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Zmiana czasu na zimowy

Nie zapomnij
przestawić
zegarka!

Sprowadzali do Polski znaczne ilości narkotyków

Jest akt oskarżenia
w sprawie grupy przestępczej

Już w najbliższy weekend będziemy mogli pospać
o godzinę dłużej. W nocy z 29 na 30 października
nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
Wtedy o godzinie 3:00 przestawimy zegarki
na godzinę 2:00. Te tradycyjne trzeba będzie
ustawić ręcznie, ale w pozostałych urządzeniach,
takich jak smartfony czy laptopy, czas powinien
zaktualizować się automatycznie.
Warto mimo to upewnić się w niedzielny poranek,
czy zegarki wskazują odpowiednią porę.
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Rozróżnienie na czas zimowy
i letni stosuje blisko 70 krajów
świata. W Polsce zmiana czasu
regulowana jest przez rozporządzenie wydawane przez Prezesa
Rady Ministrów. Dokument ten
- wydawany co pięć lat - zawiera
konkretne daty rozpoczynające
i kończące czas letni w naszym
kraju. Kilka lat temu w Unii Europejskiej pojawił się pomysł
odejścia od zmian czasu. Nad tą
kwestią pracę rozpoczęła Komisja Europejska. W 2018 roku
przeprowadzono konsultacje publiczne w państwach członkowskich, które wykazały, że blisko
90% głosujących wyraziło chęć
rezygnacji z tego rozwiązania.
W marcu 2019 roku Parlament
Europejski opowiedział się za
regulacjami znoszącymi w państwach UE tę zasadę. Zgodnie

z projektem nowelizacji dyrektywy, ostatnia zmiana czasu miała
nastąpić w 2021 roku, a państwa
członkowskie miały same decydować, jaki czas będzie u nich
obowiązywać. Ostatecznie do tej
likwidacji nie doszło. W październiku 2021 r. Komisja Europejska
wydała komunikat ws. zmian
czasu w latach 2022–2026.
Zgodnie z tym dokumentem
wszystkie kraje członkowskie EU
musiały przygotować przepisy
prawne, na podstawie których
kontynuowane są dotychczasowe
ustalenia ze zmianami czasu.

Dlaczego zmieniamy czas?
Przestawianie
zegarków
w głównej mierze zawdzięczamy
prezydentowi Standów Zjednoczonych Ameryki – Benjaminowi Franklinowi. Doszedł on do

wniosku, że ludzie chodzą spać
wraz z konkretną godziną, a nie
kierując się słońcem. W konsekwencji oznaczało to korzystanie
ze sztucznego oświetlenia, które
generowało koszty. Franklin postulował więc, aby ludzie później
kładli się spać i wcześniej wstawali. Wówczas jego apele zostały
zignorowane, ale i tak uznaje się
go za pomysłodawcę wprowadzenia zmiany czasu. W Polsce
po raz pierwszy zmiana czasu została zastosowana w okresie międzywojennym, a później w latach
1946-1949 i 1957-1964. Nieprzerwanie obowiązuje dopiero
od 1977 roku. Kolejna zmiana
czasu czeka nas dopiero pod koniec marca 2023 roku.
■ Paula Nogaj
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Edukacja dla bezpieczeństwa

Otwarcie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Częstochowie
W Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Częstochowie, który angażuje się
również w akcje edukacyjne
i profilaktyczne, 27 października odbyło się oficjalnie
otwarcie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. O obiekcie rozmawiamy z dyrektorem
częstochowskiego WORD-u
– Włodzimierzem Mogiłą.
Teresa Szajer: Przez ostatnie
miesiące częstochowski WORD
szykował się do otwarcia centrum bezpieczeństwa, które zostało właśnie oddane do użytku.
Co powinniśmy wiedzieć na ten
temat?

Włodzimierz Mogiła: Otwieramy
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To jest
jedyny taki obiekt, w którym będzie można przetestować urządzenia bezpieczeństwa i będzie
można sprawdzić jak te urządzenia działają. Regionalnemu
Centrum Bezpieczeństwa przyświeca motto, którym będziemy
się kierowali - będzie ono służyć
od „Przedszkola do Opola”, czyli
generalnie wszystkim. Każdy
mieszkaniec subregionu częstochowskiego będzie mógł
bezpłatnie przyjść i skorzystać
z symulatorów bezpieczeństwa
oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie przepisów
ruchu drogowego i kwestii
związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego.

TS: Z jakich elementów składa
się to centrum?

WM: Mamy część mobilną Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, tj. symulator dachowania,
symulator czasu reakcji i symulator zderzeń. Są to elementy,
które będą pozwalały na działalność w terenie czyli będziemy
mogli na wyjeździe w danej miejscowości przedstawić działanie
tych symulatorów. Natomiast

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

w pomieszczeniach wewnątrz
są symulatory czasu reakcji, symulator jazdy w warunkach specjalnych, wirtualne przejście dla
pieszych jak i sala multimedialna,
gdzie prowadzone będą prelekcje
i zajęcia z uczestnikami spotkań.
Wszystkie elementy związane
z Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zakupiliśmy z udziałem samorządowców. Sytuacja WORD-ów
jest dosyć trudna pod względem
finansowym, dlatego też gdyby
nie ich wsparcie, nie udźwignęlibyśmy tego finansowo.
TS: W jakich godzinach można
tutaj przyjść?

WM: Trzeba się wcześniej
umówić, aby skoordynować
nasze działania i stworzyć takie
warunki, aby goście mogli najefektywniej skorzystać z tych
urządzeń.
TS: To centrum służy nauce
o bezpieczeństwie, ale jest to
również promocja WORD-u,
prawda?

WM:Tak. Wydaje mi się, że jest to
ważne, bo jako WORD jesteśmy
statutowo zobowiązani do działania w zakresie bezpieczeństwa
i między innymi przez pryzmat
Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa chcemy tego rodzaju
działalność realizować.

TS: Jaka jest różnica między
centrum, które jest regionalne,
a ośrodkiem który jest wojewódzki?

WM:
Wojewódzki
Ośrodek
Ruchu Drogowego to instytucja,
która promuje działania, a Regionalne Centrum jest właśnie tak
określone, aby służyło subregionowi częstochowskiemu, czyli
wszystkim powiatom, gminom
i miastom, które są wokół nas.
Trudno jest o to, aby ktoś z Katowic przyjechał do naszego centrum, ale jeśli ktoś taki jest, to
również serdecznie zapraszamy.
TS: Dziękuję za wywiad.

Od 3 listopada

Wraca tramwaj na Kucelin
W związku z nową organizacją
ruchu
wprowadzaną
ze
względu na przebudowę alei
Wojska Polskiego (DK-91) od 3
listopada 2022 r. nastąpią
zmiany w komunikacji miejskiej
w
Częstochowie.
Uruchomiona zostanie m.in.
linia tramwajowa nr 1 w relacji
Fieldorfa-Nila – Kucelin.

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r.
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do
różnych
tytułów
lokalnych
i
regionalnych,
głównie
w centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko
i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Z przyczyn technicznych linia
do Kucelina będzie obsługiwana
tramwajami starego typu - serii
105Na (składy dwuwagonowe). Jest to związane z nośnością tzw.
mostu surówkowego, który nie
jest przystosowany do przejazdu
nowych tramwajów. Ponadto od-

cinek od pętli na Rakowie do pętli
na Kucelinie to jedyny odcinek
linii tramwajowej, który nie przeszedł całościowej przebudowy.
Sytuacja na linii będzie monitorowana, a w przypadku potrzeb
możliwe są modyfikacje kursowania nowej linii – informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD
i MPK w Częstochowie. Z uwagi
na wydłużenie kursów do Kucelina w ramach linii 1, liczba kursów
w ramach linii nr 2 zostanie ograniczona. Ponadto nastąpi zmiana
rozkładu jazdy we wszystkie dni
tygodnia, spowodowana koniecznością zachowania synchronizacji kursów z liniami nr 1 i 2 na
wspólnym odcinku trasy. Linia nr
40 zostanie natomiast zlikwido-

wana, a jej rolę przejmie linia tramwajowa nr 1 (FIELDORFA-NILA
– KUCELIN). 53,58, 65, 68 - te linie
będą kursować w obu kierunkach
od alei Niepodległości przez aleję
11 Listopada, Zesłańców Sybiru,
Bohaterów Katynia i Rakowską do
alei Wojska Polskiego i dalej bez
zmian w kierunku gmin Olsztyn
i Poczesna. - Ze względu na zmianę
trasy, dojdzie do niewielkich przesunięć godzin kursów – informuje
Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu
Miasta Częstochowy, które wraz
z MPK i MZD przeprasza za utrudnienia. Więcej informacji o nowej
organizacji ruchu w Częstochowie w związku z przebudową
al. Wojska Polskiego na str. 13.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Przestępca został zatrzymany

