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Najlepsze topowe marki

Tarcza antykryzysowa

Wielkie otwarcie
second-handu 4 listopada
Doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników mody i prawdziwych ubraniowych perełek. 4 listopada w Galerii Fortuna (al. 11 Listopada) odbędzie się otwarcie nowego sklepu z topowymi markami Modna Tania Odzież firmy Olatex
International.

Dawniej second-handy, czyli sklepy
z używaną odzieżą, uznawane były
za miejsca dla tych, których nie stać
było na nowe ubrania. Z biegiem
czasu podejście do nich zaczęło się
zmieniać. Dziś zostały już całkowicie
odczarowane. Lumpeksy opanowały świat mody. Wiele znanych
gwiazd oraz blogerek otwarcie przy-

znaje się do zakupów w sklepach
z używaną odzieżą i wręcz zachęca
do takich praktyk. Dlaczego second-handy cieszą się taką popularnością? Bo można w nich znaleźć
prawdziwe perełki – ubrania niepowtarzalne, ciekawe i takie, których
z pewnością nie zobaczysz, na co
drugiej mijanej na ulicy dziewczynie.
Poza tym kupowanie w second-handach jest ekologiczne, a do tego pozwala zaoszczędzić pieniądze. Do
sklepów tego typu zaglądają osoby
w różnym wieku i z różną zasobnością portfela. Nie ma znaczenia, czy
stać nas na ciuchy z sieciówki czy od
projektanta. Samo kupowanie w se-

Sprawdź,
czy otrzymasz
wsparcie
finansowe

Qs.2
Branże gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli
liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe
za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł. Rząd chce
przeznaczyć na ten cel ponad 1,8 mld zł.

Wypłata świadczeń chorobowych

ZUS sam będzie
pozyskiwać dane
o kwarantannie i izolacji
Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę
lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę
zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS
lub pracodawcy. Zakład będzie pozyskiwał takie dane
automatycznie.
Qs.2
Raków Częstochowa

Marek Papszun przedłużył
kontrakt i posadził drzewo
Klub Raków Częstochowa poinformował,
że kontrakt z trenerem Markiem Papszunem
został przedłużony. Szkoleniowiec z tej okazji
posadził w mieście drzewo, zapoczątkowując
nową tradycję Czerwono-Niebieskich.
Teraz każdy piłkarz lub trener, który
przedłuży kontrakt, będzie musiał spełnić
taki ekologiczny obowiązek.
Qs.15

- Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte obostrzeniami zostaną objęte naszym programem wsparcia
– zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. - Przedstawione rozwiązania dotyczą listopada, ale jeśli
będzie to konieczne, w odpowiednim czasie podejmiemy decyzje o przedłużeniu wsparcia dla
przedsiębiorców na grudzień i kolejne miesiące – wyjaśnił szef rządu.

Które branże otrzymają pomoc?
O wsparcie będą mogły ubiegać
się firmy z branż:
• gastronomicznej,
• rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej),
• dbającej o zdrowie fizyczne

(siłownie, sport, rekreacja),
• sprzedaży detalicznej
(targowiska, bazary).

Tarcza Branżowa – na czym
polega i jakie są warunki?
W ramach Tarczy Branżowej
przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze znane instrumenty wsparcia.
Wśród nich znajdują się:
• zwolnienie ze składek ZUS
(za listopad)
- w przypadku uzyskania przychodu w XI niższego o 40% rok
do roku;
• świadczenie postojowe
(za listopad)
- w przypadku uzyskania
przychodu w X lub XI

Oświata

Pierwsi do szkół wrócą
uczniowie klas VIII, maturalnych
i szkół zawodowych
- Powroty do nauki stacjonarnej w pierwszej kolejności
dotyczyć będą uczniów klas VIII szkół podstawowych,
klas maturalnych i uczniów szkół zawodowych, zwłaszcza
klas najstarszych – poinformowała wiceminister edukacji
Marzena Machałek. Dodała, że analizowane jest ewentualne przesunięcie egzaminów zawodowych
Qs.3
z sesji styczniowej na czerwiec.

niższego o 40% rok do roku;
• mała dotacja w wysokości 5 tys. zł
- w przypadku uzyskania
przychodu w X lub XI
niższego o 40% rok do roku;
Pracownicy z branż najbardziej
dotkniętych epidemią będą mieli
odroczoną płatność zaliczek na PIT
pobranych od ich pracowników.
Wpłata zaliczek za X, XI, XII będzie
przesunięta o pół roku. Rozwiązanie zostanie wprowadzone stosownym rozporządzeniem.
Oprócz tego wydłużona zostanie
możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych.
Przedsiębiorstwa, które wiosną nie
spełniły warunków, a dopiero teraz
po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą
skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mają na to czas do 30
czerwca 2021.
Z szacunków rządowych wynika, że
z nowych form wsparcia ma skorzystać 200 tys. firm, zatrudniających
ponad 370 tys. pracowników. Koszt
wsparcia wyniesie ponad 1,8 mld zł.
■ Katarzyna Gwara

2.

PIĄTEK-NIEDZIELA 30-31 PAŹDZIERNIKA - 1 LISTOPADA 2020

aktualności

Wypłata świadczeń chorobowych

ZUS sam będzie pozyskiwać dane
o kwarantannie i izolacji
Q cd. ze str. 1
- Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę w jak trudnej
sytuacji znajdują się osoby, które są
na kwarantannie lub izolacji. Dlatego
zapadła decyzja, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sam pozyskiwać dane o osobach, które
odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie
udostępniał te informacje płatnikom
składek - wyjaśnia profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
Osoby, które zostały skierowane na
kwarantannę lub są objęte izolacją
domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub
pracodawcy. Nie muszą też mieć
zwolnienia lekarskiego z powodu
przebywania w izolacji domowej.
- Osoby skierowane przez jed-

nostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo
do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku
chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym,
np. w związku z zatrudnieniem na
podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej - wyjaśnia Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego.
Świadczenia te przysługują także
ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.
Wcześniej do wypłaty zasiłków
chorobowych i opiekuńczych (gdy
kwarantanna lub izolacja dotyczy
dziecka), potrzebna była decyzja
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
ZUS będzie teraz samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu
informatycznego
Centrum

e-Zdrowia (system EWP), w którym
zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.
Po wejściu w życie odpowiednich
zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na
Platformie Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli
wypłacać pracownikom świadczenia
chorobowe (wynagrodzenie za czas
choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także
ubezpieczony na swoim profilu na
PUE ZUS. - Pracownicy skierowani
na kwarantannę lub są objęci izolacją
domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy
o przyczynie nieobecności w pracy.
Informację tę mogą przekazać na
przykład telefonicznie lub mailowo dodaje rzeczniczka.
■ Katarzyna Gwara

Kampania

Zauważyłeś nielegalne
graffiti? Zareaguj!
Komenda Miejska Policji w Częstochowie we współpracy z Zakładem
Gospodarki Mieszkaniowej TBS
rozpoczęła realizację profilaktyczno-edukacyjnej kampanii, służącej
zwalczaniu wandalizmu. - Jej głównym założeniem jest zwalczanie
wandalizmu w postaci nielegalnych grafftiti w przestrzeni naszego miasta – mówi mł. asp. Kamil
Sowiński z częstochowskiej policji.

- Kampania ma zwrócić uwagę na
ogromny problem niszczenia dobra
wspólnego w tym budynków miejskich. Ma ona zachęcić mieszkańców do szybkiego reagowania
na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich policji lub straży miejskiej
– wyjaśnia mł. asp. Kamil Sowiński.
- Nie chcemy w żaden sposób piętnować graffiti, tylko pokazać, że
można je wykonywać w sposób cywilizowany, zaplanowany, uzgod-

niony z zarządcą i pod nadzorem
– dodaje.
W ramach prowadzonych działań
zaplanowano warsztaty edukacyjne
i zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. - Mają one na
celu pokazanie, że przestrzeń publiczna jest miejscem dla każdego,
jednak jej niszczenie czy zamalowywanie nielegalnymi rysunkami lub
napisami, które psują wizerunek naszego miasta jest karalne. Zostały
także przygotowane materiały edukacyjne w postaci plakatów, spotu
radiowego i filmowego – tłumaczy
mł.
asp.
Kamil
Sowiński.
Do akcji przyłączyły się także inne
częstochowskie instytucje takie jak
Wodociągi Częstochowskie i Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Przy tej okazji warto wspomnieć,
że tegoroczna kampania to kolejne
tego typu przedsięwzięcie, realizowane przez ZGM TBS. Wcześniej,
dzięki współpracy z Zespołem Szkół
Plastycznych, na budynkach TBS
w dzielnicy Północ powstały murale
z cyklu “Halina Poświatowska”, tworzone przez uczniów z klasy o specjalności:
„mural”.
Ponadto
w ubiegłych latach ZGM skierował
pisma do częstochowskich szkół
z prośbą o przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych w temacie nielegalnego graffiti. W 2015 roku w częstochowskiej
Konduktorowni
odbyły się warsztaty dla dzieci
z dzielnicy Stare Miasto w ramach
projektu realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.
Pod okiem instruktora powstały
wówczas legalne „dzieła” na wyznaczonych przez miejską spółkę murach.
■ Katarzyna Gwara

Najlepsze topowe marki

Wielkie otwarcie

second-handu 4 listopada
Q cd. ze str. 1
cond handzie stało się po prostu
modne.
Sklep, który powstaje przy al. 11 Listopada, będzie miał aż 600m2 powierzchni wypełnionej po brzegi
najmodniejszymi ubraniami światowych marek – znajdziemy tam dziesiątki tysięcy sztuk odzieży, butów,
torebek i innych modnych dodatków
w najniższych cenach. Coś dla siebie
znajdą i ci młodsi, i ci starsi, i kobiety,
i mężczyźni – osoby o różnych gustach modowych. W sklepie znajdziemy najlepsze topowe marki takie
jak: Louis Vuitton, Tommy Hilfiger,
EA7, Hugo Boss, Ralph, Lauren, Nike,
Adidas i wiele, wiele innych. Dostępny asortyment można również
obejrzeć na profilu na facebooku
„Modna Tania Odzież Galeria Fortuna-przy Jagiellończykach Częstochowa” To właśnie tam znajdziemy
również informacje o terminach,

w których pojawiają się dane kategorie: odzież, buty czy dodatki,
a także przecenach i promocjach.
Co ciekawe, sklep przygotował niespodziankę dla klientów, którzy pojawią się na otwarciu (4 listopada).
- Mamy do rozdania rewelacyjne nagrody - telewizor, iRobot, odkurzacz
i 100 prezentów niespodzianek –
zdradzają przedstawiciele second-handu.
Modna Tania Odzież firmy Olatex
International to drugi sklep tej
marki w naszym mieście. Ten działający już od kilku miesięcy przy alei
NMP 27 cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z tego też powodu
właściciel bez zastanowienia podjął
decyzję o otwarciu kolejnego
punktu. W regionie działają jeszcze
dwa inne punkty – w Kłobucku przy
ul. 3 maja oraz w Radomsku przy ul.
Warszyca 11.
■ Katarzyna Gwara

Ukradł kartę bankomatową

Myślał, że... odgadnie PIN
Do 10 lat więzienia grozi 48-latkowi
z Myszkowa, który ukradł kartę płatniczą i usiłował wypłacić pieniądze
z dwóch bankomatów. Fakt, że nie
znał PINu nie stanowił dla niego
żadnej przeszkody – sprawca stwierdził, że może uda mu się trafić...

Policjanci z Myszkowa zostali powiadomieni o kradzieży portfela z dokumentami i kartą płatniczą.
Pokrzywdzona kobieta przekazała
mundurowym informację, że za pomocą jej karty ktoś próbował wypłacić
gotówkę
z
dwóch
bankomatów. Do kradzieży portfela
doszło na targowisku miejskim
w Żarkach. Kryminalni, którzy praco-

wali nad tą sprawą, na podstawie zapisów z kamer monitoringu
wytypowali sprawcę. Tropy zaprowadziły ich do jednego z mieszkań
w Sosnowcu. I w ten oto sposób
w ich ręce wpadł 48-letni złodziej.
Mężczyzna od razu przyznał się do
winy. Jak się okazało, wykorzystał on
nieuwagę 58-latki i wyciągnął z jej torebki portfel z gotówką i dokumentami – wśród nich była właśnie karta
płatnicza. Mężczyzna myślał, że uda
mu się wypłacić pieniądze... nie
znając PINu. Swój cel próbował więc
osiągnąć metodą na"chybił- trafił".
Bezskutecznie. Śledczy z Myszkowa
przedstawili mu 3 zarzuty. Grozi mu
10 lat więzienia.
■ Katarzyna Gwara

aktualności

Na co wydać pieniądze
z miejskiego budżetu?

Śluby tylko
w pięcioosobowym
składzie

Śluby cywilne bez gości odbywały
się w częstochowskim USC od
marca do maja. Także wówczas nie
było możliwe organizowanie wesel
i zakazane zostały spotkania

w większym gronie. W czerwcu
branża ślubna została odmrożona
i w ślad za tym liczbę osób, które
mogły uczestniczyć w ślubie zwiększono początkowo do 10, a następnie 20 osób - i tak pozostało
praktycznie przez cały sezon letni,
kiedy ślubów jest najwięcej. - Zależało nam na tym, aby na ślub mogła
przyjść także najbliższa rodzina
i przyjaciele – mówi Rafał Bednarz,
kierownik USC w Częstochowie.
- Teraz, z uwagi na wprowadzone
przez rząd obostrzenia i bardzo

16 listopada rozpocznie się głosowanie na propozycje zadań, które
mogą zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Głosować będzie można łatwo
i bezpiecznie – bo elektronicznie.

trudną sytuację epidemiczną, do odwołania nie będzie to możliwe.
Warto wspomnieć, że mimo limitowania liczby gości, żaden ze
ślubów w czasie trwającej pandemii
nie został odwołany ze strony USC.
Niektóre pary rezygnowały z wcześniej ustalonych rezerwacji, ale zawsze była to ich decyzja, kierowana
najczęściej zakazem organizowania
wesel. Urzędowi udało się zachować
ciągłość pracy, tak jak w pozostałych załatwianych sprawach.

