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Dofinansowanie

Będą pieniądze na
przebudowę ulicy Złotej!
Blisko 3 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma Częstochowa na przebudowę ulicy Złotej. Dzięki zewnętrznym środkom uda się
zrealizować tę kluczową dla dzielnicy Zawodzie inwestycję drogową.
Koszt całości prac szacowany jest na 13,3 mln zł

- W efekcie działań podjętych przez władze miasta przy jednoczesnym zaangażowaniu części częstochowskich parlamentarzystów, miejskich radnych i wsparciu samych mieszkańców uzyskano zapewnienie od służb Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na przebudowę ul. Złotej w Częstochowie – mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w Częstochowie.

Qs.3

Dzień Wszystkich Świętych

Czy cmentarze będą
otwarte?

Kontrowersyjna wypowiedź

Papież popiera
związki
homoseksualne?

Zdj. pixabay.com

Zdj. pixabay.com

W Dniu Wszystkich Świętych cmentarze nie zostaną zamknięte. - Należy
zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą dawną oktawę uroczystości – podkreśla metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo.

Qs.3

- Osoby homoseksualne mają prawo do bycia
w rodzinie. Są dziećmi Boga i mają prawo do rodziny – powiedział filmie dokumentalnym „Francesco” papież Franciszek. Słowa wywołały
ogromne kontrowersje. Teolodzy przestrzegają
jednak przed pochopnym wyciąganiem wniosków
z wypowiedzi papieża.
Film dokumentalny „Francesco” nakręcił urodzony w Rosji i pracujący
w USA reżyser Evgeny Afineevsky.
Przedstawiono w nim parę homoseksualistów, którzy wychowują trójkę
małych dzieci. Jeden z mężczyzn opowiada o swojej rozmowie z Franciszkiem, który poradził im, aby

Nie zapomnij
przestawić zegarka

zaprowadzili dzieci do parafii niezależnie od opinii innych osób. I to właśnie po jego słowach pojawia się
komentarz papieża. Mówi on po hiszpańsku, że homoseksualiści „mają
prawo do rodziny”. Dodaje także, że
„nikt nie powinien być wyrzucany
i cierpieć z tego powodu”. - Musimy

Covid-19

W najbliższy weekend zmieniamy czas z letniego na zimowy. W nocy z soboty (24.10.) na niedzielę (25.10.) nad ranem cofniemy wskazówki z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Ta wiadomość z pewnością
ucieszy wszystkich śpiochów – zyskamy bowiem dodatkową godzinę snu.

Zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Pierwsza zawsze
wypada w ostatnią niedzielę października, druga natomiast w ostatnią niedzielę marca.
Do czasu letniego wrócimy w nocy z soboty 27 na
28 marca.
kg

stworzyć prawo o związkach cywilnych. W ten sposób będą oni mieć legalną ochronę. Opowiedziałem się za
tym – mówi papież. Jego słowa z entuzjazmem przyjęli zwolennicy
związków partnerskich. Przedstawiciele kościoła oraz teolodzy ostrzegają jednak, aby nie wyciągać
pochopnych wniosków z wypowiedzi
papieża i nie należy rozumieć ich jako
zachętę do wprowadzania przepisów
o związkach partnerskich. Aby się do
nich odnieść, należy wziąć pod uwagę
całe nauczanie papieża, a nie tylko
fragment wypowiedzi, do której wyjaśnienie już mogło nie zostać w filmie
zamieszczone.
kg

Przeciwko grypie

Gdzie zrobić test? Refundacja szczepień
dla nauczycieli?

Zdj. pixabay.com

W Częstochowie z każdym dniem przybywa zakażonych Covid-19. Zarówno w mieście, jak i w najbliższej
okolicy działa kilka punktów, w których
Qs.3
można wykonać test.

Prezydent Częstochowy zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o refundację szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty. Zdaniem władz miasta
taki krok pomógłby zmniejszyć absencje chorobowe
w szkołach i poprawić stabilność pracy placówek
oświatowych w dobie epidemii koronawirusa, a jednocześnie w okresie wzmożonych zachoroQs.6
wań na grypę.
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Don Kichot

Za darmo

Jest śledztwo w sprawie Sprawdź światła w samochodzie
nielegalnej imprezy
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” częstochowscy kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić prawidłowość ustawienia świateł
w swoich samochodach.

Zdj. pixabay.com

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ wszczęła śledztwo w sprawie
imprezy, którą zorganizowano w klub
Don Kichot. Wydarzenie odbyło się
pomimo zakazu.

Przypomnijmy, pomimo zakazu udostępniania miejsc do
tańczenia w lokalach i zamkniętych przestrzeniach, w częstochowskim klubie Don Kichot
odbyła się dyskoteka. Do imprezy
doszło z 10 na 11 października,
gdy Częstochowa znajdowała
się jeszcze w żółtej strefie. Co
prawda na drzwiach klubu wywieszono informację, że w lokalu
odbędzie się impreza zamknięta,
jednak nie miało to nic wspólnego z prawdą. Jak wynikało z
relacji świadków, tego typu wydarzenia organizowane były cyklicznie – tak jakby pandemii w
ogóle nie było. Sprawa została

zgłoszona na policję. Funkcjonariusze postanowili zweryfikować
doniesienia i wkroczyli do klubu.
Okazało się, że bawiło się w nim
kilkaset osób. Nikt z uczestników
nie miał zasłoniętej twarzy i ust.
Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ wszczęła śledztwo
w tej sprawie. - Jest ono prowadzone w kierunku sprowadzenia
niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego - wyjaśnia Tomasz
Ozimek, rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Częstochowie. - Ze
wstępnych ustaleń śledczych wynika, że nie było to wydarzenie
zamknięte. Aby dostać się do
środka, wystarczy tylko kupić
bilet wstępu – dodaje. Właścicielowi klubu może grozić kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

– Wpływ na bezpieczeństwo
na drodze zależy w dużej mierze
od samych kierowców – przypomina sierż. szt. Kamil Sowiński
z częstochowskiej policji. – Na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym duży wpływ ma także
stan techniczny pojazdów. Wielu
kierowców nie pamięta o tym,
że trzeba przetrzeć reflektory,
gdy są brudne lub wymienić żarówki w przypadku ich przepalenia. Niewielu zwraca uwagę na
to, aby ustawić światła pod odpowiednim kątem. W okresie jesienno-zimowym często przez złe
ustawienie świateł można spowodować oślepienie innych uczestników ruchu albo zbyt późno
dostrzec pieszego lub przeszkodę
na drodze – wyjaśnia.
Prawidłowe działanie świateł
jest uwarunkowane, poza ich
ogólnym stanem technicznym,
właściwym ustawieniem ich
wysokości, prawidłowym rozkładem granicy światła i cienia
oraz natężeniem emitowanego
światła. W ramach ogólnopolskiej akcji „Twoje światła- Nasze
bezpieczeństwo” częstochowscy
kierowcy mogą cyklicznie zrobić
darmowy przegląd prawidłowego ustawienia świateł samochodów. Najbliższa okazja

ZUS

będzie 7 listopada. Kontrole będzie prowadzić Stacja Kontroli
Pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy „Parkitka” przy
ulicy Sikorskiego 82/94 w Częstochowie. Kolejna możliwość,
aby bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w pojazdach będzie 21 listopada. Tym razem do
akcji włączy się też Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów znajdująca się przy MPK w Częstochowie.

Zdj. pixabay.com

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem drogowym:
kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania
podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej
przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący
pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej;
w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący
pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi
innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych,
jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się: pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym
jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi
jest obowiązany uczynić to samo; do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony, do pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej
odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi
pojazdami;
na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł
przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

In vitro

Umów się na wizytę online Kolejny mały
Żeby porozmawiać z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych twarzą w twarz,
nie trzeba już wychodzić z domu. Instytucja uruchamia wideorozmowy. E-wizyty to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla
tych osób, które chcą unikać
miejsc publicznych w trosce
o swoje zdrowie. Dzięki wideorozmowie klient może załatwić swoją sprawę z dowolnego miejsca i w dowolnym
czasie. Z tego typu rozwiązania będzie można skorzystać
także w Częstochowie.

Aby można było odwiedzić
ZUS online, wystarczy komputer
lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny
dla siebie termin i godzinę na
rozmowę przez internet. Podczas e-wizyty eksperci ZUS odpowiedzą na pytania z zakresu
emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na wirtualną
wizytę można umówić się w dni
robocze godzinach 9.00-14.30.
Może ona trwać nie dłużej niż 20
min. - Dbamy o bezpieczeństwo
i czas naszych klientów, stąd
też kolejne dla nich udogodnienie, dzięki któremu można
odwiedzić ZUS online, bez konieczności wizyty na miejscu
w placówce ZUS- mówi Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik

prasowy ZUS województwa śląskiego.
Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i we Wrocławiu. Od 26 października wideorozmowy z pracownikiem ZUS będą dostępne
w oddziałach ZUS na Śląsku, tj.
w oddziale ZUS w Chorzowie,
Rybniku, Sosnowcu i w Zabrzu,
natomiast od 29 października
w Oddziałach ZUS Bielsku-Białej
i w Częstochowie. W listopadzie usługa będzie dostępna
już w całej Polsce. - Jeśli chcemy
zarezerwować wirtualną wizytę
należy wejść na stronę www.
zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail, kod pocztowy miejsca
zamieszkania. Należy wybrać
również obszar merytoryczny
e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący,
założenie profilu PUE - dodaje
rzeczniczka. Docelowo kontakt
online będzie też z doradcami
ds. ulg i umorzeń.
Numer telefonu i adres email,
który klient podaje podczas rezerwowania e-wizyty, będzie potrzebny do kontaktu z nim. Dzień
przed spotkaniem na podany
numer telefonu osoba umawiająca się na wideorozmowę
otrzyma sms z przypomnieniem
o niej, natomiast w dniu e-wi-

zyty, na godzinę przed spotkaniem, otrzyma maila, w którym
będzie link do rozmowy. Po wejściu na podany link o konkretnej
godzinie nastąpi połączenie online z ekspertem ZUS.
- Jeśli klient będzie chciał
uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie,
powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go
pokazać do kamery podczas
e-wizyty. W takiej rozmowie online może wziąć udział również
opiekun faktyczny lub prawny.
Wtedy należy zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient posiada
pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także
odbyć e-wizytę w imieniu innej
osoby - tłumaczy rzeczniczka.
Więcej szczegółów na temat
e-wizyty w ZUS dostępnych
jest na stronie internetowej
www.zus.pl/e-wizyta

Zdj. pixabay.com

częstochowianin

Zdj. UM Cz-wa

Na świat przyszło kolejne dziecko
urodzone dzięki częstochowskiemu programowi dofinansowania in
vitro. Rodzice chłopca odebrali już
specjalny upominek - wózek od firmy Deltim.