Oskarżony
o uprowadzenie
i zgwałcenie 22-latki

45-letni mężczyzna uprowadził 22-letnią mieszkankę
Żarek i przetrzymywał ją
w jednym z ośrodków wypoczynkowych
na
terenie
powiatu
myszkowskiego.
Dziewczyna została odurzona
i zgwałcona. W poniedziałek
przy wsparciu kontrterrorystów z Katowic 22-latka
została odbita z rąk oprawcy,
który z kolei został zatrzymany. Zastosowano wobec
niego najsurowszy środek zapobiegawczy i tymczasowy
areszt na 3 miesiące.
– W niedzielę przed godziną
23.00 dyżurny myszkowskiej
komendy otrzymał zgłoszenie
o bezprawnym przetrzymywaniu
22-letniej mieszkanki Żarek
w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu
myszkowskiego. Ze zgłoszenia
wynikało, że sprawcą jest 45latek dobrze znany myszkowskiej
Policji. Niebezpieczny mężczyzna
był wielokrotnie zatrzymywany,

poszukiwany i odsiadywał wyroki za przestępstwa przeciwko
życiu, zdrowiu i mieniu. Działania na miejscu gdzie przetrzymywana była kobieta trwały
przez całą noc. W poniedziałek
przy wsparciu kontrterrorystów
z Katowic doszło do zatrzymania przestępcy. Odbita z rąk
45-letniego oprawcy kobieta
bezpiecznie wróciła do domu.
45-latek trafił do policyjnego
aresztu. Wczoraj prokurator
przedstawił mu 5 zarzutów:
pozbawienia wolności wbrew
woli pokrzywdzonej, udzielanie
jej środków psychotropowych,
wykorzystanie jej stanu odurzenia i doprowadzenie jej do
obcowania płciowego, nękanie
jej oraz posiadanie narkotyków
w postaci amfetaminy i marihuany – informuje Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie.
Prokurator wystąpił z wnioskiem
o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd podjął decyzję o jego
tymczasowym aresztowaniu na
3 miesiące. Grozi mu nawet
12 lat więzienia.

aktualności
Zginął przez niego młody chłopak

Wiesław W. skazany na rok więzienia
w zawieszeniu
Sąd Okręgowy w Częstochowie prawomocnie uznał
wyrok wobec Wiesława W. znanego częstochowskiego
przedsiębiorcy z branży budowlanej i skazał go na rok
więzienia w zawieszeniu na
trzy lata za spowodowanie
śmiertelnego
wypadku
w czerwcu 2019 roku w Wierzchowisku. Mężczyzna ma
również zapłacić 200 tys. zł zadośćuczynienia rodzicom i po
30 tys. zł dwóm siostrom
22-letniego mężczyzny, który
zginął w wypadku.
Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło 13
czerwca 2019 roku przed godziną
15:00 na DW-483 (skrzyżowanie
ul. Wodociągowej z ul. Pogodną).
Z ustaleń policji wynikało, że kierujący pojazdem BMW, 69-letni
wówczas mieszkaniec powiatu
częstochowskiego,
podczas
wyprzedzania nie dostosował
prędkości do warunków panu-

jących na drodze, w wyniku czego najechał na tył
Volkswagena, a następnie
zjechał na przeciwny pas
ruchu i czołowo zderzył
się z pojazdem marki Opel.
W wyniku tego zderzenia
22-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego,
kierujący Oplem poniósł
śmierć na miejscu, natomiast jego 21-letni pasażer
w stanie ciężkim trafił do szpitala
Podczas procesu Wiesław W.,
tłumaczył się, że nie pamięta
okoliczności wypadku, bo stracił
świadomość - prawdopodobnie
zasłabł. Ocknął się dopiero po
wypadku, kiedy ktoś kazał mu
opuścić samochód, w którym
mogło dojść do pożaru. Oskarżony przyznał się do winy i zadeklarował chęć zadośćuczynienia
rodzinie tragicznie zmarłego
mężczyzny.
- Przepraszam, jest mi bardzo
przykro. Wolałbym, żebym to ja
zginął zamiast pokrzywdzonego.

Bezpieczeństwo energetyczne

Częstochowscy radni
zaapelowali do premiera
Rada Miasta Częstochowy wystosowała apel do Prezesa
Rady Ministrów w sprawie
bezpieczeństwa energetycznego podstawowych jednostek
samorządu
terytorialnego
oraz funkcjonujących na ich terenie kluczowych zakładów.
Podczas nadzwyczajnej sesji
częstochowscy radni przyjęli stanowisko, w którym wnoszą o:
– zapewnienie ciągłych dostaw
gazu ziemnego do wszystkich
jednostek miejskich, zakładów
budżetowych i spółek miejskich
realizujących zadania własne

wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz
zadania zlecone nałożone art. 8
ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym,
– wyłączenie z 11 i 12 stopnia
zasilania w gaz ziemny kluczowych zakładów pracy, w tym
przede wszystkim przedsiębiorstw reprezentujących przemysł szklarski takich jak Stoelzle
Częstochowa Sp. z o.o. oraz Guardian Częstochowa Sp. z o.o.

Na dodatek wszystko działo się
w mojej rodzinnej gminie. Wstyd
mi było pokazać się ludziom.
Uwierzcie mi, to nie moja wina
- mówił Wiesław W., zwracając
się do rodziny 22-latka obecnej
na sali. Zdaniem sądu wina była
bezsporna, ale oskarżony przyznał się do winy, wyraził skruchę
i przeprosił. Na dodatek jest
osobą niekaraną, która nigdy
nie miała problemów z prawem.
Sędzia mówiła, że najsprawiedliwszym wyrokiem byłoby cofnięcie czasu, ale tego nikt nie jest
w stanie zrobić.
■ Teresa Szajer

funkcjonujących na terenie Częstochowy i stanowiących podstawowych dostawców branży
przetwórstwa szkła przemysłowego, użytkowego i farmaceutycznego oraz bardzo ważnych
pracodawców dla społeczności
lokalnej,
– podjęcie skonsolidowanych,
kompleksowych działań zapewniających stabilizację rynku paliw
i energii, gwarantujących możliwość realizacji działań z zakresu
transformacji
energetycznej,
równoważących kwestie energetyczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Rada Miasta Częstochowy wyraziła także swoje głębokie zaniepokojenie skutkami kryzysu
energetycznego, które dotykają
mieszkańców oraz funkcjonujące
w Częstochowie podmioty gospodarcze.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

aktualności
Sprowadzali do Polski znaczne ilości narkotyków

Jest akt oskarżenia w sprawie
grupy przestępczej
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, która nadzorowała
śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej o
charakterze narkotykowym,
skierowała do do Sądu Okręgowego w Krakowie akt
oskarżenia wobec 34-letniego
Michała S. i 40-letniego Grzegorza U., dotyczący przywozu
do Polski z terenu Unii Europejskiej 339 kg marihuany i 3
kg haszyszu.
W marcu 2021 roku na parkingu
stacji paliw w Godzieszowie
(woj. dolnośląskie) funkcjonariusze Zarządu w Katowicach
Centralnego Biura Śledczego
Policji i Służby Celno-Skarbowej
ujawnili 19 kg marihuany, która
była przewożona w pojeździe
firmy transportowej, należącej
do Michała S. i Grzegorza U. W
maju tego samego roku funkcjonariusze Zarządu w Katowicach
CBŚP, w ramach postępowania
nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie,
zatrzymali sześciu mężczyzn - w
tym także 34-letniego Michała S.
i 40-letniego Grzegorza U. - podejrzewanych o obrót znacznymi

ilościami narkotyków. Zostali
oni zatrzymani w Krakowie podczas transakcji sprzedaży 2 kg
marihuany. W toku dalszego postępowania,
przeprowadzane
czynności pozwoliły na ujawnienie na terenie Krakowa kolejnych 25 kg marihuany, które były
ukryte w kontenerze, wynajmowanym przez oskarżonych. Ustalono również, że narkotyki te
uprzednio zostały sprowadzone
do Polski z terytorium Hiszpanii. - Michał S. i Grzegorz U.
prowadzili firmę transportową,
która działała w Polsce i na terenie innych państw Unii Europejskiej. W okresie od lutego
2020 roku do maja 2021 roku,
wykorzystując środki transportu należące do tej firmy lub
podnajmowane od innych firm,
oskarżeni sprowadzili do Polski
narkotyki w postaci 339 kg marihuany i 3 kg haszyszu. Narkotyki
te były przywożone najczęściej z
Hiszpanii, ale również z Niemiec
i Austrii, gdzie były kupowane
od dwóch mężczyzn, będących
obywatelami Polski (mężczyźni
ci są obecnie poszukiwani przez
organy ścigania). Jeden z transportów zawierający 100 kg ma-

rihuany został jesienią 2020
roku przejęty przez policję na
terytorium Francji – informuje
rzecznik częstochowskiej prokuratury, prokurator Tomasz
Ozimek. Michałowi S. i Grzegorzowi U. Zostały postawione
zarzuty popełnienia przestępstwa, które polegało na udziale
w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przestępstw
dotyczących posiadania, obrotu,
przygotowania do obrotu, przywozu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości
środków odurzających. Obaj po
przesłuchaniu przez prokuratora przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli
obszerne wyjaśnienia, w których
szczegółowo opisali przestępczy
proceder. Jak informuje częstochowska prokuratura, pozostałe
osoby, które brały udział w obrocie narkotykami kupowanymi
od Michała S. i Grzegorza U., zostały oskarżone w innym postępowaniu, obecnie toczącym się
przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Zarzucane oskarżonym
przestępstwa zagrożone są karą
do 15 lat pozbawienia wolności.
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Obiekt zamknięty dla zwiedzających

