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Możliwość meldunku czy pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego on-line – między innymi takie
zmiany zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy. Rządzący chcą, abyśmy mogli załatwić więcej spraw urzędowych w sposób zdalny - przy pomocy prostych, intuicyjnych i dedykowanych
konkretnym czynnościom usług elektronicznych.

Miejski program rozszerzony

Częstochowa kusi
medyków

Q s. 6

POTRZEBUJESZ
POMOCY PRAWNEJ?
SKORZYSTAJ Z PORADY NASZYCH SPECJALISTÓW
Wyślij swoje pytanie na adres:
poradyprawne@zycieczestochowy.pl

Zainteresowanie e-usługami jest rekordowe – tylko w 2020 r. ponad 4 mln
osób założyło profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Obecnie korzysta
z niego ponad 11 mln Polaków.
Wśród nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, które zostały udostępnione
są m.in.: e-PIT, e-zwolnienia, e-recepty,

zgłoszenie narodzin dziecka, dowód
z warstwą elektroniczną, elektroniczne
wnioski „500+” i „300+” czy pełna obsługa pomocy dla przedsiębiorców
w ramach tarczy Antykryzysowej.
Tym razem wśród przyjętych przez
rząd rozwiązaniach znalazła się m.in.
podstawa prawna do stworzenia usług
elektronicznych dostępnych po uwie-

rzytelnieniu obywatela w systemie
teleinformatycznym. Usługi zostaną
zaimplementowane w witrynie gov.pl.
Do skorzystania z nich potrzebne będzie posiadanie np. profilu zaufanego
lub profilu osobistego (wydawanego
z dowodem osobistym).

„Spełniłam swoje marzenie” - rozmowa z Anną Kołodziej 

■ Czytaj dalej na str. 3

czytaj na str. 9
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Wszystkie „elektryki”
już w Częstochowie
Do częstochowskiej zajezdni MPK dotarły już wszystkie zamówione
z sanockiej fabryki Autosan autobusy
elektryczne.
W MPK zakupiło 15 autobusów elektrycznych. Pojazdy były dostarczane od wiosny
tego roku. - Drogę z Podkarpacia do naszego
miasta pokonały na jednym ładowaniu baterii
– podkreśla Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MPK w Częstochowie.
Dołączenie autobusów elektrycznych do
floty miejskiego przewoźnika to jeden z elementów realizacji programu ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. – Pod tym hasłem
nie tylko sukcesywnie remontujemy bądź bu-

Sprawca był pijany

Potrącił 16-latkę.
Jej życia nie udało się
uratować
Trzy miesiące spędzi w areszcie 23-letni
mężczyzna, który w Kruszynie (pow.
częstochowski) potrącił 16-letnią rowerzystkę. Nastolatka została przewieziona
do szpitala. Niestety jej życia nie udało
się uratować. Jak się okazało, 23-letni
kierowca był pijany. Na dodatek uciekł
z miejsca zdarzenia.

dujemy drogi, rozwijamy sieć ścieżek rowerowych czy modernizujemy sieć tramwajową,
kupując jednocześnie nowoczesne tramwaje
– mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. –
„Lepsza komunikacja” powinna wiązać się nie
tylko z większym komfortem i bezpieczeństwem, ale i dotrzymywać kroku zmianom
na tym polu – a jedną z nich jest przyjazna
dla środowiska miejskiego elektromobilność.
Autobusy elektryczne to ważny krok w kierunku jej rozwoju w naszym mieście.
Nowe autobusy są bardzo nowoczesne
ciche i bezpieczne. Oprócz ekologicznego
napędu posiadają bogate wyposażenie m.in.
biletomaty do transakcji bezgotówkowych,
pełen monitoring i klimatyzację itd.
Transakcja to kolejny etap trwającej od 2014
roku modernizacji taboru autobusowego
i tramwajowego MPK w Częstochowie. W ramach różnorakich projektów inwestycyjnych
przez ten czas tabor uzupełniło łącznie sto
kilkadziesiąt różnego rodzaju pojazdów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (4.07.)
około godziny 22.00. 23-letni Andrzej R. siedział za kierownicą skody. W pewnym momencie rozpoczął manewr wyprzedzania
dwójki rowerzystek. I to właśnie wtedy potrącił jedną z nich. Tuż po zdarzeniu 23-latek
uciekł. Nastolatka trafiła do szpitala. Niestety
jej życia nie udało się uratować.
Jak się okazało, kierowca skody miał
1,7 promila alkoholu w organizmie! Mężczyzna usłyszał już zarzuty - spowodowania
wypadku drogowego i ucieczki z miejsca
zdarzenia. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia.
Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi
w areszcie.

Apolonka

Jechała za szybko, zginęła dwulatka
Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie
18-letnia Paulina T. Odpowie za spowodowanie wypadku w Apolonce, w którym
zginęła jej 2-letnia córka. Prokuratura
skierowała do sądu akt oskarżenia.
Do tragedii doszło 23 listopada 2020 r. ok.
godz. 18.40 w miejscowości Apolonka, na
drodze krajowej 46 pomiędzy Częstochową
a Szczekocinami. Samochód osobowy Volvo,
w którym jechały trzy osoby, uderzył prawą
stroną w przydrożne drzewo. W wypadku
zginęła dwuletnia dziewczynka. Dziecko siedziało w foteliku przodem do kierunku jazdy,
poduszka powietrzna była wyłączona. Samochód prowadziła 18-letnia Paulina T, matka
dziecka. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła
do szpitala, podobnie jak jej 26-letni partner,

który podróżował z tyłu. W śledztwie ustalono, że 18-latka nie dostosowała prędkości
do panujących po zmroku warunków oraz
przydrożnych znaków ostrzegających o
niebezpieczeństwie wpadnięcia poślizg na
śliskim zakręcie. Sekcja zwłok dziecka potwierdziła, że przyczyną śmierci 2-latki były
urazy wielonarządowe. Natomiast biegły
ustalił, że przednie opony volvo miały bardzo
zużyty bieżnik i, że przy mniejszej prędkości
niż 77 km na godz., którą poruszało się auto,
mogło dość do wypadku. Ponadto biegły
stwierdził, że Paulina T. wsiadła za kierownicę
niesprawnego techniczne auta, które nie było
jej własnością. Paulina T. na niespełna trzy
miesiące przed wypadkiem uzyskała prawo
jazdy. Kobieta przed prokuratorem przyznała
■ bea
się do winy.
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Nowe rozwiązania

Sprawy urzędowe załatwisz
bez wychodzenia z domu
■ cd. ze str. 1

Przy pomocy nowych usług
możliwe będzie:

• pobranie dokumentu zawierającego
informację o odbiorcach, którym dane
osobowe osoby korzystającej z usługi
lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;
• zameldowanie oraz wymeldowanie się;
• zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;
• pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia
zawierającego pełny lub częściowy odpis
danych dotyczących danej osoby oraz jej
dzieci;
• pobranie dokumentu zawierającego
informację o odbiorcach, którym dane

osobowe osoby korzystającej z usługi
lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;
• złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie
jednostkowym jak i teletransmisji oraz
przedkładanie w formie elektronicznej
dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;
• pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w
rejestrze stanu cywilnego;
• pobranie zaświadczenia z rejestru stanu
cywilnego o stanie cywilnym.
Nowe usługi zaczną wchodzić w życie
sekwencyjnie od 3 marca 2022 r.

Chwila nieuwagi

Czterolatka zgubiła się na plaży.
Do akcji wkroczyli
częstochowscy policjanci
Wystarczyła
tylko
chwila nieuwagi, aby
4-latka straciła orientację i zagubiła się na
plaży w Mielnie. Nie
było wiadomo, czy
dziecko weszło do
wody, czy spacerowało po plaży. Do
działania natychmiast
przystąpili policjanci
z SamodzielnegoPododdziału Prewencji
Policji z Częstochowy
pełniący sezonowo
służbę nad morzem oraz ratownicy
WOPR.
Częstochowscy policjanci po otrzymaniu
zgłoszenia i po uzyskaniu szczegółowego
rysopisu dziecka zaczęli sprawdzać plażę
oraz przyległy do niej rejon. Kiedy dzieci
bawią się na plaży, wszystko wokół wygląda dla nich tak samo. Gdy odejdą trochę
dalej, nie potrafią wrócić w to samo miejsce,
a niekiedy zagubione potrafią pokonać
nawet kilka kilometrów idąc plażą. Tak też

zdj. Komenda Miejska Policji w Koszalinie

było w tym przypadku. Na szczęście szybka
reakcja funkcjonariuszy z Samodzielnego
Pododdziału Prewencji Policji z Częstochowy, pełniących sezonowo służbę w Komisariacie Policji w Mielnie, doprowadziła
do odnalezienia zaginionego dziecka.
Policjanci odnaleźli 4-latkę kilometr dalej,
na plaży w Unieściu. Dziewczynka quadem
ŚLWOPR przetransportowana została do
rodziców. Przekazanie dziecka odbyło się
w obecności ratowników medycznych.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

abc na kołach to największa w Polsce,
nowoczesna sieć sklepów mobilnych

Poprowadź sklep na kołach
i zacznij zarabiać!
Nie wymagamy doświadczenia, tylko zaangażowania
Potrzebujesz tylko prawa jazdy kat. B i chęci do pracy

4000 zł netto gwarantowanego wynagodzenia
+1400 zł na paliwo
+ do 2500 zł prowizji od sprzedaży
kontakt@abcnakolach.pl
882 590 962, 507 010 084

www.abcnakolach.pl
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Prawdopodobnie już wkrótce

Apel prezydenta

Drogowcy wkroczą na ulice
Główną i Przejazdową
Na częstochowskich drogach
możemy spodziewać się kolejnych utrudnień. Wszystko
wskazuje na to, że wkrótce rozpocznie się przebudowa D-46.
Projekt związany z tą inwestycją prawdopodobnie lada
moment uzyska wszelkie przewidziane prawem decyzje
administracyjne, dające możliwość
rozpoczęcia
prac
w terenie.
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował, że procedury umożliwiające rozpoczęcie
gruntownej przebudowy ulic:
Głównej i Przejazdowej (DK-46)
wraz z budową nowej drogi (tzw.
obejścia ulic św. Barbary) weszły
w swoją finalną fazę. Projekt podzielony na dwa wspomniane
zakresy uzyskał niezbędne, przepisowe zgody na odstępstwa od
warunków technicznych wydane
przez właściwe ministerstwa.
Zgodnie z procedurą zostaną
one przekazane w tym tygodniu
przez przedstawiciela firm wykonawczych do służb Wojewody
Śląskiego wraz z niezbędnymi uzupełnieniami.
Kolejnym i ostatnim etapem formalności wynikających z prawa
budowlanego jest uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (ZRiD), które MZD spodziewa się otrzymać niezwłocznie

w przewidzianych prawem terminach. Tuż po uzyskaniu stosownych dokumentów place budowy
wspomnianych projektów zostaną
przekazane wykonawcom prac.
O konkretnych terminach wraz
z założeniami tymczasowej organizacji ruchu w obrębie ulic objętych robotami poinformujemy
niebawem odrębnym komunikatem.
Inwestycja obejmuje odcinek
DK-46 od zachodniej granicy
miasta do włączenia w ulicę Pułaskiego – w sumie 7,2 km drogi
(w tym ponad 1,7 km nowego odcinka). Nowy fragment DK-46, będzie poprowadzony wzdłuż torów,
od skrzyżowania ul. Głównej z ul.
św. Jadwigi do włączenia w ul.
Pułaskiego przy dworcu PKP
Stradom.
W ramach zadania przebudowane bądź wybudowane zostaną
główne skrzyżowania, infrastruktura podziemna i naziemna (m.in.
odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy
Inteligentnego Systemu Transportu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego). Będzie to
największa inwestycja drogowa
w tej części miasta od kilku dekad.
To kolejny ważny etap modernizacji miejskiego układu drogowego i połączenia go z węzłami
budowanej obwodnicy autostrady
A1. Wartość umowy na projekt
i wykonanie to blisko 98 mln zł.