Powiat kłobucki

Zabiła męża kuchennym nożem
Wkrótce przed sądem stanie
31-letnia Aneta M. Kobieta jest
oskarżona o zabójstwo męża. Zadała mu dwa ciosy w okolicę uda.
Te okazały się śmiertelne. Wcześniej kobieta napisała smsa do
swojej koleżanki o treści „nożem
go zabiję”.

Małżeństwo z dwójką dzieci
mieszkało w gminie Lipie (powiat
kłobucki). Między kobietą, a mężczyzną często dochodziło do
awantur. Powód? Nadużywanie alkoholu przez obie strony. Aneta M.
twierdziła, że mąż się nad nią znęca.
Rodzina została objęta procedurą
tzw. niebieskiej karty.
18 stycznia w godzinach późnowieczornych Paweł M. przyszedł do
domu, będąc pod znacznym
wpływem alkoholu (późniejsze badania wykazały około 2 promili alkoholu we krwi denata). Aneta M.
nie wpuściła go. Ten jednak poszedł
do piwnicy, wyłamał okienko
i wszedł do środka. Mężczyzna
chciał iść do pokoju na piętrze, gdzie
spała ich córka. Doszło do awan-

3.

Zdecyduj

USC

Śluby w częstochowskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbywają
w składzie pięcioosobowym –
w ceremonii może wziąć udział
tylko para młoda w towarzystwie
świadków oraz udzielający ślubu
kierownik USC.
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tury, w trakcie której Paweł M.
szarpał i znieważał swoją żonę.
Mężczyzna zdołał jednak wejść do
pokoju córki. Wtedy oskarżona pobiegła za nim, trzymając w ręce nóż
kuchenny o długości 33 cm.
W trakcie kolejnej szamotaniny
Aneta M. zadała mężowi dwa ciosy
nożem w okolicę uda. Paweł M.
upadł na podłogę nie dając oznak
życia. Tuż po północy 19 stycznia
oskarżona zawiadomiła o zdarzeniu
pogotowie ratunkowe, którego pracownicy stwierdzili zgon mężczyzny.
- Przeprowadzone wobec Anety
M. badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W zabezpieczonym od niej
telefonie ujawniono sms o treści
„nożem go zabiję”, wysyłany feralnego wieczora do koleżanki – mówi
prokurator Tomasz Ozimek,
rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie.
W wyniku zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok stwierdzono,
że przyczyną zgonu pokrzywdzonego była rana kłuta tętnicy udowej,
skutkująca masywnym krwotokiem.

Przesłuchana przez prokuratora
Aneta M. przyznała się do zbrodni
zabójstwa i złożyła obszerne wyjaśnienia.
Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował
wobec
podejrzanej
tymczasowe aresztowanie.
- Na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów stwierdzono, że
oskarżona w chwili popełnienia zarzucanego jej czynu nie miała zniesionej zdolności rozumienia
znaczenia czynu i pokierowania
swoim postępowaniem, czyli była
w pełni poczytalna. Wykluczono
również, że znajdowała się z stanie
silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (tzw. afekt fizjologiczny) – wyjaśnia prokurator
Ozimek.
Aneta M. nie była w przeszłości
karana.
Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności
od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawiania wolności.

Do tegorocznej edycji zgłoszono
rekordową liczbę zadań do realizacji.
Ich ostateczna lista zostanie opublikowana 13 listopada. Ze względu na
sytuację epidemiologiczną zagłosujemy wyłącznie przez internet, poprzez nową, prostą w obsłudze
platformę. Sam proces głosowania
będzie jeszcze prostszy niż przy poprzednich edycjach – nie będzie bowiem trzeba podawać nawet emaila,
wystarczy tylko wpisać imię i na-

zwisko, adres, pesel, numer telefonu
oraz kod, który otrzymamy.
Wszystko odbywa się elektronicznie
– a więc pod względem sanitarnym
w pełni bezpiecznie. Na decyzję będziemy mieli ponad tydzień – głosowanie ruszy w poniedziałek, 16
listopada, i potrwa do środy, 25 listopada. Oczywiście, jeśli osoby z niepełnosprawnościami zgłoszą taką
potrzebę – i będzie ona uzasadniona
– karta do głosowania zostanie od
nich osobiście odebrana. Zagłosuje
więc każdy, kto tylko będzie chciał.
Podczas głosowania pamiętajmy,
że organizacja imprez masowych,
czy festynów może nie dojść do
skutku. Wszystko będzie zależne od
sytuacji epidemiologicznej w kraju.

MPK

Jak będzie funkcjonować
komunikacja miejska?
W sobotę 31 października oraz
w niedzielę 1 listopada komunikacja
miejska na wszystkich liniach będzie
funkcjonowała według rozkładów
sobotnich. We Wszystkich Świętych
na ulice wyjadą dodatkowe autobusy, umożliwiające bezpośredni dojazd na cmentarze.

ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW MPK
- 1 listopada
- linie nr 22 i 29 będą kończyć trasę na
przystanku FIELDORFA-NILA –
CMENTARZ KULE zamiast na pętli
GOMBROWICZA. Obsługa pasażerów na przystankach GOMBROWICZA będzie się odbywać przy ulicy
Fieldorfa-Nila, a nie na pętli.
- kursy linii nr 37 obsługujące rejon
Cmentarza Zacisze, będą wykonywane w kierunku centrum objazdem
przez ulice Konwaliową, Artyleryjską
i Matejki.
- linie nr 10 i 36 w kierunku szpitala
Parkitka i Gazowni będą na Błesznie
kursować z ulicy Bohaterów Katynia
przez Rakowską i Aleję Wojska Polskiego, a nie jak zwykle przez Bohaterów Katynia i Aleję 11. Listopada.
- przystanki BIENIA, CMENTARZ
RAKÓW i BRZOZOWA dla linii 10,
36 i 96 w kierunku centrum będą zawieszone.

Dodatkowo 1 listopada zostaną
uruchomione linie specjalne nr 96,
97, 98 i 99, które będą kursować
wg następujących relacji:
Linia 96 – Błeszno – Cmentarz Komunalny. Częstotliwość kursów: co
15 minut
- W kierunku Cmentarza Komunalnego linia będzie kursować ulicami:
z Bohaterów Katynia przez Rakowską i al. Wojska Polskiego, Kanał
Kohna, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Garibaldiego, Wilsona,
II Aleję NMP, al. Kościuszki, al. Armii
Krajowej, al. Jana Pawła II, św. Rocha
i Radomską do pętli przy Cmentarzu
Komunalnym.
- W kierunku Błeszna: Z Radomskiej

przez św. Rocha, al. Jana Pawła II,
al. Armii Krajowej, al. Kościuszki,
II Aleję NMP, Piłsudskiego, Katedralną, Krakowską, al. Wojska Polskiego, al. 11 Listopada i Bohaterów
Katynia do pętli Błeszno.
Linia 97 – Cmentarz Kule – Cmentarz
Zacisze. Częstotliwość kursów:
co 15 minut
- Linia będzie kursować w obu kierunkach ulicami Cmentarną, (Tartakową tylko w kier. Cm. Zacisze),
Warszawską, Garibaldiego, Wilsona
(w kier. przeciwnym przez Piłsudskiego, Katedralną i Krakowską),
II Aleję NMP, al. Wolności, 1 Maja,
al. Bohaterów Monte Cassino i Piastowską (powrót przez Przestrzenną,
Konwaliową i Matejki do Piastowskiej). W sąsiedztwie Cmentarza Kule
obowiązuje 1 wspólny przystanek początkowy i końcowy usytuowany
przy ul. Tartakowej za skrzyżowaniem
z Cmentarną.
Linia 98 – Cmentarz Kule – Cmentarz
Komunalny. Częstotliwość kursów:
co 12 minut
- Linia będzie w obu kierunkach kursować ulicami Cmentarną, (Tartakową-tylkowkier.Cm.Komunalnego),
Warszawską, Garibaldiego, Wilsona
(w kier. przeciwnym przez Piłsudskiego, Katedralną i Krakowską),
II Aleją NMP, Kościuszki, al. Jana
Pawła II, św. Rocha i Radomską. W sąsiedztwie Cm. Kule obowiązuje
1 wspólny przystanek początkowy
i końcowy usytuowany przy ul. Tartakowej za skrzyżowaniem z Cmentarną.
Linia 99 – Fieldorfa-Nila – Cmentarz
Kule – Cmentarz Komunalny. Częstotliwość kursów: co 15 minut
- Linia będzie kursować w obu kierunkach od przystanku FIELDORFA-NILA – CMENTARZ KULE ulicami
Fieldorfa-Nila, Michałowskiego,
al. Wyzwolenia, al. Armii Krajowej,
Dekabrystów,
Okulickiego,
św. Krzysztofa, św. Rocha i Radomską.
Przejazd autobusami linii nr 96, 97, 98
i 99 podlega opłatom zgodnie z obowiązującą taryfą na liniach miejskich.
Rozkłady jazdy można znaleźć na
stronie www.mzd.czest.pl
Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Wyeksponują historyczne tory

Ruszyła przebudowa
ulicy Łukasińskiego

Gwałciciel prostytutek odpowie
za zabójstwo

Rozpoczęła się gruntowna przebudowa
ulicy Łukasińskiego. Odcinek jest zamknięty dla ruchu. Inwestycja będzie
okazją do wyeksponowania elementów dotyczących komunikacyjnej historii tej części miasta.

Sąd Apelacyjny w Katowicach
uznał, że Konrad J., seryjny gwałciciel prostytutek skazany na 17 lat
więzienia za gwałty i brutalne pobicia pań lekkich obyczajów „pracujących” przy trasie DK 1, odpowie
za zabójstwo jednej z nich.

Ulica Łukasińskiego jest zamknięta dla
ruchu - możliwy jest tylko dojazd do posesji za zgodą kierownika budowy.
Oprócz standardowych prac budowlanych, w ramach zadania wyeksponowane zostaną stare tory tramwajowe, po
których przez kilkanaście lat kursował
tramwaj nr 2 (w latach 1959-1971). - Dla
upamiętnienia tego historycznego faktu,
kilkumetrowy fragment torów zostanie
oczyszczony i zabezpieczony w nowej
nawierzchni drogi, a na miejscu pojawi
się informacja o tramwajowej historii
ulicy – mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w Częstochowie.
- Przy realizacji inwestycji drogowych
w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, tam gdzie jest to
możliwe, chcemy zachować cechy charakterystyczne dla historii danego
miejsca, dzielnicy – wyjaśnia prezydent

Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Tak było z utrwaleniem w nawierzchni
obrysu
dawnego
kościoła
w ul. Nadrzecznej, tak też upamiętniony
zostanie zarys budynków dawnego
dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej
przy ul. Piłsudskiego. Ulicą Łukasińskiego natomiast jeździł kiedyś tramwaj
i warto ten fakt upamiętnić przy okazji
rozpoczynającej się przebudowy tego
ważnego połączenia na Rakowie. Tym
bardziej, że zachowały się elementy infrastruktury, która kiedyś służyła tam
tramwajom – dodaje.
Wyeksponowanie torów to nie
wszystko. Przy okazji inwestycji do zakładu energetycznego zostanie także
skierowany wniosek o zgodę na przeprowadzenie prac konserwacyjnych
słupów oświetleniowych. Infrastruktura
będąca przed laty konstrukcją dla trakcji,
również stanowi wartość historyczną,
a jej stan techniczny wymaga realizacji
prac wykraczających poza pierwotny zakres zadania.
Przebudowa ulicy Łukasińskiego potrwa do końca roku. Inwestycja będzie
kosztować 620 tys. zł.
■ Katarzyna Gwara

Przypomnijmy: 31-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego
Konrad J. był oskarżony o kilka
gwałtów na kobietach świadczących usługi seksualne oraz o zabójstwo
obywatelki
Bułgarii.
Mężczyzna porywał kobiety, wiązał
je gwałcił i okradał. Jedną miał zabić.
Jak ustalili śledczy 29 grudnia 2017
roku Konrad J. wyjechał z domu samochodem dostawczym i udał się
w kierunku Częstochowy, chcąc
skorzystać z usług prostytutki.
W okolicach Wikłowa k. Częstochowy usługi seksualne oferowała
26-letnia obywatelka Bułgarii.
Konrad J. uzgodnił z nią wykonanie
usługi. Kobieta wsiadła do jego samochodu i udali się w głąb lasu. Tam
oskarżony zabrał pokrzywdzonej
telefon komórkowy, pobił, związał

Szkoła Tańca Dobrowolscy

Sukces częstochowskich
tancerzy
Tancerze ze Szkoły Tańca Dobrowolscy odnotowali kolejne sukcesy. Podczas Mistrzostw Polski
w Tańcach Standardowych aż trzy
pary znalazły się w finale! Jedna
z nich była o krok, aby znaleźć się
w najlepszej 12. O występach adeptów tańca rozmawiamy z Adrianem
Dobrowolskim.

Redakcja: Można powiedzieć, że Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych odbyły się niemal rzutem na taśmę...
Adrian Dobrowolski: Były to bardzo
specyficzne zawody – po pierwsze nie
było publiczności, a po drugie, do każdej drużyny został wydelegowany wyłącznie jeden trener. Szkoła Dobrowolscy wystawiła cztery pary. Trzy z nich
trafiły do finału. Jedna była o krok, aby
znaleźć się w najlepszej 12 mistrzostw.
Myślę, że za rok możemy spodziewać
się jeszcze większych sukcesów.

Red.: W zawodach brał udział także pana syn...
A.D.: Jestem z niego bardzo dumny. To
był jego pierwszy rok w kategorii młodzieżowej. Wierzę, że za rok wspólnie
z partnerką będzie walczył o medale.

Red.: Wysokie miejsca poszczególnych
par to w dużej mierze Pana zasługa.
A.D.: To sukces nie tylko mój, ale również mojej żony oraz naszego sztabu
szkoleniowego.