W dotychczasowym okresie
funkcjonowania miejskiego programu dofinansowania procedury in vitro – czyli od 2012
roku do października 2020 roku

– urodziło się już 53 dzieci. To 27
dziewczynek oraz 26 chłopców
(w tym 5 par bliźniaków).
Od początku program wspiera
częstochowska firma Deltim,
fundując każdemu maluchowi
wózek własnej produkcji. Kolejny
taki wózek trafił do rodziców
chłopca, który przyszedł na świat
na początku sierpnia. Obok prezesa firmy Piotra Machury, w spotkaniu uczestniczył też prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk.
Opracowanie: Katarzyna Gwara

aktualności

PIĄTEK-NIEDZIELA 23-25 PAŹDZIERNIKA 2020

Uwaga

Covid-19

Gdzie zrobić test?

W szpitalu na Parkitce
tylko niezbędne
świadczenia
Aby minimalizować ryzyko
transmisji infekcji COViD-19
oraz zapewnić dodatkowe
łóżka szpitalne dla pacjentów
wymagających pilnego przyjęcia, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie ograniczono do
niezbędnego minimum udzielanie świadczeń wykonywanych planowo.
Zdj. pixabay.com

Q cd. ze str. 1
1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
przy ul. PCK 7,
2) Gyncentrum ul. Adama Mickiewicza 12 (parking Miejskiego Szpitala Zespolonego- parking pracowniczy z tyłu budynku),
3) NZOZ Vito-Med. ul. Słoneczna
108 (Targowisko) w Mykanowie,
4) Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C,
5) Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,
ul. Aleja Wolności 29,
6) Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
ul. Grunwaldzka 9.

O czym trzeba pamiętać
chcąc wykonać test w tego
typu punkcie? Pacjent powinien zabrać ze sobą dokument
ze zdjęciem oraz numer PESEL.
Należy również szczególnie pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, tj. założyć
maseczkę, w razie konieczności
kichać w zgięty łokieć oraz zachować odległość minimum 2
metrów od innych osób. Osoby,
u których zostanie stwierdzony
wynik pozytywny, potwierdzający obecność koronawirusa,
otrzymają taką informację telefonicznie.
Trzeba mieć świadomość, że
chcąc wykonać test na własną
rękę, musimy liczyć się z kosztami. Jeśli natomiast w wyniku
teleporady lub wizyty domowej

Dzień Wszystkich Świętych

Czy cmentarze będą
otwarte?

Zdj. pixabay.com

Q cd. ze str. 1
Przypomnijmy, epidemiolodzy
nawoływali o to, aby w Dniu
Wszystkich Świętych zamknąć
nekropolie. Rząd jednak zawarł
porozumienie z Episkopatem
Polski. Zgodnie z nim księża mają
zaapelować do wiernych o powstrzymanie się od odwiedzin
mogił bliskich 1 listopada i odwiedzenie grobów kilka dni przed
lub po Wszystkich Świętych.
Apel w tej sprawie wystosował
już metropolita częstochowski,
arcybiskup Wacław Depo. Jest
w nim informacja o tym, aby zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy,
rozkładając odwiedziny grobów
swoich bliskich na całą dawną
oktawę uroczystości. Poza tym
arcybiskup Wacław Depo przypomina, że należy odwołać
msze święte zwyczajowo sprawowane na cmentarzu w dniu
1 listopada, a zamiast tego za-

prosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu
dnia w świątyniach. - Zamiast
jednej tradycyjnej procesji na
cmentarzu w dzień Uroczystości
Wszystkich Świętych lub w Dniu
Zadusznym należy odprawiać nabożeństwa za zmarłych
w kolejnych dniach listopada,
w czasie dawnej oktawy. Można
urządzić – w miarę możliwości
– procesję ze stacjami wewnątrz
świątyń (wierni pozostają na
swoich miejscach, a do kolejnych
stacji przechodzi tylko celebrans
z koniecznymi posługującymi)
– czytamy w wytycznych. Rząd
rozważał też wprowadzenie dodatkowego wolnego dnia w poniedziałek, 2 listopada, ale nie
zostało to przyjęte. Przy tej okazji
przypominamy, że podczas wizyt
na cmentarzu musimy mieć zakryte usta i nos.

3.

lekarz POZ uzna, że wystąpiły
u nas objawy charakterystyczne
dla COVID-19, może wystawić
skierowanie na zrobienie testu.
W takiej sytuacji wykonanie badania jest całkowicie bezpłatne.
Przypominamy również, że
zgodnie z wytycznymi z 16 października zamieszczonymi na
stronie Głównego Inspektora
Sanitarnego, osoba która miała
kontakt z zakażonym, nie jest
wysyłana na test, ale sanepid
powinien ją zlokalizować i wysłać na 10 dni na kwarantannę.
Dopiero w momencie gdy ma
objawy, medyk powinien ją skierować na test.

opatrunku gipsowego,
kontrola gojenia ran),
5)

planowych przyjęć pa-

cjentów dializowanych

- Poradnie specjalistyczne
zobowiązane są do udzielania
świadczeń w formie „teleporady” pacjentom, pozostającym
pod stałą opieką specjalistów

Wprowadzone
ograniczenia do niezbędnego minimum udzielania świadczeń
wykonywanych planowo dotyczą oddziałów szpitalnych
oraz pozostałych komórek organizacyjnych
(m.in.
poradnie, pracownie, zakłady).
Nie obejmują one jednak:

poradni wymagający okresowej

1) planowej diagnostyki
i leczenia chorób nowotworowych w tym DILO,
2) planowej realizacji programów lekowych,
3) planowych pilnych badań TK, MR, gastroskopii
i kolonoskopii,
4) planowych porad w poradniach specjalistycznych
wynikających z wcześniejszej hospitalizacji (m.in.
ściągnięcie szwów i/lub

wia pacjenta ze względu

kontroli, którzy widnieją w terminarzach poradni na dany dzień
– informuje dyrekcja placówki.
Teleporady realizowane są, gdy:
1) telewizyta nie skutkuje
pogorszeniem stanu zdrona opóźnienie rozpoznania
stanu chorobowego lub
brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,
2) pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez
konieczności osobistego
kontaktu z lekarzem.

Dofinansowanie

Będą pieniądze na przebudowę
ulicy Złotej!
Q cd. ze str. 1
Przy tej okazji przypominamy, że
w budżecie miasta przed kilkoma
miesiącami zostały zabezpieczone
środki na wkład własny na realizację tego zadania. Miasto oczekiwało jednocześnie wsparcia ze
strony Funduszu Dróg Samorządowych składając wniosek o dotację w kwocie ponad 5,1 mln zł.
W pierwszym zestawieniu wniosek
znalazł się na liście rezerwowej, a los
realizacji zadania był niepewny.
Wówczas starania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
o zakwalifikowanie inwestycji do
dofinansowania wsparli także m.in.:
miejscy radni na czele z Krystyną
Stefańską czy senator RP z Częstochowy, Wojciech Konieczny. Pisma,
petycje i wspólne stanowiska poparte były dodatkowo setkami

podpisów samych mieszkańców,
którzy oczekują przebudowy ul.
Złotej od dłuższego czasu. - Cieszę
się, że wspólnie udało się uzyskać
wsparcie dla tego zadania. Każda
pomoc odciążająca miejski budżet
w tych trudnych czasach jest bardzo
ważna. Co prawda kwota nie jest
równa tej, o którą aplikowaliśmy
pierwotnie, ale wierzymy, że ostatecznie okaże się to istotne i znaczące wsparcie, za które - w imieniu
mieszkańców - już teraz dziękuję –
podkreśla prezydent Częstochowy,
Krzysztof Matyjaszczyk.
Niewykluczone, że w przypadku pojawienia się dodatkowych
środków w budżecie Funduszu
Dróg Samorządowych dotacja
jeszcze wzrośnie. Do podpisania
umowy o dofinansowanie potrzebne jest jednak rozstrzygnięcie
przetargu jeszcze w tym roku. - Czę-

stochowski MZDiT niezwłocznie
rozpocznie procedury wynikające
z prawa zamówień publicznych.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie potrzebne formalności zostaną wypełnione na przełomie
roku, a prace rozpoczną się wraz
z początkiem nowego sezonu budowlanego w 2021 roku – wyjaśnia
Maciej Hasik. Planowany zakres
prac obejmuje m.in.: gruntowną
przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę
obustronnych chodników, budowę
odwodnienia, przebudowę sieci
wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego.
Wszystko to na odcinku ul. Złotej
od okolicy skrzyżowania z ul. Legionów do ul. Mirowskiej. Zakończenie robót przewidywane jest na
połowę 2022 roku.

Częstochowa

Awanturował się na SOR

Częstochowscy strażnicy miejscy zostali wezwani do mężczyzny,
który awanturował się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy
ul. Mirowskiej. Jak się okazało,
miał on ze sobą... dwa dowody na
swoje nazwisko i dwie karty bankomatowe na obce nazwiska

Mężczyzna zakłócał spokój
personelowi oraz innym pacjentom. W związku z tym została
wezwana straż miejska. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie.
Jak się okazało, awanturnik był
pod silnym wpływem alkoholu.
Został ujęty i przewieziony do
OPOPA. W trakcie czynności

służbowych strażnicy miejscy
znaleźli przy nim dwa ważne dowody osobiste na jego nazwisko
oraz dwie karty bankomatowe
na inne nazwiska. Mężczyzna będzie musiał tłumaczyć się przed
policjantami z IV Komisariatu Policji w Częstochowie.
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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POWOŁANIE I SŁUŻBA

„Dziękujemy wszyscy! To był piękny czas i piękne wspomnienia. Człowiek, któremu ani jeden dzień nie przeleciał przez palce.”

„Mądrym być to wielka sztuka, ale
dobrym jeszcze większa”. Być mądrym i dobrym to sztuka życia.