Stary Ratusz zalany przez
chuligański wybryk
Chuligański wybryk dwóch nastolatków spowodował zalanie
zabytkowych reliktów architektonicznych
Starego
Ratusza. Z uwagi na bezpieczeństwo
obiekt
został
zamknięty dla zwiedzających
do odwołania.
Do zdarzenia doszło kilka dni
temu. – Dwóch nastoletnich
chłopców odkręciło tzw. zawór
czerpalny w jednej z toalet publicznych (toalety znajdują się
powyżej obiektu muzealnego i są
administrowane przez najemcę
kawiarni). W efekcie na podłogę
wyciekło około 3 tys. litrów wody.
Jej część, której nie była w stanie
odebrać kratka odpływowa, przesiąkła przez strop i zalała zabytkowe mury. Uszkodzeniu uległa
także instalacja elektryczna znajdująca się w podłodze – informuje
Muzeum Częstochowskie, pod
którego opieką znajduje się obiekt.
Uszkodzeniu mogły ulec również znajdujące się na wystawie
zbiory, jednak uratowano je dzięki
natychmiastowej
ewakuacji,
którą przeprowadzili pracownicy
muzeum. – Wstępne oględziny
obiektu przeprowadzone przez
specjalistę w zakresie konserwacji konstrukcji wymagających
ochrony konserwatorskiej nie napawają optymizmem. Dokładna

diagnoza uszkodzeń będzie możliwa dopiero po całkowitym odparowaniu wody z murów. W trosce
o zabytkową substancję proces
ten musi następować bardzo powoli – nie może być wsparty przez
dodatkowe osuszanie z wykorzystaniem muzealnych osuszaczy.
Już dziś wiadomo jednak, że na
murze pojawiły się pęknięcia. Na
pytanie, jak są groźne, odpowiedzieć ma zlecona przez muzeum
ekspertyza. Wtedy też dowiemy
się, jak kosztowna może okazać
się bezmyślność dwóch nastolatków – podkreśla Muzeum Częstochowskie, które przez blisko
pół roku po zakończeniu budowy
walczyło o stworzenie w obiekcie
odpowiednich warunków mikroklimatycznych dla prezentowanych murów i muzealiów
– ceramiki, monet i dewocjonaliów. Przez chuligański wybryk
nastolatków ten proces będzie
trzeba zacząć od nowa.
Przypomnijmy, że rewitalizacja
Starego Rynku kosztowała ponad
26,5 mln zł, z czego ponad 16 mln
pochodziło z dotacji unijnej. Muzeum na uruchomienie wystawy
– w tym m.in. na konserwację
zbiorów przeznaczyło dodatkowe
100 tys. złotych.
O całym zdarzeniu została poinformowana policja, która zabezpieczyła nagrania z monitoringu.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

KONCERT WIEDEŃSKI PIERWSZEJ NA ŚWIECIE ORKIESTRY KSIĘŻNICZEK
JUŻ 6 LISTOPADA W FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ
Gwiazdorska obsada, Orkiestra Księżniczek,
soliści, międzynarodowy balet, przepiękne głosy
oraz projekcje multimedialne.
To wszystko do zobaczenia już wkrótce
podczas Koncertu Wiedeńskiego.

Koncert Wiedeński

to także zapierające dech w piersiach, bajkowe kostiumy, które
przeniosą widzów do magicznego, wiedeńskiego świata Króla Walca - Johanna Straussa.
Nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek i skeczów. Udowodnimy tym samym,
że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic! Niekwestionowana, najbardziej rozpoznawalna, jedyna na Świecie Orkiestra Księżniczek Tomczyk
Art wykonująca wyłącznie muzykę Króla Walca
- Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal
dekady!
Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi
skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący
w największych polskich i światowych salach
koncertowych. Wzruszają i bawią publikę
od wielu lat, za każdym razem przyjmowani
owacjami na stojąco! Tradycją stały się już coroczne Noworoczne Koncerty Wiedeńskie w
wykonaniu tej niezwykłej grupy wspaniałych
artystów. To połączenie klasycznej wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem,
werwą
i
niespotykaną
muzykalnością
artystów wykonujących to jedyne w swoim

rodzaju widowisko. Zabrzmią największe,
ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje króla walca - Johanna
Straussa, nie zabraknie także popisowych
arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”,
„Księżniczka
czardasza”
oraz
„Kraina
uśmiechu”.
Publiczność usłyszy m.in.: Walc „Nad
pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya
„Wielka sława to żart”, Duet wszech czasów
„Usta milczą dusza śpiewa”, polkę „TritschTratsch” oraz słynny „Marsz Radeckiego”.
W klimat magicznych bali wiedeńskich wprawią
Państwa olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie balowe solistek oraz Orkiestry
Księżniczek Tomczyk Art wykonującej to niezwykłe widowisko. Przeniesiemy Państwa do
bajkowego świata. Tutaj każdy może bujać się
w rytm muzyki oraz śpiewać wraz z solistami
najpiękniejsze melodie jak choćby „Wielka
sława to żart”, czy „Usta milczą dusza śpiewa”.
Koncert Wiedeński to przede wszystkim doskonała zabawa. Chcemy śpiewać i bawić się na
scenie razem z Państwem!

BILETY:

■ REKLAMA

Kasa Filharmonii – Częstochowa, ul. Wilsona 16, tel. 795 451 438
BILETY ONLINE: www.tomczykart.pl
GRUPY POWYŻEJ 10 OS: grupynakoncert@gmail.com
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O czym warto pamiętać?

Jesienna pielęgnacja skóry
Kiedy przychodzi chłodniejsza
pora roku, zmieniamy także
sposób pielęgnacji skóry tak,
aby była ona odpowiednio
przygotowana do nowych warunków
pogodowych.
Pozostawienie skóry suchej,
podrażnionej i niezabezpieczonej może źle wpływać na jej
stan. Badania wykazały, że wahania wilgotności – ogrzewanie
domu, zimno na zewnątrz, gorące prysznice i chłodny wiatr
– mogą wpływać na kondycję
skóry, dlatego trzeba odpowiednio o nią zadbać.
Jesienią i zimą można pozbawić
skórę bariery ochronnej i uszkadzać naczynia włosowate. W bardziej intensywnych przypadkach

może nawet dojść do rozwinięcia
stanu zapalnego np. atopowego
zapalenia skóry. Najlepiej postawić wówczas na regenerację
i nawilżenie, ponieważ naskórek
po letnim opalaniu wciąż może
być odwodniony i podrażniony.
Aby pielęgnacja była bardziej
efektywna, nawilżenie powinniśmy prowadzić dwutorowo.
Poza odpowiednimi kosmetykami
należy pamiętać o nawodnieniu
w postaci spożywania wody.
Podczas gdy latem korzystamy
z szybko wchłaniających się mleczek i balsamów do podtrzymania
opalenizny i nadania skórze zdrowego wyglądu, jesienią warto
zadbać o kosmetyki o bogatszej
konsystencji, takie jak tłustsze
i gęstsze kremy. Zadziałają one

niczym bariera ochronna, która
jednocześnie nawilży skórę.

Tego musimy unikać
W chłodniejszych porach roku
powinniśmy unikać produktów
zawierających alkohol i siarczany,
które mogą powodować, że skóra
stanie się wyjątkowo napięta. Lepiej jest unikać ostrych środków
złuszczających, które mogą podrażnić skórę i wyrządzić jej
więcej szkody niż pożytku, nawet
jeśli złuszczanie jej jest wskazane
i korzystne dla skóry suchej.

O tym pamiętaj
Ważne jest, aby pamiętać o kremach SPF i nie podążać ślepo za
błędnym przekonaniem, że kiedy
nie ma słońca, kremy z filtrem

Alternatywy dla papierosów – jak pomóc tym,
którzy nie mogą przestać palić?
Badania i opinie fachowców
stanowią przyczynek do dyskusji na temat narzędzi do
walki z paleniem tytoniu. Co
mówią najnowsze badania?
Według licznych międzynarodowych badań, nikotynowe alternatywy, takie jak papierosy
elektroniczne podgrzewacze tytoniu i doustne saszetki, są nawet
o ok. 95- 99 proc. mniej szkodliwe
od zwykłych papierosów. Przyczyna jest prosta: nie wydzielają
dymu powodującego najwięcej
chorób odtytoniowych.
W interesującym badaniu, którego wyniki zostały opublikowane
tej jesieni[1] uczestniczyli palacze
z Wielkiej Brytanii w wieku od
23 do 55 lat. Osoby, które nie zamierzały rzucić palenia zostały
losowo przydzielone do dwóch
grup: w jednej używano tradycyjnych papierosów, w drugiej
wyłącznie podgrzewaczy. Z kolei
osobom zdecydowanym rzucić
palenie zaoferowano nikotynową
terapię zastępczą i dostęp do doradcy ds. rzucenia palenia.
Badanie to zostało zaprojektowane w taki sposób, by zbadać
potencjał podgrzewacza tytoniu
w zakresie redukcji ryzyka chorób

“znaczne i trwałe zmniejszenie
biomarkera, który może powodować uszkodzenia DNA związane z rakiem płuc” oraz “znaczne
i trwałe zmniejszenie liczby białych krwinek, markera stanu zapalnego związanego z wczesnym
rozwojem chorób układu krążenia i innych chorób związanych
z paleniem.”
w warunkach rzeczywistych, a nie
klinicznych, dlatego wszyscy
uczestnicy odbywali jedynie comiesięczne badania w klinice.
Podczas badań pobierano im
próbki i wykonywano pomiary,
między innymi biomarkera CEVal,
który miał wskazywać, czy osoby
deklarujące rzucenie palenia lub
przerzucenie się na podgrzewanie
tytoniu – w tym konkretnym
przypadku przy użyciu glo new
heating technology, nie paliły tradycyjnych papierosów. Badano
także wskaźniki związane z poziomem cholesterolu, stresem
oksydacyjnym czy liczbą białych
krwinek.
Okazało się, że palacze korzystający ze wspomnianych podgrzewaczy, uzyskali znacznie
lepsze wyniki, niż ci, którzy nie
odstawili tradycyjnych papierosów. Naukowcy stwierdzili