Red.: Ile godzin dziennie musi trenować
para, która zdobywa Mistrzostwo Polski? Można to określić?
A.D.: Tak, jak w każdym sporcie systematyczność to podstawa. Jeśli
chce się być najlepszym w swojej dziedzinie, trzeba ćwiczyć codziennie. Tancerze ćwiczą na przemian tańce latynoamerykańskie i standardowe. To

około 2-3 godziny dziennie plus lekcje
indywidualne. W efekcie to dziesiątki
godzin spędzonych na sali...

Red.: Czy jest to drogi sport?
A.D.: Patrząc na inwestycje od strony
rodziców, to trzeba wydać kilka tysięcy
miesięcznie. Jeżeli para chce zdobyć mistrzowsko, musi wziąć kilka lekcji indywidualnych. Porównując taniec
np. z tenisem, to miesięczny koszt może wynieść nawet do 15 tys. zł. W efekcie wyjdzie nam ponad 100 tys. zł
rocznie. Oczywiście mówimy tutaj
o zawodowcach. A można przecież
traktować to wyłącznie hobbystycznie.
Wtedy koszty są niewielkie.

Red.: A ile kosztują same stroje?
A.D.: Stroje dla młodych grup mogą
sięgnąć kilkuset złotych. Nie są to
ogromne koszty. Zwłaszcza że w takiej
kreacji dziewczynka może przetańczyć
nawet dwa sezony. Zazwyczaj dzieci
mają po dwie sukienki - jedną do tańców standardowych, a drugą do latynoamerykańskich. Tak samo jest z butami - należy mieć minimum dwie pary.

Red.: Jakie predyspozycje powinni mieć
najmłodsi, aby zgłosić się do szkoły tańca?
A.D.: Najistotniejsze jest zaangażowa-

nie. Ogromne znaczenie ma również
fakt, czy dziecko potrafi się skoncentrować i nie trzeba mu dziesięć razy
powtarzać tych samych komunikatów.
Poza tym dziecko powinno wykazywać
zainteresowanie tą dziedziną tak, aby
taniec rzeczywiście sprawiał mu radość, a nie był tylko przykrym obowiązkiem.

Red.: Porozmawiajmy chwilę o trenerze. Jest Pan niezwykle aktywną osobą...
A.D.: Rzeczywiście staram się być cały
czas w ruchu – czasem na smartwatchu mam ponad 30 tysięcy kroków
dziennie. Kiedyś byłem ogromnym pasjonatem piłko nożnej. Dostałem nawet powołanie do drużyny Rakowa.
Wybrałem jednak taniec i... nie żałuję.
Taniec to moja pasja. Poza tym chodzę
dwa raz w tygodniu na lekcje tenisa,
a raz w tygodniu z żoną na basen.

Red.: A w jaki sposób się Pan relaksuje
po treningach?
A.D.: W sposób aktywny (śmiech). Zawsze powtarzam moim zawodnikom,
że relaks to podstawa. Basen jest na
przykład idealny na rozluźnienie mięśni. Poza tym woda jest doskonałą formą rehabilitacji, jeśli przytrafią nam
się jakieś kontuzje na treningu.

Red.: Dziękujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

kablem elektrycznym i skuł kajdankami oraz wrzucił ją do przestrzeni
bagażowej. Następnie napastnik
brutalnie
zgwałcił
kobietę.
W pewnym momencie na miejsce
zdarzenia przyjechała znajoma kobiety. Konrad J. uciekł. Oskarżony
został zatrzymany jeszcze tego samego dnia przez zawiadomionych
o zdarzeniu policjantów. Konrad J.
został tymczasowo aresztowany.
Podczas przeszukania jego mieszkania ujawniono telefony komórkowe i inne przedmioty, które
należały do kobiet świadczących
usługi seksualne przy drogach.
18 grudnia 2017 roku w Danielowie, powiat radomszczański ujawniono płytko zakopane zwłoki
19-letniej obywatelki Bułgarii, która
zajmowała się świadczeniem usług
seksualnych i zaginęła 22 maja 2017
roku. Zdaniem śledczych, 22 maja
2017 roku Konrad J. przyjechał samochodem dostawczym w okolice
Danielowa i udał się do lasu w towarzystwie zamordowanej kobiety.
Tam pobił pokrzywdzoną, związał
kablem i drutem oraz wielokrotnie
brutalnie zgwałcił. Następnie w nie-

ustalony sposób pozbawił kobietę
życia i jej zwłoki zakopał w pobliżu.
Konrad J. zabrał także pokrzywdzonej telefon komórkowy, torebkę
i biżuterię, te zostały znalezione
w jego miejscu zamieszkania.
Konrad J. dopuścił się gwałtu na
prostytutce także 11 sierpnia 2017
roku w Piotrkowie Trybunalskim
oraz 30 października 2017 roku
w Dąbrowie Górniczej. Konrad J.
przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia. Na końcowym
etapie śledztwa zmienił jednak wyjaśnienia, nie przyznał się do zabójstwa Bułgarki. Sąd pierwszej
instancji skazał go na 17 lat więzienia. Uznał J. winnym czterech
gwałtów, ale nie zabójstwa. Sprawca
miał odbywać karę w zamkniętym
zakładzie psychiatrycznym. Prokuratura wniosła apelację od wyroku
z 11 lutego 2020 roku. Teraz sąd
apelacyjny uznał, że proces J. należy
powtórzyć, oskarżony ma odpowiadać także za zabójstwo prostytutki.
■ bea
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Zmiany na drogach

Jak jeździć w rejonie cmentarzy?
1 listopada, w rejonach częstochowskich nekropolii obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. Niektóre odcinki dróg zostaną zamknięte, w kilku miejscach
ruch będzie jednokierunkowy.

• Parkowanie czasowo będzie
możliwe na ul. św. Krzysztofa,
na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny
i ul. Wyszyńskiego i na istniejących
w tym rejonie parkingach.

Cmentarz „Kule”
ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
• Wyłączone z ruchu kołowego
(z wyjątkiem pojazdów MPK
i TAXI) będą następujące odcinki
ulic:
• ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej
do ul. Cmentarnej ,
• ul. Wały Dwernickiego
od ul. Cmentarnej
do ul. Fieldorfa – Nila
• ul. Cmentarna od ul. Tartakowej
do bramy cmentarza.

Zmiany w organizacji ruchu będą
obowiązywały w niedzielę, 1 listopada od godz. 6.00 do godz. 21.00.

Dodatkowo:
• ruch jednokierunkowy na odcinku
Promenady im. Cz. Niemena od ul.
Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule”) obowiązuje
od czwartku (29 października)
od godz. 08:00 do niedzieli (1 listopada) do godziny 20:00;

• Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej
Promenadą Niemena, skąd będzie
można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub
w prawo ul. Wańkowicza do
alei Wyzwolenia.

• w rejonie cmentarza przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu
będą obowiązywać od soboty
(31 października) od godz. 14:00
do niedzieli (1 listopada) do godz.
20:00,
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• w rejonie cmentarza przy
ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać
od soboty (31 października)
do godz.12:00 do niedzieli
(1 listopada) do godz. 20:00.

dniowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi
oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót
(również jednokierunkowo)
– ul. św. Jadwigi.

Cmentarz przy ul. Św. Rocha

• Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego –
wjazd od ul. św. Krzysztofa,
wyjazd na ul. Bialską.

• Wyłączony z ruchu kołowego
będzie odcinek ul. św. Jadwigi
(z wyjątkiem pojazdów MPK
i TAXI) od ul. św. Rocha
do ul. ks. Kubiny. Od strony połu-
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• Przełożenie ruchu tranzytowego
– droga DK-46 ( wyłączona z ruchu

ul. św. Jadwigi), z kierunku od
Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Barbary, św. Augustyna,
Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana
Pawła II. W kierunku do Opola od
Warszawy ruch będzie się odbywał
ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary.
Na kierunku z Kłobucka do Opola
ruch będzie się odbywał ulicami:
św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza - Iwanowa, ks. J. Popiełuszki,
św. Kazimierza i św. Barbary.

• Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa – Nila na
odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren
cmentarza.

Cmentarz „Błeszno”
ulice: Palmowa
i Bohaterów Katynia
• ul. Palmowa będzie całkowicie
wyłączona z ruchu kołowego.
• Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia
od skrzyżowania z ul. Limbową
do skrzyżowania z ul. Bienia. Po-

5.

nadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej
(wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
• Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia,
gdzie czasowo nie będą dostępne
pasy dla ruchu rowerowego.

Cmentarz Komunalny
- ul. Radomska
Zmiany polegają na ograniczeniu
parkowania na ul. Białostockiej
po stronie wschodniej od wjazdu
na drogę dojazdową do cmentarza
do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych
parkingach oraz na jezdni po
wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz „Stradom”
- ul. Piastowska
Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej
od
skrzyżowania
z ul. Kawodrzańską (wjazd) do
ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej
ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki”
- ul. Zbawiciela
Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego
na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej
(wschodniej) stronie ulicy.
Na ulicach miasta w otoczeniu
cmentarzy, należy liczyć się ze
zwiększonym natężeniem ruchu.
Kierowcy proszeni są o ostrożność
i cierpliwość.
■ Katarzyna Gwara

E-papieros

Czy papierosy elektroniczne mogą
pomagać w walce z nałogiem palenia?
Kolejne badania pokazują, że e-papierosy są o około 95 proc. mniej
szkodliwe, niż te tradycyjne. Potwierdzili to ostatnio austriaccy
naukowcy - dr Alfred Uhl z Prywatnego Uniwersytetu Zygmunta Freuda w Wiedniu i Bernhard-Michael
Mayer z Uniwersytetu w Grazu.
Papierosy elektroniczne sytuowane są przez większość badaczy
na tzw. skali obniżania ryzyka (risk
continuum) jako potencjalnie mniej
toksyczne również od tzw. wyrobów nowatorskich, czyli podgrzewaczy tytoniu.

Risk Continuum to opracowana
przez naukowców skala, która pokazuje poziom ekspozycji konkretnych
produktów na toksyny. Według tej
skali, potencjalnie najmniej szkodliwa jest tzw. nikotynowa terapia
zastępcza (NRT), czyli np. gumy do
żucia i plastry antynikotynowe, na
drugim miejscu są tzw. modern oral
products, czyli np. tytoń do żucia
EPOK (od niedawna dostępny na
polskim rynku), potem
e- papierosy, następnie tzw. traditional oral products, czyli np. sproszkowany tytoń, podgrzewacze
tytoniu, a na końcu tradycyjne papierosy i cygara.
Według Amerykańskiej Agencji
ds. Żywności i Leków (FDA) kluczowe jest zwiększenie świado-

mości, że nikotyna, choć oczywiście
bardzo uzależniająca - jest dostarczana za pośrednictwem różnych
produktów i najbardziej szkodliwa
jest wtedy, gdy dostarcza się ją do
organizmu w dymie papierosowym*.
A więc FDA wysłała czytelny sygnał,
że są potencjalnie mniej szkodliwe
alternatywy.
Wśród nich są e-papierosy. Jak czytamy w danych Public Health England, instytucji zdrowia publicznego
w Wielkiej Brytanii oraz Royal College of Physicians (Królewskiego Kolegium Lekarskiego) e-papierosy są
potencjalnie mniej szkodliwe aż o 95
proc. w porównaniu do tradycyjnych
papierosów ze względu na brak najbardziej toksycznych substancji smolistych, a kolejne na tej skali
„podgrzewacze” o około 90 proc.

Jak (skutecznie) walczyć
z nałogiem
Eksperci i naukowcy od dłuższego
czasu wiele mówią o tzw. redukcji
szkód, związanych
z paleniem tytoniu - skoro istnieją
potencjalnie mniej szkodliwe alternatywy, to w przypadku, gdy pełnoletnie osoby mają problem
z całkowitym porzuceniem nałogu
palenia, mogą niejako „przerzucić”
się na legalne mniej toksyczne alternatywy, jak e-papierosy. Temat ten
podniósł ostatnio dr Fernando Fernandez Bueno, chirurg onkolog
z Hospital Central de la Defensa

Gomez Ulla w Madrycie podczas
trzeciej edycji Scientific Forum on
Tobacco and Risk Reduction (Forum,
poświęcone Tytoniowi
i Redukcji Szkód). Wyjaśniał on, jak
ważne są strategie redukcji szkód,
będące jego zdaniem dużo bardziej
efektywne, niż tradycyjne kampanie, nakłaniające palaczy do porzucenia nałogu. Bueno powiedział,
że wraz z pozostałymi naukowcami
wspierającymi politykę redukcji
szkód poprosił unijną Komisarz ds.
Zdrowia Stellę Kyriakides o włączenie e-papierosów do Europejskiego Planu Walki z Rakiem.
Raport brytyjskiego Komitetu ds.
Toksyczności (COT), składającego
się z niezależnych ekspertów przenalizował sposoby dostarczania nikotyny przez e-papierosy oraz
urządzenia wykorzystujące płyn,
który nie zawiera nikotyny. Raport
stwierdza, że gdyby osoby, używające na co dzień tradycyjnego tytoniu przeszły całkowicie na
e-papierosy, spowodowałoby to
mniejszą szkodliwość dla ich
zdrowia, np. zmniejszyłoby się
znacznie ryzyko zachorowania na
raka płuc w wyniku niższej ekspozycji na substancje rakotwórcze. Raport wskazuje też na niską
szkodliwość wapowania dla osób
trzecich. Samo słowo „wapować”
pochodzi oczywiście z języka angielskiego, a „vaping” oznacza odparowywanie
(parowanie).
Przy

używaniu e-papierosów powstaje
bowiem charakterystyczna para.