Postanowienie nie jest prawomocne

Śledztwo w sprawie
pobicia emeryta
umorzone
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie o pobicie
emeryta Ryszarda Raczka podczas „obrony Jasnej Góry”.
Senior posądził o to radnego PiS.
Do zdarzenia miało dojść 26 października 2020 roku w centrum Częstochowy. Wtedy zebrały się tłumy protestujących
w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Zgromadzili się także obrońcy kościołów przed
ich dewastacją m.in. radny PiS Paweł Ruksza., kibole i narodowcy. Radny najpierw bronił dostępu do archikatedry, a w al.
Sienkiewicza wstępu na Jasną Górę. W al. Sienkiewicza policja
użyła gazu łzawiącego.
- W alei Sienkiewicza pękł kordon obrońców kościołów, strajkujący przerwali go z prawej strony. Stałem sobie z rowerem i nagle
podszedł do mnie radny i kopnął mnie w nogę, przewróciłem się
na taczkę ze złomem, pomogli mi strajkujący - opowiadał Ryszard Raczek. - Następnego dnia zgłosiłem się z obdukcją na
policję. Miałem stłuczenia prawej pachwiny, lewego biodra i uda
oraz siniaki, były to uszkodzenia ciała poniżej 7 dni.
Prokuratura uznała, że radny PiS dopuścił się przestępstwa
i z uwagi na ważny interes społeczny postawiła mu dwa zarzuty: zarzut spowodowania obrażeń ciała powodujących
rozstrój ciała trwający nie dłużej niż 7 dni oraz zarzut zakwalifikowany jako występek chuligański. Prokuratura po kilku
miesiącach umorzyła sprawę. - Raczek w swych oskarżeniach
mijał się z prawdą. Jego zeznania nie pokrywały się z tym, co
pisał na swoim Facebooku. Nic się nie zgadzało, czyli po prostu
kłamał na mój temat. W tym ataku nie chodziło o prawdę, ale
o nagonkę na mnie w kontekście politycznym - mówił podczas
konferencji prasowej radny. Postanowienie o umorzeniu dobea
chodzenia nie jest prawomocne.

Co dalej ze szpitalem
onkologicznym?
Wraz z pierwszym lipca
Specjalistyczny Szpital Onkologiczny Nu-Med w Częstochowie
zawiesił swoją działalność.
Powód? Brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
a co za tym idzie, możliwości rozwoju. Decyzja ta rozczarowała
i wywołała falę oburzenia wśród
częstochowskich pacjentów.
Prezydent Częstochowy wystosował w tej sprawie dwa
listy - do dyrektora Śląskiego
Oddziału NFZ oraz prezesa zarządu grupy Nu-Med.
– NFZ sześciokrotnie odrzucił
wniosek o onkologię kliniczną
dla Częstochowy – tłumaczył
Jacek Stępnicki, rzecznik prasowy
NU-MED. – Wcześniej wnioskowaliśmy również o możliwość wykonywania zabiegów z chirurgii
onkologicznej. Nie zyskało to
przychylności i nie otrzymaliśmy
kontraktu na te świadczenia. Nie
mając możliwości rozwoju, nie
jesteśmy kompleksowi. A tym
powinien charakteryzować się
szpital onkologiczny. W Częstochowie nie mieliśmy nawet pełnej
chemioterapii. To z kolei nie pozwalało nam na realizowanie
programów lekowych i dedykowanych terapii, które zapewniają
lepsze możliwości dla pacjentów.
Nie bardzo rozumiemy decyzję
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Usłyszeliśmy, że nie spełniamy
wymogów i stąd decyzje odmowne, ale w przypadku szpitala,
który prowadzimy w Tomaszowie
Mazowieckim, te wymogi już
spełniamy… – tłumaczy Jacek
Stępnicki.
Pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, muszą jeździć do innych
miast – Tomaszowa Mazowieckiego, Dąbrowy Górniczej bądź
Katowic. Być może wkrótce kontynuacja leczenia możliwa będzie
również w Blachowni.
Prezydent Częstochowy wystosował w tej sprawie dwa listy - do
dyrektora Śląskiego Oddziału
NFZ oraz prezesa zarządu grupy
Nu-Med. Jak pisze w korespondencji do Narodowego Funduszu
Zdrowia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, zgodnie z informacją
Nu-Med, przyczyną zakończenia
działalności leczniczej szpitala
jest brak możliwości rozszerzenia
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, m.in. o świadczenia
medyczne z zakresu onkologii
klinicznej. Świadczenia te są niezbędne celem kompleksowej, czyli
pełnej opieki medycznej w przebiegu choroby nowotworowej.
Taka sytuacja jest marnowaniem
zasobów, zarówno ludzkich, tzn.
wykwalifikowanej kadry lekarsko
– pielęgniarskiej, jak też świetnie
przygotowanego pod względem
infrastruktury szpitala. Skutki takiej decyzji dotkną bezpośrednio

pacjentów z Częstochowy, ale
również z regionu. (…) Taka decyzja niestety ogranicza dostęp
do kompleksowej diagnostyki
i leczenia pacjentom z chorobą
nowotworową.
Prezydent przypomina w liście,
że po zawieszeniu działalności
Nu-Med kompleksowe stacjonarne świadczenia onkologiczne
na terenie Częstochowy – blisko
220-tysięcznego miasta i jego
okolic - zabezpiecza jedynie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
przy ul. Bialskiej 104/118. Dlatego wnioskuje o informację,
jak będzie przebiegało dalsze
leczenie pacjentów onkologicznych będących do tej pory pod
opieką Nu-Med i zwraca uwagę
na fakt, że gotowość ewentualnego przejęcia tych obowiązków
zgłosił Miejski Szpital Zespolony
w Częstochowie.
Prosi jednocześnie o ponowną
analizę sytuacji i rozważenie zakontraktowania świadczeń dla
Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego Nu-Med w Częstochowie lub wyznaczenie innego
podmiotu z terenu Miasta Częstochowy, który mógłby takie świadczenia realizować na miejscu.
Prezydent wysłał też list do
prezesa zarządu grupy Nu-Med,
w którym wyraża zrozumienie
dla starań szpitala o rozszerzenie
kontraktu, nie rozumie jednak
dość nagłej decyzji o zamknięciu
dobrze ocenianej placówki, którą
wielu pacjentów zdążyło obdarzyć zaufaniem. Dlatego prosi
Prezesa Nu-Med o ewentualną
zmianę decyzji i rozpatrzenie
możliwości kontynuacji funkcjonowania Szpitala oraz świadczenia usług medycznych na
dotychczasowych warunkach.

Jest wyrok

Ksiądz
skazany za
wykorzystywanie
seksualne
Były proboszcz jednej z częstochowskich parafii Krzysztof S. został
skazany na dziewięć lat więzienia za
wykorzystywanie seksualne nieletnich
poniżej 15. roku życia i za posiadanie
dziecięcej pornografii.
Proces duchownego toczył się w Sądzie
Rejonowym w Kielcach za zamkniętymi
drzwiami. S. odpowiadał za wykorzystanie
seksualne dwóch nieletnich poniżej 15.
roku życia oraz za posiadania pornografii
dziecięcej.
Sąd skazał księdza na 9 lat więzienia. Duchowny dostał także zakaz kontaktowania
się i zbliżania do swoich ofiar na okres do
10 lat, ma również zakaz wykonywania
zawodu związanego z wychowaniem małoletnich, kształceniem ich i opieką nad
nimi na 10 lat. Ponadto musi zapłacić na
rzecz jednego z małoletnich 100 tys. zł zadośćuczynienia, na rzecz drugiego 8 tys. zł
oraz pokryć 10 tys. zł kosztów sądowych.
Ksiądz S. pracował w parafii pod Krakowem, w Kielcach i w Częstochowie.
■ bea

Myszków

90-latka potrącona
na przejściu dla pieszych
Tragiczny wypadek w Myszkowie. Kierowca opla insigni
potrącił na przejściu dla pieszych 90-letnią kobietę.
Seniorka trafiła do szpitala.
Niestety po kilku godzinach
zmarła...
Do zdarzenia doszło w Myszkowi
na ulicy Kościuszki. Ze wstępnych
ustaleń policjantów, wynika, że
kierujący oplem insignia, na oznakowanym przejściu dla pieszych
potrącił 90-letnią myszkowiankę.
Poszkodowana seniorka trafiła
do szpitala. Niestety po kilku godzinach zmarła. Policjanci z Wydziału Kryminalnego wyjaśniają
szczegółowe okoliczności tego
zdarzenia.
- Przypominamy o nowych regulacjach, które mówią o tym, że
zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest zobowiązany

zachować szczególną ostrożność
oraz zmniejszyć prędkość tak, aby
nie narazić na niebezpieczeństwo
pieszego znajdującego się na tym
przejściu albo na nie wchodzącego
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na tym przejściu,
albo wchodzącemu na to przejście
– podkreślają stróże prawa.
Nowe regulacje nie zwalniają
również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności
podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych.
W dalszym ciągu zabrania się
pieszemu wchodzenia na jezdnię
bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. - Natomiast
żadne przepisy, ani też znaki, nie
sprawią, że będzie bezpiecznie,
jeżeli sami nie będziemy ostrożni
– podsumowują.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

reklama

Wirus RSV może
być groźny u osób
w wieku 60 lat i
starszych
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Możesz nie wiedzieć o RSV,
lecz jest to częsty wirus,
który może być groźny dla
seniorów i małych dzieci.
Nie istnieje szczepionka przeciw
wirusowi RSV. Pomóż nam to zmienić.
Jeśli kwalifikujesz się do udziału
w badaniu, to takie uczestnictwo
może obejmować:
• opiekę w ramach badania
zapewnianą przez miejscowych
lekarzy i specjalistów, bez kolejki
• zwrot kosztów podróży
• badany lek

Synexus. Wspólnie w trosce o zdrowie.
Odwiedź stronę przychodniasynexus.pl/rsv
lub zadzwoń pod numer 327 378 492
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Pomoc z województwa

Dwa miliony dla gmin z Jury
Krakowsko-Częstochowskiej
Dziewięć gmin turystycznych
z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, które ucierpiały w związku z pandemią otrzymająpomoc. W sumie - w ramach
Śląskiego Pakietu dla Turystki
- trafią do nich dwa miliony
złotych.
Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków dla gmin odbyła
się na Zamku w Ogrodzieńcu.
Władze województwa z marszałkiem Jakubem Chełstowskim na czele, przekazały czeki
przedstawicielom gmin z Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Konsekwentnie wspieramy gminy
turystyczne, które ucierpiały
w związku z pandemią. Chcemy
przyczynić się do odbudowy
branży. Województwo śląskie
jest atrakcyjnym regionem dla

turystów. Różnorodność form aktywności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Góry, atrakcje
wodne, tereny zielone, turystyka
industrialna czy sakralna oraz
piękna Jura Krakowsko-Częstochowska. Dziewięć gmin z tego
terenu otrzymuje pomoc łącznie
w kwocie 2 mln zł – podkreślał
marszałek Jakub Chełstowski.
Pieniądze zostaną przeznaczone
na realizację 16 projektów.
Jura
Krakowsko-Częstochowska jest bliska mojemu sercu.
Śląski Pakiet dla Turystyki to znakomity pomysł marszałka Jakuba
Chełstowskiego i cieszę się, że
Sejmik się do niego przychylił.
Wsparcie finansowe w trudnym
czasie pandemii jest bardzo
ważne, bo to branża turystyczna
ucierpiała najbardziej i wierzę,
że te środki finansowe umożliwią

powrót turystów i odrodzenie się
turystyki w regionie – tłumaczyła
Beata Kocik, wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa.
Pomoc finansowa trafi do gmin
turystycznych, które podejmują
inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej,
skutkujące poprawą warunków
ich funkcjonowania, w tym poprawą płynności finansowej (tj.:
zwolnienia, umorzenia podatków
i opłaty lokalne).
W trakcie spotkania burmistrz
Ogrodzieńca Anna Pilarczyk wręczyła marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu klucze do zamku. - Te
środki przeznaczymy tym razem
nie na nasz piękny zamek, ten
obiekt cały czas jest w remoncie,
by mógł służyć turystom, ale dla
naszych mieszkańców. Przeznaczymy je na ośrodek rekreacyjny
Krępa, który przez lata był ośrodkiem zaniedbanym, ale zaczyna
tętnić życiem. Z tych środków wybudujemy m.in. boisko do piłki plażowej i pump truck dla dzieci, by
mogły się wyszaleć na rowerach
– mówiła burmistrz Ogrodzieńca,
Anna Pilarczyk.