Uzyskane badania wpisują się
w tezy stawiane podczas niedawnego Światowego Forum Nikotynowego w Warszawie. Eksperci
mówili m. in. o tym, jak w niektórych krajach określone produkty
zawierające nikotynę, ale nie
wydzielające dymu powstającego w wyniku spalania tytoniu,
mogą wspierać krajowe programy
walki z paleniem, co prowadzi do
zmniejszenia liczby osób palących. Do państw już stosujących
taką strategię należą m.in. Nowa
Zelandia, Stany Zjednoczone,
Kanada i Wielka Brytania.
[1] Nathan Gale, Michael McEwan, George Hardie, Christopher J. Proctor & James
Murphy, Changes in biomarkers of exposure and biomarkers of potential harm
after 360 days in smokers who either
continue to smoke, switch to a tobacco
heating product or quit smoking, Internal
and Emergency Medicine (2022)

■ materiał informacyjny

przeciwsłonecznym nie są potrzebne. Promieniowanie UV jest
na ogół większe latem, ale to nie
znaczy, że znika jesienią i zimą.
Odpowiednia ochrona przed
słońcem jest potrzebna przez cały
rok, aby przygotować skórę na
jakiekolwiek warunki pogodowe,
nawet jeśli nie planujemy żadnego
wyjścia na zewnątrz. Pamiętajmy
również o wyregulowaniu temperatury wody podczas kąpieli.
Nawet jeśli gorący prysznic po
powrocie do domu brzmi kusząco,
przebywanie w gorącej wodzie nie
jest dobre dla skóry. Lepiej używać
letniej wody i nie spędzać w gorącej dłużej niż 10 minut. Warto
jednak dodać do kąpieli kilka
kropli olejku eterycznego dla ukojenia skóry.

Warto stosować
Jesienią warto sięgnąć po antyoksydanty, takie jak witamina
E lub witamina C, a także po wi-

taminę A i jej pochodne, które
wpływają regenerująco na skórę,
poprawiają jej elastyczność,
zmniejszają szorstkość oraz suchość, a także wygładzają drobne
zmarszczki. Nie zapominajmy
o dłoniach i stopach, które także
są narażone na negatywny wpływ
zmian pogodowych. Dłonie smarujmy kremem po każdym myciu
i przed wyjściem z domu, a na
noc nakładajmy na stopy krem
np. z masłem shea, które jest bogatym źródłem witamin A i E lub
z mocznikiem, który mają właściwości nawilżające i regenerujące,
a także zapobiega rozwojowi bakterii i łagodzi stany zapalne.
Podsumowując, w chłodniejsze
dni w okresie jesienno-zimowym
najlepiej postawić na regenerację
oraz nawilżenie, ale nie wolno zapominać o podstawach w postaci
kremów z filtrem czy nawodnienia
organizmu spożywaną wodą.
■ Karolina Banyś

Poradnik

Zadbaj
o swoje
włosy!
Jesień nie jest stosunkowo
groźną porą dla naszych
włosów - w przeciwieństwie
do lata i zimy, kiedy nasze
włosy są wystawione na ekstremalnie niskie temperatury
lub bardzo silne działanie promieni UV i morską wodę. Część
osób zmaga się jednak w tym
okresie z przesuszonymi i puszącymi się pasmami. Jak sobie
z tym poradzić i przygotować
włosy na zimę?
Nożyczki w dłoń
Choć może to zasmucić wiele
długowłosych czytelniczek, jesień to dobry czas na skrócenie
fryzury. Jeśli nie chcemy dokonywać tak radykalnej zmiany
wystarczy samo podcięcie końcówek. W ten sposób odciążymy
włosy i pozbędziemy się tych
rozdwojonych, które osłabiają
pasma.

Nowa pielęgnacja
Nawilżanie będzie priorytetem
dla osób zmagających się z przesuszonymi włosami. Dobrym pomysłem jest zmiana szamponu
i odżywki na takie, które odpowiadają jesiennym i zimowym
okolicznościom. Włączenie do
pielęgnacji olejku, serum lub
maski jest zawsze dobrym pomysłem, więc jeśli jeszcze tego
nie zrobiliśmy, to teraz jest na
to odpowiedni moment. Jesienią
rzadziej wychodzimy z domów,
więc mamy więcej czasu na spokojne rozprowadzenie i prawidłowe zastosowanie kosmetyku.
Nie bez powodu niektórzy nazywają olejki "płynnym złotem dla
włosów". Olejowanie odżywia

i zabezpiecza pasma. Pozwala
na regenerację po lecie i przygotowanie na zimę. Z dostępnego
na rynku asortymentu możemy
wybrać produkt odpowiedni dla
naszego typu włosów (np. inny
olejek powinniśmy wybrać do
względnie zdrowych kosmyków
niskoporowatych, a inny do wysokoporowatych). Należy również
dbać o prawidłową wilgotność
powietrza w pomieszczeniach, w
których przebywamy np. przez
zakup nawilżacza powietrza.

Odpowiednia temperatura
Mimo że wielu z nas marzy o gorącym prysznicu po chłodnym,
deszczowym dniu, powinniśmy
zmniejszyć temperaturę wody,
aby nie uszkodzić włosów. Oczywiście to wszystko nie oznacza, że
musimy całkowicie zrezygnować
z używania lokówki, prostownicy
czy suszarki - wystarczy jedynie
ograniczyć stylizację z użyciem
ciepła. Chłodniejszy prysznic
również lepiej wpłynie na stan
naszej skóry i odporności, a do
oszczędnych na pewno przemówi fakt, że dzięki temu zapłacą
niższy rachunek.

Kondycja włosów
a nakrycie głowy
Kiedy zbliża się zima, obniża się
temperatura, a nakrycie głowy
staje się nieodłączną częścią naszego ubioru. Kupując czapkę
zwróćmy uwagę na materiał, z jakiego została wykonana, a także
na to, żeby była wygodna i dobrze
pasowała, gdyż zbyt ciasna i uciskająca czapka może sprawić, że
włosy staną się bardziej łamliwe.
■ Olga Zalewska
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Jesienne wirusy
zagrażają dzieciom
Wszystkie mamy wiedzą, że
dzieci najczęściej chorują jesienią i zimą. Spadek temperatury powoduje, że zwiększą
się drastycznie ilość infekcji.
Mimo tej oczywistej wiedzy, gdy
dziecko „łapie” kolejną infekcję,
troskliwy rodzic zadaje sobie
pytanie – czy z odpornością
mojego dziecka wszystko jest
w porządku? Pojawiają się domysły, poszukiwania odpowiedzi
na forach internetowych... Na
szczęście, można tam również
wyczytać, że nawet częste przeziębienia nie muszą oznaczać
poważnych
nieprawidłowości
w działaniu układu odpornościowego. Czy tylko pogoda jest
winna zachorowaniom, czy "jelitówka" jest groźna dla dzieci,
a także czy to prawda, że "trzydniówka" dla lekarzy oznacza
inną chorobę niż dla rodziców?
Na te pytania odpowie nam pani
Monika Wolnowska, specjalista
pediatrii, która jest również ordynatorem Oddziału Pediatrycznego i współzałożycielem Grupy
Pediatrycznej Trawowa 1.
Teresa Szajer: Z pewnością jesień to piękna pora roku. Jednak
związane z tą aurą infekcje mogą
spędzać sen z powiek wielu rodziców...

Monika Wolnowska: Infekcje wirusowe są szczególnie dotkliwe
i częste w okresie jesienno-zimowym bowiem to czas zwiększonej aktywności patogenów.
Można nawet stwierdzić, że infekcje są najczęstszą przyczyną
zgłaszania się rodziców z dziećmi
do gabinetów lekarskich w tym
okresie. Pediatrzy wiedzą, że
większość tych infekcji to zachorowania wirusowe. Można
powiedzieć, że są to proporcje
nawet 90% do 10%, jeżeli chodzi
o inne choroby. Infekcje są częste
szczególnie u dzieci we wczesnym
dzieciństwie, uczęszczające do
żłobka, przedszkola lub posiadających starsze rodzeństwo w wieku
przedszkolnym.
TS: Nie bez znaczenia są niskie
temperatury jesienią, przebywanie dzieci w zamkniętych, przegrzewanych i słabo wentylowanych pomieszczeniach, co osłabia odporność dzieci. Proszę
nam powiedzieć, jakie są objawy
i etapy infekcji wirusowej?

MW: Oczywiście ma pani rację,
są to czynniki, które wpływają na
aktywność drobnoustrojów. Co
najmniej godzinna aktywność na
świeżym powietrzu – choćby w postaci zwykłego spaceru – pomaga
hartować organizm i dodaje sił
naszym dzieciom. Objawy infekcji
najczęściej pojawiają się po około
2 dniach od kontaktu z patogenem.
Natomiast czas największej zakażalności przypada na pierwsze
3 dni choroby. Chory zaraża aż
do czasu ustąpienia objawów.
Infekcja wirusowa u dziecka po-

jawia się stopniowo. Jej
pierwszym zwiastunem
jest osłabienie. Następnie pojawia się ból
gardła, kaszel- początkowo suchy, następnie
mokry, katar i zatkany
nos. Musimy pamiętać,
że nie przy wszystkich
wirusach
obserwujemy gorączkę. Jednak,
gdy ona się pojawi, jest
czynnikiem najbardziej
stresującym rodziców,
i wówczas zaczynają
panikować i szukają pomocy u lekarza.
TS: Właśnie chciałam
dopytać, czy przy infekcjach wirusowych
od razu należy konsultować się z lekarzem,
czy leczyć objawowo
w domu?