Z dniem 1-go września 2020 , po
50 latach pracy zawodowej, odszedł na emeryturę Stanisław
Dzwonnik - nauczyciel, społecznik,
przez osiemnaście ostatnich lat dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Stefana
Żeromskiego w Częstochowie. „Powołanie i służba” -te słowa najlepiej
charakteryzują sposób wypełniania obowiązków i sposób postępowania
Pana
Dyrektora
Dzwonnika.
Swoją pierwszą pracę jako nauczyciel historii rozpoczął w 1970
roku w Zbiorczej Szkole Gminnej
w Koniecpolu w SP w Łysinach.
Intensywną pracę zawodową zawsze łączył z działalnością społeczną. Od najmłodszych lat pasją
Stanisława Dzwonnika było harcerstwo. Ze szkolnictwem w Częstochowie związał się od roku 1982
podejmując pracę nauczyciela historii w Zespole Szkół Mechaniczno-Budowlanych. Od roku 1990
pracuje w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Bór w Częstochowie. Rok później zostaje jej
wicedyrektorem i funkcję tę pełni
do 2002roku, kiedy Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1 został połączony z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S.
Żeromskiego w Częstochowie. Stanisław Dzwonnik zostaje dyrektorem nowej placówki i pełni tę
funkcję nieprzerwanie do roku
2020, do swojego odejścia na emeryturę. Z jego osobą łączą się ważne
dla szkoły zmiany. Przeszła gruntowny remont, została doposażona
i unowocześniona. Zmieniono częściowo profil kształcenia. Zrealizowano
szereg
projektów
samorządowych i unijnych. Ale to,

co w szkole było zawsze na pierwszym miejscu, to Uczeń i jego dobro.
Inspirowanie i wspieranie młodzieży, pozytywne nastawienie
i czas. Dużo czasu, który Dyrektor
młodzieży poświęcał i czego uczył
też swoich nauczycieli.
„Indywidualne podejście do
ucznia, motywacja, i ludzkie postępowanie to ogromna zaleta Dyrektora tej Szkoły Pana Stanisława Dzwonnika. To właśnie on
zmotywował mojego syna ,że da
rade zdać maturę, z której już
chciał zrezygnować. Finał tego to
już 3 rok studiów na 2 kierunkach!
Nigdy tego Panu Dyrektorowi nie
zapomnę! Kolejny raz DZIĘKUJĘ!”.
J.R. (jeden z dziesiątków spontanicznych wpisów na fb)

Był bowiem Stanisław Dzwonnik,
jako historyk i Dyrektor, nie tylko
nauczycielem ale i wychowawcą
młodzieży. Szczególnie chętnie
spełniał się jako harcerz i organizator życia harcerskiego . Był komendantem Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego we Włoszczowie, Kielcach, w latach 1983 do
1988 roku Komendantem Chorągwi ZHP w Częstochowie. Zawsze wierny historii i tradycji starał
się wychowywać młodzież w duchu
patriotyzmu i działania dla lokalnej
społeczności sam dając przy tym
wiele przykładów działalności społecznej. Ważnym elementem tej
społecznej aktywności było
z pewnością pełnienie przez dwie
kadencje funkcji Radnego Sejmiku
Województwa Śląskiego.
50 lat aktywności zawodowej
i społecznej to „szmat” czasu.
O wielu zasługach i sukcesach należałoby przy takiej okazji wspomnieć, ale to, co dla Stanisława
Dzwonnika zawsze było najważ-

niejsze, związane było ze szkołą
i uczniami. To im oddawał całe
serce. Szkoła była jego drugim
domem. W „Żeromie” dyrektorował blisko 20 lat. Na przestrzeni
tych lat szkoła przeszła ogromną
metamorfozę. Doprowadził do remontu, modernizacji i rozbudowy
placówki. W 2013 r. szkoła otrzymała nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które służy nie tylko
uczniom, ale również społeczności
lokalnej. Budynek szkoły należy do
najładniejszych i najlepiej wyposażonych w mieście. Na jego elewacji
rzuca się w oczy postać Supermena, który stał się graficznym
symbolem szkoły. Otwarte zostały
nowe kierunki kształcenia w technikum i wprowadzono innowację
pedagogiczną w klasach L.O.– edukację obronną i patriotyczną. Dzisiaj szkoła kształci na kierunkach:
technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik hotelarstwa, technik usług
fryzjerskich, L.O. oraz BSI stopnia
i BSII stopnia.
Wszystkiego dobrego. To dzięki
Panu Żeromski jest na tak wysokim poziomie. Moje dzieci chodziły do tej szkoły i miło wspominają
ten czas. Ja również miałam tę
przyjemność współpracy z Panem
w radzie rodziców. Jeszcze raz
wszystkiego dobrego. (B.U. wpis
na fb)

Dzięki trosce Dyrektora Dzwonnika, jego zaangażowaniu i zapobiegliwości młodzi ludzie mogli
(i mogą)się tutaj uczyć, rozwijać
swoje talenty, realizować pasje, angażować się w różne przedsięwzięcia, które dawały im
satysfakcję i poczucie spełnienia.
Ci, którzy w tym czasie zetknęli się
z Dyrektorem Dzwonnikiem nigdy
nie zapomną jego życzliwości, spokoju, poczucia humoru i uwagi,
którą poświęcał tak uczniom jak
i swoim pracownikom.

„Dziękujemy wszyscy! To był piękny czas i piękne wspomnienia.
Człowiek, któremu ani jeden dzień
nie przeleciał przez palce. Gratulacje, kochamy Pana (P.Ś. wpis n
a fb.)

Chętnie dzielił się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Zawsze można
było liczyć na jego dobre słowo
i pomocną dłoń, celną radę. Swoją
postawą, sposobem bycia i pogodnym usposobieniem sprawił, że
szkoła stała się drugim domem nie
tylko dla niego, ale także dla
uczniów i pracowników. Wszyscy
przychodzili do tego domu chętnie
i z radością, i nic w tym dziwnego,
bo był to dom ciepły, bezpieczny
i nowocześnie wyposażony,
w którym czekał na wszystkich Dyrektor – przewodnik i przyjaciel.
Nie sposób opisać wszystkich wydarzeń, działań, inicjatyw, których
inspiratorem
był
Dyrektor
Dzwonnik. Zawsze potrafił zachować równowagę między obowiązkami i przyjemnościami. Nigdy
nie brakowało Mu cierpliwości
i wiary w swoich podopiecznych.
Cieszył się ze wszystkich ich sukcesów i zawsze ich wspierał.
„Dziękuję bardzo za wsparcie
w kilku konkursach barmańskich,
dzięki którym moja kariera poszybowała do najlepszych barów hotelowych w Londynie! Zmienił Pan
życie wielu ludzi, życzę dalszych
sukcesów i jeszcze więcej siły do
działania! Pozdrawiam” (B.G. wpis
na fb)

Uczniowie i pracownicy na co
dzień czuli, że są dla niego ważni.
Lubił towarzystwo, dobrą zabawę,
szkolne uroczystości i wycieczki.
W swoją pracę wkładał wiele serca
i energii. Tą energią i optymizmem
zarażał innych.
„Jest Pan wspaniałym człowiekiem , uczyły się w tej szkole moje
dwie córki i one i ja wspominają
ten czas najlepiej jak można.
Wszystkiego dobrego życzę.” (W.J.
wpis na fb)

Szczególnie dbał o integrację środowiska szkolnego nauczycieli,
uczniów, rodziców i wszystkich
osób związanych ze szkołą. Popierał i realizował projekty łączące
historię ze współczesnością, dobrą
zabawę z nauką. Każde wydarzenie
szkolne, którego celem była integracja środowiska szkolnego, praca
na rzecz uczniów, upamiętnienie
ważnych rocznic, nauka przez zabawę, zdrowa rywalizacja były inspirowane przez Pana Dyrektora.
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna

praca to sukces’ – to jedna
z maksym, której był wierny
w swojej pracy i jedna z metod,
dzięki którym „Żerom” takie sukcesy osiągał
„Wspaniały Nauczyciel-Dyrektor
Żeromski najlepsza szkoła Dziękuję za cudowne lata spędzone
w Żeromie „(A.K. wpis na fb)

Drogi Dyrektorze, Kolego, Przyjacielu…
Swoją pogodą ducha, skromnością i życzliwością zjednałeś sobie
serca wychowanków i autorytet
wśród rodziców, koleżanek, kolegów, pracowników. Wiemy, że
każdy człowiek po bardzo wielu latach pracy musi wreszcie odpocząć.
Zawsze był Pan pełnym pomysłów
wulkanem energii, dlatego jesteśmy przekonani, że emerytura
będzie kolejnym etapem Pana życiowej aktywności.
Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy być Pana uczniami, pracować razem i się przyjaźnić.
Dziękujemy za troskę o nas, za zaufanie, którym Pan nas obdarzał, za
to, że drzwi do gabinetu Dyrektora
zawsze były otwarte. Były to wspaniałe lata wzajemnej życzliwej
współpracy. Jesteśmy przekonani,
że mieliśmy szczęście poznać prawdziwego Supermena.
„Mądrym być to wielka sztuka,
ale dobrym jeszcze większa”. Być
mądrym i dobrym to sztuka życia.
Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy!
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Jak kształcić nowocześnie?
Nauczyciele geodezyjnych przedmiotów zawodowych uczący w Zespole
Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie stają przed nie lada wyzwaniem - jak kształcić nowocześnie,
adekwatnie do aktualnej specyfiki
pracy w firmach geodezyjnych,
i jednocześnie przygotować uczniów
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jak pogodzić „ogień z wodą?
Nasza szkoła stawia, przede
wszystkim na stałą współpracę
z firmami zajmującymi się transferem najnowocześniejszych technologii
wykorzystywanych
w geodezji.
Zespół Szkół im. B.Prusa współpracuje z firmą Nadowski od 2012
roku w zakresie dostaw sprzętu
geodezyjnego a od 2014 w szkole
została zainstalowana stacja referencyjna NadowskiNET.
Sieć stacji referencyjnych NadowskiNet jest inicjatywą prywatną
stanowiącą alternatywę dla państwowej sieci ASG-EUPOS. Sieć
stanowi obecnie 49 stacji zapewniających stabilną i dokładną korektę GPS&GLONASS & na terenie

województw – śląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Dla województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i części województwa
podkarpackiego
NadowskiNet świadczy usługi
czasu rzeczywistego RTN, RTK
i dostęp do satelitarnych obserwacji stacji referencyjnych. Stacje
NadowskiNET zostały oddane do
PZGiK jako punkty szczegółowej
wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej.

Równie ważnym elementem
efektywnego kształcenia w zakresie geodezji, jest nasza, szkolna
baza sprzętowa, która dzięki
licznym projektom dofinansowanym przez Unię Europejską, prezentuje się nader okazale.
Pracownia jest wyposażona przede
wszystkim: w 4 odbiorniki satelitarne GNSS, 6 tachimetrów elektronicznych,
5
teodolitów
elektronicznych, niwelator kodowy, 10 niwelatorów optycznych,
ploter formatu A1 oraz liczny

osprzęt, taki jak: szkicowniki, taśmy
geodezyjne, stojaki, statywy, łaty,
żabki i tyczki.