Miejski program rozszerzony

Częstochowa kusi medyków

zdj. UM Cz-wa

Miasto rusza z kolejnym programem, który ma zachęcić
młodych lekarzy i pielęgniarki
do pracy w Miejskim Szpitalu
Zespolonym w Częstochowie.
W jego ramach mogą liczyć na
stypendia, możliwość zdobycia
mieszkania, a także podnoszenie kwalifikacji.
O tym jak potrzebni są lekarze,
zwłaszcza w dobie pandemii
nie trzeba nikogo przekonywać.
W 2019 roku w Częstochowie rozpoczęła się realizacja programu
,,Dostępny lekarz”, który miał
złagodzić braki kadrowe w szpitalu. Jego celem było zachęcenie
młodych lekarzy do pozostania na
dłużej w naszym mieście. - Wiosną
zdecydowaliśmy się rozszerzyć
program, aby zachęcić do pracy
w Miejskim Szpitalu Zespolonym
także pielęgniarki, których brak
jest coraz bardziej odczuwalny.
Propozycja stypendiów i innych
zachęt była skonsultowana ze
środowiskiem pielęgniarskim mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Przyjęty właśnie
zarządzeniem prezydenta rozszerzony program „Częstochowa dla
medyków” obejmuje więc obecnie
zarówno studentki i studentów
ostatnich lat kierunków lekarskich,
jak i pielęgniarskich – dodaje.

Program „Częstochowa
dla Medyków” składa się
z trzech modułów:
- System Stypendialny dotyczy
studentek i studentów ostatniego
roku studiów lekarskich oraz studiów pielęgniarskich I i II stopnia
częstochowskich uczelni wyższych.
- Mieszkanie w Częstochowie
przewiduje możliwość ubiegania
się nie tylko lekarzy/lekarek, ale
także pielęgniarek/pielęgniarzy
o najem mieszkania z zasobów
ZGM „TBS” .
- Wyższe Kwalifikacje - zakłada
pomoc samorządu w dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji
osób wykonujących zawody medyczne i z tego możliwości też
będą mogły – oprócz lekarek i lekarzy - skorzystać w razie potrzeb
pielęgniarki i pielęgniarze.
- To cenne, że miasto zdecydowało się pomóc także w pozyskiwaniu personelu pielęgniarskiego.
Prognozy mówią, że w ciągu 10
lat jedna trzecia szpitali może zostać w kraju zamknięta właśnie
z powodu braku personelu pielęgniarskiego – mówi Wojciech
Konieczny - dyrektor Miejskiego
Szpitala Zespolonego, Senator RP.
– Ważne, że w Częstochowie będziemy próbowali temu lokalnie
przeciwdziałać i przekonywać stu-

dentki kierunków pielęgniarskich
do pozostania w mieście.
O trudnej sytuacji kadrowej
w zawodzie pielęgniarskim mówiły także Barbara Płaza - przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Joanna Dziedzic naczelna pielęgniarka Miejskiego
Szpitala Zespolonego. Miejski program nie uzdrowi oczywiście całościowo sytuacji, która pogorszyła
się jeszcze w trakcie pandemii,
kiedy sporo osób zrezygnowało
z zawodu lub edukacji w kierunku
pielęgniarskim, ale inicjatywa
niesie nadzieję, że braki kadrowe
– przynajmniej w Miejskim Szpitalu Zespolonym – będą wśród
pielęgniarek w najbliższych latach
mniejsze.
Nabór chętnych do udziału
w tegorocznej edycji rozszerzonego programu ruszy w najbliższym czasie. W przypadku lekarzy
korzystać z niego będą mogli
studenci różnych uczelni (w Częstochowie nie ma jeszcze kierunku
lekarskiego), w przypadku pielęgniarek program jest kierowany
do studentek i studentów trzech
częstochowskich uczelni, które
kształcą obecnie przyszłą kadrę
pielęgniarską.
Celem strategicznym obecnego
programu „Częstochowa dla Medyków” jest umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom dostępu
do wykwalifikowanej kadry medycznej oraz zapewnienie dostępu
do opieki zdrowotnej świadczonej
przez specjalistów - lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki, rezydentów.
Sposób i kryteria naboru dla
każdego z modułów będą ustalane co roku na podstawie oceny
potrzeb kadrowych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.
Program „Częstochowa dla
Medyków” będzie realizowany
w latach 2021-2023, z uwzględnieniem możliwości jego przedłużenia na pięć lat.

Lista gmin do których trafią środki:
1. Ogrodzieniec - rozwój funkcji
rekreacyjnej Ośrodka Krępa w
Ogrodzieńcu w celu promocji
aktywnych form wypoczynku i
walorów turystycznych gminy
– wartość dofinansowania
prawie 278 tys. zł
2. Żarki - budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej
Trasy Rowerowej na odcinku
Suliszowice-Jaroszów wraz z
Miejscem Obsługi Rowerzysty
– wartość dofinansowania
niespełna 210 tys. zł
3. Janów - przebudowa ścieżki
pieszo-rowerowej łączącej
Janów i Złoty Potok – wartość
dofinansowania 500 tys. zł
4. Poraj - remont ogólnodostępnych toalet w Marinie Poraj w
Jastrzębiu - wartość wsparcia
41 tys. zł
5. Poraj - modernizacja skateparku w Poraju – wartość
wsparcia 80,7 tys. zł
6. Olsztyn - poprawa standardu
infrastruktury turystycznej
w gminie Olsztyn poprzez
remont ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 46 –
wsparcie prawie 300 tys. zł
7. Niegowa - przebudowa drogi
gminnej nr 68008S poprzez
wykonanie chodnika w pasie
drogowym w miejscowości
Mirów – wsparcie 180 tys. zł
8. Włodowice - rozwój infrastruktury turystycznej
poprzez realizację zadania -

budowa chodnika przy drodze
gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej - etap II – wartość
dofinansowania 40 tys. zł
9. Kroczyce - modernizacja
placu zabaw w miejscowości
Siemięrzyce – wsparcie
15,3 tys. zł
10. Kroczyce - modernizacja
placu zabaw w Piasecznie wsparcie 23,5 tys. zł
11. Kroczyce - modernizacja
placu zabaw w miejscowości
Lgota Murowana – wsparcie w
wysokości 20 tys. zł
12. Kroczyce - modernizacja
placu zabaw w miejscowości
Dzibice – 32,4 tys. zł
13. Kroczyce - wymiana
obiektów małej architektury
w kroczyckim centrum czyli
„Kroczyckich Krupówkach” wartość dofinansowania
17,6 tys. zł
14. Kroczyce - modernizacja
infrastruktury okołoturystycznej na terenie rekreacyjnym i placu zabaw przy
amfiteatrze i basenie w Kroczycach – wartość wsparcia
prawie 60,7 tys. zł
15. Częstochowa - magia Starego
Ratusza w Częstochowie
– wsparcie 79 tys. zł
16. Częstochowa - Częstochowa
- wakacyjny kierunek zwiedzania – wartość wsparcia
prawie 126 tys. zł.

Spotkanie z autorem kryminału

Czynności wyjaśniające
„Trudne śledztwo, policjant na
życiowym zakręcie i kobieta,
która chce mu pomóc. Czy
mężczyzna uwierzy w jej bezinteresowność w momencie,
gdy przestał już ufać samemu
sobie? Prawda kryje się we
mgle”. Jeśli zainteresował was
ten opis, to koniecznie musicie sięgnąć po powieść
częstochowskiego policjanta,
Sebastiana Bachniaka. Autor
o swojej przygodzie z pisaniem opowie w Ośrodku
Promocji Kultury 9 lipca
o godz. 19.00.
Dramatyczne zdarzenie otwierające powieść ma rozwiązać
technik kryminalistyki, Szymon
Hołysz, powracający do służby
po wielomiesięcznym zwolnieniu
lekarskim. Szybko okazuje się, że
policjant nie jest w stanie sprostać
oczekiwaniom nowego przełożonego. Wzbierające w nim negatywne emocje przenosi na grunt
rodziny. Opieka nad dwojgiem małych dzieci zaczyna go przerastać.
Co więcej – staje się sędzią we
własnej sprawie.
Mamy więc przed sobą trudne
śledztwo, policjanta na życiowym
zakręcie i kobietę, która chce mu
pomóc. Czy przypadkowe spotkanie z Olgą, atrakcyjną wokalistką, pozwoli mu odbić się od
dna, czy też pogrąży go w jeszcze
większym chaosie? Czy Hołysz
uwierzy w bezinteresowność ko-

biety w momencie, gdy przestał
już ufać samemu sobie? Jak znaleźć sprawcę, gdy wszystkie dowody świadczą przeciwko niemu?
Rozwiązanie tej zagadki pozwoli
jednak podkomisarzowi odkryć
prawdę o swoim życiu.
Sebastian Bachniak – z wykształcenia pedagog – to sierżant
sztabowy, na co dzień pełniący
służbę w Komisariacie II Policji
w Częstochowie. Jak sam o sobie
pisze: przede wszystkim mąż blogerki, Eweliny Bachniak (@inia.
recenzuje) i tata dwojga urwisów.
W domowym zaciszu grywa
w planszówki i zasłuchuje się
w żeglarskich piosenkach. Jako
częstochowianin uwielbia dźwięk
sędziowskiego gwizdka i ryk
żużlowych maszyn, ale też ciszę
i spokój przemierzanych rowerem
nadwarciańskich lasów. „Czynności wyjaśniające” to jego debiut
powieściowy.
Spotkanie z autorem odbędzie
się 9 lipca w Ośrodku Promocji
Kultury przy ul. Dąbrowskiego 1.
Początek o godz. 19.00.
Obowiązują ograniczenia sanitarne – goście OPK są zobowiązani do ich przestrzegania.
Przede wszystkim należy zasłaniać usta i nos, zdezynfekować
dłonie oraz zachować bezpieczny dystans. W instytucji
obowiązuje także limit osób,
mogących przebywać w środku
w tym samym czasie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Decyzja w połowie lipca

Inne obostrzenia dla
zaszczepionych, a inne
dla niezaszczepionych?
- Czekamy do drugiej połowy
lipca z podjęciem ostatecznych
decyzji. Będzie to zależne od
poziomu zaszczepienia - zapowiedział premier Mateusz
Morawiecki, pytany o ewentualne zróżnicowanie obostrzeń
dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych.
We wtorek w siedzibie resortu
zdrowia odbyło się posiedzenie
sztabu, na którym omawiano sytuację epidemiczną w Polsce. Po
zakończeniu spotkania minister
zdrowia Adam Niedzielski, na
wspólnej konferencji z premierem
Mateuszem Morawieckim, podkreślał konieczność przygotowania się na wszystkie możliwe
scenariusze rozwoju pandemii.
- Musimy być przygotowani na
ewentualną kolejną falę zachorowań na Covid-19. Narodowy
program szczepień to wciąż najskuteczniejsza metoda ochrony
przed wirusem i jego kolejnymi

nawrotami – podkreślał premier.
Zaznaczył również, że trwają przygotowania do sekwencjonowania
mutacji wirusa w dużej skali.
Premier był pytany podczas
konferencji prasowej, czy w przypadku pojawienia się kolejnej
fali zakażeń na jesieni, zostaną
wprowadzone zróżnicowane obostrzenia - dla osób zaszczepionych
i niezaszczepionych. - Zbieramy
teraz wiele różnych doświadczeń,
którymi wymieniamy się z premierami różnych państw Unii Europejskiej i nie tylko. Tworzymy
listę hipotetycznych nakazów, zakazów i rekomendacji. Ich wdrożenie będzie uzależnione z jednej
strony od decyzji epidemicznych,
gremiów specjalistów, politycznych, ale w szczególności będzie
zależne od poziomu zaszczepienia - przekazał Morawiecki. Czekamy do drugiej połowy lipca
z podjęciem ostatecznych decyzji
w tym zakresie - zapowiedział
premier.