MW: Są mamy, które
świetnie radzą sobie z tymi objawami bez pomocy lekarza, korzystając z doświadczenia nie tylko
własnego, ale przede wszystkim
swoich mam czy babć. Pamiętajmy,
że w przypadku wirusów leczenie
jest zachowawcze i objawowe.
Nie stosuje się leczenia przyczynowego czy antybiotyków. Jeżeli
jednak infekcji wirusowej towarzyszy gorączka, która trwa dłużej
niż trzy doby gorączce towarzyszą
np. dreszcze albo złe samopoczucie dziecka, brak apetytu, brak
chęci do picia, wówczas należy
pilnie zgłosić się do lekarza. Jeżeli natomiast infekcji towarzyszy
niewielka gorączka, nie należy się
stresować i konsultować z lekarzem. Nie dotyczy to niemowląt do
3 miesięcy - tutaj musimy konsultować się z lekarzem zawsze.
TS: Niewielka gorączka... to znaczy do ilu stopni?

MW: Do 38 stopni lub każda, która
jest przez dziecko dobrze tolerowana. Bywają dzieci, które mają
prawie 39 stopni gorączki, a biegają, mają apetyt i nie mają problemu z przyjmowaniem płynów.
Charakterystyczną
cechą
dla
wirusów jest to, że najwyższa gorączka jest zazwyczaj w pierwszej
dobie, później powinna się obniżać,
a stan dziecka się poprawić. To jest
taki standardowy przebieg choroby wirusowej z gorączką. Jednak
jeżeli widzimy, że stan dziecka
z dnia na dzień się pogarsza lub gorączka jest coraz wyższa, dziecko
traci apetyt lub w czasie gorączki
jest mu zimno i ma dreszcze, należy
z dzieckiem udać się do pediatry.
TS: Jak należy postępować
w przypadku infekcji wirusowej
u dziecka?

MW: Postępujemy objawowo - podajemy dziecku zwiększoną ilość
płynów, zapewniamy mu odpowiednią temperaturę otoczenia.
Nie może być za ciepło, to musi być
maksymalnie ok. 20 stopni , a wil-

Monika Wolnowska
- specjalista pediatrii

gotność pomieszczenia powinna
zawierać się w przedziale 40-60%.
Ważna jest również dieta, musi ona
zawierać dużą ilość warzyw, dobre
gatunkowo białko, czyli sprawdzone źródło mięsa i ryb. Do picia
podajemy dziecku wodę. Minimalizujemy używanie przez dzieci
słodkich posiłków i płynów. Chodzi
o toksyczne działanie cukrów prostych, szczególnie syropów fruktozowych i glukozowych. Zasadniczo
postępowanie różni się od wieku
dziecka. Przypomnę jeszcze raz,
że dziecko do trzeciego miesiąca
życia, które ma gorączkę zawsze
powinno być zbadane przez lekarza. Dzieci te bowiem rzadko gorączkują przy zwykłych nieżytach
oddechowych. Gorączka u trzymiesięcznego dziecka może występować w zakażeniach wirusowych
jak grypa czy COVID-19, jednak
najczęściej towarzyszy poważniejszym zakażeniom bakteryjnym.
TS: Porozmawiajmy teraz o jelitówce. Czy to prawda, że jelitówka to częsta przypadłość
wśród niemowląt i małych dzieci, które uczęszczają do żłobka
lub przedszkola? Po czym możemy rozpoznać, że dziecko ma jelitówkę?

MW: To prawda. Jelitówka to potoczne określenie ostrego nieżytu
żołądkowo - jelitowego. Może być
dość niebezpieczną chorobą, nie
tylko dla niemowląt, ale również
dla starszych dzieci, które mogą na
jelitówkę zachorować przez cały
rok. Jednak te wirusowe częściej
występują jesienią i zimą. O zachorowaniu na jelitówkę świadczą
wymioty, a także częstsze niż zazwyczaj oddawanie stolca, który
zmienia konsystencję na płynną
lub półpłynną. Dodatkowo może
pojawić się nieprzyjemny, ostry
zapach, a w kale wystąpić śluz lub
krew. Ze względu na fakt, że układ
pokarmowy i immunologiczny
małych dzieci nie jest w pełni dojrzały, na ciężki przebieg jelitówki
najbardziej narażone są dzieci
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w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.
Wbrew temu, co mogłoby nam się
wydawać, jelitówka nie jest wywoływana przez wirusa grypy, a przez
patogeny m.in. rotawirusy, norowirusy, adenowirusy lub inne niezidentyfikowane szczepy wirusowe,
których my nie oznaczamy w testach standardowych. Obecnie
można zaobserwować zmniejszenie zachorowań na rotawirusy
ze względu na powszechne szczepienia przeciwko tym patogenom.

są fizjologiczne warunki dla układu
oddechowego, który powstał
w wyniku ewolucji. Nasi zachodni
sąsiedzi mają do tego dużo bardziej
racjonalne podejście, ich dzieci
przebywają na powietrzu bardzo
dużo. Są nawet przedszkola zewnętrzne tzw. leśne przedszkola,
w których dzieci bawią się w lesie,
drzemki mają w namiotach, nawet
kiedy pada deszcz jedzą posiłki na
zewnątrz. Nikogo to nie dziwi i te
dzieci naprawdę mniej chorują.

TS: W przypadku zachorowania
na nieżyt żołądkowo-jelitowy
szczególną ostrożność należy zachować w przypadku niemowląt
i małych dzieci, które odwadniają się szybciej niż dorośli ...

TS: Czyli optymalna temperatura w domu to 19-20 stopni?

MW: W przypadku zachorowania
na nieżyt żołądkowo-jelitowy niemowlęta i małe dzieci odwadniają
się szybciej niż osoby dorosłe.
Na ogół każde dziecko do 2 lat
z wymiotami i biegunką powinno
być zbadane celem oceny stanu
odwodnienia i ewentualnej konieczności hospitalizacji, czyli nawodnienia dożylnego. Natomiast
takim podstawowym postępowaniem, które najczęściej wystarcza,
jest podawanie doustnych płynów
nawadniających, czyli tak zwanych
elektrolitów. Płyny te zapobiegają
bowiem odwodnieniu przy ostrej
biegunce. Trzeba jednak obserwować ilość wydalanego moczu,
jak dziecko płacze, czy wydziela
łzy, czy wydziela ślinę, czy jest żywotne, czy jest aktywne. Jeżeli jest
ospałe lub ma obniżoną diurezę,
suche pieluszki, natychmiast należy się zgłosić do lekarza.
TS: Co to jest diureza?

MW: Diureza to oddawanie moczu.
Czyli jak widzimy, że dziecko siusia
mniej niż zwykle, przy zmianie pieluszek widzimy, że są lżejsze, mniej
zmoczone, należy udać się do lekarza.
TS: Proszę powiedzieć, jak należy ubierać dziecko jesienią i zimą?

MW: Ubieramy dziecko tak jak
siebie. Mamy takie przekonanie,
że dziecko odpowiednio ubrane
to dziecko ciepło ubrane. To jest
błędne rozumowanie, bo sami
wiemy, że przegrzewanie dziecka
jest szkodliwe dla jego odporności.
TS: Wiemy, ale zakładamy kurteczkę, bo może padać, bluzeczkę, bo może być zimno, pod bluzeczką jeszcze jedna bluzeczka
na wszelki wypadek i jeszcze
ciepły sweterek...

MW: Oczywiście nadal to zjawisko
można zaobserwować, gdy dzieci
przychodzą w okresie jesienno zimowym do przychodni. Nawet
latem w upalne dni, kiedy my
chodzimy w krótkich rękawach,
niektóre dzieci mają podwójne
ubranka z długim rękawem. Edukujemy rodziców na ten temat
również. Wiemy bowiem, że hartowanie dziecka i przebywanie
jak najdłużej na dworze jest procesem, który wpływa na poprawę
odporności dziecka i na zmniejszenie ilości chorób. Na usprawiedliwienie można powiedzieć, że
jest to efekt cywilizacji, że mamy
w domach po dwadzieścia parę
stopni, szczelnie zamknięte okna
i sucho w pomieszczeniach. To nie

MW: Tak. Pamiętajmy również
o optymalnym nawilżeniu pomieszczeń,
szczególnie
tych,
w których śpimy i częstym ich wietrzeniu. Moda na palenie nikotyny
na szczęście wygasa, jednak zdarzają się domy, w których nadal się
pali. Dorośli twierdzą, że nie palą
przy dziecku, ale palą w kuchni
lub na balkonie przy uchylonym
oknie. Nikotyna ma udowodnione
toksyczne działanie na układ oddechowy w taki sposób, że obkurcza oskrzela. Czyli jakby daje
oskrzelom gotowość do zapalenia,
nasila i pogarsza przebieg astmy
oskrzelowej. Palenie wpływa również na układ nerwowy dziecka,
więc apelujemy, żeby dziecko nie
przebywało w takich warunkach.
TS: Czy to prawda, że "trzydniówkę" dla lekarzy oznacza inną chorobę niż dla rodziców?