Obecnie bardzo owocnie rozwija
się współpraca szkoły z firmą Geoline Sp. z o. o. Panowie Adam Domagała i Tomasz Kuźnar już wielokrotnie
prezentowali naszym uczniom najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w geodezji, takie jak skaning
laserowy, urządzenia fotogrametryczne oraz drony. Firma wzięła
udział w wyjazdowych, 3-dniowych
ćwiczeniach geodezyjnych w Rzędkowicach,
podczas
których
uczniowie dzięki pomocy merytorycznej i sprzętowej wykonali sesję
pomiaru statycznego GNSS.

Nauczyciele i uczniowie muszą
sobie również poradzić w trudnych
realiach nauczania zdalnego.
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć
wyrazy wielkiego uznania i podziękowania na rzecz firmy informatycznej Coder – tworzącej
oprogramowanie
geodezyjne
„Winkalk” i „Mikromap”, która udostępniła uczniom i nauczycielom
nieodpłatnie roczną licencję ww.
programów. Dzięki temu, nauczanie zdalne, mogło być nie tylko
efektywne, ale nawet przyjemne :).
■ Opracował: Michał Przygoda

Nietypowe święta
w Technicznych Zakładach Naukowych
dziemy krótkie historie miłosne
oraz losy kilku przyjaźni, które
często skończyły się tragicznie. Powieść oprócz dostarczenia nam
rozrywki może przydać się na maturze z j. polskiego, można wykorzystać na jej podstawie motyw
walki o wolność, walki przeciwko
represyjnej władzy, wartości prawdziwej przyjaźni.” W nagrodę zwycięzca konkursu otrzymał kryminał
„Latarnik” szwedzkiej pisarki Camilli Läckberg.

Dzień Uśmiechu
- konkurs na zdjęcie
Z kolei 2 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Uśmiechu. Święto to obchodzone
jest co roku od 1993 roku,
w pierwszy piątek października.
Samorząd Uczniowski w Technicznych Zakładach Naukowych zainicjował obchodzenie nietypowych świąt.
We wrześniu i na początku października samorząd zorganizował wydarzenia związane z dwoma świętami:
Dniem Głośnego Czytania oraz Dniem
Uśmiechu.

Dzień Głośnego Czytania
- konkurs czytelniczy
29 września w Technicznych Zakładach Naukowych odbył się kon-

kurs
czytelniczy
z
okazji
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
Czytania – święta ustanowionego
przez Polską Izbę Książki w celu
promocji czytelnictwa. Święto to
kładzie szczególny nacisk na potrzebę głośnego czytania, które
według naukowców jest idealne dla
rozwoju intelektualnego i psychicznego dzieci i młodzieży. Zadanie
konkursowe polegało na udzieleniu
odpowiedzi na dwa pytania: 1. Jaką
książkę (oprócz lektur szkolnych)
przeczytałeś/przeczytałaś w ciągu
ostatnich wakacji? 2. Dlaczego po-

leciłbyś/poleciłabyś ją innym do
przeczytania?
Konkurs wygrał Paweł Ziółkowski - uczeń klasy IV G, który
przeczytał dwie części „Szklanego
tronu”. Uzasadniając wybór tej powieści laureat stwierdził: „Książka
opowiada o niepewnych losach
młodej, zesłanej do niewoli dziewczyny. Dostaje ona szansę odzyskania wolności, jednak jest to
droga pełna niebezpieczeństw
i mrocznych przeżyć. Jest to powieść fantasy, w której oprócz
walki i szpiegowskich wątków znaj-

Jego inicjatorem był Harvey Ball –
autor słynnego uśmiechniętego
emotikona. Amerykański projektant chciał w ten sposób zwrócić
uwagę ludzi na to, że wiele problemów jesteśmy w stanie rozwiązać poprzez życzliwość,
szacunek do drugiego człowieka
oraz zwykły uśmiech.
W Międzynarodowym Dniu
Uśmiechu uczniowie TZN-u mieli
za zadanie uśmiechnąć się
i uwiecznić tę chwilę na zdjęciu,
a następnie udostępnić ją na instagramie. W konkursie wzięło udział
30 uczennic i uczniów (co ciekawe,
do konkursu przyłączyły się również uczennice z Liceum im. J. Słowackiego). Spośród uśmiechniętych
zdjęć wylosowano jedno i nagrodzono je. Jego autorką była Wiktoria Przybylska.
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Choroby onkologiczne nie czekają

Zdj. KG

Onkolodzy apelują, aby z powodu nowej fali zakażeń koronawirusem pacjenci nie odraczali diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego. Zaniechanie tej kwestii może być groźniejsze niż skutki pandemii COVID-19.
– Apelujemy do chorych, aby nie czekali na koniec pandemii, ponieważ rak
nie czeka – mówi dr n. med. Barbara
Huras, ordynator oddziału Onkologii
Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NuMed w Częstochowie.

W dobie pandemii wielu pacjentów obawia się badań diagnostycznych oraz samego leczenia
w razie wykrycia choroby nowotworowej. W efekcie prawie połowa z nich trafiła lub trafi później
niż powinna na pierwsze wizyty
do onkologa, chirurga onkologicznego lub radioterapeuty. - Zauważyliśmy, że 1/3 pacjentów
zaprzestała wizyt i leczenia z powodu lęku przed zakażeniem
COVID-19 – mówi prof. dr hab. n.

med. Iwona Gisterek, onkolog,
kierownik Katedry Onkologii
i Radioterapii w Katowicach,
która współpracuje również częstochowskim szpitalem „NuMed”.
- Pacjenci, którzy już są w trakcie
leczenia, proszą o przedłużanie
czasu pomiędzy kolejnymi wizytami. To bardzo niepokojący
trend. Poza tym nowi pacjenci
zgłaszają się do nas z bardzo zaawansowanymi procesami nowotworowymi – dodaje. Z analiz
wynika, że w Polsce każdego roku
notuje się około 200 tysięcy zachorowań na nowotwory. Codziennie z ich powodu umiera
około 300 osób. Eksperci
twierdzą, że z racji pandemii,
liczba może wzrosnąć nawet o 20
procent! - Diagnostyka związana
z chorobami nowotworowymi
uległa ewidentnemu pogorszeniu.
W efekcie w wielu przypadkach
okazuje się, że możemy leczyć
tylko paliatywnie i w ten sposób

walczyć o przedłużenie życia. Pacjenci zgłaszają się do nas zbyt
późno – zauważa dr n. med. Barbara Huras, ordynator oddziału
Onkologii Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NuMed
w Częstochowie. - W naszym zespole realizujemy świadczenia
i zabiegi chemioterapii w zakresie
wszystkich najpopularniejszych
nowotworów złośliwych. Zwlekanie z decyzją o wizycie u specjalisty może grozić bardzo
poważnymi konsekwencjami –
ostrzega.
W chorobach nowotworowych
bowiem największe znaczenie ma
czas. - Do lekarza musimy zgłosić
się w odpowiednim momencie.
Doświadczone chorobą nowotworową, wiemy jak ważne jest
życie i jak ważna jest profilaktyka
– podkreśla Elżbieta Markowska,
prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. - Wcześnie
zdiagnozowana choroba nowo-

Zdj. KG

Zdj. KG

tworowa jest w stu procentach
wyleczalna. Musimy jednak trafić
do lekarza w odpowiednim momencie. Hasło „Zostań w domu”
nie dotyczy osób z objawami mogącymi mieć związek z nowotworem oraz chorych w czasie
leczenia przeciwnowotworowego. Zadbajmy o swoje zdrowie
i życie - apeluje.
Wojciech Konieczny, dyrektor
Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie zapewnia, że
personel szpitali i placówek onkologicznych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom jak
największe
bezpieczeństwo.
- Liczba badań diagnostycznych
drastycznie spada. Niestety
wiemy, jakie są tego konsekwencje. Nie lekceważmy objawów, zgłaszajmy się do lekarzy
choćby po to, aby odróżnić poważne choroby od tych mniej po-

ważnych. Sami nie decydujmy
o tym, czy jakiś problem zdrowotny może poczekać – zaznacza.
Do apelu przyłącza się również
Grażyna Stramska-Świerczyńska,
naczelnik Wydziału Zdrowia
Urzędu Miasta w Częstochowie.
- Covid minie, a choroby onkologiczne nie. One nie poczekają aż
przyjdą lepsze czasy... Musimy
mieć świadomość, że w przypadku nowotworów czas działa
na niekorzyść – podsumowuje.

Zdj. KG

Przeciwko grypie

Refundacja szczepień
dla nauczycieli?
Q cd. ze str. 1
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w liście skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
zwraca uwagę na fakt, że dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna, skutkująca dużą
liczbą nowych zakażeń na COVID19, niepokoi także pod kątem liczby
zachorowań w placówkach oświatowych. - Każdego dnia do Wydziału
Edukacji docierają informacje o nowych przypadkach zachorowań
wśród nauczycieli i innych pracowników oświaty, co w konsekwencji
doprowadza do przechodzenia poszczególnych klas w system nauczania zdalnego – informuje
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.
Szkoły są miejscem o dużej rotacji
osób co sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się infekcji nie tylko
związanych z koronawirusem, ale

również z infekcjami grypopodobnymi. - Dlatego, aby zwiększyć poczucie
bezpieczeństwa
pracowników szkół w dobie kolejnej
fali zachorowań na koronawirusa
i grypę wskazane byłoby objęcie tej
grupy zawodowej szczepieniami
przeciw grypie - dodaje. Zdaniem
miasta szczepienia te przyczynią się
m.in. do zmniejszenia absencji chorobowej w szkołach i ochronią nauczycieli przed powikłaniami
pogrypowymi, które niejednokrotnie są ciężkie i powodują spadek
odporności.
W związku z tym prezydent
zwrócił się do ministra z zapytaniem, czy resort zdrowia planuje
umieścić na liście refundacyjnej
szczepień przeciw grypie pracowników oświaty, tak jak ma to miejsce
w przypadku pracowników służby
zdrowia.