Za wysokie wyszczepienie pacjentów

Będzie premia
dla lekarzy POZ?
- Pracujemy nad rozwiązaniami, które będą premiowały lekarzy POZ za wysokie wyszczepienie pacjentów – przyznał
Adam Niedzielski, minister
zdrowia.
Szef resortu zdrowia podczas
konferencji prasowej był pytany,
jakie narzędzia planuje wprowadzić ministerstwo, aby lekarze
POZ zachęcali masowo do szczepień. Posiadają oni bowiem listy
niezaszczepionych
pacjentów.

- W tej chwili pracujemy z prezesem Porozumienia Zielonogórskiego Jackiem Krajewskim
i wiceprezesem Tomaszem Zielińskim nad rozwiązaniami, które
będą premiowały wysokie wyszczepienie – powiedział. - Lekarz
rodzinny ma listę swoich pacjentów, i na tej liście będzie próg
osób zaszczepionych. Tym pierwszym progiem ma być 35-40 proc.,
i po jego osiągnięciu pojawia się
premia. Jeśli ten wskaźnik będzie
wyższy, to oczywiście premia będzie rosła - tłumaczył Niedzielski.

zdrowie
Poradnik

Jak przetrwać upał?
Wreszcie doczekaliśmy się gorących letnich dni. Tropikalny
żar dosłownie leje się z nieba.
W ostatnich dniach termometry wskazują ponad 40
stopni. Pamiętajmy, upały są
szczególnie niebezpieczne dla
małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na
cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.
Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni
ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu
dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18,
a nie jak się powszechnie sądzi
- w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest
w godzinach 12 – 13.
Wraz ze wzrostem temperatur
znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do
wystąpienia udaru słonecznego
lub cieplnego, który jest stanem
zagrażającym zdrowiu, a nawet
życiu. Jego objawy to: zmęczenie,
silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach,
drgawki, wzrost temperatury ciała
zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.
Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka.
Wysokie
temperatury
mogą
powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność
pracy. Należy pamiętać, że upał
jest szczególnie niebezpieczny
dla osób starszych i dzieci. Trzeba
również zadbać o zwierzęta, gdyż
wysokie temperatury również
u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Jak upał wpływa
na ludzki organizm:
• Zagrożenie życia – 41° C
• Groźba udaru - 39° C
• Wysychanie gruczołów
potowych - 38° C
• Reakcja systemu termoregulacji
- 35° C
• Próg upału - 30° C

Podczas upałów:
– należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie
na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec
przegrzaniu, a skóra poparzeniu.

Należy przebywać na słońcu
nie dłużej niż maksymalnie 2
godz. stosując przy tym kremy
ochronne;
– dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli
jest to niezbędne, to koniecznie
z nakryciem głowy;
– w ciągu dnia należy zamykać
w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza
do pomieszczeń (szczególnie po
stronie nasłonecznionej). Okna
należy otwierać nocą, kiedy
temperatura jest niższa – jeżeli
oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;
– należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej
porze dnia. Wysiłek fizyczny,
jak np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów
mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów,
przegrzaniem organizmu lub
udaru cieplnego;
– pod żadnym pozorem nie wolno
zostawiać dzieci i zwierząt
w zaparkowanym pojeździe.
Temperatura w nagrzanym samochodzie może przekroczyć
ponad 50° C.
– należy nosić lekką i przewiewną
odzież z tkanin naturalnych,
w jasnych kolorach. Wspomoże
to właściwą termoregulację organizmu;
– należy nawadniać organizm – pić
dużo wody, najlepiej niegazowanej;
– należny unikać picia kawy oraz
napojów zawierających duże
ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;
– osoby przyjmujące leki, powinny
być w kontakcie z lekarzem, aby
sprawdzić, jaki wpływ mają one
na termoregulację i równowagę
wodno-elektrolitową;
– jeśli odczuwamy zawroty głowy,
osłabienie, niepokój lub dotkliwe
pragnienie i ból głowy, należy
skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc
pod numer alarmowy. Jeśli to
możliwe należy przenieść się
w chłodne miejsce;
– należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują
w klimatyzowanych pokojach
nie powinny od razu wychodzić
na zewnątrz, gdzie panuje upał
– może to spowodować szok
termiczny, zwłaszcza u starszych
i bardzo młodych ludzi;
– będąc nad wodą należy pamiętać,

że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać,
należy opłukać ciało wodą, do
której wchodzimy i dopiero
wtedy powoli się w niej zanurzyć;
– będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać
w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację;
– w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na
owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych
i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych
dań, które dodatkowo obciążają
i tak zmęczony upałem organizm;
– należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

DZIECKO:
– należy ubierać dziecko w lekką,
przepuszczającą
powietrze,
jasną odzież oraz zakładać mu
czapeczkę z daszkiem;
– należy chronić dziecko przed
słońcem, m.in. używając parasolki nad wózkiem nawet wtedy,
kiedy ten stoi w ocienionym
miejscu;
– należy podawać dziecku letnie,
lecz nie zimne napoje, w szczególności ziołowe i/lub owocowe
herbatki, a także wodę mineralną
lub sok; należy kąpać dziecko
w letniej (nie zimnej) wodzie;
– nie należy nosić dziecka w nosidełku, gdyż w upalne dni może
być mu niewygodnie i gorąco;
– przed wyjściem z dzieckiem na
spacer, należy zabrać ze sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę
z napojem;
– należy smarować dziecko kremami z wysokim filtrem;
– nie należy wychodzić z dzieckiem
na zewnątrz w porze, kiedy jest
najbardziej gorąco;
– wysokie temperatury sprzyjają
rozwojowi bakterii salmonelli,
dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, a także
często myć dokładnie ręce.

OSOBY STARSZE
– osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, gdy organizm się
odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć
nawet do zagrażającego życiu.
W związku z tym powinny one
bardzo uważnie monitorować
swoje samopoczucie, a przede
wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

515 553 227
690 552 227
o2klinikatlenu@gmail.com
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Instytut Modelowania Sylwetki Amaris

„Spełniłam swoje marzenie”
Teresa Szajer: Od czego zaczęła
się pani przygoda z medycyną
estetyczną?

Dobra wiadomość dla miłośniczek medycyny estetycznej. W naszym mieście powstał Instytut
Modelowania Sylwetki Amaris z doświadczonymi specjalistami, nowoczesnymi urządzeniami
renomowanych firm oraz luksusowymi kosmetykami. Raz w miesiącu będzie przyjmował w nim
ekspert medycyny estetycznej Maciej Panek. W dniu otwarcia pojawiliśmy się w lokalu na
Starym Rynku, by zamienić kilka słów z właścicielką, Anną Kołodziej.
Co istotne, w naszym gabinecie
nie ma możliwości wykupienia
pakietów kilku takich samych zabiegów. Skupiamy się bowiem na
terapiach łączonych. Polega to
na tym, że poddajemy pacjentkę
dwóm, trzem zabiegom i zmieniamy stosowaną metodę. Jest
to tak zwany szokujący bodziec
zewnętrzny, który ma sprawić,
że ciało nie przyzwyczai się do
danej technologii i się na nią nie
uodporni.

Anna Kołodziej: Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie. Medycyna estetyczna i modelowanie sylwetki było mi zawsze
bliskie. Korzystałam z różnego rodzaju zabiegów i marzyłam, że móc
prowadzić tego typu działalność.
Instytut Modelowania Sylwetki
otworzyłam na początku czerwca.
Mimo że działamy zaledwie miesiąc, już mamy stałe klientki, które
z chęcią do nas wracają. Mało tego,
umawiają też mamy, przyjaciółki,
koleżanki. Ogromnie nas to cieszy.
T.S.: Z jakich zabiegów można
skorzystać w prowadzonym
przez panią gabinecie?

A.K.: Zakres naszych usług jest
naprawdę szeroki. Proponujemy fale akustyczne redukujące
tkankę tłuszczową, cellulit oraz
endermologię. Endermologia to
nowoczesna technologia do uję-

drniania i modelowania twarzy
i ciała. Naszą perełką jednak jest
ONDA, która całkowicie redukuje
tkankę tłuszczową. Urządzenie
funkcjonuje na rynku zaledwie od
roku, ale przynosi spektakularne
efekty! Miejsc, w których można
z niego skorzystać, w naszym mieście jest niewiele.

Nowoczesne technologie
stosowane w Instytucie AMARIS
D-ACTOR - technologia
oparta na fali akustycznej
D-ACTOR to najnowsze urządzenie szwajcarskiej firmy
STORZ MEDICAL wykorzystujące technologie fali akustycznej w zabiegach medycyny
estetycznej i fizjoterapii. Emitowane z wysoką częstotliwością fale akustyczne stymulują
mechanicznie
mikrokrążenie
w obrębie tkanki łącznej, redukują zmarszczki oraz stymulują
powstanie nowych naczyń
krwionośnych.
Wskazania:
cellulit, ujędrnianie ciała, wyszczuplenie, stymulacja mięśni,
leczenie bólu.

LPG ALLIANCE
Alliance to rewolucyjna, bezbolesna, bezpieczna, całkowicie
naturalna, nieinwazyjna, a co
najważniejsze
maksymalnie
skuteczna metoda ujędrniania
i modelowania twarzy i ciała.
Redukuje miejscowo zlokalizowaną i oporną tkankę tłuszczową. Dodatkowo ujędrnia
skórę, stymulując produkcję
naturalnego kolagenu, elastyny
i kwasu hialuronowego.

ONDA
Technologia
wykorzystująca
unikalne mikrofale Coolwaves™.
Ich częstotliwość wynosi 2,45
GHz. Urządzenie wyposażone
w dwie głowice: płytkiego i głębokiego działania.
Działa w trzech zakresach:
- redukcja miejscowo zlokalizowanej tkanki tłuszczowej,
- redukcja cellulitu,
- ujędrnianie skóry.

T.S.: Czy klientka sama wybiera
sobie zabieg, z którego chce skorzystać?

A.K.: Wszystko zaczyna się od
konsultacji. Musimy dokładnie
obejrzeć skórę, przyjrzeć się
problemowi, z którym boryka
się pacjentka. Później dobierana
jest dla niej najlepsza terapia.

T.S.: Co jeszcze wyróżnia Instytut
Modelowania Sylwetki?

A.K.: Poza doskonałymi specjalistami i nowoczesnymi urządzeniami renomowanych firm
również luksusowe kosmetyki
marki Vagheggi. Nie dostaniemy
ich w żadnej drogerii. Znajdziemy
je wyłącznie w najlepszych gabinetach kosmetycznych, ewentualnie
hotelach oferujących zabiegi SPA.

SCHWARZ - to nieinwazyjna
technologia do stymulacji mięśni.
Buduje, wzmacnia i rzeźbi mięśnie oraz wykorzystując pole
elektromagnetyczne, redukuje
tkankę tłuszczową. Na obszarze
zabiegowym dochodzi w czasie
trzydziestominutowego zabiegu
do 60 000 skurczy mięśni. Możemy nim poprawić kondycję
różnych obszarów ciała np. ramiona, brzuch, uda czy pośladki.

T.S.: Do osiągnięcia wymarzonej
sylwetki potrzebujemy jednak
nie tylko nowoczesnych urządzeń, luksusowych kosmetyków,
doświadczonych specjalistów...