MW: To prawda! Większość infekcji wirusowych u dzieci przebiega z gorączką, u małych dzieci
trwającą 3-5 dni. Trzecia doba jest
takim momentem, kiedy zaczynają się procesy immunologiczne
i dziecko zaczyna zdrowieć . I to
dla rodziców jest "trzydniówka".
Natomiast my, lekarze, "trzydniówką" nazywamy chorobę
wirusową zwaną rumieniem nagłym lub gorączką trzydniową. To
jest zakażenie wirusem z grupy
opryszczkowej HHV6. To schorzenie głównie dotyka dzieci do
2 roku życia. Gorączka jest wysoka, najczęściej są to trzy dni. Po
ustąpieniu gorączki obserwujemy
pojawienie się plamistej wysypki.
Początkowo za uszami, na szyi, na
całym ciele. Ta wysypka to zwiastun, że kończy się choroba. Po
dwóch, trzech dniach ona ustępuje. To my, pediatrzy, nazywamy
trzydniówką. Chciałam o tym powiedzieć, bo rodzice przychodzą
i na pytanie: czy dziecko miało
trzydniówkę - odpowiadają - wiele
razy. Na to zwykle dzieci chorują
tylko raz. To my, dorośli roznosimy
tego wirusa. Dzieci zwykle przechodzą to łagodnie. Jednak jest
to wirus z grupy opryszczkowej,
może on czasami podrażnić układ
nerwowy dziecka. Objawami tej
choroby mogą być wymioty czy
drgawki gorączkowe lub liczne
luźniejsze stolce. Dziecko musi być
zbadane przez lekarza, ponieważ
gorączka przy tej chorobie jest na
wyższym poziomie, czasami nawet
do 40 stopni. Ta wysypka to dla nas
lekarzy takie spektakularne ozdrowienie. To jest moment, w którym
dziecko już nie gorączkuje, zdrowieje, wychodzi ze szpitala i jest
radość. Praktycznie każde dziecko
do 2 roku życia ma taką chorobę
w wywiadzie.
TS: Dziękuję za rozmowę.
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co słychać w powiecie?
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Odcinek od Kolonii Poczesnej do Zawiercia

Zakończono przebudowę
drogi wojewódzkiej nr 791

gminy Poczesna. Zaznaczył ponadto,
że oszczędności zapewnią korzystającym z DW 791 nie tylko nowy most,
czy doskonałą nawierzchnię, ale także
energooszczędne oświetlenie ledowe.
Następnie w imieniu samorządów - Kamienicy Polskiej, Koziegłów, Poraja,
Myszkowa i Zawiercia, zabrał głos wójt
gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Podziękował on wszystkim za tak ważną
i potrzebną inwestycję. Podkreślił, że
gdyby nie dobra współpraca - nie tylko
pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminami, ale przede wszystkim z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i generalnym
wykonawcą firmie Drog-Bud - ta inwestycja nie zakończyłaby się sukcesem.
- Nie raz nasze dyskusje były bardzo
męskie i twarde, ale zawsze doprowadzały nas do wypracowania jak najlepszych rozwiązań – mówił wójt gminy
Poczesna Krzysztof Ujma.

Co zostało zrobione
w ramach powyższej inwestycji?
Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 od Kolonii
Poczesnej do Zawiercia. Oficjalne
otwarcie drogi DW 791 na terenie
gminy Poczesna nastąpiło 25 października
2022
roku.
W uroczystościach wziął udział m.
in. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabori oraz Wójt
Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.
Wartość całej inwestycji to blisko
250 milionów zł.

–
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 to kolejna ważna inwestycja
drogowa w regionie – powiedział podczas wtorkowego briefingu w Zawodziu
w gminie Poczesna marszałek Jakub
Chełstowski. Przypomniał, że wartość
tego przedsięwzięcia wyniosła 246,7
mln zł, z czego 139,4 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. W swoim
wystąpieniu podkreślił, że wyremontowany odcinek DW 791 poprawi nie tylko
komfort i bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego, a także
zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom

Gmina Kłomnice

Oszczędzanie
na ulicznym oświetleniu
W związku ze znacznym wzrostem
kosztów energii elektrycznej oraz
regulacjami prawnymi nakładającymi na organy administracji
publicznej obowiązek ograniczenia
jej zużycia, Urząd Gminy w Kłomnicach planuje wyłączenie oświetlenia
ulicznego w godzinach nocnych.

Wyłączenie oświetlenia ulicznego
nastąpi systematycznie od 21 do 31
października br. w poszczególnych
miejscowościach. Oświetlenie będzie
wyłączone w godzinach od 24.00 do
4.00.

■ Karolina Banyś

Gmina Konopiska

Ciąg dalszy gminnych
inwestycji
W Konopiskach wciąż trwają intensywne prace przy gminnych
inwestycjach, tj. Domu Seniora oraz
Urzędzie Gminy. Roboty budowlane
są wykonywane według przyjętego
harmonogramu.
Dom Seniora przy ulicy Częstochowskiej posiada widoczne ściany i szyb
windy, a strop nad parterem został
już wydeskowany i uzbrojony. Została
także wykonana instalacja kanalizacyjna podposadzkowa, jak również
posadzki z chudego betonu. Realizowana równocześnie termomodernizacja Urzędu Gminy Konopiska jest
widoczna nie tylko z zewnątrz, inten-

sywne prace trwają także wewnątrz budynku. Zostało wykonane docieplenie
storpodachu, ścian zewnętrznych wraz
z siatką z klejem oraz gruntowanie
ścian. Ponadto ocieplono kominy wraz
z wykonaniem czapek kominowych,
a obecnie trwa ich tynkowanie. 95%
okien i parapetów zewnętrznych wymieniono, a we wnętrzu budynku zainstalowano nowe oświetlenie i grzejniki.
W kotłowni wykonano instalację elektryczną oraz zamontowano piece gazowe. Obecnie trwają końcowe prace
przy wykonywaniu instalacji sanitarnej.
■ Karolina Banyś

Na rzeczonym odcinku teren został
odwodniony. Wybudowano nowy most.
Powstały dwa ronda. Wybudowane zostały chodniki - po 2 kilometry z każdej
ze strony drogi. Wyznaczone zostały bezpieczne trasy dla rowerów. Nawierzchnia
drogi została gruntownie przebudowana
i położono na niej nową, asfaltową nakładkę. Wybudowano energooszczędne
oświetlenie drogowe poprzez zainstalowanie 135 lamp LED. Koszt całej inwestycji to ok. 220 milionów złotych. Koszt
inwestycji w gminie Poczesna ok. 30 milionów złotych.
■ Teresa Szajer
■ fot. Urząd Gminy Poczesna

Wanda Sowińska

„1 listopada”
1 Listopada. Wszystkich Świętych
Cmentarze w kwiatach, zniczy las
Różańcem czasu dzień przemija
A ból po bliskich ciągle - w nas...
Był czas miłości, czas zwątpienia
Młodość i często matki łzy
Dziś pośród drzew, żółtej jesieni
Najdroższy ktoś wiecznie śpi.
Chociaż odeszli są w uczuciach
W naszej pamięci szereg lat
Nas przecież kiedyś też zabraknie
Czy zostawimy jakiś ślad?
A tym co sercem nas darzyli
Cóż ofiarować? Cóż poświęcić?
Jedynie w tych płonących zniczach
w modlitwie tkwi nasz dar pamięci...

Gmina Janów

Piknik Złotopotoczanek
"Szanujmy las on swym bogactwem obdarza nas" – to hasło pikniku, który odbył
się 23 października 2022 roku na złotopotockim rynku. Wydarzenie zorganizowały
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Złotopotoczanki wraz z Nadleśnictwem
Złoty Potok oraz druhami OSP Złoty
Potok.
Oprócz mieszkańców wsi na pikniku pojawili
się również: Edward Moskalik - wójt gminy
Janów, Andrzej Krzypkowski - nadleśniczy
Nadleśnictwa Złoty Potok, Danuta Tomza radna powiatu częstochowskiego, Adam Mar-

kowski - radny powiatu częstochowskiego,
Jacek Lampa - radny gminy Janów oraz sołtys
Złotego Potoka, Monika Kasznia - radna
gminy Janów. Przybyły także Koło Gospodyń
Wiejskich Ludwinów oraz Koło Gospodyń
Wiejskich Poniczanki.
Na gości czekało wiele własnoręcznie przygotowanych i smakowitych potraw, w które
gospodynie wkomponowały owoce lasu. Dla
najmłodszych przygotowano różnego rodzaju
gry i konkursy. Wszyscy miło spędzili czas
przy wspólnej zabawie i biesiadowaniu.
■ Olga Zalewska

Gmina Rędziny

Młodzi czytelnicy w Kościelcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu
wziął udział w III Międzynarodowej Edycji
VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu
w czytaniu na przerwie, której celem jest
promowanie czytelnictwa. Dlatego 24
października 2022 na korytarzach szkoły
można było zaobserwować uczniów pogrążonych w lekturze ulubionych książek.
Dla najmłodszych specjalnie przygotowano "Strefę czytania", gdzie mogli
posłuchać historii czytanych przez nauczycieli i dyrekcję.
Dodatkowo w ramach akcji chętni uczniowie
mogli przebrać się za postacie z książek
i wziąć udział w konkursie na najbardziej kre-

atywne przebranie. Pierwsze miejsce zajęła
Zuzanna Majdzik z kl. II, drugie - Adriana Policińska z kl. III, a trzecie - Michalina Kościelak
oraz Lena Magierska, obie z kl. I.
- Ogromne podziękowania dla wszystkich,
którzy zamienili się w postacie z książek.
Dzięki Wam w naszej szkole panowała dziś
baśniowa, magiczna i wyjątkowa atmosfera.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy pomysłowości! - piszą przedstawiciele szkoły.
Ściśle powiązana z czytelnictwem akcja była
świetną okazją do zapoznania się z bibliotecznymi nowościami, zakupionymi w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa
dzięki staraniom dyrektor Małgorzaty Hutny.
■ Olga Zalewska
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szkolne życie

im. Mikołaja Kopernika
w Częstochowie

Dni otwarte w schronisku

Dnia 02.10.2022 w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie odbyły się Dni Otwarte.
Celem tej akcji było oczywiście
wsparcie finansowe podopiecznych schroniska. Profesorki z Kopernika (p. prof. Ewa Lutostańska,
p. prof. Katarzyna Wilk, p. prof.
Kamila Glińska) spontanicznie
zareagowały
na
wiadomość

o Dniach Otwartych i o godzinie
12.00 stawiły się tego dnia na
ul. Gilowej 44/46. Przywiozły ze
sobą pyszną karmę dla piesków
i kotków, które na co dzień żyją
w częstochowskim schronisku.
W trakcie pobytu wzięły także
udział w wyprowadzaniu psów na
spacer, towarzyszyła im wolontariuszka Karolina.