Przypomnijmy, że Częstochowa realizuje z własnych środków program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie przeznaczonych dla
osób powyżej 65. roku życia, dzieci do lat 18, chorych na schorzenia
przewlekłe i nowotworowe, a także przedszkolaków. W tym roku
chce objąć programem, który jest na etapie rozstrzygania konkursu
ofert, ok. 900 osób. Warunkiem jest zdobycie przez wyłonionego realizatora programu stosownej liczby szczepionek (powszechnie
znane są problemy z dostępnością szczepionek przeciwko grypie
w skali całego kraju).
Opracowanie: Katarzyna Gwara

budownictwo
Marka-Śląskie 2020

Cementownia Rudniki CEMEX
z honorowym tytułem

Zdj. Cemex

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Marszałek Województwa Śląskiego oraz media przyznały honorowe wyróżnienia „Marka-Śląskie”.
Cementownia Rudniki znalazła się
w gronie laureatów tegorocznej
edycji konkursu za swoją wieloletnią działalność w obszarze odpowiedzialności społecznej (CSR).

Konkurs promocji Województwa
Śląskiego „Marka - Śląskie”, zainicjowany w 2006 roku, jest strategicznym programem, mającym na
celu promocję firm z województwa
śląskiego, które w znaczący sposób
przyczyniają się do umacniania wizerunku i rozwoju konkurencyjności
tego regionu Polski. Wyróżnienie
jest symbolem jakości, solidności
pracowników, firm i instytucji łączących swoją działalność biznesową ze
Śląskiem. W kapitule konkursu na
najsilniejsze marki województwa
śląskiego zasiada Marszałek Woje-

wództwa Śląskiego, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Gliwicach oraz najwyżsi rangą
przedstawiciele mediów regionu:
TVP Katowice, Polskiego Radio Katowice i Dziennika Zachodniego.
Tegorocznym laureatem tytułu
„Marka-Śląskie” jest Cementownia
Rudniki, należąca do CEMEX Polska.
Tytuł został przyznany za zaangażowanie społeczne firmy, wyrażające się
w prowadzonych od wielu lat projektach kierowanych do interesariuszy
zewnętrznych w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz
interesariuszy wewnętrznych, czyli
pracowników cementowni.
Społeczna odpowiedzialność jest filarem strategii CEMEX Polska. Firma
długofalowo współpracuje ze społecznością lokalną gmin Rędziny,
Kłomnice, Mstów, położonych w powiecie częstochowskim, w ramach
projektów wolontariatu pracowniczego, działalności Fundacji CEMEX
„Budujemy Przyszłość”, projektów
społecznych w obszarach BHP, edukacji oraz ochrony środowiska. Utrzymaniu długofalowych, partnerskich
relacji z otoczeniem zakładu służy
Dialog
z
interesariuszami.
Więcej informacji o działaniach społecznych CEMEX Polska znajduje się
na stronie: https://www.cemex.pl/
zrownowazony-rozwoj.aspx
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Najnowsze trendy w remontowaniu

Jesienna pora niewątpliwie sprzyja remontom domowym. Jest to czas, kiedy wielu z nas decyduje się na zmianę
wnętrza. Jednocześnie pojawia się dylemat, na jaki kolor ścian sie zdecydować, jakie meble kupić, które dodatki
wybrać? W poniższym artykule znajdziecie kilka wskazówek, jak zaaranżować domowe wnętrza.

Co modne w sezonie
jesień/zima?

Kolor, jaki powinien znaleźć się na
ścianach, to zdecydowanie odcienie beżu i szarości. Już od kilku
sezonów delikatność ścian jest najbardziej trendy. Eleganckie wnętrza warto uzupełnić nieco
ostrzejszymi dodatkami m.in wyrazistym kolorem fotela lub sofy.

Zdj. pixabay.com

Maksymalizm, jako motyw
przewodni

Remontując pokój lub kuchnię
warto zdecydować się na jeden
wzór. Zdecydowanie odchodzi się
od różnych stylów modowych,
lecz stawia się właśnie na konkretny motyw. Co istotne, malowanie tylko jednej ściany w innym
kolorze ochodzi już w zapomnienie. Zgodnie z najnowszymi
trendami wszystkie ściany
w jednym odcieniu stworzą klimatyczne wnętrze. Warto postawić
na jeden charakterystyczny
mebel, ktory będzie przyciągał
wzrok. Oryginalna, wyrazista
lampa, lub komoda w tym przypadku nada się idealnie.
Moda na koła oraz fale

W tym sezonie powinno zrezygnować się z ostrych mebli w kąt.
Zaokrąglone kanapy, stoliki, czy
faliste zasłony będą królowały na
salonach. Szerokie fotele w inten-

Zdj. pixabay.com

sywnym kolorze zdominują wnętrza. Dodatki w kształcie koła oraz
okrągle lampy doskonale sprawdzą
się w każdym mieszkaniu. Dodadzą
one subtelności i przytylności.
Tapety hitem zimowej aury

O ile malowanie jednej ściany wychodzi z mody, o tyle przyklejenie
tapety właśnie na jedną ścianę jest
jak najbardziej trendy. Modną inicjatywą jest wyrazista i fakturowa
tapeta o motywach koła. Jeśli postawimy na tego typu rozwiązanie,
możemy zrezygnować z wielu dodatków, chociażby z obrazów.
Marmur nie tylko w łazience
Ten ,,zimny’’ dodatek wielu może
kojarzyć się tylko z elementem podłogi lub ściany w łazience. Nic bar-

dziej mylnego! Tym razem marmur
wkracza na salony. Z powodzeniem
sprawdzi się w każdyn wnętrzu dobrze prezentował sie będzie
w pokoju dziennym na ścianie lub
jako dodatek w postaci blatów kuchennych oraz stolików kawowych.
Natura w pokoju, czyli
kwiatowe elementy

Furorę pośród tegorocznych
trendów remontowych robią...
ściany z kwiatów. Rodzaj roślin jest
obojętny, moga to być kwiaty
pnące, oplatające się wzajemnie
o różnych odcieniach zieleni. Poszerzą one przesteń i nadadzą
szyku wnętrzu.
Inspiracja innymi krajami
Jednym z bardziej popularych inicjatyw jest dodawanie elementów
kojarzonych z danym krajem.
Bardzo modne jest inspirowanie się
Japonią. Kwiatowe dodatki, drewniane wstawki oraz orientalne
wzory to zdeycydowany hit. Pamię-

tajmy jednak, że styl związany z Japonią w dużej mierze skupia się na
minimalizmie i delikatności.
Dodatki - co wybrać?

Zmiana aranżacji wnętrza nie
musi wiązać się w wydawaniem
ogromnych sum. Często dodanie
małego akcentu może odmienić
nasze mieszkanie. Dobrym pomysłem będą pokrowce na fotele lub
poduszki. Ich zmiana sprawi, że
nasze wnętrze zyska zupełnie odmienny wygląd. Jeśli będziemy
chcieli zmienić coś w swojej kuchni,
warto zmienić np. uchwyty od
szafek. Innym kuchennym “ozdobnikiem” mogą być świeże zioła lub
warzywa. Parapet natomiast warto
ozdobić kolorowymi kwiatami.
■ Karolina Orszulak

Zdj. pixabay.com
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Częstochowa

Nowoczesne domy i mieszkania na sprzedaż
Większość z nas lubi zapewnić sobie
odrobinę luksusu, poddać się relaksowi w pięknym miejscu otoczonym
zachwycającymi widokami. Niektórzy mogą mieć to na wyciągnięcie
ręki... pełnej gotówki. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają i czym
kuszą jedne z najdroższych nieruchomości w Częstochowie bądź najbliższej okolicy.

mego domu to 13,30m x 10,00m.
Będzie się charakteryzował prostotą, komfortem i nowoczesnością, będąc przy tym niesamowicie
przytulnym.
Agencja nieruchomości ,,Freedom” oferuje również inne domy
oraz mieszkania na sprzedaż. Oto
kilka propozycji z nich:
Dom w Wierzchowisku

Posiadłość w Jamkach,
w gminie Konopiska

Zdj. Agencja Nieruchomości i Finansów „Cnif”

Agencja Nieruchomości i Finansów ”Cnif” oferuje dom o pow.
350m2, wykończony z ogromną
dbałością o każdy detal. Znajduje
się on na częściowo zalesionej
działce o powierzchni 10 725m2.
W pobliżu znajdują się zalew Pająk,
ścieżki rowerowe, pole golfowe. Do
Częstochowy dojedziemy w kilka
minut. Niedaleko jest również autostrada A1. Teren wokół domu jest
bogaty w piękną roślinność, ma
oczko wodne. Na placu znajdują się
też drewniane domkami dla dzieci.
Dostępne wszystkie media, światłowód, nawadnianie ogrodu,

alarm, monitoring. Cena nieruchomości wynosi 1 830 000 złotych.
Za 995 000 tys. złotych możemy
mieć dom składający się z dwóch
przecinających się prostokątów.
Jego znak rozpoznawczy to oryginalność. Dom nie został jeszcze wybudowany – realizację inwestycji
możemy jednak zamówić w biurze
„Freedom Nieruchomości”.
Zgodnie z projektem na parterze
znajdzie się piękny, zadaszony taras
z bezpośrednim wyjściem na ogród.
Drugi taras zlokalizowany będzie
na piętrze. Całość zajmie powierzchnię 222m2. Wymiary sa-

Ekskluzywny dom dla osób ceniących sobie komfort i wygodę. Prostota
w zwartej, prostokątnej bryle przykrytej wielospadowym dachem, doskonale łączy reprezentacyjny prestiż
z pierwszorzędną funkcjonalnością
i zacisznym charakterem okolicy.
Parter to bez wątpienia przestrzeń
dzienna, znaleźć tam mozna:
•przestronny i przytulny salon (ok.
37 m2), z wyjściem na taras i zatopiony
w zieleni ogród,
•półotwarta na salon kuchnia (ok. 14
m2); wyposażona, ergonomiczna
i jasna,
•osobny i cichy, gabinet (ok. 10,5
m2),
•kotłownię (5 m2) z piecem na palet
•garażu (ok. 37 m2) mieszczącego

Zdj. Freedom Nieruchomości

dwa samochody.
Na piętrze zagospodarowano także:
•sypialnię (ok. 17m2) z komfortowym, intymnym przejściem do
jednej z dwóch na tej kondygnacji łazienek
•pokój sypialniany (ok. 19m2) z wyjściem na balkon.
• pokój (ok. 17m2), :
•ogólnodostępna łazienka (ok. 6m2),
wyposażona w kabinę prysznicową
Cena domu wynosi 989 000 złotych.
Dom Częstochowa,ul.
Tarnowskiego

Budynek umiejscowiony na zwartej powierzchni 414 m2. Wyłożona częściowo
kostką brukową działka jest doskonała
opcją dla osób ceniących uporządkowaną, nieabsorbującą przestrzeń.
Powierzchnia użytkowa domu to 286
m2. Daje to ogromne możliwości adaptacyjne.