A.K.: Dokładnie – niezwykle istotny
jest także ruch, zdrowe odżywianie
oraz woda. Każda pacjenta ma zadanie domowe – musi wypić minimum dwa litry wody dziennie.
Musimy mieć świadomość, że nie
ma technologii cudów. Jeśli siedzimy na kanapie, jemy chipsy i popijamy colę, to nie oczekujmy, że
nasza sylwetka się zmieni.
T.S.: Dziękuję za rozmowę.

Lek. Maciej Panek

„Uśmiech pacjentów
sprawia mi radość”
Jednym z ekspertów w Instytucie Modelowania
Sylwetki jest doktor Maciej Panek. Nie mogło go
więc zabraknąć na uroczystym otwarciu.
Teresa Szajer: Od jakiego wieku można korzystać
z dobrodziejstw medycyny estetycznej?

Maciej Panek: Nie ma górnej, ani dolnej granicy wieku.
O urodę należy dbać całe życie. Aby przedłużyć swoją
młodość i piękno, powinniśmy jak najwcześniej zadbać o kolagen i elastynę. Jeśli zauważymy pierwsze
zmarszczki, powinniśmy od razu zgłosić się do gabinetu
medycyny estetycznej.
T.S.: Utarło się, że od 25, roku życia powinniśmy sięgać po kremy bogate, chociażby w kolagen.

M.P.: Nie tylko po kremy, ale także preparaty, koktajle witaminione, czy stymulatory tkankowe. Dlaczego akurat
od 25. roku? Bo od tego momentu nie produkujemy kolagenu. Eksperci twierdzą więc, że należy do dostarczać
organizmowi w inny sposób.
T.S.: Czy panowie też korzystają z zabiegów z zakresu medycyny kosmetycznej?

M.P.: Oczywiście i to coraz częściej! Cała rzesza moich
kolegów jest również moimi pacjentami. Mężczyźni naprawdę dbają o swój wygląd i bardzo mnie to cieszy.
T.S.: Jakie zabiegi będzie wykonywał pan w Instytucie Modelowania Sylwetki w Częstochowie?

M.P.: Przede wszystkim boskie zabiegi! (śmiech). Mam
tu na myśli lifting twarzy, podbródka. Będą one wyko-

SCHWARZ - odchudzanie bez treningu

Do tego proponujemy cztery autorskie masaże, w tym nowatorski
masaż mrożonymi łyżeczkami,
który nie tylko napina skórę, ale
niweluje wszelkie zaczerwienienia.

nywane z wykorzystaniem specjalnych nici. Jestem
w tym specjalistą. Dlatego też potocznie nazywają mnie
krawcem ludzkich twarzy. Zabieg polega na wprowadzeniu nici pod skórę w taki sposób, aby podniosły ją,
niwelując opadanie wywołane wiekiem. Są całkowicie
rozpuszczalne. Na dodatek stymulują setki nowych włókien kolagenowych. Dzięki temu skóra szybko staje się
jędrniejsza i młodsza. Jest to najszybsza metoda liftingu
na świecie. Efekty widać od razu po zabiegu. Poza tym
w Częstochowie będziemy wykonywać rozjaśnianie
okolicy oka, likwidację drobnych zmarszczek mimicznych, oraz wypełnianie bruzd nosowo-wargowych. Hit,
który wprowadziłem to „usta scarlett”. To moja metoda,
którą opatentuję na cały świat. Koledzy już zaczynają ją
stosować. Dzięki niej osiągamy piękny zarys ust, bez tak
zwanego dzióbka i przerysowanego powiększenia. Mam
nadzieję, że podbiję serca częstochowian, a oni moje.
Potrafię zmienić wygląd pacjenta w ciągu jednego dnia.
A największą radość sprawia mi jego uśmiech po zobaczeniu wymarzonego efektu.

Bądź kobieca i podkreślaj urodę!

W otwarciu Instytutu Modelowania Sylwetki wzięła również udział Monika Wawrzak, właścicielka dwóch
butików – Marilyn Monroe w Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 3) oraz w Warszawie. Jest stałą klientką gabinetu Amaris. Przy tej poprosiliśmy o ocenę „częstochowskiej ulicy”.
- Szczerze powiem, że jestem trochę rozczarowana stylizacjami częstochowianek i częstochowian. Pamiętam, jak moja babcia nosiła kapelusze, rękawiczki, skórzane torebki, buty na obcasach. Bardzo lubię ten
kobiecy trend. Niestety w Częstochowie wychodzi odwrotnie. Coraz częściej widzę w alejach spacerujące
pary ubrane... w dresy. Zaczęłyśmy zatracać swoją kobiecość. Staram się to zmienić. W swoim butiku oferuję
wyłącznie kobiece ubrania i mam nadzieję, że w ten sposób tknę w częstochowian kobiecość – mówiła Monika Wawrzak. Podpytałyśmy przy okazji o rady dotyczące letnich stylizacji. - Postawmy przede wszystkim
na kolory! Nie bójmy się ich. Najbardziej trafione będą pomarańcz i czerwień. To bardzo przyjazne barwy,
które pasują i blondynkom, i brunetkom. Podkreślają urodę i na dodatek odmładzają. Czerń i inne ciemne
barwy możemy wrzucić na dno szafy – podsumowała Monika Wawrzak.
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Dofinansowania

Na przejazdach kolejowo-drogowych

Miliardy na drogi Wakacyjne ostrzeżenia PLK
W perspektywie najbliższych trzech lat (2022-2024) zaplanowano kolejne inwestycje drogowowe w naszym
województwie. Ich wartość to 1,15 mld zł. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej, budżetu województwa i budżetu
państwa. To ogromny zastrzyk pieniędzy i szansa na intensywny rozwój całego regionu w wielu aspektach. Część
funduszy trafi między innymi do Koniecpola.
- Inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej to bez wątpienia
priorytet dla Zarządu Województwa – zaznacza marszałek Jakub
Chełstowski. - W latach 2018-2024 wydamy na modernizację dróg
ponad 2,5 mld zł. W znacznym stopniu środki pochodzą z budżetu
województwa śląskiego. Dodatkowo na ten niezwykle ważny cel
pozyskujemy fundusze europejskie oraz środki z budżetu państwa.
Konsekwentnie poprawiamy infrastrukturę drogową i wzmacniamy potencjał naszego regionu. Mamy świadomość, że dobre
drogi służą przedsiębiorcom, poprawiają komfort jazdy i jakość
życia mieszkańców oraz zwiększają atrakcyjność regionu dla turystów – tłumaczy.
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli w trakcie czerwcowej sesji zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2022-2030. Łącznie w ramach środków z Unii Europejskiej (115
mln zł), budżetu województwa (1,03 mld zł) i Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (2 mln zł) na inwestycje w tym zakresie w najbliższych trzech latach przeznaczonych zostanie 1,15 mld zł.
Wśród najważniejszych zadań w najbliższych latach znajdują się
m.in. remonty dróg i obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich - remont DW 946 w gminie Gilowice oraz remont DW
944 w mieście Dębowiec, a także przebudowa dróg wojewódzkich
i drogowych obiektów inżynierskich w tym m.in.
• przebudowa DW 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka
Krzyżowa o łącznej wartości 20 mln,
• przebudowa DW 921 w Knurowie o łącznej wartości 50,4 mln zł,
• przebudowa DW 786 w miejscowości Koniecpol o wartości 37
mln zł,
• przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową
skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w Bieruniu o wartości 80
mln zł.
Wśród przedsięwzięć drogowych przeznaczonych do realizacji
w najbliższych latach są także:
• przebudowa DW 934 od miasta Imielin do DK 44 (etap 1) o wartości 58 mln zł,
• budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustroń/Wisła (etap
1 – od obwodnicy Ustronia do nowego mostu na Wiśle Obłaziec)
– 60 mln zł,
• przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach
powiatu Dąbrowa Górnicza - 90 mln zł.

Nie ma wakacji od bezpieczeństwa! Z tego też powodu PKP
Polskie Linie Kolejowe w wakacyjne
piątki
organizuje
specjalne akcje profilaktyczne.
Kolejarze przypomnieli już, że
ignorowanie znaku stop, czerwonego światła, omijanie
rogatek, to prowokowanie tragedii, a rozsądek, korzystanie
z informacji na żółtych naklejkach
umieszczonych
na
przejazdach może uratować
życie. Dodatkowo uruchomiono
aplikacje mobline, dzięki
którym dzieci nie nudzą się
podczas wakacyjnych podróży.

wości zjazdu to najczęstsze przyczyny tragedii.

„Bezpieczny przejazd…”
edukacja na lato

- Liczba zdarzeń na przejazdach
kolejowo-drogowych
maleje.
W 2020 r. w porównaniu z 2019 r.
o 15% zmniejszyła się liczba wypadków z pojazdami na przejazdach
kolejowo-drogowych. W 2020
roku odnotowano 158 zdarzeń,
a w 2019 roku 185. Od 1 lipca do
31 sierpnia 2020 roku było 25 wypadków, zginęło w nich 5 osób, 4
zostały ciężko ranne.
Ambasadorzy
Bezpieczeństwa
apelują o przestrzeganie przepisów
podczas przekraczania torów
i o „słuchanie głosu rozsądku”.

„Bezpieczne piątki” to akcja PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.
w ramach kampanii społecznej
„Bezpieczny przejazd”. – Nadal,
w ramach kampanii społecznej
„Bezpieczny
przejazd”
apelujemy do kierowców, aby jeździli
zgodnie z przepisami, zachowali
rozsądek i byli Ambasadorami
Bezpieczeństwa. Od trzech lat
służą kierowcom umieszczone na
wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych żółte naklejki z dodatkowymi informacjami, które
mogą uratować życie. Każdy powinien je znać, gdyż rozwiązanie się
sprawdziło i wielokrotnie pozwalało zapobiec tragedii na torach.
– powiedział Marek Olkiewicz, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Apel do rolników o rozsądek na
przejazdach. Lato to także czas
wzmożonych prac polnych. Ze statystyk wynika, że około 10% zdarzeń w okresie letnim to wypadki
z udziałem ciągników i maszyn rolniczych.

Kampania społeczna „Bezpieczny
przejazd” to działania na przejazdach, w szkołach, spoty o bezpiecznym zachowaniu w tv, radiu,
plakaty i ulotki. Dzięki aplikacjom
mobilnym kampanii „Bezpieczny
przejazd…” dzieci nie nudzą się podczas wakacyjnych podróży. - Razem
z Ambasadorami Bezpieczeństwa
zapraszamy rodziców i dzieci do korzystania z aplikacji mobilnych oraz
gier edukacyjnych, dostępnych na
stronie internetowej kampanii.
W trakcie podróżowania pociągiem
czy samochodem najmłodsi mogą
poznać zasady bezpieczeństwa –
podkreślają przedstawiciele PKP.
„Bezpieczny przejazd VR”, to aplikacja mobilna, która, przy użyciu
gogli VR, pozwala uczyć się na
wykreowanym w wirtualnej rzeczywistości przejeździe. Aplikacji
można używać również korzystając
z samego smartfona. Dostępna jest
w wersji na Androida oraz iOS.
„Bezpieczny Przejazd – Wyzwanie”, to niekończący się wyścig,
podczas którego można poznać
różne kategorie przejazdów oraz
wyrobić nawyk prawidłowego
ich pokonania, niezależnie od
kategorii. Świetna zabawa dla
wszystkich lubiących rywalizację,
pobijanie rekordów i zdobywanie
trofeów. Dostępna jest w wersji na
Androida oraz iOS.
Dla najmłodszych - Gra w znaki,
Memory, Znajdź różnicę i Puzzle,
czyli to co wszyscy lubimy najbardziej. I doskonała okazja dla rodziców, by sprawdzili swoją wiedzę
na temat zasad bezpieczeństwa
i znajomość przepisów ruchu drogowego.
Wszystkie gry są dostępne na
www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/dla-dzieci.