Rządy rekomendują
ograniczanie szkód
Dr Nick Hopkinson z Imperial College w Londynie mówi: - Większość
osób, które wapują, to albo palacze
próbujący rzucić tradycyjne palenie,
albo ci, którzy już porzucili nałóg.
Osoby palące, które całkowicie
przestawią się na wapowanie, uzyskają znaczne korzyści zdrowotne.
Jednak żaden poważny autorytet
nie sugeruje, że jest ono całkowicie
nieszkodliwe, więc najlepiej jest zaprzestać także wapowania,, ale na
pewno nie za cenę powrotu do palenia tradycyjnego tytoniu. Należy
jednak zwracać szczególną uwagę
na to, po jakie „zamienniki” dla tradycyjnych wyrobów sięgamy,
w szczególności na to, czy są one
poddawane regularnym badaniom
i analizom. Jeden z koncernów przeprowadził do tej pory 27 testów behawioralnych, 82 analizy chemiczne,

35 testów określających wpływ na
komórki organizmu oraz 20 badań
klinicznych jedynie na produktach
globalnej marki Vype.
Poszczególne rządy postawiły na
wdrożenie strategii redukcji ryzyka,
polegającej na rekomendowaniu pacjentom, którzy nie są w stanie porzucić nałogu – potencjalnie mniej
szkodliwych alternatyw, takich jak
np. e-papierosy. Robią to rządy
Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii,
Kanady, czy Japonii. Np. nowozelandzkie ministerstwo zdrowia
stwierdziło w swoim komunikacie,
że „poprzez lepszą regulację prawną
i dostęp do publicznej informacji jest
okazja do wspierania palaczy, by
przerzucili się na mniej szkodliwe alternatywy, znacząco ograniczając
ryzyko dla zdrowia ich i najbliższych”.
O alternatywnych produktach nikotynowych można się więcej dowiedzieć dzięki kampanii „Masz
Wybór”
(www.maszwybor.pl),
za którą stoi BAT.
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hospicjum

Hospicjum Częstochowskie

Między chorymi,
a wolontariuszami
nawiązuje się
silna więź
Codziennie obcują ze śmiercią. Obserwowanie trudów
choroby i perspektywy nieuchronnie zbliżającego się
kresu potrafią zmienić spojrzenie na każdy aspekt życia. O tym jak funkcjonuje
częstochowskie hospicjum
rozmawiamy z Anną Kaptacz,
prezes zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej.

Redakcja: Na czym polega Wasza praca w hospicjum?
Anna Kaptacz: Zadaniem hospicjum
jest przede wszystkim opieka nad
pacjentami w ostatnim okresie choroby nowotworowej. Pacjenci z innymi chorobami trafiają do nas zdecydowanie rzadziej. Można powiedzieć,
że 90% to właśnie pacjenci zmagają-

w hospicjum, czy przebywają też
w domach?
A.K. Przebywają zarówno w hospicjum, jak i w domach. Rocznie pod
opieką mamy około dwóch tysięcy
pacjentów. Miesięcznie jest to około
600 pacjentów, w tym 70 dzieci.
Obejmujemy także opieką kobiety
w ciąży, które wiedzą, że rozwijające
się w nich dziecko, ma wady genetyczne.

Red.: W jaki sposób wygląda opieka
u pacjentów zewnętrznych?
Bartosz Bednarek: Oprócz poradni,
jest także hospicjum domowe, albo
inaczej zwany zespół paliatywny
opieki domowej. W takich sytuacjach
odwiedzamy pacjenta w domu.
W hospicjum domowym w Częstochowie mamy miesięcznie około 300
pacjentów. Z kolei w Kłobucku około
60. Podobnie w Lublińcu i Myszkowie. Dojeżdżamy także w okolice Koniecpola.

Red.: W jaki sposób finansowana jest
tego rodzaju opieka?
B.B.: Opieka paliatywna finansowa-

Anna Kaptacz i Bartosz Bednarek

nowe, wózki inwalidzkie, poprzez
drobny sprzęt jak cewniki, motylki,
strzykawki, termometry. Teraz posiadamy także sprzęt do ochrony osobistej, koncentratory tlenu. Wybór jest
naprawdę ogromny – ofertę można
zobaczyć na stronie internetowej.

Red.: Jak w dobie pandemii wygląda
sytuacja w hospicjum? Czy dysponujecie jeszcze wolnymi łóżkami?
A.K.: Zapotrzebowanie na opiekę jest
bardzo duże. W pierwszej fazie epidemii, zdecydowana większość pacjentów przebywała w domach.
Opiekowali się nimi domownicy. Niestety teraz sytuacja jest dramatyczna
– na oddziale mamy 15 łóżek,
wszystkie są zajęte. Na dodatek mamy już 17 skierowań do hospicjum
w trybie pilnym. Oprócz tego jest kolejka pacjentów, którzy nie wymagają przyjęcia na cito. Po nowym roku
planujemy otworzyć kolejny oddział.
Znajdzie się na nim blisko 40 łóżek.
To może znacznie poprawić sytuację.
Trzeba jednak mieć świadomość, że
może do nas trafić wyłącznie pacjent, który zrobił test na Covid-19
i wynik jest negatywny.

Red.: Kto zatem decyduje o tym, że
dana osoba zostanie przyjęta do hospicjum?

cy się z nowotworami, a 10% z innymi chorobami. Są to zarówno dorośli,
jak i dzieci – w nieuleczalnym stadium choroby. Staramy się pomagać
pacjentom, leczyć ich ból, opiekować
się nimi. Zwracamy uwagę na sferę
psychiczną, fizyczną, społeczną, socjalną...

na jest przez Narodowy Fundusz
Zdrowia co stanowi ok 60-70% potrzeb. W związku z tym podejmujemy
szereg działań polegający na szukaniu sponsorów. Organizujemy także
akcje charytatywne i aukcje. W ten
sposób staramy się poprawić naszą
sytuację finansową.

Red.: Kto może zgłosić do Was pacjentów?

Red.: Czyli hospicjum może wesprzeć
każdy z nas...

A.K.: Rodzina, lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, lekarz szpitalny,
pielęgniarka, a także inne placówki
medyczne oraz socjalne. Konieczne
jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

A.K.: Tak, każdy może wpłacić datek.
Ważną pomocą dla naszego stowarzyszenia jest sklep medyczny HOSP-MED, który działa już ponad 20 lat.
Założyliśmy go z myślą, żeby była
możliwość dofinansowania naszej
działalności. Z tych środków możemy
zakupić potrzebny sprzęt rehabilitacyjny, a także wyposażenie sal chorych.

Red.: A kto właściwie pracuje hospicjum?
A.K. Lekarze, pielęgniarki ze specjalizacją z opieki paliatywnej, psycholodzy z dyplomem z psychoonkologii,
a także fizjoterapeuci.

Red.: Czy Wasi pacjenci leżą wyłącznie

Red.: Jakie urządzenia można znaleźć
w tym sklepie?
B.B.: Zaczynając od łóżka szpitalnego, poprzez materace przeciwodleży-

A.K.: Nasz lekarz odwiedza pacjenta
w domu i sprawdza, jak się czuje. Na
rynku dostępnych jest wiele środków przeciwbólowych, które można
przyjmować w domu. Zdarzają się
jednak sytuacje, w których konieczna
jest hospitalizacja. Jeśli pacjent odczuwa chociażby silne duszności,
a aparaty poprawiające oddech, nie
przynoszą ulgi, musimy przyjąć go na
oddział. W ośrodku możemy bowiem
monitorować stan pacjenta przez całą dobę. Bywają też sytuacje, gdzie
z chorobą nowotworową zmagają
się osoby samotne, niemające wsparcia od rodziny. W takich momentach
również przyjmujemy pacjenta na
oddział.

Red.: W opiece nad pacjentami niejednokrotnie pomagali Wam wolontariusze.
A.K.: Niestety w tej chwili wolontariat jest zawieszony. To dla nas bardzo trudny czas. Na dodatek wielu
studentów zgłaszało się do nas na
staże i praktyki. W przypadku hospicjum rola wolontariuszy jest nieoceniona – to właśnie oni siadali z pacjentami, rozmawiali, bywali odskocznią od smutnej rzeczywistości.
Między chorymi, a wolontariuszami
nawiązywała się bardzo silna więź.
I to właśnie chyba tego najbardziej
brakuje naszym pacjentów.

Red.: Młodzi ludzie potrafią odnaleźć
się w sytuacji, gdzie codziennie obcuje
się ze śmiercią?
A.K.: Wydaje mi się, że młodzi ludzie
łatwiej podchodzą do tematu śmierci. Oczywiście każdy wolontariusz
jest odpowiednio przygotowany do
pracy z pacjentem. Przeprowadzamy
specjalne kursy. Podczas zajęć teoretycznych przybliżamy wszystkie zasady opieki. Poza tym staramy się ich
przygotować do spotkania z chorymi
– nikt nie jest rzucony na głęboką
wodę.

Red.: Czy można zatem powiedzieć, że
młody człowiek lepiej przyjmuje informację o chorobie kogoś bliskiego?
A.K.: Na informację o chorobie kogoś
bliskiego chyba nikt nie jest przygotowany i nikt nie jest w stanie podejść do tego ze spokojem. Inaczej
jest opiekować się, czy rozmawiać
z obcymi ludźmi, a inaczej mieć
świadomość, że ktoś bliski wkrótce
odejdzie. Choć trzeba podkreślić, że
nasi wolontariusze bardzo zżywają
się z pacjentami i przeżywają ich
odejście. Aczkolwiek pewnie cały
czas mają z tyłu głowy, że dana osoba może wkrótce umrzeć.

i bardzo nas to cieszy. Właściwie przy
tworzeniu tego typu upominków pomóc może każdy z nas. Trzeba jednak
mieć świadomość, że wszystkie produkty muszą być nowe, ponieważ
chore dzieci mają obniżoną odporność. Poza tym organizujemy dla
dzieci osieroconych wyjazdy wakacyjne, zimowiska. Nasza działalność
to także organizacja pielgrzymek,
bali charytatywnych oraz oczywiście
zbiórek. Rokrocznie jesienią przeprowadzamy akcję „Pola Nadziei”, w ramach której sadzimy żonkile. Przypominamy o niej również wiosną, kiedy
kwiaty zaczynają rozkwitać. Poza tym
organizujemy marsze nadziei. Hucznie obchodzimy również Dzień
Dziecka – biorą w nią udział wszystkie dzieci, zarówno te z ośrodka, z zewnątrz, jak i dzieci naszych pracowników. To idealna okazja do wspólnej
zabawy i integracji. Poza tym rokrocznie wydajemy specjalny kalendarz. Właśnie jesteśmy na etapie
tworzenia najnowszego. Chcemy, aby
był on wyjątkowy. Bardzo nas cieszy,
że jest tak wielu chętnych, którzy
chcą wesprzeć tę inicjatywę.

Red.: Wspomnieliście o akcjach charytatywnych, które organizujecie.

Red.: Zbliża się okres świąteczny.
Jak on będzie wyglądać w Waszym
ośrodku?

A.K.: Nasz kalendarz rzeczywiście
wypełniony jest po brzegi. W grudniu
ubiegłego roku zorganizowaliśmy
konferencję naukową na UJD. Dotyczyła ona wolontariat. Podczas wydarzenia dziękowaliśmy naszym wolontariuszom, wyróżniliśmy tych najlepszych. Poza tym rokrocznie przygotowujemy paczki dla naszych małych pacjentów, a także dla ich rodzeństwa. Trafiają one również do
dzieci osieroconych. W paczkach są
zarówno zabawki, artykuły higieniczne, czy kocyki. Zdarza się, że sponsorzy przywożą nam gotowe paczki

A.K.: W tym roku wigilia odbędzie się
wyłącznie na oddziale stacjonarnym.
Mamy również oddział dzienny, który
ma pod opieką około 30 pacjentów.
Pacjenci przychodzą na kilka godzin
i w tym czasie poddają się różnym
zabiegom, czy rozmawiają z psychoonkologiem. Pacjenci mogą korzystać z opieki socjalnej, wyżywienia.
Spotykają się z innymi chorymi. Zawsze staraliśmy się zorganizować
również dla nich wigilię, niestety
wszystko wskazuje na to, że w tym
roku będzie to niemożliwe.

zdrowie i odporność
90 miejsc

Szpital im. Weigla w Blachowni
przygotuje docelowo 90 łóżek covidowych. Jak poinformował dyrektor Janusz Adamkiewicz, na
początku, czyli od 1 listopada, pacjentom z koronawirusem zostaną
udostępnione dwa oddziały szpitale. Od 8 listopada natomiast prze-
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Czy da się rozróżnić?

Covidowa placówka
w Blachowni
Szpital im. Weigla w Blachowni od
1 listopada zostaje przekształcony w tzw. szpital covidowy. Takie
polecenie wydał wojewoda śląski.
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kształcona
zostanie
reszta
oddziałów. Normalnie działać będzie jedynie położnictwo, które ma
oddzielone skrzydło.
Polecenie wojewody śląskiego
jest zgodne z kierunkiem działań
Grupy Scanmed, dzierżawcy szpitala w Blachowni. Zadeklarowała
ona mocne wsparcie walki z pandemią poprzez udostępnienie
w swoich placówkach w całej Polsce
ponad 300 miejsc dla pacjentów
chorych na Covid-19.
■ Katarzyna Gwara

Województwo śląskie

Przeziębienie, grypa, czy Covid-19?
Jesienią i zimą częściej łapią nas
różnego rodzaju infekcje. Do tej
pory wielkiego problemu nie było
– wielu z nas nawet z katarem, czy
bólem gardła chodziło normalnie
do pracy. W tym roku sytuacja jest
jednak o wiele bardziej skomplikowana. Czy możemy sami ocenić,
czy dotknęła nas grypa, przeziębienie, czy Covid-19?