Dom składa się z 2 kondygnacji mieszkalnych.
Parter:
- salon 20,87 m2,
- kuchnia 16,63 m2,
- pokój 20,08 m2,
- łazienka 8,42 m2,
- komunikacja 9,06 m2,
- hall 8,14 m2.
Piętro:
- salon 40,56 m2,
- pokój (mogący pełnić rolę kuchni)
16,63 m2,
- pokój 25,98 m2,
- łazienka 8,55 m2,
- komunikacja 3,93 m2.
W domu zostały wymienione instalacje
- elektryczna i wodno-kanalizacyjna.
Drzwi są drewniane, okna PCV, parapety,
panele na podłogach również nie wymagają żadnych napraw czy wymian.
Cena nieruchomości to 699 000 złotych.
Karolina Orszulak

Zdj. Freedom Nieruchomości
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Jesienne porządki Zdrowo, kolorowo i zabawanie,
czyli dynia w roli głównej
w ogrodzie
Sprzatanie ogrodu to zadanie, które
czeka każdego właściciela działki.
Aby przetrwał on zimowe miesiące,
trzeba go odpowiednio zabezpieczyć i przygotować. O co należy zadbać przed zimą? Przed zakończeniem sezonu powinno się usunąć suche, opadłe liście, podlać rośliny
oraz poprzecinać gałęzie drzew. Nie
możemy zapomnieć także o okryciu
przed mrozem mniej odpornych
krzewów i skoczeniu trawnika.

Przycianie krzewów i drzew
Jesienią, gdy na drzewach są
jeszcze liście, widzimy, która gałązka nadaję się do usunięcia. Do
cienkich wystarczy sekator, natomiast przy cięższych gałęziach lepiej użyć piły ogrodowej.
Rozdrobnione i obcięte patyki
można składować na kompost.

Ochrona roślin przed mrozem
Wbrew pozorom przykrywanie roślin zbyt wcześnie nie jest dla nich
dobre. Powinniśmy najpierw przyzwyczaić je nieco do niższej temperatury. Dopiero po pojawiniu sie
pierwszych przymrozków, możemy
okrywać drzewka i kwiaty specjalnie
do tego przystosowaną włókniną.

Porządki na trawniku
Ostatnie koszenie trawnika powinno odbywać się na przełomie
października/listopada. Porządkując trawę przed zimą, powinniśmy wyczyścić ją z suchych liści,

gałęzi, mchu oraz obumarłych
części roślin. To wszystko można
usunąć za pomocą grabi lub odkurzacza ogrodowego.

Rabatki - jak o nie zadbać?
Rośliny wieloletnie - należy przyciąć i usunąć suche części bylin,
warto jednak pozostawić to, co
może zdobić nasz ogród zimą np.
owocostany. Uschnięte elementy
można spalić w bezpiecznym
miejscu. Z rabaty powinno wygrabić
się opadłe liście.
Rośliny jednoroczne - usuwanie
chwastów i resztek uprawianych roślin, to coś o czym nie powinniśmy
zapomnieć. Istotne jest również naworzenie ziemi obornikiem lub
kompostem - pozwoli to zregenerować się cebulkom przed wiosną.
Przed okresem zimowym rabaty powinno się dokładnie przekopać.

Najważniejsze jesienne prace
w ,,pigułce’’
1. Skoszenie trawnika.
2. Usunięcie suchych liści.
3. Przycięcie suchych gałęzi.
4. Okrycie roślin włókniną.
5. Obwiązanie rozłożystych
krzewów sznurkiem, aby śnieg
ich nie połamał.
 6. Schowanie mebli ogrodowych.
 7. Zabezpieczenie altany – owinięcie jej odpowiednią folią lub
pomalowanie lakierobejcą.
 8. Oczyszczenie narzędzi ogrodowych.






Karolina Orszulak

Jesień kojarzy nam się z kolorowymi liśćmi na drzewach,
lekkimi porannymi przymrozkami, ale także z dynią... To
zdrowe
warzywo,
które
w ostatnim czasie zyskało na
popularności.

Ciasto dyniowe

Dynia, jako źródło wielu
witamin

Warzywo to ma wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Pestki dyni to bogactwo
nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin z grupy B i C.
Do tego dorzucić trzeba składniki mineralne takie jak: fosfor,
żelazo, wapń, potas i magnez.
Jest niskokaloryczna i beztłuszczowa. Odkryto, że posiada właściwości antynowotworowe.
Według
przeprowadzonych
badań częste spożywanie, może
ochronić nas przed chorobami
żołądka. Doskonale wpływa na
wzrok - w miąższu zawarta jest
duża dawka luteiny. Zapobiega
powstawaniu kurzej ślepoty.
W czasie przeziębieania także
warto sięgać po dynie, gdyż ugotowana może wyleczyć nas z dolegliwości
górnych
dróg
oddechowych. Te I wiele innych
zalet sprawia, że dynia coraz częściej ląduje na naszych stołach.
Można przygotować z niej wiele
ciekawych potraw - zarówno
słodkich, jak i słonych. Poniżej
kilka przykładowych przepisów
na dania z dyni:

zdj. pixabay.com

Zupa krem z dyni
Składniki:
• 1kg dyni
• 200 mililitrów mleka kokosowego
• 1 cebula
• 1 ząbek czosnku
• 1 łyżka cukru brązowego
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• 50g pestek z dyni
Przygotowanie:
Dynię obrać i pokroić na małe kawałki. Posiekać czosnek i cebulę.
Podsmażyć na oleju. Nastepnie
dodać dynię i podsmażać przez 5
min wszystkie składniki. Potem
dodać 1 litr wody i zagotować, aż
wszystko stanie się miękkie. Na koniec zmiksować zupę na gładko.
Dodać mleko kokosowe i jeszcze
chwilę gotować. Gotowy krem posypać pestkami.

Skladniki:
• 600g dynii
• 300 mililitrów mleka kokosowego
• 50g cukru pudru
• 2 łyżki miękkiego masla
• 2 łyżki mąki
Przygotowanie:
Połowę dyni pokroić i ugotować
w mleku. Następnie zmikskować na
gładki sos. Resztę dyni zetrzeć na
tartce o dużych oczkach i dodać do
sosu. Do całości wsypać cukier
puder i wymieszać na gładką masę.
Foremkę do pieczenia posmarować
masłem i wysypać mąką. Całość
przelać do foremki, piec przez 30
min w temperaturze 180 stopni.
Karolina Orszulak

zdj. pixabay.com
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czystość

Naturalne środki czystości
Moda na bycie ,,bio’’ wkroczyła do
codziennego życia. Nie tylko odchodzi się od spożywania przetworzonych produktów, ale przede wszystkim od chemii, której jest zdecydowanie za dużo i która negatywnie
wpływa na nasze organizmy. Oto kilka sposobów na naturalne środki
czystości, które możemy przygotować w domu, nie wydając przy tym
majątku.

Soda oczyszczona

Roztwór sody wyczyści prawie
wszystkie powierzchnie. Sprawdzi
się m.in w myciu naczyń ceramicznych, sprzątaniu kafelek łazienkowych, szorowaniu podłóg oraz
czyszczeniu fugi kuchennej.
Roztwór z kilkoma kroplami wody
należy wetrzeć na dany obszar, a nastepnie wytrzeć go do słucha. Bardziej ekstremalne przypadki
powinno zostawić się zasypane na
noc i po upływie kilku godzin zmyć.

Ocet - prostota i ekologia
w jednym

Ocet używany był już przez nasze
babcie. Ma korzystny wpływ na
wiele powierzchni. Co prawda jego
zapach może odstraszyć, ale to
jedna z najlepszych broni do usuwania trudnych zanieczyszczeń. Jak
wykorzystać biały ocet w domu? Po
pierwsze sprawdzi się w szorowaniu przypalonych garnków oraz
doskonale usunie osad zgromadzony na dnie czajnika. Ten prosty
składnik możemy również wykorzystać do czyszczenia osadu nagromadzonego wokół wanny i zlewu,
do polerowania mebli, ale także do
usuwania przypalonego spodu żelazka. W każdym z przypadków do
octu należy dodać małą ilość wody
i kilka kropel soku z cytryny.

Zdj. pixabay.com

Olej roślinny

Ten produkt sprawdzi się
w czyszczeniu powierzchni,
które potrzebują delikatego

traktowania. Tłuszcz zawarty
w oleju możemy wykorzystać do
pielęgnacji drewnianych mebli,
czy podłóg. Potafi zmnieszyć zadrapania, a przy okazji nadaje
błysk i połysk naszym meblom.
Doskonale nawilża drewniane
powierzchnie.
Mąka kukurydziana

Dobrze sprawdza się w usuwaniu plam z dywanów lub
koców. Na zaplamione miejsce
należy wysypać niewielką ilość
produktu, po czym suchą szmatką
zetrzeć plamę. Elastyczność mąki
pozwoli na jej wchłonięcie.
■ Karolina Orszulak

Zdj. pixabay.com

Sól - nie tylko do gotowania

Ten niedoceniany
kuchenny
składnik pozowli nam pozbyć się
wielu zanieczyszczeń. Doskonale poradzi sobie z osadem po herbacie, czy
kawie, ale także z silnie przypalonymi
garnkami. Do małej ilości ciepłej wody
wystarczy dodać parę łyżeczek soli,
nastepnie drucianą ściereczką pocierać zabrudzone powierzchnie. Za
pomocą soli z wodą można wyczyścić
także meble wiklionowe. Mało kto
wie, że sól poradzi sobie z usuwaniem
pleśni. Sól wymieszaną z sokiem z cytryny należy nałożyć na brudne
miejsce i odczekać parę minut. Później należy usunąć ją suchą szmatką,
polerując daną powierzchnię.

Coca-cola, jako środek do
czyszczenia

Wiele osób kojarzy ten pyszny
napój, jako dodatek do ulubionego dania lub idealny ugaszacz
pragnienia w gorące dni. Doskonale sprawdzi się on również,
jako
środek
do
czyszczenia! Dzięki niemu możemy usunąć osad, kamień,
rdzę oraz tłuste plamy . Pozwoli
na pozbycie się smug pojawiających się podczas mycia szyb
lub luster. Ciekawostką może
być to, że pomimo swojej klejącej konsystencji, sprawdzi się
w usuwaniu przykrego zapachu
podczas prania.

