu 
okazało się, że w jego organizmie 
znajduje się ponad 2,1 promila al-
koholu. Zatrzymany agresor dwie 
noce spędził w policyjnym areszcie, 
a następnie został doprowadzony 
do prokuratury, gdzie usłyszał 
zarzut czynnej napaści na funk-
cjonariusza Policji. Za popełnione 
przestępstwo mieszkańcowi gminy 
Wręczyca Wielka grozi teraz kara 
nawet 10 lat więzienia. Proku-
rator objął go policyjnym dozorem, 
a o jego dalszym losie zdecyduje 
niebawem sąd.

Abp Depo w sprawie ks. Galusa

,,Jego 
działalność 
budziła 
niepokój”

Częstochowski arcybiskup Wacław Depo w liście do 
wiernych poinformował o decyzji przyznania suspensy 
wobec ks. Daniela Galusa. Jednocześnie poprosił o mo-
dlitwę dla jedności Kościoła.

 Sprawa Pustelni w Czatachowej

Arb Depo przypomniał wiernym, że wraz z objęciem 
stanowiska w Archidiecezji Częstochowskiej w 2012 r. 
przejął opiekę nad sprawą ,,Pustelni Ducha Świętego” 
w Czatachowej koło Żarek. Sprawa dotyczyła posługi ks. 
Daniela Galusa oraz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Je-
zusa.

Jak napisał arcybiskup pomimo wielu nawróceń, dekla-
rowanych przez liczne osoby uzdrowień czy uwolnień 
działalność ks. Galusa budziła niepokój. Częstochowski 
duchowny podjął próbę uporządkowania sytuacji. Wobec 
tego organizował osobiste spotkania z ks. Galusem oraz 
uczestniczył we wspólnej modlitwie razem ze Wspól-

notą Miłość i Miłosierdzie Jezusa, zarówno 
w Częstochowie, na Przeprośnej Górce czy 
w Olsztynie.

Metropolita częstochowski próbował 
rozmawiać i dyscyplinować duchownego, 
jednak nie przyniosło to żadnych efektów. 
Poparcie Stolicy Apostolskiej również nie 
pomogło w tej sprawie.

– Nie udało się osiągnąć ducha jedności we współodpo-
wiedzialności za to miejsce jakim była „Pustelnia Ducha 
Świętego” czy też posługi kapłańskiej i statusu ks. Da-
niela Galusa w Kościele Częstochowskim. Dlatego wobec 
trwałej postawy nieposłuszeństwa zdecydowałem się 
w 2022 r. na objęcie zakazem sprawowania sakramentów 
i sakramentaliów terenu byłej „Pustelni Ducha Świętego” 
w Czatachowej – poinformował w liście do wiernych abp 
Depo.

Dodatkowo nałożył karę suspensy, czyli zakazu spra-
wowania władzy święceń na ks. Galusa. Depo podkreślił, 
że nałożone kary mają charakter poprawczy i stanowią 
wezwanie do nawrócenia i posłuszeństwa prawowitemu 
biskupowi.

 O co oskarżano ks. Daniela Galusa?

Wymierzenie kary wobec ks. Galusa jest związane 
z jego nieposłuszeństwem wobec biskupa, a także wobec 
Ojca Świętego. Ponadto, oskarża się go również o pro-
wadzenie działalności bez zgody swego przełożonego, 
fałszywe oskarżenia wobec swych przełożonych i wzbu-
dzanie tym samym niechęci wiernych wobec hierarchów 
– tak podano w oświadczeniu z 3 października podpi-
sanym przez rzecznika archidiecezji częstochowskiej ks. 
Mariusza Bakalarza.
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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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