- Nieostrożność, pośpiech i brawura kierowców to przyczyna 99
proc. wypadków na przejazdach
kolejowo-drogowych. Niezatrzymywanie się przed znakiem stop,
ignorowanie czerwonych świateł,
omijanie zamkniętych, wjeżdżanie
pod opadające rogatki, czy też
wjeżdżanie na przejazd bez możli-

- #ŻółtaNaklejkaPLK ratuje życie.
Naklejki umieszczone na przejeździe kolejowo drogowym mają trzy
ważne numery. To Indywidualny
numer przejazdu, który precyzyjnie
określa położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać,
gdy zagrożone jest życie i zdrowie
oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na
przejazdach, które nie zagrażają
bezpośrednio życiu.
W czerwcu 2018 r. dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców,
pieszych i pasażerów pociągów,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oznakowały 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z informacjami, które ratują
życie w niebezpiecznych sytuacjach
na torach.

Nowy obowiązek

Zgłoś, czym
ogrzewasz dom

Wraz z 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków –
chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Najprościej mówiąc: państwo chce
wiedzieć, czym ogrzewamy swoje domy. Wszystkie dane zbiera Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków.

Składanie deklaracji
Każdy budynek, który posiada
źródło ciepła lub spalania paliw do
1 MW należy zgłosić wypełniając
odpowiednią deklarację. Znajdziemy ją na stronie www.zone.
gunb.gov.pl
W formularzu wpisujemyy pod-

stawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub
zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informację o liczbie
i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła
lub źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu.
Istnieją dwa formularze dekla-

racji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast
drugi budynków niemieszkalnych.
Aby złożyć deklarację w formie
elektronicznej wystarczy, że mamy
profil zaufany albo e-dowód.
Z kolei dla osób, które nie mogą
złożyć deklaracji online istnieje
możliwość złożenia jej w formie

tradycyjnej. Osobiście w urzędzie
właściwym dla lokalizacji budynku
albo listownie. Odpowiedni druk
można znaleźć w urzędzie miasta
czy też gminy, dostępny jest także
na stronie https://zone.gunb.gov.
pl/ w zakładce „Do pobrania”. Dla
osób nie mających możliwości
wydrukowania deklaracji Urząd
Miasta Częstochowy przygotował
wydrukowane kopie deklaracji
w Punkcie Kancelaryjnym przy
ul. Waszyngtona 5. Deklarację
w wersji papierowej do systemu
wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy złożenie deklaracji
jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca
budynku lub lokalu ma obowiązek
złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku lub
lokalu, który jest zasilany przez
źródło ciepła lub spalania paliw do
1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

* Deklarację, która dotyczy źródła
ciepła i spalania paliw, które
zostało uruchomione przed 1
lipca należy złożyć w terminie
12 miesięcy (czyli najpóźniej do
30.06.2022 r.).

Przykładowo wypełnione Deklaracja A oraz Deklaracja B są
dostępne pod adresem:
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć
na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

* Dla nowego źródła ciepła, które
zostało uruchomione po 1 lipca,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Pytania dotyczące Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
można też przesyłać bezpośrednio
na adres: info-CEEB@gunb.gov.pl

Ile jest czasu na złożenie
deklaracji?

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
Gmina Mstów
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11.

Gmina Olsztyn

Nowe wiaty promujące Jeziorko Krasowe
gminę
w nowym wydaniu
Otoczenie jeziorka Krasowego w Kusiętach wkrótce zmieni swoje oblicze.
Zostanie ono zagospodarowane. Inwestycja będzie sfinansowania ze
środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz gminnego budżetu.

zdj.UG Mstów

Na terenie gminy Mstów zostały zamontowane kolejne nowe wiaty
przystankowe, według autorskiego
projektu.
Nowe przystanki autobusowe powstały
m.in. w: Jaskrowie, Kucharach, Jaźwinach,
Kuśmierkach i Latosówce. - Pierwsza wiata
przystankowa według nowego, ciekawego
projektu, powstała w 2015 roku – wspólnie
z ówczesną Radą Gminy postanowiliśmy
wówczas sukcesywnie wymieniać stare, blaszane wiaty przystankowe na nowe, będące
sposobem promocji gminy i regionu – informuje wójt gminy Mstów, Tomasz Gęsiarz.

Elementy przystanku zawierają m.in.:
- logotyp Gminy Mstów,
- nazwę miejscowości oraz ciekawe informacje z jej historii,
- mapę gminy i widok terenu „z lotu ptaka”
(z oznaczeniem miejsca znajdowania się:
„TU JESTEŚ”).
Informacje te mogą być bardzo przydatne
dla turystów (rowerowych i pieszych), którzy
coraz liczniej odwiedzają naszą gminę. W następnych latach gmina planuje (tak jak do tej
pory) sukcesywnie wymieniać stare „blaszaki”
na nowe, aby przestrzeń publiczna w gminie
Mstów nabierała coraz lepszego wizerunku.

Zawody

Balony nad Olsztynem
i Janowem

W ramach inwestycji powstanie przestrzeń wypoczynkowa, w której znajdzie
się altana z paleniskiem, leżaki, ławki, stojaki na rowery, alejki spacerowe oraz plaża.
Wykonane zostaną nasadzenia roślinności.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 125
tys. zł, w tym 60 tys. zł pochodzi z dotacji
w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a 65 tys. zł z budżetu gminy. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca
września.
Wcześniej, z funduszu sołeckiego Kusiąt
za kwotę 10 tys. zł została opracowana do-

kumentacja projektowa.
W ubiegłym roku, dzięki uzyskaniu dotacji z „Inicjatywy sołeckiej” sołectwo Przymiłowice doposażyło plac zabaw za remizą
OSP.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że już
teraz otoczenie Jeziora Krasowego nieco
się zmieniło. Pod koniec czerwca mieszkańcy Kusiąt wykonali tam bowiem prace
porządkowe. Skosili trawę i uporządkowali
przestrzeń wokół jeziorka, dzięki czemu
teren jest czystszy i wygląda znacznie ładniej.
– Prace porządkowe wykonaliśmy po
to, by odwiedzający Jeziorko Krasowe
mogli cieszyć się naturą i przyrodą w naszej pięknej miejscowości. Dziękuję Gabrieli Klimek, sołtys Kusiąt oraz Arturowi
Piątkowskiemu. Mam nadzieję, że w przyszłości większa ilość mieszkańców zaangażuje się do pomocy – mówi Marcin Poch,
Radny Rady Gminy Olsztyn.

Starostwo Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie
w nowej siedzibie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zmieniło swoją siedzibę. Aktualnie
funkcjonuje ono przy ulicy Jasnogórskiej 75 w Częstochowie.
Do tej pory PCPR mieścił się na parterze budynku Starostwa Powiatowego
w Częstochowie przy ul. Sobieskiego
9. - Głównym celem zmiany dotychczasowego adresu było stworzenie maksymalnie
komfortowych
warunków
zarówno dla pracowników jak i klientów
instytucji. Lepsze warunki w znaczny
sposób wpływają na efektywność
pracowników – podkreślają przedstawiciele
Starostwa
Powiatowego
w Częstochowie.
Niewątpliwą zaletą jest fakt, że w nowej
siedzibie nie ma żadnych barier architektonicznych – mogą więc korzystać z niej

również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowym atutem jest lokalizacja niewymagająca od odwiedzających szczegółowej znajomości topografii miasta.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie mieści się przy
ul. Jasnogórskiej 75 (róg ulicy Żwirki
i Wigury i ul. Jasnogórskiej), 42-217
Częstochowa.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00
Bezpośrednia obsługa interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-14.30.
Dyżury Punktu Interwencji Kryzysowej: pierwsze cztery wtorki miesiąca w godz. 15.00-18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Nowa hala w Aleksandrii
- Mamy to! - tymi słowami Paweł Bekus,
dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Aleksandrii rozpoczął
uroczystość związaną z otwarciem
nowej hali sportowej w placówce.
Już po raz czwarty nad jurajskimi gminami Olsztyn i Janów będzie można
podziwiać niezwykłe balonowe widowisko. Sportową rywalizację ekip
balonowych uświetnią starty najlepszych polskich pilotek.
W lipcu Olsztyn i Janów zostaną gospodarzami IV Jurajskich Zawodów Balonowych,
w ramach których odbędą się Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Balonowy Puchar

Polski. Współorganizatorem jest Aeroklub
Śląski. Zawody zaplanowano na 15-18.07.
O zwycięstwo walczyć będą najlepsze ekipy,
w tym po raz pierwszy na Jurze – najbardziej
utytułowane zawodniczki. Dyrektorem zawodów będzie Eugenius Komas z Litwy.
– Zawody rozegrane w poprzednich latach
okazały się ogromnym sukcesem medialnym
i przyciągnęły rzesze publiczności. Trudno
wyobrazić sobie lepszą promocję dla naszych gmin – komentują włodarze Janowa
i Olsztyna.

Długo wyczekiwana hala sportowa
z pełnowymiarowymi boiskami do gier
zespołowych i bogatym zapleczem socjalno- sanitarnym powstała dzięki determinacji wielu osób i instytucji. Wśród nich
był między innymi wójt gminy Konopiska,
Jerzy Żurek. Hala połączona jest bezkolizyjnym przejściem z istniejącą już od 1965
r. częścią szkoły. Dodatkowym atutem inwestycji była rozbudowa szkoły, w efekcie
czego powstały trzy nowe klasy lekcyjne

wyposażone w nowe meble i technologię
IT, a także nowocześnie wyposażona
kuchnia z jadalnią.
Po części oficjalnej związanej z otwarciem, swoimi talentami pochwalili się ci,
którzy z nowego obiektu będą wkrótce
korzystać - uczniowie Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Aleksandrii. Nawiązując
do idei starożytnych igrzysk olimpijskich
przedstawili pełen energii i dynamiki program artystyczny, a swoimi sportowymi
popisami, pokazami akrobatycznymi i tanecznymi, przekonali, nie tylko, będącego
częścią przedstawienia, Zeusa, ale także
wszystkich gości, że nowa hala, to miejsce,
w którym z zapałem będą mogli usprawniać kondycję fizyczną oraz realizować
i rozwijać swoje sportowe pasje.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wstępne wyniki egzaminu

Jak poradzili sobie ósmoklasiści?
Centralna Komisja Egzaminacyjna
przedstawiła wstępne wyniki egzaminu
ósmoklasisty
przeprowadzonego
w maju. Jak wypadli częstochowscy
uczniowie?

Kilka słów o egzaminie
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem
obowiązkowym, co oznacza, że każdy
uczeń musi do niego przystąpić, aby
ukończyć szkołę. Jest przeprowadzany
w formie pisemnej.
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty musieli
zmierzyć się z trzema pisemnymi testami:
z języka polskiego, matematyki i języka
obcego. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej wybieranym
językiem obcym był angielski, na drugim
miejscu był język niemiecki, a na trzecim –
język rosyjski.
Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe. Do
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w maju przygotowano: 121 różnego rodzaju
arkuszy i 24 płyty do arkuszy z języków obcych. Rozwiązania zadań otwartych zostały
sprawdzone przez 12 673 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 669
zespołach (311 ośrodkach).
W tym roku egzamin ósmoklasisty został
przeprowadzony w dniach 25 do 27 maja.
Przystąpiło do niego ok. 357 100 uczniów,
w tym:

• ok. 342 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,
• ok. 14 300 uczniów rozwiązywało zadania
w arkuszach w formach dostosowanych.
Uczniowie, którzy z przyczyn losowych
lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie, napisali go
w dniach d 16 do 18 czerwca (było to ok.
1 200 uczniów).

Średnie wyniki z poszczególnych
przedmiotów
Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc. punktów
możliwych do zdobycia, z matematyki – 47
proc., z języka angielskiego – 66 proc., z języka niemieckiego – 49 proc.