Zdj. pixabay.com
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Rejon ul. św. Brata Alberta

Prace zmierzają ku końcowi
Prace związane z odwodnieniem części dzielnicy Północ wraz z przebudową ul. św. Brata Alberta i przyległych:
Hiacyntowej i Lawendowej wkraczają
w decydującą fazę. Na remontowanych odcinkach pojawiły się już
pierwsze warstwy nawierzchni.

Zdj. MZTiT

Obecnie na miejscu realizowane
są prace związane z układaniem
chodników i wymianą oświetlenia
ulicznego. - Wykonawca chce skończyć roboty możliwie najwcześniej,
ale termin umowny zakończenia inwestycji to wiosna przyszłego roku
i najpóźniej wówczas należy się
spodziewać oddania do użytku
nowej ul. św. Brata Alberta – mówi
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZDiT w Częstochowie. Całość realizowana jest w ramach programu
Lepsza Komunikacja w Częstochowie za kwotę 12,5 mln zł wraz
z dofinansowaniem zewnętrznym
z UE (uzyskanym za pośrednictwem NFOŚiGW).
Pamiętajmy, że do momentu odbioru technicznego inwestycji, po-

ruszanie się w obrębie prac i po
placu budowy może odbywać się
jedynie z zachowaniem szczególnej
ostrożności za zgodą kierownika
budowy.

Zdj. MZTiT

Inwestycja ma pozwolić na uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na dzielnicy
Północ, co w konsekwencji ma zapobiec zalewaniu tamtejszych terenów.
W ramach prac powstanie prawie 1
400 m nowej sieci kanalizacji deszczowej i dwa nowe urządzenia służące gospodarowaniu wodami
opadowymi. Przy okazji realizacji odwodnienia, nowe oblicze zyska lokalna
infrastruktura.
Ulice
Lawendowa, Hiacyntowa i odcinek
ulicy świętego Brata Alberta (od ulicy
Pileckiego do ulicy Makuszyńskiego)
zostały przebudowane. Ulice Lawendowa i Hiacyntowa będą miały charakter dróg lokalnych z nawierzchnią
asfaltową i jednostronnym chodnikiem o szerokości dwóch metrów.

Zdj. MZTiT

Zdj. MZTiT

Wybrane samochody na dzień 23 października 2020 r.
BMW X6
zakup 2018, 3.0D 313 kM,
M pakiet F-VAT
248.800 zł
OPEL INSIGNIA
2.0 D
rok prod. 2018, kraj., I-wł,
F-VAT
79.900 zł
TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT,
serwisowany
61.900 zł
MERCEDES GLC COUPE
2.0 benzyna, krajowy, serwisowany, I-wł.
F-VAT
158.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
F-VAT
63.900 zł
AUDI A6 3.0 D,
rok prod. 2014
Quatro S-tronik, kraj.,
serwisowany
98.900 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
37.900 zł
FORD FIESTA
1.25 E, rok prod. 2016

29.900 zł

10.900 zł

n AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003
n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.
n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj
n BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy
n BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008

 27.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

 19.900 zł

 44.900 zł



7.900 zł

n SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E
n SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003

49.500 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006

 14.900 zł

n SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014

45.000 zł

 76.000 zł - 99.000 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

20.900 zł

1.800 zł

n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 21.900 zł

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.
n DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007

2.900 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj.,
rok prod. 2014-2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

31-900 - 33.900 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 7.900 zł

12.000 zł

n VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.

 7.900 zł

2.700 zł

n VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja

 59.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 21.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 16.900 zł

n VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT,
serwisowany
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

 28.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

 23.900 zł

n MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł.,
serwisowany, F-VAT
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy

166.600 zł
 12.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 19.900 zł

n PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł.
n PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010
n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,

1.900zł
4.900 zł

189.000 zł

n BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja

 9.500 zł

7.900 zł
27.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009

 17.900 zł
 36.000 zł netto
 56.900 zł
58.900 zł
 6.900 zł
19.900zł

n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010

 17.900 zł

n VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM

 42.000zł

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

 46.900 zł
6.900 zł
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ogłoszenia

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

SPRZEDAM

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Do-

SPRZEDAM

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

Q Dom w szeregowej zabudowie :

Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

Q Mieszkanie - Częstochowa

(dzielnica: Północ) cena: 312
000,00 pln powierzchnia: 61,00
m² ; tel. 502583667

Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

Q Mieszkanie - Częstochowa

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ
Q 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

Q KUPIĘ motocykl , motorower z

PRL-u kompletny np. WSK , WFM ,
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka ,
wierchowina , Jawa i inne
tel. 608 097 274

Q KUPIĘ samochód , motocykl ,

motorower
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych
zapomniany , zastały w garażu
nr tel. 608 097 274

(dzielnica: Parkitka) cena: 269
500,00 pln powierzchnia: 49,00
m², stan developerski;
tel. 502583667

Q Pensjonat w cz-wie pod działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m,
szer. 9 M – 2 kondygnacje, z
przybudówką. Tel. 502 636 143

Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M,

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

Q Grunty rolne 0,8911 ha w wyso-

ka lelowska / gmina żarki, cena:
30 000 - do negocjacji, tel. 508
719 237 Lub 506 797 760

Q Działka budowlana - Częstochowa (dzielnica: Raków)
cena: 310 000,00 pln
powierzchnia: 3 104,00 m²;
tel. 502583667

NIERUCHOMOŚCI

Q Działki budowlane w centrum

WYNAJMĘ

Q Działka budowlana na ul. Lima-

Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

Q Działka budowlana o pow. 2087 m2,

cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

Q WYNAJMĘ działkę pod działal-

ność gospodarczą, 1 zł za metr
kwadratowy, na terenie Częstochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, cena
1000 zł - tel. 503 002 462

Q Wynajmę działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy
24h na ul. Garibaldiego. Częstochowa, tel. 531 186 403

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

Miedźna. Tel. 601 412 688

nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

wszystkie media: woda, gaz,
prąd w skrzynce energetycznej
z przydziałem mocy na 25 A,
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Q Zamienię mieszkanie kwaterunkowe (Trzech Wieszczy) 3 pokoje z
kuchnią, 49,2 m2 ,parter, na dwa
(2) odrebne mieszkania, po pokoju
z kuchnią w blokach kwaterunkowych. Tel. 504 563 612

KUPIĘ
Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią
na I lub II piętrze w centrum lub
śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040

Q Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

Q Antyki – francuski komplet z

1896 r.: Biblioteczka + komoda z
marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

Q Białe kamienie - ozdobne, do

ogrodu, worek 20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290

Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-

biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.
Tel. 798-258-531

Q Część do chevroleta captive.
Czujnik stopu. Nowy. Made in
USA. Tel. 501 779 441

Q Drewno kominkowe - opałowe
worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

Q Drzwi harmonijkowe – używaną

w b. dobrym stanie, o wym. 170 X
75 cm. Tel. 501 109 822

Q Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm - tel. 697 272 102

Q Futrówka skóra (świnia)
tel. 790 819 855

Q Kask ochronny - b.dobry
- tel. 697 272 102

Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102

Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27

Q Kopierkę laserową HP 1010
- tel. 697 272 102

Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; Odtwarzacz Orion DVD
828 + pilot; telefon komórkowy
Samsung + ładowarka; tel. 530
485 377

Q Lodówka mastercook duża, biała. Tel. 721 390 993

Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm,
sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

Q Lustro łazienkowe – o wym.
70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

Q Maszyna dziewiarska firmy
boschtel. 34 362 94 27

Q Maszyna do szycia przemysło-

wą, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

Q Meble w dobrym stanie - szafa,
regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290

Q Meble młodzieżowe „norweskie”

w dobrym stanie. Szafa, regał z 4
półkami, szafka z 3 szufladami,
nad szafką z szufladami jest regał z 2 półkami, biurko nad biurkiem półka, stolik nocny, stolik
pod komputer. Częstochowa,
tel. 508 747 290

Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

Q Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993

Q Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

Q Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855

Q Radio+cd+magnetofon, mp3,

RDS, AUX, MICTRO COMPONENT
SYSTEM typ UX-G3, 2x25W
tel. 697 272 102

Q Rower Cobran Shimano tel. 697 272 102

Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w

stanie b.dobrym, tel. 790 819 85

Q Serwis obiadowo-kawowy:

(6-osobowy) z kamionki ciemny
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

Q Skóra futrówka świńska,
tel. 790 819 855

Q Sofa - mało używana,rozkładana.

Szara, dół czarny.Szerokość 90
cm, po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik na pościel. Tel. 792 617 695

Q TV LED 40 cali samsung 3-d full
hd dvb-t. Tel. 721 390 993

Q TV LCD 32 cale funai.
Tel. 721 049 100

Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. Dobrym stanie.
Tel. 501 109 822

Q Wanna metalowa – używaną w
b. Dobrym stanie, o wym. 170 X
75 cm. Tel. 501 109 822

Q Węgiel ekogroszek luzem i

workowany z dostawą pod podany adres na terenie Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165
(osoba prywatna)

PRACA
DAM PRACĘ
Q Pracownik gospodarczy, złota

rączka. Zatrudnimy doświadczonego pana do prac fizycznych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejętność korzystania
z różnych narzędzi. Główne obowiązki to drobne naprawy, dbanie
o czystość i porządek na terenie firmy, pomoc przy maszynach na
hali produkcyjnej. Kontakt tel. w godzinach 9-16 pod numerem 783
783 387 .

Q Praca w Radomsku – Operator

wózka widłowego z UDT lub Operator produkcji.
Więcej informacji: 663 330 218

Q Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

Q Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza tel. 601 505 520

SZUKAM PRACY
Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje,
porządki, itp. Tel. 536 512 396

Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - ogrody, posesje,
porządki, itp. tel. 508 747 290

Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,

podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wykluczone towarzyskie, tel. 517 309 982

Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy,
tel. 508 554 652

Q Podejmę prac dodatkową; pra-

cownika gospodarczego, ogrody,
posesje, porzdki itp. Gliwice. tle. 502
918 616

USŁUGI
Q Flash gsm profesjonalny serwis

telefonów komórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa,
al. Wolności 10 (w bramie).
Tel. 888 149 969

sport
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Speedway of Nations

Raków Częstochowa vs Stal Mielec
W najbliższą sobotę 24 października Raków Częstochowa podejmie
Stal Mielec na GIEKSA Arenie
w Bełchatowie. Początek meczu
o godz. 15:00.