„Kopernik” sprząta świat
Dnia 14 września uczniowie VII
LO im. Mikołaja Kopernika kolejny raz wzięli udział w akcji
„Sprzątanie świata”, koordynowanej przez p. prof. Katarzynę
Wilk. Fundacja Nasza Ziemia 29.
raz zorganizowała akcję, której
celem jest sprzątanie Polski.
To przedsięwzięcie jest częścią międzynarodowego ruchu
„Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. W naszym kraju natomiast inicjatorką
akcji jest Mira Stanisławska –
Meysztowicz, przewodnicząca
Rady Fundacji Nasza Ziemia.
Niestety, dane które dotarły do
nas z zeszłorocznego sprzątania,
nie napawają optymizmem. Wolontariusze w całym kraju zebrali
442 tony śmieci. Zadowalający
jest jedynie fakt, że z roku na rok
zainteresowanie akcją wzrasta.
Coraz więcej placówek bierze
w niej udział, co jednocześnie
oznacza, że wzrasta także świadomość Polaków co do zagro-

żenia, jakie stanowią śmieci. Od
dawna wiemy, że niewłaściwe
postępowanie z odpadami powoduje zmiany klimatyczne.
Spowodowane jest to wieloma
czynnikami. Jednym z nich jest
powszechne stosowanie artykułów jednorazowego użytku,
które późnej wyrzucamy do
śmietnika. Robią to miliony ludzi
na świecie, więc tym sposobem
w szybkim tempie zaśmiecamy
naszą planetę. Wiedza młodego
pokolenia w tej dziedzinie jest
bardzo ważna a przedmiotem,
który wprowadza młodzież w tematykę zagrożeń klimatycznych,
jest edukacja dla bezpieczeństwa. Profilaktyka w przypadku
tego zagrożenia jest niezbędna,
ponieważ
zaśmiecanie
jest
problemem narastającym i nie
przynosi
natychmiastowych
skutków. Konsekwencje śmiecenia pojawiają się po latach,
zwykle kiedy zmiany w przyrodzie są już nieodwracalne.

Młodzi ludzie muszą być świadomi ogromu problemu, dlatego
ich udział w akcji „Sprzątanie
świata – Polska 2022” jest bardzo
potrzebny. Każdy podniesiony
z ziemi papierek uświadomił
uczniom naszej szkoły, jak wielu
ludzi bezmyślnie niszczy przyrodę,
jak bardzo powszechny jest to proceder. Wspólne wyjście w celu posprzątania naszej małej Ojczyzny,
jaką jest Częstochowa, było
najlepszą lekcją o klimacie, jaką
można zaproponować młodzieży.
KOPERNIK NEWS:
p. prof. Katarzyna Wilk

Co słychać w LOS-ie?
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Narodowe Czytanie w Koperniku
Akcja Narodowe Czytanie
może się poszczycić jedenastoletnią tradycją i patronatem Prezydenta RP.
W czasach, kiedy społeczeństwo rzadko sięga po
literaturę, zwłaszcza klasyczną, a młodzież z trudem
poddaje się presji czytania
wartościowych
lektur,
możliwość zetknięcia się
z dziełem literackim w niecodziennych
okolicznościach jest niezwykle cenna.
Warto przypomnieć, że w dotychczasowych edycjach przeczytano
kolejno: Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza, wybrane dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka
Sienkiewicza, Lalkę Bolesława
Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana
Żeromskiego, Balladynę Juliusza
Słowackiego, Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, a w tym
roku przyszła kolej na Ballady i romanse Adama Mickiewicza.
Narodowe Czytanie ma charakter
akcji społecznej – czytają zarówno:
Para Prezydencka, wybrani aktorzy,
jak i tysiące uczestników w miastach
i wioskach całego kraju.
Pracownicy i uczniowie VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika dołączyli w tym roku do
akcji. Przez cztery dni z rzędu, od 19
do 22 września, odbywały się występy uczniów i pracowników szkoły
dla tegorocznych „pierwszaków”.
Wśród wykonawców, użyczających
głosu bohaterom wybranych ballad,
znaleźli się: Dyrektor Liceum- pan
Marcin Terka, nauczycielka języka
polskiego- pani Katarzyna Wilk,
pracownica biblioteki- pani Sylwia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE

oraz wspaniale bawili się na kręgielni w towarzystwie klasy IVb.
W ostatnim dniu wizyty podsumowaliśmy naszą współpracę,
oceniliśmy co podobało się nam
najbardziej. Zatańczyliśmy pożegnalnego poloneza, zorbę oraz
obowiązkową, uwielbianą przez
wszystkich belgijkę. Po pożegnalnym przemówieniu p. Dyrektor wręczyliśmy wszystkim
drobne upominki, obejrzeliśmy
również
prezentację
szkoły
z Pafos. Rozstaliśmy się z uśmiechami na twarzach (choć było
też kilka łez), mając nadzieję na
dalszą współpracę :)

Wizyta gości z Cypru
Na przełomie września i października mieliśmy przyjemność gościć
w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Cypru (w ramach programu
Erasmus +). Po powitaniu przez
panią dyrektor Ilonę Walczak –
Dądelę oraz uczniów VIII LOS, goście mieli okazję zwiedzić szkołę.
Pierwsze przyjaźnie zostały zawarte !

Ballada „Lilije” w LOS

Młodzi ludzie wspaniale czuli
się w swoim towarzystwie, bariera językowa nie stanowiła dla
nich żadnego problemu. Wszyscy
doskonale
komunikowali
się
w języku angielskim. Mogliśmy
dowiedzieć się czegoś więcej
o sobie, swoich szkołach, miastach
i krajach . Przygotowane prezentacje, zarówno przez stronę
polską, jak i cypryjską, cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
W kolejnych dniach goście

z Cypru uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego (było
śpiewanie piosenek, rozmowy
o spędzaniu wolnego czasu oraz
zainteresowaniach),
a
także
wzięli udział w warsztatach plastycznych pt. „Jesienne impresje",
zorganizowanych przez panią A.
Hapunik. Inspiracją do powstania
prac był zaprezentowany koncert
skrzypcowy „Cztery pory roku "
A.Vivaldiego cz. „Jesień". Goście
zwiedzali również Jasną Górę
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19 września 2022r. uczniowie VIII
LOS im. gen. Józefa Sowińskiego
czytali fragmenty ballady A. Mickiewicza pt. „Lilije”. Inscenizacja
przygotowana została w ramach
akcji „Narodowe Czytanie”, organizowanej corocznie przez Parę

Prezydencką. Już po raz trzeci
nasza szkoła przyłączyła się do tej
akcji. Wszystkim widzom spektakl
bardzo się podobał.

Dzień Głośnego Czytania
30
września
obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania. To wyjątkowe święto
w kalendarzu szkolnym. Inicjatorem tego wydarzenia jest
Polska Izba Książki. Od 2001 roku
29 września nauczyciele, bibliotekarze i pedagodzy czytają swoim
uczniom wybrane utwory. Na patronkę tego święta wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę,
zasłużoną Polkę, która w ten
dzień obchodziła swoje urodziny.
Celem Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży.
Pani Dyrektor i nauczyciele VIII
LOS im. gen. J. Sowińskiego odczytali uczniom swoje ulubione
wiersze. Słuchaczom podobała
się zarówno tematyka, jak i interpretacja zaprezentowanej poezji.
To już drugie spotkanie zainicjowanego w zeszłym roku cyklu.
Wydarzenie było równocześnie
rozpoczęciem obchodów Między-

Płaczek, portier- pan Leszek Słabosz i oczywiście uczniowie klas
drugich, trzecich i czwartych. Każdego dnia była prezentowana jedna
ballada i tak kolejno przeczytano:
Panią Twardowską, Lilije, Powrót
taty, Świteziankę i Romantyczność.
Wszyscy „aktorzy” starali się oddać
niepowtarzalny klimat utworów,
zwłaszcza elementy grozy i humoru.
Interpretacji wierszy towarzyszył
pokaz filmu przygotowany przez
uczennice naszej szkoły, dotyczący
życia i twórczości Adama Mickiewicza.
Organizatorów wydarzenia bardzo
cieszył fakt, że widownia przyjęła
występy z dużym zainteresowaniem i codziennie nagradzała brawami. Okazało się, że prezentowane
utwory Adama Mickiewicza mogą
poruszać i skłaniać do refleksji
współczesnego młodego człowieka,
tym bardziej, że każdy z nich niesie
moralne przesłanie o ponadczasowym charakterze.
Nad organizacją i przebiegiem szkolnego Narodowego Czytania czuwały pani Sylwia Płaczek i pani Ewa
Lutostańska. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowania
i udział w imprezie.
KOPERNIK NEWS:
p. prof. Ewa Lutostańska
narodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych.