Najwyższe wyniki z poszczególnych
przedmiotów (od 90 do 100 proc.)
Z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskało 9 733 uczniów (2,8 proc.), matematyki
– 25 678 uczniów (7,5 proc.), języka angielskiego – 109 903 uczniów (32,8 proc.),
języka niemieckiego – 1 163 uczniów (12,4
proc). 4 101 uczniów uzyskało ze wszystkich
egzaminów od 90 do 100 proc. punktów
możliwych do zdobycia.

Ósmoklasiści z Częstochowy
W Częstochowie do egzaminu przystąpiło 1756 ósmoklasistów. Średnie wyniki
dla naszego miasta to: 67% z języka polskiego, 51% z matematyki, 71% z języka
angielskiego oraz 77% z języka niemieckiego. W przypadku egzaminu z języka

polskiego częstochowscy uczniowie osiągnęli najwyższą średnią w całym województwie śląskim. Wynik ten jest również
znacznie wyższy niż ogólnopolska średnia.
Jeśli chodzi o egzamin z matematyki, częstochowscy ósmoklasiści osiągnęli trzecią
średnią w województwie.

Harmonogram rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych
• do 14 lipca (do godz. 15:00) – uzupełnienie
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony
dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem, albo skan/
zdjęcie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej) oraz o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• 22 lipca – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do każdej szkoły ponadpodstawowej,
• od 23 do 30 lipca (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły
przez przedłożenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały
złożone wcześniej).
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które
zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
17 września.

Pielgrzymka

Nauczyciele
na Jasnej Górze
Przedstawiciele
środowiska
nauczycielskiego z ministrem Przemysławem Czarnkiem wzięli udział
w 84. Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Nauczycieli i Wychowawców na
Jasną Górę.
Pielgrzymki
polskich
nauczycieli
na Jasną Górę trwają nieprzerwanie
od 1937r. Tegoroczne wydarzenie ze
względu na pandemię koronawirusa
miało przede wszystkim wymiar duchowy. Na Jasną Górę przybyli przedstawiciele środowiska nauczycieli, a wielu
z nich uczestniczyło w wydarzeniu za
pośrednictwem transmisji radiowych
i telewizyjnych. - Ducha nie gaście, jesteście potrzebni, by być nauczycielami
dla dzieci, które w tym pokoleniu urodziły się i potrzebują mistrzów - wołał
na Jasnej Górze bp Piotr Turzyński. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds.
Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli
i Wychowawców przewodniczył mszy
św. dla uczestników. Jako wzór do naśladowania wskazał bł. Natalię Tułasiewicz, kobietę rozkochaną w Bogu, która
do końca będąc w obozie w Ravensbruck organizowała lekcje, żeby dać
nadzieję i pokazać, że jest prawda
i dobro niezależnie od złych ludzi. Trwa
modlitwa, by została ona ogłoszona
patronką polskich nauczycieli. W programie pielgrzymki był również Apel
Jasnogórski.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Dzień Elektryka
Dnia 10 czerwca 2021 roku na
placu szkolnym Zespołu Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych
odbyła się pierwsza edycja Dnia
Elektryka. Jej hasłem przewodnim było „3 E”, czyli Energia,
Elektryczność i Ekologia.
W wydarzeniu wzięło udział
około 150 uczniów z 9 częstochowskich szkół podstawowych,
dzieciaki z Miejskiego Przedszkola
nr 17 oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, głównie z dzielnicy Stare Miasto.
Podczas imprezy nasza szkoła
podpisała umowę o współpracy
z firmą Polska Energia reprezentowaną przez Pana Tomasza
Dankowskiego oraz firmą Strefa
Energetyczna, w imieniu której
podpis złożył Pan Rafał Kozak.
Ponadto przy szkole zostało utworzone Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wszystkie te
działania wpłyną niewątpliwie na
podniesienie jakości kształcenia i
zaowocują w przyszłości wyszkoleniem pracowników dla polskiego
przemysłu energetycznego.
Na pikniku z okazji Dnia Elektryka swoje stanowiska zaprezen-

towały firmy partnerskie – oprócz
wspomnianych powyżej Polskiej
Energii i Strefy Energetycznej, do
pracy w szeroko pojętej energetyce zachęcali specjaliści z firmy
Tauron Dystrybucja S.A., Kia
Odyssey dostarczyła samochody
elektryczne, ponadto MPK w Częstochowie udostępniło do zwiedzania autobus elektryczny, który
jako najbardziej ekologiczny już
niedługo będzie jeździł po częstochowskich ulicach.
Podczas imprezy została przedstawiona
oferta
edukacyjna
szkoły, zaprezentowane stanowiska edukacyjne i robotyki, zorganizowano liczne konkursy, w

których bardzo chętnie uczestniczyli uczniowie podstawówek.
Warto tutaj wymienić chociażby
konkurs „Elektryzujące sudoku”,
sprawnościowy tor przeszkód
czy Konkurs segregacji odpadów.
Ponadto dla dzieci z przedszkola
został przygotowany kącik gier i
zabaw, w którym dzieciaki mogły
miło spędzić czas. Wszyscy zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeni. Rozstrzygnięty został także
konkurs dla podopiecznych świetlicy Fundacji Adullam, którego
motywem przewodnim było nasze
hasło, czyli „Energia, Elektryczność, Ekologia”. Fundatorami nagród w konkursach było Centrum

Usług Komunalnych w Częstochowie, Firma Tauron Dystrybucja
S.A. Oddział w Częstochowie oraz
nasza szkoła.
Oprócz edukacji i rozrywki nauczyciele ZSME przygotowali
także małe co nieco, aby zaspokoić apetyty dzieci, młodzieży
oraz przybyłych gości. Każdy
mógł skosztować (z wieloma do-

kładkami!) różnorakich ciast, cukierków, owoców, wypić smaczny
sok czy ciepłe napoje. A to
wszystko przy dźwiękach muzyki
zespołu The Shelter działającego
przy Fundacji Chrześcijańskiej
Adullam, który zadbał o oprawę
muzyczną uroczystości.
Na imprezie obecni byli przedstawiciele lokalnych mediów
– Studia Częstochowa, Radia
Fiat, Telewizji Orion oraz radia
internetowego Twoja Polska
Stacja. Przeprowadzili oni liczne
wywiady z młodzieżą i nauczycielami, a zmontowane relacje są
dostępne na stronach internetowych w/w mediów.
Na
zakończenie
imprezy
uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w I Konkursie Elektrycznym im. Jana Kopca (zmarłego w tym roku wieloletniego
nauczyciela szkoły) oraz uczestniczyli w prelekcji przygotowanej
przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. Mamy
nadzieję, że Dzień Elektryka na
stałe zagości w kalendarzu wydarzeń szkolnych i w kolejnych latach będzie równie udany, a może
i lepszy.

■ Ewa Teperska

motoryzacja
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13.

Autostrada A1

Kolejne kilometry betonowej
jezdni przekazane kierowcom
Kolejne cztery kilometry betonowej jezdni w ciągu budowanej autostrady A1 między
Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem zostały udostępnione
kierowcom. To kolejny odcinek
przekazany w ciągu ostatniego
miesiąca. Tym samym łączna długość betonowej jezdni, z której
można już korzystać, pokonując
trasę Piotrków Trybunalski - Kamieńsk, wzrosła do niemal 16
kilometrów. Oznacza to, że wykonawca zdecydowanie przekroczył półmetek prac związanych
z układaniem nawierzchni betonowej na wschodniej jezdni.
Ogólna długość odcinka wynosi
bowiem 25 km.
Oddawany odcinek wybudowany został między miejscowościami Napoleonów i Ochocice.
Stanowi przedłużenie istniejącej
już betonowej jezdni dla jadących
w kierunku południowym.
Wkrótce zniknie ostatni
fragment „gierkówki”
Cała
betonowa
jezdnia
wschodnia, jak deklaruje wykonawca, ma być gotowa do końca
wakacji. Kolejny dwukilometrowy
- ostatni w kierunku południowym odcinek do granicy kontraktu w Kamieńsku, ma zostać przekazany
jeszcze w lipcu. Będzie to oznaczało, że do ułożenia pozostanie
niespełna 7 kilometrów betonowej

jezdni, co ma nastąpić w sierpniu.
Tym samym stara jezdnia tzw.
„gierkówki” przejdzie bezpowrotnie do historii, a kierowcy na
całym łódzkim, 64-kilometrowym
odcinku budowanej A1 będą mieli
do dyspozycji nową betonową
nawierzchnię.
Zmiany w organizacji ruchu
- Przypomnieć jednak trzeba, że
do jesieni na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli
jeden pas ruchu w kierunku Łodzi
oraz jeden w kierunku Katowic
– zaznaczają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. - Na początku października wprowadzony zostanie
układ 2+2 - po dwa pasy ruchu
w obu kierunkach – dodają.
Betonowe jezdnie
rosną w oczach
Obecnie na wszystkich pozostałych odcinkach budowanej na
terenie województwa łódzkiego
autostrady A1, czyli Tuszyn Piotrków Trybunalski, Kamieńsk
- Radomsko i Radomsko - granica
woj. łódzkiego i śląskiego, kierowcy korzystają już z betonowej
jezdni. Łączna jej długość na
obecną chwilę to ponad 51 kilometrów, a od najbliższego piątku
będzie to blisko 56 kilometrów.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 9 lipca 2021
MERCEDES GLA 180
1.6 E, zakup w 2020,
kraj., I-wł., gwarancja,
F-VAT

OPEL ASTRA V
1.6 D, kraj., I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

117.000 zł

43.900 zł

SKODA OCTAVIA
1.6 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

44.900 zł

139.900 zł

KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2017,
gwarancja, kraj., I-wł.,
serwisowany,

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł.,
serwisowany,
rok prod. 2017

74.900 zł

78.900 zł

MINI COOPER
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys.
km, kraj.,I-wł., gwarancja

TOYOTA AVENSIS
1.8 E, rok prod. 2016,kraj.,
I-wł., serwisowany, F-VAT

69.900 zł

53.900 zł

AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi, 
57.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010, 
44.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,
czujniki, 
89.900 zł
CITROEN C2 1.1 E, rok prod. 2008, 
7.300 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008, 
10.400 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2003, 
3.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011, 
19.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 
17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 
16.900 zł
HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2002, 
6.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,
serwisowany, rok prod. 2017, 
68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 
12.200 zł
MERCEDES 180 1.8 E, rok prod. 2004, 
10.900 zł
MERCEDES A180 2.0 CDI, rok prod. 2010, 
14.900 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003, 
16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 
166.900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009, 
12.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 
64.200 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012, 

28.200 zł

OPEL VECTRA 1.9 D, rok. prod. 2006, 
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

10.900 zł
7.900 zł
58.900 zł

RENAULT MEGANE COUPE 1.4 E, rok prod. 2009, 

21.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 
15.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT, 

59.900 zł
TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj., 
9.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,
serwisowany,

28.900

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT, 

69.900 zł

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

56.900 zł

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

59.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900zł

VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015, 

63.900zł

VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010, 

17.900 zł

VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM, 

39.900 zł

VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat, 

6.900 zł

14.

ogłoszenia

PIĄTEK-NIEDZIELA 9-11 LIPCA 2021

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Działka budowlana 922 m2
(20x46m)
Aleksandria, ul. Gościnna
obok. DINO. Prąd, wodociąg,
bud. gosp-mieszk. murowany
w 1969r, 300 m do pętli MPK.
Wznowione granice, nowe
ogrodzenie od drogi.
70 tys. zł. Bez pośredników
Tel. 795-525-997

SPRZEDAM
O Adapter BAMBINO, 50 zł,
tel. 697 272 102

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

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

O Białe kamienie - ozdobne,
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł
- Częstochowa, tel. 508 747 290

O Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529

O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne
tel. 608 097 274

O Dostawczaka z PRL-u zadbanego
sprawnego kupię - Żuka , Nysę ,
Tarpana tel. 608 097 274

O Motocykl , motorower z PRL-u kupię
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK ,
KOMAR , MZ , motorynka i inne
tel. 608 097 274

O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
O SPRZEDAM samochód Matiz z 2002
roku, tel. 34 362 94 27