Ze względu na to, że powiat bełchatowski i miasto Bełchatów
znajdują się obecnie w czerwonej
strefie, wszelkie wydarzenia
sportowe nie mogą odbywać się
tam z udziałem publiczności. - Los
sprawił, że znów musimy się rozstać i choć ciężko nam to przyjąć

do świadomości, to jednak najbliższe mecze Rakowa będziecie
musieli oglądać z #sektorsofa.
Wierzymy jednak, że nawet
sprzed ekranu telewizora potraficie wspierać ukochaną drużynę,
dlatego zachęcamy Was do pokazania nam jak dopingujecie Czerwono-Niebieskich
podczas
niedzielnego starcia ze Stalą
Mielec w swoich czterech ścianach. Najciekawszą naszym zdaniem odpowiedź nagrodzimy
koszulką meczową Rakowa Częstochowa – poinformował klub,

który obecnie znajduje się na
szczycie tabeli ligowej z ilością 16
punktów. W poprzednim spotkaniu podopieczni szkoleniowca
Marka Papszuna zmierzyli się
z wiceliderem tabli – Górnikiem
Zabrze i pokonali ten zespół 3:1.
Sobotni rywal Czerwono-Niebieskich – Stal Mielec obecnie zajmuje 15 miejsce, mając na swoim
koncie zaledwie 5 punktów, więc
to Raków jest faworytem najbliższego meczu.

II liga

Kolejna wygrana Eco-Team AZS
Stoelzle Częstochowa

Żużlowcy Włókniarza
reprezentowali swoje ojczyzny
Finał Speedway of Nations rozegrano w deszczowym Lublinie. Ze
względu na złe warunki atmosferyczne zawody skrócono do jednego dnia. Dzień wcześniej turniej
został odwołany ze względu na
opady deszczu. W sobotę z kolei
zmagania stały pod znakiem zapytania. Ostatecznie finał udało się
odjechać, choć skrócono go do 14
biegów.

W turnieju najlepsi okazali się
być Rosjanie, którzy zdobyli złoto
i obronili wywalczony przed rokiem tytuł. Reprezentacja Polski
zajęła natomiast drugie miejsce,
wyprzedzając trzecich Duńczyków. Podczas finałowej rywalizacji
nie
zabrakło
częstochowskich akcentów. Zawodnicy Eltrox Włókniarza Częstochowa - Leon Madsen, Fredrik
Lindgren oraz Jason Doyle walczyli o punkty dla swoich ojczyzn.
Najlepszym wynikiem może pochwalić się Fredrik Lindgren,
który wywalczył dla Szwedów 14
punktów, Leon Madsen wywalczył dla reprezentacji Danii 10+1
punktów, z kolei dla Australijczyków punktował Doyle, który
zapisał przy swoim nazwisku
5 punktów.
Wyniki:

Zdj. Natalia Grabarczyk

To już trzecia z rzędu wygrana
Eco-Team AZS-u Stoelzle Częstochowa w rozgrywkach II ligi. Biało-zieloni we wtorkowy wieczór
w zaległym spotkaniu 3. kolejki
pokonali we własnej hali AZS Politechnikę Opolską Cementownia
Odra 3:0.

Częstochowianie byli zdecydowanym faworytem tego spotkania i spełnili oczekiwania
kibiców, odnosząc pewne zwy-

cięstwo. Podopieczni trenera
Wojciecha Pudo od początku
mieli wszystko pod kontrolą.
W pierwszej oraz drugiej partii
widać było wyraźnie, kto ma
przewagę na boisku. Siatkarze
AZS-u już na początku zbudowali
solidną zaliczkę, nie pozwalając
rywalom na rozwinięcie skrzydeł.
Sytuacja uległa nieco zmianie
w trzecim secie, kiedy Biało-zieloni bardziej musieli się napocić,
bowiem opolanie wyszli na trzypunktowe prowadzenie. Gospo-

darze w końcówce wzięli jednak
sprawy w swoje ręce, wygrywając 25:21 i całe starcie 3:0.
Wygrana w tym meczu była
trzecim z rzędu zwycięstwem za
trzy punkty dla Eco-Team AZS
Stoelzle Częstochowa. Warto odnotować, że trener AZS-u we
wtorkowy wieczór dał szansę gry
także kilku młodym juniorom.
Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa : AZS Politechnika
Opolska Cementownia Odra 3:0
(25:16, 25:18, 25:21)

ALPN

5. kolejka za nami
W miniony piątek zgodnie z przewidywaniami zostały rozegrane
najciekawsze spotkania ALPN,
które choć nie zaskoczyły zbyt
mocno, miały spory wpływ na klasyfikację w czołówce tabeli.

- Remis „cukierników” z Koralem i porażka Klubu 54 z Auto-Darem to z pewnością dobra
informacja dla Jagiellończyków,
którzy pozostają jedyną drużyną
w rozgrywkach bez straty punktu
i na tą chwilę są samodzielnym liderem. To oczywiście na tym

etapie sezonu jeszcze o niczym
nie przesądza bo przed wszystkimi drużynami mającymi wysokie aspiracje jeszcze wiele
ważnych i ciężkich spotkań.
W pozostałych spotkaniach nie
było niespodzianek. Amator po
zwycięstwie nad Kozim opuścił
ostatnie miejsce w tabeli i dodatkowo sprawił, że w ALPN nie ma
już drużyny bez zdobyczy punktowej. W piątej kolejce spotkań
znów najwięcej emocji czeka nas
podczas piątkowych spotkań.
Wyniki spotkań Korala z Jagiel-
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lończykami oraz Michasia
z Klubem 54 będą miały duże
znaczenie na kształt górnej połówki tabeli w rundzie jesiennej –
podsumowuje Marcin Mazik,
kierownik ds. sportu i rekreacji
MOSiR Częstochowa. Niestety
w związku z panującą sytuacją epidemiczną związaną z wirusem
COVID-19
oraz
zakwalifikowaniem Miasta Częstochowy i sąsiednich powiatów
do strefy czerwonej, rozgrywki
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej zostały wstrzymane do odwołania.

I Rosja – 23
1. Artiom Łaguta – 8+3 (3*,3*,2*,0)
2. Emil Sajfutdinow – 15 (4,4,3,4)
3. Jewgienij Sajdulin – ns
II Polska – 23
1. Bartosz Zmarzlik
– 15+1 (4,3*,4,4)
2. Szymon Woźniak – 8 (2,4,0,2)
3. Dominik Kubera – ns

III Dania – 19
1. Leon Madsen – 10+1 (0,4,2*,4)
2. Anders Thomsen – 4 (2,2,-,-)
3. Marcus Birkemose – 5 (3,2)
IV Szwecja – 19
1. Fredrik Lindgren – 14 (3,3,4,4)
2. Oliver Berntzon – 5+1 (0,2*,0,3)
3. Alexander Woentin – ns
V Australia – 17
1. Jason Doyle – 5 (2,t,-,3)
2. Max Fricke – 12+1 (4,3,3,2*)
3. Jaimon Lidsey – 0 (0)
VI Wielka Brytania – 12
1. Robert Lambert – 6 (t,2,4,t)
2. Drew Kemp – ns (-,-,-,-)
3. Daniel Bewley – 6+1 (3,0,3*,w)
VII Czechy – 11
1. Vaclav Milik – 11 (2,4,2,3)
2. Eduard Krcmar – 0 (0,d,-,0)
3. Petr Chlupac – 0 (0)
Bieg po biegu:

1. Zmarzlik, Bewley, Woźniak, Lambert (t)
2. Sajfutdinow, Łaguta, Milik, Krcmar
3. Fricke, Lindgren, Doyle, Berntzon
4. Woźniak, Zmarzlik, Thomsen,
Madsen
5. Sajfutdinow, Łaguta, Lambert, Bewley
6. Milik, Lindgren, Berntzon, Krcmar
(d/4)
7. Madsen, Fricke, Thomsen, Doyle (t)
8. Zmarzlik, Sajfutdinow, Łaguta,
Woźniak
9. Lambert, Bewley, Milik, Chlupac
10. Lindgren, Birkemose, Madsen,
Berntzon
11. Zmarzlik, Fricke, Woźniak, Lidsey
12. Lindgren, Berntzon, Lambert (t),
Bewley (w/u)
13. Sajfutdinow, Doyle, Fricke, Łaguta
14. Madsen, Milik, Birkemose,
Krcmar (d/4)

Bebetto AZS UJD

Częstochowianki
wygrały w Sochaczewie
Tenisistki stołowe Bebetto AZS
UJD Częstochowa w niedzielę 18
października zwyciężyły w meczu
wyjazdowym 3:2 z SKTS Sochaczew. Wygrana była o tyle ważna,
że dzięki niej, częstochowskie zawodniczki utrzymują na drugiej
pozycji w ekstraklasie.

- W pierwszym pojedynku Roksana
Załomska uległa 0:3 reprezentantce
Rumunii Irinie Ciobanu. W drugim
starciu liderka częstochowskiego zespołu Tetiana Bilenko wygrała bez
straty seta byłą zawodniczkę AZS-u
Częstochowa Magdalenę Sikorską.
W trzeciej grze Sandra Wabik przegrała 1:3 z Darią Łuczakowską.
Czwarty pojedynek dostarczył
emocji. Tetiana Bilenko pokonała w
czterech setach Irinę Ciobanu. W
decydującym starciu Roksana Załomska była zdecydowanie lepsza
od Magladeny Sikorskiej. Najlepiej z
naszych zawodniczek Tetiana Bilenko w rankingu indywidualnej zaj-

muje pierwsze miejsce. Ma bilans
gier 12 zwycięstw i 2 porażek – podsumowuje klub. Po rozegranych 8.
kolejkach Bebetto AZS UJD ma na
swoim koncie 19 punktów i zajmuje
pozycje wicelidera w tabeli. Do lidera
- KTS Siarka Tarnobrzeg traci zaledwie 4 punkty. Do końca pierwszej
rundy pozostał jeszcze dwa mecze.
Kolejny mecz akademiczki rozegrają
w niedzielę 25 października we własnej hali z Polmlekiem OSiR Lidzbark
Warmiński, a I rundę zakończą meczem z Białymstokiem.
SKTS Sochaczew – Bebetto AZS
UJD Częstochowa 2:3
Irina Ciobanu – Roksana Załomska
3:0 (11:9, 14:12, 11:2)
Magdalena Sikorska – Tetiana Bilenko 0:3 (3:11, 2:11, 8:11)
Daria Łuczakowska – Sandra Wabik
3:1 (8:11, 11:4, 11:9, 11:6)
Irina Ciobanu – Tetiana Bilenko 1:3
(14:16, 11:4, 9:11, 6:11)
Magdalena Sikorska – Roksana Załomska 1:3 (7:11, 14:12, 5:11, 8:11)
Opracowanie: Paula Nogaj
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