Niestety samodzielne ocenienie,
z jaką chorobą się zmagamy, jest
niemal niemożliwe. Objawy tych
chorób mogą być do siebie bardzo
zbliżone. Co więcej, każda z nich
może przebiegać nieco mniej typowo (np. w przebiegu grypy mogą
pojawić się nudności, wymioty czy
biegunka), co jeszcze bardziej
utrudni ocenę sytuacji. Poza tym za-

każenia wirusem SARS-CoV-2 może
być zupełnie bezobjawowe. Trzeba
więc mieć świadomość, że każdy
przypadek Covid-19 ma indywidualny przebieg. Jednak u większości
zarażonych osób rozwiną się objawy
o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją
bez konieczności hospitalizacji.
Najczęściej występujące objawy:
O gorączka
O suchy kaszel
O zmęczenie

Rzadziej występujące objawy:
O ból mięśni
O ból gardła
O biegunka
O zapalenie spojówek
O ból głowy
O utrata smaku lub węchu

O

wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp

Poważne objawy:
trudności w oddychaniu
lub duszności
O ból lub ucisk w klatce
piersiowej
O utrata mowy
lub zdolności ruchowych
O

W przypadku wystąpienia poważnych objawów należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem. Osoby
z łagodnymi objawami i nie cierpiące
na inne schorzenia powinny zwalczać objawy w domu.
Objawy pojawiają się średnio po
5–6 dniach od zakażenia wirusem,
mogą jednak wystąpić również dopiero po 14 dniach.
■ Katarzyna Gwara

Szpital tymczasowy Krótki poradnik
w centrum metropolii Domowe metody na zdrowie

- Dogodne położenie w centrum
miasta, dobra infrastruktura oraz
możliwość sprawnego dostosowania obiektu do odpowiednich
standardów – to kluczowe kryteria,
które były brane pod uwagę przy lokalizacji szpitala – wylicza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Specjalny zespół, w skład którego
wchodzą eksperci, głównie lekarze
o różnych specjalnościach, pracuje
intensywnie nad planem strategii
organizacyjnej tak ogromnego
przedsięwzięcia, jakim jest szpital
tymczasowy. I przede wszystkim
pod uwagę brane są rekomendacje

Dane dotyczące liczby łóżek
dla pacjentów COVID-19
w naszym województwie (stan na 28.10.):
1. Liczba łóżek dostępnych
dla pacjentów COVID19
(podawana ogółem) - 1766
(szpitale I, II i III poziomu)
2. Liczba łóżek zajętych przez
pacjentów COVID19 1329
3. Liczba łóżek respiratorowych dostępnych dla pacjentów COVID19 - 145
4. Liczba łóżek respiratorowych zajętych przez pacjentów COVID19 - 121

specjalistów, którzy uznali, że
umieszczenie pacjentów na jednym
poziomie, w otwartej przestrzeni,
będzie korzystniejsze dla zapewnienia właściwej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej.
Duża przestrzeń, jaką dysponuje
MCK, jest atutem tej lokalizacji, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie
infrastruktury (sprzętu medycznego, zbiorników z tlenem itp.), jak
i w opiece nad pacjentami, którzy
nie będą umieszczani na różnych
piętrach i oddziałach, ale w przestronnej hali, gdzie łatwiejszy będzie stały nadzór i opieka nad
chorymi. W tej formule bardziej
efektywna może być też organizacja pracy personelu medycznego.
Trwają uzgodnienia dotyczące zarówno wyposażenia szpitala tymczasowego, jak i personelu, który
będzie w nim pracował. Wojewoda
jest w stałym kontakcie z zarządcą
MCK, dyrektorami szpitali, izbami
lekarskimi i pielęgniarskimi, czy władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wykazują ogromne
zaangażowanie i chęć współpracy. –
Wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i dlatego wierzę, że
wspólnie uda nam się zorganizować
tymczasowy szpital tak, aby mógł zapewnić należytą pomoc i opiekę chorującym pacjentom – podkreśla
wojewoda Wieczorek.
Jednocześnie systematycznie
powiększana jest baza tzw. łóżek
covidowych w śląskich szpitalach. Informacja o ilości miejsc
oraz zajętości codziennie publikowana jest na stronie Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
https://www.katowice.uw.gov.pl/
covid-19
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz pracy dyrekcji i zarządzających szpitalami udało się
zabezpieczyć kolejne miejsca w placówkach m.in. w Częstochowie,
Bielsku–Białej, Orzeszu, Bystrej,
Katowicach, Rybniku, Jastrzębiu–
Zdroju, Zabrzu, Świętochłowicach,
Czeladzi, Mysłowicach, Myszkowie.
Łącznie to blisko pół tysiąca łóżek.
Na pacjentów, którzy przechodzą
zakażenie nieuciążliwie, czekają
miejsca w izolatoriach w Istebnej
oraz w Ustroniu – łącznie to ponad
250 miejsc, z czego zajętych jest 58.
■ Katarzyna Gwara

Okres jesienny to czas, w którym
nasz organizm potrzebuje szczególnej uwagi. Nietrudno wtedy
o katar, czy ból gardła. Lekkie
przeziębienie może szybko zamienić się w gorszą chorobę z dużymi
powikłaniami. Jak wiadomo, lepiej
zapobiegać niż leczyć! Przygotowaliśmy dla was krótki poradnik,
jak zadbać o siebie i nie dać się
przeziębieniu.

Przede wszystkim wzmacnianie
odporności zacznijmy od systematycznej dawki ruchu. Codzienne
spacery, lub poranne ćwiczenia
mogą uchronić nas przed infekcjami.
Warto też sięgnąć po witaminę C,
która podniesie naszą odporność.
Z różnymi dolegliwościami I pierwszymi objawami przeziębienia możemy również poradzić sobie
domowymi metodami.
Syropy na kaszel przygotowane
samemu mogą być równie skuteczne, jak te zakupione w aptece.
Oto kilka przepisów na zrobienie
syropu samemu.

Syrop z sosny
Miodowo-cebulowy syrop
Składniki:
• 1 szklanka miodu
• 1 szklanka startej cebuli
• ciepła woda
Przygotowanie:
Cebulę ścieramy do szklanki, po
czym mieszamy z miodem. Odstawiamy na godzinę, po upływie tego
czasu całość gotujemy. Po zagotowaniu przecedzamy przez sitko
i wlewamy do słoika. Pijemy dwa
razy dziennie po jednej łyżce rano
i wieczorem.

Składniki:
• 1kg pędów sosny
• 1kg cukru
Przygotowanie:
W słoiku na przemian układamy
pędy z cukrem i odstawiamy na 6 tygodni. Po upływie tego czasu przecedzamy syrop i rozlewamy go do
mniejszych słoiczków. Tak przygotowaną miksturę należy spożywać
2 razy dziennie po jednej łyżeczce.

Zdjęcia: pixabay.com

Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach,
zgodnie z informacją przekazaną przez premiera Mateusza Morawieckiego, zostało wytypowane na szpital
tymczasowy. Ten najbardziej
znany obiekt wystawienniczy w regionie będzie mógł
pomieścić nawet pół tysiąca
łóżek dla chorujących pacjentów.

Syrop z buraka

Przepis na syrop z czosnku,
cebuli i miodu
Składniki:
• 3 cytryny
• 6 łyżek miodu
• 2 główki czosnku
• szklanka przegotowanej wody
Przygotowanie:
Czosnek przeciskamy przez
praskę. Nastepnie dodajemy 6 łyżek
miodu, szklankę przegotowanej
wody oraz sok z cytryn. Całość mieszamy i odstawiamy na 24 godziny.
Po tym czasie spożywamy jedną
łyżkę rano i wieczorem.

Syrop z czosnku
Składniki:
• 80 gramów cukru
• 80 ml wody
• sok z 40 gramów zmiażdżonego
czosnku
Przygotowanie:
Wyciśnięty sok z czosnku mieszamy z wodą i cukrem. Tak przygotowaną miksturę odstawiamy do
lodówki. Raz dziennie spożywamy
łyżeczkę syropu.

Składniki:
• 1 duży burak
• 2 łyżki miodu
Przygotowanie:
Obranego buraka ścieramy na
tartce, dodajemy miód. Całość mieszamy i podgrzewamy na małym
ogniu przez 20 min. Istotne jest, aby
nie zagotować syropu, ponieważ
straci on wszystkie właściwości
zdrowotne! Gotowy przelewamy
do butelek. Syrop popijamy od 4 do
8 razy dziennie.
■ Karolina Orszulak
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Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 15.10.2020 w naszej
szkole odbyły się coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej
przygotowane przez młodzież pod
opieką Katarzyny Szyller, Ilony
Cieślińskiej – Gąsior, Kamila Rajcy.
W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się w mniejszym
gronie niż zwykle, ale nadal miała
bardzo miły przebieg. Na akademii uczniowie wręczyli nagrody
w związku z plebiscytem „Kaziki
2020”. Uhonorowani zostali nauczyciele w 10 różnych kategoriach: Głos Roku, Chodziarz Roku,
Sokole Oko, Luzak Roku, Złota
Piła, Uśmiech Roku, Mistrz Ciętej
Riposty, Modniś Roku, Przyszłość
Szkoły, Super Nauczyciel. „Kazika
Honorowego” otrzymał Dyrektor
naszej placówki. W drugiej części
uroczystości uczniowie klasy 3 En
przygotowali dla klas pierwszych
prezentację przedstawiającą nauczycieli oraz wierszyki opisujące
„z przymrużeniem oka” poszczególnych pedagogów.
Oto one:
Pan … to głowa naszej szkoły,
zawsze uśmiechnięty i wesoły,
a gdy ktoś pytanie zada,
bardzo chętnie odpowiada.
Chętnie każdy jej słucha,
Uśmiechnięta od ucha do ucha.
Do projektów unijnych szuka
kandydata,
I z uczniami do Hiszpanii lata.

Pani … problemy rozwiązuje,
Szczególnie wtedy,
gdy ktoś się źle czuje.
Zawsze odpowiedzi zna,
Na pytania, które nurtują co dnia.
Giorgio Armani na klacie,
Jaguar na chacie,
Wszyscy go znacie i uwielbiacie.
Na lekcji rysunku miło mija czas,
Pani … zadręcza nas.
Pismem technicznym nas torturuje,
Ale bardzo ładnie rysuje.
Pan … w klasie nie usiedzi;
Na korytarzach taranuje dzieci;
Na przerwach ciągle gdzieś lata,
I tak mija od jesieni do lata.
Pani … jest tutaj nowa
Mamy nadzieję że jest
na wszystko gotowa
Językiem niemieckim
dobrze włada
Cały czas do nas coś gada
Z panią … nie zginiecie,
Gdy w Hiszpanii już będziecie.
Dzięki niej potrafimy udzielić
pierwszej pomocy,
Nawet gdy coś złego zdarzy się
w środku nocy.
Zawodowy angielski dla niego
to gratka,
Brak dyscypliny na lekcji
to sprawa rzadka.
… ma na nazwisko
I to w sumie wszystko.

Zawodowiec jakich mało,
On sprawić umie
by wszystko działało.
Gdy się w szkole coś zepsuje
Do pana … esemesuje.
Ma w rękawie wiele opowieści,
Jest ich tam ze sto czterdzieści.
On zada ci takie pytanie,
Że pewnie dostaniesz banię.
Przygotuje do pracy w zawodzie,
Będziesz wszystko umiał w robocie.
Daje wycisk nam na sali,
Ale nikt z nas się nie żali.
Każdy chce być jak najlepszy,
Jak pan … mieć bicepsy.
Matematyka i religia idą w parze,
Jeżeli mówimy o pani …
Przed sprawdzianem
każdy modły wznosi,
I o dobrą ocenę prosi.
Pani … moc kobietka,
Ma organizm jak atletka.
Prawie nigdy nie choruje,
Na w-fie nas trenuje.
Pan … zawsze w humorze,
Z nauką nam pomoże.
Z panem … wspólnie działają,
Elektrykę nam wykładają.
Pan … od roku nas uczy
Wszyscy się cieszą
nikt z nas się nie smuci
Pan … oaza spokoju,
Choć zawsze gotowy do boju,

Uniwersyteckie zajęcia dla wszystkich!
Oferujemy:
• kursy języka ogółnego oraz specjalistycznego
• kursy maturalne
• konwersacje
• zajecia indywidualne
• różne poziomy zaawansowania
• bardzo atrakcyjne ceny
• certyfikowanie wybranych kursów
• zajęcia w 3 systemach: stacjonarnym, online i mieszanym

Zapisz się już dziś i zapewnij sobie miejsce w grupie!
Pełna oferta kursów na stronie http://www.ucku.ujd.edu.pl/
Zadzwoń do nas lub wyślij maila my skontaktujemy się z Tobą!
Znajdziesz nas w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09
Telefon: + 48 34 3783 119;
E-mail: ucku@ujd.edu.pl

34 3783 120

15 minut sprawdza obecność,
Dla niego jest to chwila nie wieczność.

Ale kiedy przyjdzie kartkówki czas,
Nie jest szczęśliwy żaden z nas.

Magma, Jawa i Seszele,
To w sumie niewiele.
Nasza pani geograficzka,
Zna tez inne zjawiska.

Pan … w bibliotece siedzi,
O historii znów coś bredzi.
W bibliotece pustej mieszka,
Książki układa a czasopisma
przemieszcza.

Pani …Niektórzy powiedzą, że jest boska.
Chrząszcz brzmi w trzcinie,
A ona jest fajna i tyle.
Profesor … jej oko z nerwów
nigdy nie mryga
Ona żadnej klasy sie nie dyga
Wszystko o angielskim wie
Chętnie z nami tym podzieli się
Ona szefuje w samorządzie
Niedługo zobaczymy ją w rządzie.
Meine lieber kleine Freunde
Mówi nam na powitanie,
A 15 minut później
Stawia nam wszystkim banie.
Ale i tak ją lubimy,
I wicedyrektorką pozostać pozwolimy.
Pani … wszystkie daty zna,
Wiedzę o społeczeństwie
w małym palcu ma.