O SPRZEDAM Renault Koleos 2009,
4x4, przebieg 106 000 km.
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)
cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

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

O Wynajmę działający od 30 lat sklep
monopolowo-spożywczy 24h na
ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

O Wynajmę m3 50m2, i piętro

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

O Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27
SPRZEDAM
O Działka budowlana o pow. 2087 m2,
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

O Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.
Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

O Mieszkanie M4 po modernizacji
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951

O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer.
40–45 M w Częstochowie, ul. Juranda
40/44. Tel. 887 627 682

O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka
Lelowska / gmina Żarki, cena:
30 000 - do negocjacji,
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

O Działki budowlane w centrum
Miedźna. Tel. 601 412 688

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

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

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

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

O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:
wejściowe i harmonijkowe.
Tel. 501 109 822

O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem i szybką, bez ościeżnicy w b. dobrym stanie, może być z transportem, tanio oddam. Tel. 693 629 529

O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529

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

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,
tel. 697 272 102

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

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE
TREVISO, b.dobra, 200 zł,
tel. 697 272 102

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

O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010,
dobra, 50 zł / tel. 697 272 102

O Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

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

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

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

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

O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

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

O 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. Cz-wa, tel.
508 747 290

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

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

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki
2x25W + głośnik basowy,
300 zł, tel. 697 272 102

O Rower Cobran Shimano
- tel. 697 272 102

O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobowy) z kamionki ciemny brąz;
-z duralxu; tel. 504 230 153

O Skóra futrówka świńska,
tel. 790 819 855

O Sofa - mało używana,rozkładana.
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik
na pościel. Tel. 792 617 695

O Telefon OPPO A12, czarny,
zakupiony w salonie.
Częstochowa, tel. 503 775 955

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

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

O Toaleta kompaktowa. – Używana
w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822

O Toaleta kompaktowa - kompletna typu
warszawskiego, wyjście od dołu.

O Umywalka z „Koła” z baterią o wym.
65x47 +szafka biała.
tel. 501 109 822

O Wanna metalowa – używaną w b.
dobrym stanie, o wym.

170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

O Węgiel ekogroszek luzem i workowany z dostawą pod podany adres
na terenie Częstochowy i okolic .
Tel. 601 495 165

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 1500 zł,
tel. 697 272 102

PRACA

DAM PRACĘ
O Praca w Radomsku – Operator wózka widłowego z UDT lub Operator
produkcji. Więcej informacji:
663 330 218

O Przyjmę do pracy handlowca
tel. 601 505 520

O Przyjmę do pracy szlifierza
tel. 601 505 520

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

O Firma Tacho poszukuje pracownika
do serwisu tachografów
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
O Podejmę pracę - pracownik gospodarczy, porządkowy, stróż, godziny
popołudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160

O Podejmę pracę pracownika gospodarczego - ogrody, posesje, porządki,
itp. Tel. 536 512 396

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

O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44,
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz,
tel. 694 200 794.

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

O Podejmę prac dodatkową; pracownika gospodarczego, ogrody, posesje,
porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

O Flash gsm profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji
gps. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE
O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny
finasowo pozna panią. Pani może posiadać dzieci. Tel. 660 006 217

sport

Puchar Polski Nordic Walking 2021

Mecz domowy Rakowa
w Bielska-Białej

- Głównym powodem takiej decyzji jest chęć zapewnienia możliwości uczestnictwa w debiucie
Rakowa w europejskich pucharach największej możliwej liczbie
kibiców, co przy obecnych obostrzeniach sanitarnych oraz wymogach UEFA nie byłoby możliwe
w przypadku rozegrania meczu na
stadionie w Częstochowie. Istotna
jest także kwestia finalizacji zwiększonego zakresu przebudowy stadionu, w tym prac dodatkowych,
które okazały się niezbędne do wykonania przed występami Rakowa
w roli gospodarza w nowym sezonie
ligowym. Wykaz tych prac został

Zapowiedzi

„Lwy”
w imprezach
indywidualnych

15.

Nordic Team Częstochowa

Europejskie Puchary

Klub Raków Częstochowa poinformował, że spotkanie II
rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA ze zwycięzcą
pary FK Suduva-Valmiera FC zaplanowane na 29 lipca 2021
roku Czerwono-Niebiescy rozegrają
jako
gospodarze
w Bielsku-Białej.
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W minioną niedzielę w Kolbuszowej odbył się inauguracyjny
etap Pucharu Polski Nordic
Walking 2021. W sportowych
zmaganiach wzięła udział
osiemnastoosobowa reprezentacja
Nordic
Team
Częstochowa.

uzgodniony pomiędzy klubem
a władzami miasta. Klub zapewni kibicom środki komunikacji zbiorowej
umożliwiające dotarcie na mecz do
Bielska-Białej oraz powrót do Częstochowy – czytamy w specjalnym
komunikacie na stronie klubu. Wiadomo już, że posiadacze karnetów
za bilet na debiut w europejskich
pucharach zapłacą 29 złotych, a pozostali kibice - 39 złotych. Ulgowy
bilet wyniesie 29 zł (bez karnetu)
i 19 zł (z karnetem). Cena biletu
dziecięcego to 15 zł (bez karnetu)
i 5 zł (z karnetem). - Rozgrywanie
meczów w roli gospodarza poza
domem to zawsze wielkie wyzwanie
dla całej społeczności Rakowa Częstochowa - w tym historycznym
dla klubu momencie debiutu na
scenie europejskiej zwracamy się
do wszystkich kibiców z prośbą
o wsparcie drużyny i obecność
w Bielsku-Białej. „Jesteśmy zawsze
tam, gdzie nasz RKS gra!” - tymi słowami klub zachęca wszystkich kibiców do udziału w tym niezwykle
ważnym wydarzeniu.

Zawody rozgrywane były na
trzech dystansach - pięciu i dziesięciu kilometrów oraz półmaratonu (21097m). Częstochowska
drużyna wywalczyła aż 12 miejsc
na podium. - Kolbuszowski etap
Pucharu Polski miał jednocześnie
nadaną przez European New Walking Organization (ENWO) rangę
Mistrzostw Europy, jednakże ze
względów ograniczeń pandemicznych zawody odbyły się (z małymi
wyjątkami) wyłącznie w gronie
polskich kijkarzy – poinformował
Daniel Wojtasiński z Nordic
Team Częstochowa. Kolejne
etapy Pucharu Polski mają odbyć
się w Skrwilnie, Michałowicach,
Sztumie i Hajnówce.

Fortuna 1 Liga

Skra Częstochowa poinformowała o zmianie gospodarza 1.
kolejki. Ligowe zmagania częstochowski zespół rozpocznie
Podczas krótkiej przerwy w rozgryw- meczem w Kielcach 30 lipca. Początek spotkania o godz. 20:00.
kach PGE Ekstraligi reprezentanci
Eltrox Włókniarza Często-chowa
- Korona Kielce przychyliła się do naszej prośby, aby spotkanie
wezmą udział w kilku imprezach indy- inauguracyjnej kolejki Fortuna 1 Ligi odbyło się na Suzuki Arenie
widualnych. Na nadchodzący weekend w Kielcach, a nie jak w pierwotnie opublikowanym terminarzu,
zaplanowa-no czwartą rundę Spe- w Częstochowie. Ma to oczywiście związek z wciąż nierozstrzyedway Euro Championship, która gniętą kwestią stadionu, na którym rozgrywane będą domowe
spotkania naszej drużyny. Ligę zaczniemy zatem na niezwykle
odbędzie się w Rybniku oraz
atrakcyj-nym obiekcie. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy
finał Indywidualnych
mogli zaprosić kibiców na mecze Skry do Częstochowy – poinforMistrzostw Polski na
mował klub w specjalnym komunikacie. W najbliższym czasie Skrę
torze w Lesznie.
cze-kają spotkania kontrolne, przygotowujące drużynę do występów na boiskach Fortuna 1 Ligi. 10 lipca częstochowska drużyna zmierzy się z Wisłą Płock, 14 lipca z Odrą Wodzisław, a 18
lipca z Ra-kowem Częstochowa. - Prawdziwą gratką dla kibiców
powinna być możliwość konfrontacji z przedstawicielem izraelskiej ekstraklasy – Hapoelem Jerozolima. Do tego spotkania dojdzie w środę, 21 lipca na boisku w Busku-Zdroju – poinformował
klub. Ostatni mecz sparingowy odbędzie się 24 lipca. Wtedy też
Skra spotka się na boisku z Górnikiem II Zabrze.

Tetiana Bilenko
z brązowym medalem
Podczas Indywidualnych Mistrzostw Europy w tenisie stołowym,
które odbyły się w Warszawie, reprezentantka Ukrainy i AZS UJD
Tetiana Bilenko wywalczyła brązowy medal w grze podwójnej.
W klasyfikacji indywidualnej zawodniczka AZS UJD Częstochowa
uplasowała się na 17 pozycji. Tetiana Bilenko występuje w częstochowskim klubie od 2019 r i będzie nadal reprezentowała
częstochowski klub. Gratulujemy miejsca na podium w Indywidualnych Mistrzostwach Europy!

Agnieszka Dybeł - pierwsze miejsce kat-niepełnosprawni
Anna Kweczka-Janeczek - drugie miejsce kat. K40, trzeci czas wśród
kobiet
Małgorzata Niedźwiecka - drugie miejsce kat. K60
Nadia Kolarska - drugie miejsce kat. K-dzieci
Magdalena Stolarska - czwarte miejsce kat. K50
Renata Kunicka - dziewiąte miejsce kat. K45
Bartłomiej Dębski - pierwsze miejsce kat. M40, szósty czas wśród
mężczyzn
Tomasz Rajek - trzecie miejsce kat. M50
Bogusław Radziejowski - trzecie miejsce kat. M60
Janusz Kubat - trzecie miejsce kat. M45

10 km
Daniel Wojtasiński - pierwsze miejsce kat. M40, czwarty czas wśród
mężczyzn
Piotr Krakowian - piąte miejsce kat. M40
Jarosław Janeczek - szóste miejsce kat. M40
Zbigniew Szczęśniak - piąte miejsce kat. M50
Renata Gawor - drugie miejsce kat. K50
Ola Musiał - piąte miejsce kat. K30

Półmaraton:
Jarosław Pietrzyk - drugie miejsce kat. M30, piąty czas wśród mężczyzn
Magdalena Rajek - trzecie miejsce kat. K40, szósty czas wśród kobiet

Exact Systems Norwid

Skra zainauguruje sezon
w Kielcach

Indywidualne Mistrzostwa Europy

5 km

Daniel Popiela
dołączył do drużyny

Daniel Popiela to zawodnik,
występujący na pozycji środkowego. Przez najbliższe dwa
sezony występować będzie
z zespołem Exact Systems
Norwid Częstochowa.
- Od zawsze uważałem, że marzenia same się nie spełniają –
wyznał na oficjalnej stronie Exact
Systems Norwid Daniel Popiela.
- Marzenia trzeba spełniać, dlatego postanowiłem dołączyć do
częstochowskiej drużyny Exact
Systems Norwid, podpisując kontrakt obowiązujący przez kolejne
dwa lata. Jestem gotowy podjąć
nowe wyzwania i z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie

przygotowań do sezonu. Zrobię
wszystko, żeby częstochowscy
kibice zapamiętali mnie z jak
najlepszej strony. Już niebawem
widzimy się w hali, do zobaczenia
– dodał. Przez ostatnie trzy
lata Daniel Popiela grał dla zespołu UKS Kępa MOSIR Dębica,
z którym w sezonie 2020/21
wywalczył awans do drugiej ligi.
Wcześniej reprezentował barwy
Błękitnych Ropczyce. W sezonie
2020/21 był zawodnikiem powołanym do kadry B w siatkówce
plażowej. Teraz w drużynie szkoleniowca Piotra Gruszki będzie
czwartym siatkarzem występującym na pozycji środkowego
obok Jarosława Muchy, Łukasza
Usowicza i Kamila Franczaka.
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zapraszamy!