Uczy chemii, to się ceni,
Raczej z tym się nic nie zmieni.
Mówi o baśniowych tworach,
Estrach, kwasach i fosforach.
W świecie finansjery i biznesu,
Lekcje z panią … to klucz do sukcesu.
Dla niej konkursy to chleb powszedni,
Na lekcji nigdy nie mówi bredni.
Choć matematyka,
dla niektórych łatwa,
Dla innych zaś trudna.
Na lekcjach pani …
Nigdy nie jest nudna.
W tym roku ze względu na panującą sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się w mniejszym gronie
niż zwykle, ale nadal w miłej i humorystycznej atmosferze.
■ Kamil Rajca

KURSY JĘZYKOWE
• angielski
• niemiecki
• rosyjski
• francuski
• hiszpański
• słowacki
• czeski
• włoski
• portugalski
• serbski
• chorwacki
• chiński
• japoński
• polski dla obcokrajowców
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Oświata

Q cd. ze str. 1
Od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada w całym kraju została wprowadzona edukacja
zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych i dla wszystkich klas
szkół ponadpodstawowych oraz dla
słuchaczy placówek kształcenia
ustawicznego i centrów kształcenia
zawodowego. Przedszkola i szkoły
podstawowe w klasach I-III działają
bez zmian, tzn. stacjonarnie. - Decyzja o nauczaniu zdalnym, czę-

ściowym bądź całkowitym, zawsze
jest zawsze decyzją bardzo trudną.
Wiemy, że nigdy nie będzie to bez
konsekwencji dla uczniów, zarówno
uczniów szkół podstawowych, szkół
specjalnych, uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, którzy
uczą się we wszystkich szkołach,
a także dla kształcenia branżowego
i technicznego – powiedziała Machałek. Podała, że w trybie zdalnym
uczy się obecnie około 3,8 mln
uczniów, a w trybie stacjonarnym –
1,4 mln przedszkolaków oraz 1,1

mln uczniów klas I-III szkół podstawowych. - Nauczaniem ani hybrydowym, ani zdalnym nie chcieliśmy
obejmować dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, szczególnie uczących się w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach
edukacyjnych, a także wychowanków MOW-ów i MOS-ów (młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii) – powiedziała.
Poinformowała, że gdy znów
uczniowie będą wracać do nauki
stacjonarnej, w pierwszej kolejności
dotyczyć będzie to szkół zawodowych, zwłaszcza klas najstarszych,
które czekają egzaminy zawodowe,
a także uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów klas maturalnych. - Zdajemy sobie sprawę, że nie
możemy ograniczyć podstawy programowej w kształceniu zawodowym, bo nie można, mając
konkretny zawód, zdany egzamin,
nie można czegoś w tym zawodzie
nie umieć, co odpowiada za bezpieczeństwo, za jakość wykonanej
pracy. Analizujemy też sposób przesunięcia ewentualnych egzaminów
z sesji styczniowej na czerwiec. To
też zrobimy w uzgodnieniu z dyrektorami szkół – podsumowała Machałek.
■ Katarzyna Gwara

Zdjęcia: SP nr 27

Pierwsi do szkół wrócą
uczniowie klas VIII, maturalnych
i szkół zawodowych

Konkurs

Bukiet pani jesieni
Już po raz piąty Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie zorganizowała konkurs plastyczno-techniczny „Bukiet Pani Jesieni”.

Konkurs skierowany był do
uczniów klas I – III. Ze względu na
panującą pandemię, musiał się on
odbyć w sposób zdalny. Uczestnicy
konkursu nadsyłali mailowo zdjęcia
swoich prac. Do szkolnej rywalizacji
zgłosiło się 12 placówek – w sumie
wpłynęło 41 zdjęć prac przestrzen-

nych. Komisja konkursowa przyznała 8 wyróżnień, sześć miejsc
trzecich, sześć miejsc drugich oraz
dwa miejsca pierwsze. Pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
nagrody pocieszenia, a ich opiekunowie podziękowania.
Konkurs nadzorowała dyrektor
SP nr 27 Sylwia Szczygłowska, a koordynatorem była Ewa Hartlińska,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
■ KG

Nauka bez zmian

Studia w czasie pandemii
Podobnie, jak w poprzednim semestrze, także i w tym studenci
uczą się w sposób zdalny. I nic nie
wskazuje na to, aby miało się to
zmienić w najbliższym czasie. Jak
zatem wpłynie to na ich poziom
kształcenia?

Zajęcia zdalne
Zajęcia prowadzone online odbiegają od tych prowadzonych
w sposób tradycyjny. Z mojego
punktu widzenia - jako studentki tryb ten nie pomaga w zdobywaniu
wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności. Podobne zdanie mają moi
znajomi – tryb zajęć internetowych
po prostu się nie sprawdza. Wina
prawdopodobnie leży po obu stronach – zarówno wykładowców, jak
i samych studentów. Najbardziej doskwiera brak bezpośrednich spotkań. Kontaktowanie sie za pomocą
e-maili nie zawsze się sprawdza.
Czasem musimy czekać nawet kilka
godzin na odpowiedź z wyjaśnieniem i dodatkową informacją. Kolejna wadą studiowania przez
internet jest to, że ciężej skoncetrować się na pracy, o wiele więcej
rzeczy nas rozprasza, odkładamy
swoje obowiązki na później, albo na
ostatnią chwilę. Trudniej też jest
zmotywować się do realizacji zaplanowyach zadań.
Jest także o wiele więcej pracy, niż
w normalnym trybie nauczania. Studeci dostają po kilka e-maili dziennie
z zadaniami oraz z ćwiczeniami do

wykonania. W ciągu jednego dnia
otrzymujemy mnóstwo zadań –
w normalnym trybie stacjonarnym
wykonywalibyśmy je w ciągu tygodnia, a teraz mamy na to tylko kilka
godzin.
Problemem są też praktyki, które
musimy zrealizować – jest to konieczne do otrzymania zaliczenia.
Niestety wiele placówek zawiesiło
swoją działalność bądź zwyczajnie
w tym trudnym czasie nie przyjmuje
studentów. Posłużę się przykładem
- osoby studiujące na kierunkach lekarskich, lub kosmetyczych realizują
swoje praktyki... w sposób zdalny.
Jak zatem maja oni nabyć doświadczenia i w przyszłości leczyć czy wykonywać zabiegi u pacjentów?
Uważam, że przede wszystkim
osoby studiujące takie kierunki, powinny mieć możliwość zdobycia
praktycznych umiejętności.
Czy w całej tej sytuacji można znaleźć jakieś plusy? Mało. Jedyny, jaki
przychodzi mi do głowy to możliwość dłuższego pospania rano.
Reszta to zdecydowanie same minusy. Mam nadzieję, że cała sytuacja
unormuje się na wiosnę i przynajmniej część zajęć będzie odbywać
się normalnie na uczelni.

Co z życiem studenckim?
Ciągła zabawa, nieustające spotkania z przyjaciółmi - do tej pory,
tak wyglądały tradycyjne wieczory
studenckie. Teraz wiele się zmieniło.
Po wprowadzeniu dodatkowych
obostrzeń studenckie życie nocne

niemal nie istnieje. - O wyjściu do
baru czy restauracji teraz możemy
tylko pomarzyć - mówią studenci.
Część z ich uważa, że to bardzo
dobre rozwiążanie, bo chodzi przecież przede wszystkim o bezpieczeństwo. Jednak zdania w tej
kwestii pozostają wciąż podzielone.

Akademiki - jak funkcjonują
Funkcjonowanie akademików zostało ograniczone do minimum. Zrezygnowano także z kilkuosobowych
pokoi, które przekształcono w jednoosobowe kwatery. Odwiedziny
zostały zawieszone. Osoby z zewnątrz mają zakaz wchodzenia.
Mieszkańcy akademików z kolei
mają zakaz gromadzenia się w większych grupach w pokojach. Poza tym
we wszystkich akademikach – na
korytarzach - obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających
usta i nos.

Studia, a dorywcza praca
W dobie pandemii ogromnym problemem jest zdobycie pracy. Coraz
mniej zakładów oraz firm decyduje
się na zatrudnianie dorywczego pracownika. Według najnowszych raportów, życie studenckie stało się
droższe i kosztowniejsze niż w latach ubiegłych. Średni miesięczny
koszt utrzymania polskiego studenta wynosi około 2500 tys. złotych (z wynajmem mieszkania oraz
podstawowymi
wydatkami).

Obecnie zanotowano wzrost do
3000 tys. Przed pandemią zdecydowana większość z nas pracowała,
aby mieć przynajmniej na drobne
wydatki i nie obciążać domowego
budżetu. Dziś znalezienie dorywczej
pracy niemal graniczy z cudem.

Co na to studenci?
Zapytaliśmy studentów UJD w Częstochowie, co sądzą o obecnej sytuacji. Jedni twierdzą, że jest to bardzo
trudna sytuacja dla miasta, gdyż
wiele firm będzie musiało liczyć się

ze stratami. Inni z kolei sądzą, że...
pandemia to wymyślony twór
i wszystko powinno wrócić do normalnego funkcjonowania. Jednak,
kto w tym przypadku ma racje? Dla
każdego najważniejsze powinno być
przede wszystkim zdrowie – jego
i bliskich. Jeżeli każdy będzie potrafił zachować dystans społeczny,
nosił maseczki w miejscach, gdzie
należy je zakładać, liczba zachorowań zacznie spadać, a my powoli
będziemy mogli wrócić do życia
sprzed epidemii.
■ Karolina Orszulak
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wieści z gmin
Gmina Janów

Będzie nowa droga
Dobra wiadomość dla mieszkańców Huciska. Wkrótce przebudowana zostanie droga do ich miejscowości. Realizacja tej inwestycji
była oczekiwana od wielu lat.

Rędziny i Mstów

Gminy połączone
Kierowcy mogą już jeździć drogą
powiatową łączącą gminy Rędziny
i Mstów.

Droga powiatowa nr 1060 S została zmodernizowana na odcinku
od DK 91 w miejscowości Rudniki,
aż do DW 785 w miejscowości
Wancerzów. W ramach przebudowy powstały też ciągi chodników
oraz ścieżek rowerowych. - To
ważna inwestycja, dzięki której
znacznie podniesiony został poziom
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego na przedmiotowym od-

zdj.
Starostwo
Powiatowe
w Częstochowie

cinku – informują przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Częstochowie. - Komunikacja jest jednym
z czynników mających znaczący
wpływ na zdolności rozwojowe danego obszaru. Zarząd Powiatu Częstochowskiego
corocznie
podejmuje nowe zadania inwestycyjne z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej na terenie
powiatu - dodają. Środki na przebudowę pochodziły z Funduszu Dróg
Samorządowych, a także budżetów
Powiatu Częstochowskiego oraz
gmin Mstów i Rędziny.

Lidia Piestrzyńska, zastępca wójta
gminy Janów, Małgorzata Laskowska, skarbnik gminy Janów oraz
Kajetan Sowa Prezes Zarządu P.H.U.
LARIX podpisali umowę na realizację
przebudowy drogi w Hucisku.
Gmina na ten cel pozyskała środki
finansowe z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych (FOGR). Dofinansowanie wyniesie 127 tys. 500 zł.
Koszt wykonania robót budowlanych to 449 649,26 zł.
Nową drogą będzie można przejechać już od 27 listopada.

zdj. UG Janów

Turów

Przebudowa ul. Południowej
Ponad 1,5 mln zł dofinansowania
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego otrzymała gmina Olsztyn.
Pieniądze zostaną przeznaczone
na przebudowę ul. Południowej
w Turowie.

Kosztorysowa wartość tego zadania, przewidującego budowę
drogi o długości 1330 metrów przed
i za przejazdem kolejowym, to
ponad 3 mln zł. - Z dofinansowania
w konkursie uzyskamy ok. 1, 5 mln
zł. Do inwestycji dokładają się także
mieszkańcy i właściciele lokalnych
przedsiębiorstw, takich jak Wosana,
Wega-Trans czy Alex – Pol, które posiadają siedziby w tym miejscu – in-

formują przedstawiciele Urzędu
Gminy w Olsztynie.
Droga jest w bardzo złym stanie
technicznym, nie posiada odwodnienia, ani oznakowania poziomego,
a ruch pieszych odbywa się poboczem.
Realizacja inwestycji polegać będzie na remoncie podbudowy, położeniu nowej nawierzchni asfaltowej
o zwiększonych parametrach technicznych, budowie chodnika na całej
długości drogi, który zostanie połączony z chodnikiem przy drodze powiatowej oraz wybudowaniu
odwodnienia drogi. Prace potrwają
do sierpnia 2021 r.
– To kolejny etap budowy ciągu komunikacyjnego. Dwa lata temu,

wspierając się tymi samymi środkami, wyremontowaliśmy połączenie Przymiłowice – Turów
- mówi Tomasz Kucharski, wójt
gminy Olsztyn. - W ramach kontynuacji budujemy drogę obsługującą
gęsto zabudowaną ulicę oraz kilka
firm, co ułatwi także dojazd do
Domu Pomocy Społecznej i wylot
z Turowa na drogi powiatowe w kierunku Olsztyna i Kusiąt. Zwiększy
się także bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów – dodaje. Aktualnie
gmina Olsztyn realizuje budowę
przedłużenia ul. Leśnej w Zrębicach,
tzw. „Czarnej Drogi” w Kusiętach,
przedłużenia ul. Chorońskiej w Biskupicach oraz tzw. drogę nad lasem
w Kusiętach.

Covid-19

Konkurs

zdj. UG Kłomnice

Piękna wieś
województwa śląskiego
Poznaliśmy laureatów konkursu
„Piękna wieś województwa śląskiego”. Wśród nich są reprezentanci naszego regionu.

Celem konkursu jest wspieranie
rozwoju wsi poprzez pobudzanie
aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz
pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje
także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej
mieszkańców wsi.
Nagrody przyznane są w czterech
kategoriach:
• Najpiękniejsza wieś
• Najpiękniejsza zagroda wiejska
• Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
• Najlepsza strona internetowa
sołectwa
• Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy
i zwyczaje ludowe

O wyborze najlepszych rozwiązań
zadecyduje komisja, która wizytuje
gminy i gospodarstwa. Wśród laureatów tegorocznego konkursu nie
brakuje reprezentantów naszego
regionu.
Państwo Marta i Tomasz Tyfel
z gminy Mykanów zajęli pierwsze
miejsce w kategorii zagroda wiejska
województwa śląskiego. Z kolei Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii
(gm. Dąbrowa Zielona) zwyciężyła
w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. W tej samej kategorii trzecie miejsce wyróżniona
została gmina Kłomnice za remont
świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub Seniora oraz rewitalizacja przestrzeni dookoła
świetlicy. W kategorii najlepsze
przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje pierwsze
miejsce zajęły Wykopki z tradycją
w gminie Mykanów. W tej samej kategorii wyróżniono również wodzenie
niedźwiedzia
w Zborowskiem (gmina Ciasna, powiat lubliniecki).

Kabina dezynfekująca w starostwie
W głównym wejściu do Starostwa Powiatowego
w Częstochowie (od ulicy Sobieskiego) zainstalowana została mobilna kabina dezynfekująca.

Przed wejściem do kabiny i rozpoczęciem procesu dekontaminacji przeprowadzany jest automatyczny pomiar temperatury ciała.
Podobne urządzenia zostały zamontowane również w trzech Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski – trafiły one
do DPS Lelów, DPS Turów i DPS Blachownia.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że Starostwo
Powiatowe w Częstochowie wprowadziło zmiany
w obsłudze bezpośredniej. Osobiste załatwianie
spraw możliwe jest tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Osoby, które przybędą
bez wcześniejszego umówienia wizyty, mogą zostać nieobsłużone.
Osoby chcące załatwić sprawy w Starostwie Powiatowym w Częstochowie mogą skorzystać z następujących rozwiązań:
 składanie dokumentów
poprzez platformę epuap
 mailem na adres
kancelaria@czestochowa.powiat.pl
 poprzez portal
http://czestochowa.geoportal2.pl
 telefonicznie kontaktując się
z wybranym wydziałem
 umieszczanie dokumentów w skrzyni
ustawionej przy głównym wejściu
do urzędu od strony ulicy Sobieskiego.

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Opracowanie: Katarzyna Gwara

prawo
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Zwolnienie dyscyplinarne

Kiedy można skorzystać
z tego trybu rozwiązania
umowy o pracę?
Rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy
pracownika, czyli tzw. „zwolnienie dyscyplinarne” – kiedy
pracodawca może skorzystać
z tego trybu rozwiązania
umowy o pracę?

Agnieszka Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Klauzula o zakazie konkurencji
w umowach cywilnoprawnych
Klauzula o zakazie konkurencji
w umowach cywilnoprawnych
– czy umowa zlecenie może zawierać taki zapis?
Odpowiedź brzmi: oczywiście, że
tak! Co prawda kwestia wprowadzenia zakazu konkurencji w umowach cywilnoprawnych nie została
wprost uregulowana w obowiązujących przepisach, jednak na możliwość jej wprowadzenia do umowy
zlecenia wskazuje ogólna zasada
swobody umów z art. 353[1] kodeksu cywilna. Zgodnie z tym przepisem „strony zawierające umowę
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego
treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom współżycia
społecznego”.
Również Sąd Najwyższy potwierdził powyższe w jednym z wyroków,
w którym stwierdził, iż „Zleceniobiorca może zgodnie z zasadą swobody umów zobowiązać się wobec
zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych
w czasie trwania umowy” (Wyrok
SN z dnia 11 września 2003 r., III
CKN 579/01).

Czym jest klauzula o zakazie
konkurencji i czy jest ona korzystna dla zleceniodawcy?
Zakaz konkurencji to uregulowania
zaczerpnięte z kodeksu pracy, a dokładniej z art. 101[2]. Taki zapis wprowadza się w umowie z uwagi na fakt,
iż w ramach wykonywania zlecenia
i realizacji umowy zleceniobiorca
może uzyskać dostęp do danych mających istotne znaczenie dla zleceniodawcy z punktu widzenia ochrony
jego uzasadnionych interesów.
Chodzi tu przede wszystkim o czyny
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ze szczególnym
uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli w myśl art. 11 ust. 4
powołanej ustawy „nieujawnionych
do wiadomości publicznej informacji
technicznych, technologicznych,
handlowych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji po-

Kodeks pracy w art. 52 wylicza
przyczyny, w jakich pracodawca
może zwolnić pracownika w trybie
dyscyplinarnym. Chodzi o sytuacje,
w których wyjątkowe okoliczności
dotyczące pracownika uniemożliwiają dalsze jego zatrudnianie i powodują konieczność natychmiastowego zakończenia umowy.
Wypowiedzenie umowy w tym
trybie jest dla pracownika bardzo
dotkliwe ze względu na natychmiastową utratę źródła dochodu i z tej
przyczyny powinno być stosowane
z dużą ostrożnością.

I. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

siadających wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”
Co więcej, gdy umowa zlecenie
przestaje obowiązywać strony, zleceniodawca może obawiać się czy zleceniobiorca nie wykorzysta zdobytych
informacji przeciwko niemu np. kontaktując się z jego kontrahentami.
Wobec powyższego, w celu
ochrony interesów zleceniodawcy
warto w umowie wprowadzić klauzulę o zakazie konkurencji, która będzie obowiązywała zleceniobiorcę
w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

O czym musi pamiętać zleceniodawca wprowadzając klauzulę
o zakazie konkurencji do umowy?
Najważniejszą kwestią jest ustalenie odpowiedniego ekwiwalentu
pieniężnego za przestrzeganie przez
zleceniodawcę zakazu konkurencji
po zakończeniu obowiązywania
umowy. Jak pokazuje praktyka wielu
zleceniodawców nie jest świadoma
powyższego obowiązku co może narazić ich na brak zapłaty odszkodowania przez osobą, która zakaz
naruszy. Brak odpowiedniego ekwiwalentu powoduje, że w razie sporu
pomiędzy stronami dotyczącego
przestrzegania zakazu konkurencji
podmiot zobowiązany zyskuje
bardzo silny argument na swoją
obronę i może uchylić się od obowiązku zapłaty. Zleceniobiorca
mógłby bowiem zarzucić nieważność takiego zapisu umownego
w oparciu o brak wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za czas po za-

kończeniu umowy i trwania zakazu
konkurencji. Zwłaszcza w sytuacji,
gdyby udało mu się wykazać, że
przez czas obowiązywania zakazu
konkurencji pozbawiony był znacząco możliwości prowadzenia normalnej działalności gospodarczej.
Zgodnie z poglądami doktryny
klauzula zakazu konkurencji po
ustaniu umowy zlecenia bez jednoczesnego wprowadzenia odpowiedniego
ekwiwalentu
dla
zleceniobiorcy jest nieważna. Pogląd
powyższy podziela również Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 11
września 2003 stwierdził iż „[…] zobowiązanie nie jest ważne, gdyż narusza
zasady
współżycia
społecznego. Nie można bowiem
uznać, aby zgodne było z zasadami
współżycia społecznego zobowiązanie zleceniobiorcy do niepodejmowania
działalności
konkurencyjnej przez trzy lata po
ustaniu umowy, bez jakiegokolwiek
ekwiwalentu. Należy odwołać się do
art. 1012 k.p., w którym przewidziano możliwość zawarcia umowy
o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy, jednakże za zapłatą
odszkodowania” (wyrok SN z dnia
11 września 2003 r., III CKN 579/01).
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż wprowadzenie
klauzuli o zakazie konkurencji do
umowy zlecenia jest niezwykle korzystne dla zleceniodawcy i chroni
jego interesy. Należy tylko pamiętać,
iż w przypadku gdy zakaz ma obowiązywać również po zakończeniu
umowy, zleceniobiorcy należy się
odpowiedni ekwiwalent pieniężny
za czas obowiązywania zakazu.
■ Rafał Rusek

Pierwszą przesłanką jaką uzasadnia
zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym jest ciężkie naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych. Przy przedmiotowej
przesłance należy uwzględnić następujące elementy: winę pracownika,
ciężkie naruszenie podstawowego
obowiązku pracowniczego oraz wystąpienie co najmniej zagrożenia interesów pracodawcy.
Żaden z przepisów kodeksu pracy
nie zawiera definicji pojęcia naruszenia podstawowych obowiązków
pracowniczych, więc każda sytuacja
musi być rozpatrywana indywidualnie. Z orzecznictwa sądów polskich wynika, iż najbardziej
typowymi sytuacjami, które uzasadniają „dyscyplinarkę” są: nietrzeźwość pracownika, niewykonanie
polecenia, opuszczenie pracy bez
usprawiedliwienia, przywłaszczenie
mienia pracodawcy, nadużycie
świadczeń z zakresu ubezpieczeń
społecznych oraz zakłócenie porządku w miejscu pracy.

II. Popełnienia przez pracownika
w czasie trwania umowy o pracę
przestępstwa, które uniemożliwia
dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku.
Drugą przesłanką jest popełnienie
przez pracownika przestępstwa,
które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż przesłanka ta dotyczy
tylko przestępstw (popełnienie wykroczenia nie stanowi podstawy do
zwolnienia pracownika w tym
trybie), które zostały popełnione
w trakcie trwania umowy o pracę.
Po drugie przestępstwo musi uniemożliwiać dalsze zatrudnianie pracownika
na
zajmowanym
stanowisku, a więc chodzi o czyn,
który podważa zaufanie pracodawcy do pracownika oraz jego
kwalifikacji moralnych (pracodawca
nie musi być poszkodowanym). Co
bardzo ważne, przestępstwo musi
być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

III. Zawiniona przez pracownika
utrat uprawnień koniecznych
do wykonywania pracy
na zajmowanym stanowisku.
Uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku oznaczają wszystkie
potwierdzone dokumentem wymogi kwalifikacyjne, bez których
wykonywanie pracy na danym stanowisku jest niedopuszczalne (np.
uprawnienia lekarza lub prawo
jazdy dla osoby zatrudnionej na
stanowisku kierowcy).
Jak wskazują przepisy Kodeksu
pracy, pracodawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeśli pracownik
z przyczyn zawinionych utracił
uprawnienia konieczne do wykonywania swojej pracy. Warto podkreślić, iż przyczyna musi być
zawiniona. Oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć
umowy w trybie dyscyplinarnym
pracownikowi, u którego utrata
uprawnień powstała z przyczyn od
niego niezależnych, takich jak np.
zły stan zdrowia, uniemożliwiający dalsze wykonywanie zawodu.
Pracodawca nie może więc
zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, jeśli utrata uprawnień nie była skutkiem umyślnego
działania, a wynikała z przyczyn
przez pracownika niezawinionych.
Niezależnie od zaistnienia powyższych przesłanek, które uzasadniają rozwiązanie umowy
o pracę bez wypowiedzenia, pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika po upływie 1
miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie
umowy w tym trybie.
W praktyce oznacza to, że jeśli
pracodawca stwierdzi np. nietrzeźwość pracownika podczas
wykonywania pracy, to od tego
dnia ma 1 miesiąc na zwolnienie
pracownika dyscyplinarnie. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie
dyscyplinarnym z przekroczeniem
powyższego terminu sprawia, że
jest ono wprawdzie skuteczne
i prowadzi do ustania umowy
o pracę, ale jednocześnie jest kwalifikowane jako rozwiązanie
umowy o pracę z naruszeniem
przepisów. W związku z tym pracownik może domagać w sądzie
odszkodowania lub przywrócenia
do pracy na poprzednich warunkach.
Pracownik, który zostaje zwolniony dyscyplinarnie, ma ograniczone pewne prawa, jakie
posiadałby, będąc zwolnionym
w trybie standardowym, czyli za
wypowiedzeniem.
Przede
wszystkim tryb rozwiązania
umowy jest widoczny w świadectwie pracy, co może stanowić
spory kłopot podczas poszukiwań
nowego zajęcia.
Zwolnienie dyscyplinarne wiąże
się również z utratą odprawy, jeśli
takowa by się należała. Pracownik
zwolniony natychmiastowo nie
otrzyma ponadto zasiłku dla bezrobotnych ani też dni wolnych na
poszukiwanie pracy.
■ Hubert Nowak
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Autostrada A1

Kolejne osiem kilometrów
betonowej jezdni
Kierowcy mogą już jeździć po kolejnym ośmiokilometrowym odcinku nowej, betonowej jezdni
przyszłej autostrady A1 pomiędzy
Tuszynem i Częstochową. W listopadzie ruch zostanie przełożony
na kolejny ok. 20 km fragment.
Pamiętajmy jednak, że realizowane obecnie odcinki A1 to jeszcze
plac budowy i obowiązuje tu czasowa organizacja ruchu.

- Wspólna determinacja, zaangażowanie i odpowiedzialne decyzje to wszystko pozwala nam
realizować tę inwestycję niezwykle
sprawnie. Dziękuję wszystkim pracującym na pięciu odcinkach tej
trasy, ale również wszystkim zaangażowanym w budowę innych dróg,
szczególnie w tak wyjątkowym
czasie - podkreśla Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora
Dróg
Krajowych
i Autostrad.- Pamiętajmy, że realizowane obecnie odcinki A1 to
jeszcze plac budowy i obowiązuje tu
czasowa organizacja ruchu. Apeluję
do kierowców o zachowanie ostrożności, zdjęcie nogi z gazu i odpowiedzialne zachowanie na tej i innych
drogach w kraju. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne, ale również
osób pracujących na budowie.
Udostępniony ostatnio ośmiokilometrowy odcinek łączy woje-

wództwa łódzkie i śląskie. W woj.
łódzkim liczy ok. dwóch kilometrów,
ale to wyjątkowo ważny odcinek.
Obejmuje bowiem kilkusetmetrowy most na Warcie. Jednocześnie jest to ostatni brakujący
fragment nowej jezdni na odcinku
Radomsko - granica woj. łódzkiego
i śląskiego o długości siedmiu kilometrów. Przypomnijmy, że pięć kilometrów nowej jezdni zostało jako
pierwsze udostępnione kierowcom
pod koniec sierpnia. W przypadku
tego odcinka przyszłej autostrady
A1 łączne zaawansowanie prac
zbliża się do 65 proc.
Na terenie woj. śląskiego, czyli na
odcinku od granicy woj. łódzkiego
i śląskiego do węzła Częstochowa
Północ, zaawansowanie prac przekroczyło 60%. Na tym odcinku kierowcy zyskają sześć kilometrów
nowej jezdni, czyli ponad jedną
trzecią długości śląskiego odcinka
A1 będącego w budowie.
Na całym oddanym do dyspozycji
kierowców fragmencie w obu województwach, czyli na ośmiu kilometrach nowej, betonowej jezdni,
obowiązuje niemal identyczna organizacja ruchu, czyli 2+1. Na odcinku
w woj. łódzkim dwa pasy ruchu wyznaczone są w kierunku Śląska
i jeden w stronę Łodzi, a na odcinku
w woj. śląskim odwrotnie - dwa pasy
ruchu wyznaczone są w kierunku
Łodzi i jeden w stronę Częstochowy.

Kierowcy mają już do dyspozycji nową jedną jezdnię na:
• ok. 14 km odcinka od Tuszyna do
węzła Piotrków Trybunalski Południe, gdzie łączna długość to
ok. 15,8 km
• ok. 7,5 km odcinka Kamieńsk Radomsko, gdzie łączna długość
to ok. 16,8 km, z początkiem listopada przełożenie ruchu na
kolejne ok. 9 km
• ok. 7 km, niemal całość odcinka
Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego
• ok. 6 km odcinka granica woj.
łódzkiego i śląskiego do węzła
Częstochowa Północ, w listopadzie kierowcy pojadą nową
jezdnią na całej długości blisko
17- kilometrowego odcinka
Betonowa nawierzchnia nowej
jezdni leży już niemal na całej łącznej
długości tych odcinków. To ponad
56 km. Przypomnijmy, że łączna długość wszystkich pięciu budowanych
odcinków przyszłej A1 to 81 km. Na
najdłuższym z nich, między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, ruszyły prace związane
z układaniem betonowej nawierzchni. Ten odcinek ma ponad 24
kilometry długości.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 30 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

14.
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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

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro

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

SPRZEDAM
Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.

Dojazd 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

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 AUTO - MOTOCYKL MOTO-

ROWER Z PRL-U zapomniany, zastały w garażu np. Warszawa, Syrena, Moskwicz, Wołga, Skoda, Zaporożec, Junak, WFM, WSK, Osa, Komar,
Motorynka i inne . Tel. 608 097 274

Q KUPIĘ samochód , motocykl ,

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)
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 Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2
w centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

Q Mieszkanie - Częstochowa

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ

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

SPRZEDAM
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

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

Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-

Q Mieszkanie M4 po modernizacji

Czujnik stopu. Nowy. Made in
USA. Tel. 501 779 441

w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951

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

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

Q Część do chevroleta captive.

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 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 Kask ochronny - b.dobry

Q Rower Cobran Shimano -

Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi

Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden

Q Działki budowlane w centrum

Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,

Q Serwis obiadowo-kawowy:

Q Działka budowlana o pow. 2087 m2,

Q Kopierkę laserową HP 1010

Q Działka budowlana - Często-

chowa (Raków),cena: 310 000pln
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667
Miedźna. Tel. 601 412 688

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 Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

- tel. 697 272 102
- tel. 697 272 102
tel. 34 362 94 27
- 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

tel. 697 272 102

w stanie b.dobrym, tel. 790 819 85
(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. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695

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 nr. 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, wyklu-

czone towarzyskie, tel. 517 309 982

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

Q Podejmę prac dodatkową; pracow-

nika gospodarczego, ogrody, posesje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

Q TV LED 40 cali samsung 3-D

USŁUGI

Q TV LCD 32 cale funai.

Q Flash gsm profesjonalny serwis

full hd dvb-t. Tel. 721 390 993
Tel. 721 049 100

Q Toaleta kompaktowa. – Używana w bdb. stanie. Tel. 501 109 822

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

sport
Raków Częstochowa
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Tenis stołowy

Bebetto AZS UJD wiceliderem ekstraklasy

Nowa umowa Marka Papszuna
obowiązywać będzie do końca sezonu 2021/2022. - Rzeczywiście,
czuję się, jakbym zapuszczał tu korzenie. Jestem w Częstochowie już
dość długo, więc trochę wrastam
w to miasto. Los piłkarza czy trenera
jest bardzo zmienny, ale jeśli kiedyś
stąd odejdę, to przynajmniej zostanie po mnie to drzewo, które
nadal będzie służyć ludziom - powiedział trener Marek Papszun. Posadzona przez niego sosna czarna
pojawiła się na terenie Promenady
Śródmiejskiej, w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu. Możemy się spodziewać, że kolejnych
drzew, które posadzą sportowcy,
będzie w Częstochowie coraz
więcej. - To jest akcja, z której chcielibyśmy stworzyć prawdziwą tradycję. Od teraz każdy piłkarz lub
trener, który przedłuży kontrakt
z klubem, będzie miał obowiązek
posadzenia nowego drzewa. Ile ich
będzie? Oby jak najwięcej - mówi
dyrektor kreatywny RKS Rakowa
Częstochowa Grzegorz Brudnik.
Przedsięwzięcie zostało zrealizo-

wane przy współpracy klubu z częstochowskim Centrum Usług
Komunalnych, które pomogło w wyborze sadzonek i wskazało właściwe miejsce do nasadzeń.
Ekologiczna inicjatywa wpisuje się
w miejską akcję „Posadźmy drzewo
w Częstochowie”, w ramach której
każda częstochowianka i częstochowianin może posadzić w mieście
własne drzewko. - To odpowiedź na
zmianę klimatu oraz liberalizację
przepisów ustawy o ochronie przyrody. Inauguracja przedsięwzięcia
miała miejsce przed rokiem, kiedy
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
oraz miejscy radni posadzili pierwszych 15 drzewek w pobliżu Galerii
Jurajskiej. Aby dołączyć do akcji, wystarczy zgłosić się do Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miasta. Drzewa
można sadzić na terenach wskazanych przez jego pracowników – informuje Urząd Miasta Częstochowy.
Aby poznać szczegóły akcji, można
zadzwonić pod numer telefonu
34 3707 419 lub 34 3707 418 lub
odwiedzić stronę internetową:
http://www.czestochowa.pl/page/7068,posadZmy-drzewo-w-czEstochowie.html

Częstochowianki przystąpiły do
tego spotkania jako faworytki, bowiem zespół z Warmii jest najmłodszą drużyna w ekstraklasie.
- W pierwszym pojedynku liderka
częstochowskiego zespołu Tetiana

Wyścigi długodystansowe

Kolejarz-Jura Częstochowa

dziernika na wyjeździe z Asterm
Dojlidy Białystok.

Bilenko 3:0 pokonała gładko z Zuzannę Pawelec. W drugim grze Roksana Załomska wygrała w takim
samym stosunku z aktualną mistrzynią Polski młodziczek Natalią
Bogdanowicz. W trzecim pojedynku
Sandra Wabik nie sprostała 1:3
Aleksandrze Michalak. Następnie
Tetiana Bilenko rozprawiła 3:0 Natalię Bogdanowiczem – poinformował KU AZS UJD. Po 9. kolejkach
zawodniczki Bebetto AZS UJD z dorobkiem 22 punktów pozostają na 2
miejscu w tabeli. Kolejny mecz akademiczki rozegrają w sobotę 31 paź-

• Bebetto AZS UJD Częstochowa
– Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński 3:1
• Tetiana Bilenko – Zuzanna Pawelec 3:0 (11:2, 11:1, 11:3)
• Roksana Załomska – Natalia
Bogdanowicz 3:0 (11:7, 11:6,
11:6)
• Sandra Wabik – Aleksandra Michalak 1:3 (5:11, 7:11, 11:7, 6:11)
• Tetiana Bilenko- Natalia Bogdanowicz 3:0 (11:8, 11:4, 11:6)

Zdj. Piotr Bielewicz
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W meczu 9. kolejki ekstraklasy,
który rozgrywany był 25 października, tenisistki stołowe Bebetto
AZS UJD Częstochowa zwyciężyły
we własnej hali 3:1 z Polmlek OSiR
Lidzbark Warminśki. To już ósme
zwycięstwo w sezonie podopiecznych Joanny Narkiewicz.

Zdj. BM Racing Team

Marek Papszun przedłużył
kontrakt i posadził drzewo

Mistrzostwo Polski i Europy
Marta Marek na podium
przełajowego Pucharu Polski dla Bartka Mireckiego
Zawodnicy klubu Kolejarz-Jura

- Bardzo dobre trzecie miejsce wywalczyła Marta Marek w kategorii
juniorek młodszych. To wynik bardzo optymistyczny, patrząc na to, że
był to nasz pierwszy start i dopiero
początek przygotowań do sezonu
przełajowego – komentuje trener
Kacper Gronkiewicz. Marcie serdecznie gratulujemy!

Częstochowa powoli wchodzą

w sezon przełajowy. Kilku z nich

wystartowało na pierwszym wy-

ścigu przełajowym w Katowicach,
który stanowił trzecią serię Pucharu Polski.

W miniony weekend Bartłomiej
Mirecki został Mistrzem Europy
Środkowej FIA CEZ/ESET V4 CUP
w wyścigach długodystansowych.
Wraz ze swoim zespołowym kolegą – Szymonem Jabłońskim startowali w cyklu za kierownicą Hyundaia i30 N TCR.

Konopiska 2020

Mistrzostwa Polski
Młodzików w Szpadzie

Wśród chłopców najlepszym zawodnikiem okazał się Szymon Walkowiak z AZS AWF Wrocław.
Spośród 5 zawodników WLKS
Kmicic najwyższej sklasyfikowani
zostali Karol Łuczyński na 10
miejscu i Szymon Wojciechowski na
16 miejscu. W klasyfikacji drużynowej Kmicic w składzie: Karol Łuczyński, Szymon Wojciechowski,
Jan Nowakowski i Jan Wojtania
zajął 6 miejsce. Pomimo ograniczeń
związanych z pandemią, organizacja

Zdj. WLKS Kmicic

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Szpadzie
odbyły się w dniach 17-18 października w Gminnej Hali Sportowej
w Konopiskach. Udział w zmaganiach wzięło 67 zawodników i 71 zawodniczek z całej Polski.

zawodów w ocenie przedstawicieli
PZSz i ŚlZSz była na wysokim poziomie. Według ich opinii funkcjonalność tego obiektu spełnia
wszystkie wymogi do organizacji
ogólnopolskich imprez szermierczych rangi mistrzowskiej. Organizatorem mistrzostw był Polski
Związek Szermierczy w Warszawie,
Gmina i GCKiR w Konopiskach oraz
WLKS Kmicic Częstochowa.

Ostatni z wyścigów odbył się w sobotę na węgierskim torze Hungaroring, który jest znany między innymi
z wyścigów Formuły 1. Bartek
i Szymon wygrali go w swojej klasie,
zajmując jednocześnie 7 pozycję
spośród wszystkich kierowców, plasując się tuż za najmocniejszymi pojazdami. W ten sposób kierowcy
częstochowskiego zespołu BM Racing Team potwierdzili swoją bardzo
dobrą dyspozycję zwyciężając
w swojej klasie cały cykl.
- Kwalifikacje potraktowaliśmy wraz
z zespołem bardzo treningowo, co dało
nam dość odległe 21 miejsce na polach
startowych, jednak dobry start Szymona Jabłońskiego pozwolił awansować dość szybko do najlepszej
dziesiątki. Po 30 minutach zasiadłem
za kierownicę Hyundaia na drugą
część wyścigu i z rekordowymi czasami
okrążeń awansowałem do 7 miejsca
w klasyfikacji generalnej oraz wygrywając z przewagą niemal 30sek nad
drugim zawodnikiem w naszej klasie.
Bardzo dobra wspólna jazda, wiedza,
doświadczenie oraz taktyka na każdej
z rund zaowocowała kolejnym cennym

tytułem w wyścigowym CV nas wszystkich - skomentował po wyścigu na
Węgrzech Bartłomiej Mirecki.

Świetne wyniki całego
częstochowskiego zespołu
BM Racing Team!

Mistrzostwo Polski również dla
Bartka Mireckiego

Reasumując wyniki częstochowskiej ekipy – zdobyła ona:
1. Mistrzostwo Europy Środkowej
FIA CEZ/ESET V4 CUP w wyścigach długodystansowych Bartek Mirecki i Szymon
Jabłoński
2. Mistrzostwo Polski WSMP wyścigów długodystansowych Bartek Mirecki i Szymon
Jabłoński
3. Trzecie miejsce w mistrzostwach TCR Eastern Europe
w klasie Junior - Szymon Jabłoński
4. II wicemistrz Clio CUP ESET V4
- Paweł Wysmyk
5. II wicemistrz Mistrzostw Polski
Rallycorss – Szymon Jabłoński
6. 1 miejsce Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski
w klasie D5+2000 – Jacek Zielonka
7. 1 miejsce Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski
w długim dystansie – Jacek Zielonka i Jakub Litwin
8. Drużynowe wicemistrzostwo
Polski wyścigów długodystansowych – BM Racing Team
9. Drużynowe wicemistrzostwo
Polski Rallycross – BM Racing
Team

W tym roku Bartłomiej Mirecki nie
tylko zdobył Mistrzostwo Europy
Środkowej FIA CEZ w wyścigach
długodystansowych. Razem z Szymonem Jabłońskim zdobyli oni
także tytuł Mistrzów Polski w wyścigach
długodystansowych.
W cyklu tym także startowali oni samochodem Hyundai i30 N TCR.
- Był to dla całego mojego zespołu BM
Racing Team bardzo wymagający
sezon. Rozpoczął się on później niż
zwykle, a nasi kierowcy rywalizowali
w kilku seriach. Spowodowało to, że od
samego początku sezonu mieliśmy tylko
dwa wolne weekendy. Wymagało to
bardzo dużej mobilizacji i pracy pomiędzy wyścigami, aby właściwie przygotowywać samochody do startów.
Ważna była także logistyka, ponieważ
niemal cały czas byliśmy w trasie pomiędzy torami wyścigowymi. Dodając
do tych wysiłków bardzo dobrą dyspozycję naszych kierowców kończymy ten
rok z kilkoma tytułami i bardzo dobrymi
wynikami całej naszej ekipy – dodaje
Bartłomiej Mirecki. Sponsorami
i Partnerami startów Bartłomieja
Mireckiego w sezonie 2020 są:
Ranal, ADT POLSKA, Rallyshop.pl,
KJK-Auto, Fundacja DKMS Polska,
BM Racing Simulator.
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Idealny prezent na Mikołajki

U nas możesz czuć się bezpiecznie