Salon Poezji w Teatrze
im. A. Mickiewicza
7 października 2022 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie miał miejsce
wyjątkowy Salon Poezji, który
był podsumowaniem II edycji
warsztatów teatralno-prewencyjnych, jakie odbyły się w ramach
projektu profilaktycznego "Nie
biorę, chcę żyć". Na Salon Poezji
pt. " Wszystko we mnie jest nieodpowiednie" złożyły się między
innymi wiersze kaskaderów literatury, takich jak Andrzej Bursa,
Wiesław Dymny, czy Edward
Stachura. Poezję prezentowali
uczestnicy warsztatów, a wśród
nich nasza uczennica z klasy IVa Emilia Dłubak oraz aktorzy Teatru
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - Marek Ślosarski i Teresa
Dzielska. W warsztatach brał
udział również Maciej Nowak,
uczeń klasy IIa.
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Warto wiedzieć

Groby znanych częstochowian
Nadchodzi dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki - będziemy w najbliższym czasie odwiedzać groby najbliższych,
aby zapalić znicze i pomodlić się w zadumie. Przechadzając się po częstochowskich cmentarzach warto zobaczyć
miejsca, gdzie pochowane są znane osoby, związane z naszym miastem.

Julian Fuchs

Władysław Biegański

– urodzony w roku 1846 przemysłowiec, kupiec
oraz działacz społeczny. Był m.in. właścicielem restauracji w Alejach, Hotelu Angielskiego przy obecnej
ul. Piłsudskiego, kopalni w Czeladzi i wydawnictwa
prasowego. W dziedzinie społecznej Fuchs zajmował
się organizacją i sponsorowaniem życia kulturalnego
w mieście. Z jego inicjatywy zorganizowano dwie
wystawy malarstwa, koncerty i przedstawienia teatralne. Utworzono także towarzystwo śpiewacze.
Julian Fuchs zaangażował się także w działalność
charytatywną i społeczną, finansował m.in. porządkowanie parków podjasnogórskich, budowę kościoła,
pomoc społeczną i Ochotniczą Straż Pożarną. Zmarł
w roku 1894. Został pochowany został na cmentarzu
Kule.

Witold Bulik
– urodzony w 1937 roku polski artysta malarz,
uprawiający przede wszystkim sztukę sakralną. Jego
dorobek artystyczny liczy sobie około 1000 prac,
które znajdują się w różnych obiektach sakralnych
w Polsce, Europie i Ameryce. Wygrywał konkursy
plastyczne archidiecezjalne. Stworzył na przykład
obraz Archidiecezja Częstochowska peregrynowany
w 350 kościołach i poświęcony w Watykanie przez
Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego prace znajdują się
w zbiorach Watykańskich, Jasnogórskich, Muzeum
Miasta Częstochowy, Muzeum Historii Katowic i Muzeach Archidiecezjalnych w Polsce. Artysta pochowany został na cmentarzu Kule.

– urodzony w roku 1857 lekarz internista, doktor
medycyny, filozof, działacz społeczny. Zajmował się
niemal wszystkimi dziedzinami medycyny - szczególnie
chorobami zakaźnymi, diagnostyką chorób i logiką
w medycynie. W 1883 roku osiadł na stałe w Częstochowie i otworzył praktykę prywatną. Został lekarzem
szpitalnym i miejskim, w latach 1884–1910 był oddziałowym lekarzem na kolei warszawsko-wiedeńskiej,
a także pełnił funkcję lekarza fabrycznego. Sprawował
ponadto urząd dyrektora szpitala miejskiego, który
zreorganizował i przekształcił w liczący się ośrodek
leczniczo-naukowy regionu. W latach 1901–1917
pełnił funkcję prezesa w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim. Był ponadto twórcą i prezesem Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. Zmarł w roku
1917 i został pochowany na cmentarzu Kule.

Mieczysława Biegańska

Edward Mąkosza

– była urodzoną w roku 1866 nauczycielką, działaczką
społeczną i oświatową. W 1885 została żoną lekarza
Władysława Biegańskiego. Wspólnie z mężem aktywnie angażowała się w działalność społeczną. Należała m.in. do Towarzystwa Szerzenia Wiedzy, Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego i zarządu Towarzystwa
Opieki Szkolnej. Jako jedyna kobieta wykładała na kursach samokształceniowych w Częstochowie. Po śmierci
męża, który był inicjatorem stworzenia w mieście publicznej biblioteki, zajęła się jej organizacją. Przekazała
do niej 100 pozycji ze zbiorów męża. Sympatyzowała
z ideą równouprawnienia kobiet, którą aktywnie promowała, a w grudniu 1918 została wybrana do zarządu
Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich.
W 1930 wydała biografię męża. Zmarła w 1954 roku.
Pochowana została na cmentarzu Kule.

– urodzony w roku 1886 polski kompozytor, dyrygent oraz pedagog. Pochodził z muzykalnej rodziny,
jego dziadek był organistą kościelnym. Już od najmłodszych lat grał na organach i fortepianie. Ukończył w 1907 roku prywatną Szkołę Muzyczną w Łodzi.
Również w tym samym mieście poszedł na studia muzyczne. W 1912 r. zamieszkał w Częstochowie i podjął
pracę jako organista w kościele św. Zygmunta. Dodatkowo uczył muzyki w częstochowskich szkołach. Od
1912 roku do śmierci w 1974 roku pracował w Częstochowie. Był aktywnym i zasłużonym animatorem
życia muzycznego miasta. Jego dorobek kompozytorski liczy około 1000 utworów. Do najważniejszych
dzieł należy Symfonia Wiejska, oparta na motywach
pieśni ludowych. Rękopisy prawie wszystkich kompozycji Mąkoszy przechowuje Biblioteka Jasnogórska.
Pochowany został na cmentarzu Kule.

Piotr Machalica
– aktor filmowy, teatralny, dubbingowy i telewizyjny. Urodzony 13 lutego 1955 roku w Pszczynie.
Zmarł 14 grudnia 2020 roku w Warszawie. Został
pochowany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
W 1981 roku ukończył Akademie Teatralną im. Zelwerowicza w Warszawie. Jego debiut filmowy rozpoczął się w trakcie studiów, kiedy wystąpił w filmie
“Mnich”. Od 1981 do 2006 roku występował w Teatrze Powszechnym w Warszawie, gdzie zasłynął
głównie z roli przyjaciela domu Alfreda w komedii
“Mąż i żona” Aleksandra Fredry. Od 2006 do 2018
roku był dyrektorem artystycznym w Teatrze im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie. Jako aktor
filmowy zasłynął głównie dzięki takim filmom jak:
“Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce”, “Sztuka
kochania”, “Dzień świra”.

1 listopada
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Częstochowa

Jak będziemy jeździć wokół cmentarzy?
W najbliższych dniach czeka nas
zwiększone natężenie ruchu kołowego i pieszego w obrębie
cmentarzy. Z tego względu w tym
okresie obowiązywać będą specjalne rozwiązania dotyczące
organizacji ruchu i komunikacji
miejskiej wokół sześciu częstochowskich nekropolii.

Henryk Barylski
– polski żużlowiec, urodzony 20 lutego 1944 roku.
W żużlu zadebiutował w 1962 roku w zespole Włókniarza, z którym był związany do 1967 roku i w latach
1973-1975. W 1973 roku zajął drugie miejsce w Memoriale im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego. Był złotym medalistą z 1974 roku i srebrnym
z 1975 roku Drużynowych Mistrzostw Polski. Swoją
karierę żużlową zakończył w 1975 roku. Zmarł 16
grudnia 2017 roku. Został pochowany na cmentarzu
św. Rocha w Częstochowie

Wojciech Barylski
– polski malarz, grafik medalier oraz twórca ekslibrisów. Urodził się w Częstochowie w 1929 roku i tu
także zmarł w 1999 roku. Został pochowany na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Ukończył studia na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz
był słuchaczem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Specjalizował się w grafice, wykonywał prace w technice
drzeworytu, gipsorytu, linorytu i akwaforty. Największą
sławę jednak zyskał za sprawą ekslibrisów. Projektował
i tworzył również okładki, obwoluty, plakaty i medale.
Wystawiał swoje prace chociażby w takich miastach jak:
Amsterdam, Hamburg, Londyn czy Madryt

Zmiany w organizacji ruchu będą, co
do zasady, obowiązywały we wtorek,
1 listopada 2022r. od godz. 6.00 do
godz. 21.00 z kilkoma wyjątkami:
• ruch jednokierunkowy na odcinku
Promenady im. Cz. Niemena od ul.
Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule") będzie obowiązywał
od piątku, 28 października 2022r.
od godz. 08:00 do wtorku 1 listopada 2022r. do godziny 20:00;
• ruch jednokierunkowy na ul. Rolniczej będzie obowiązywał od poniedziałku 31 października 2022r. od
godz. 14:00 do wtorku 1 listopada
2022r. do godziny 20:00;
•w
rejonie
cmentarza
przy
ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać
od poniedziałku 31 października
2022r. od godz. 06:00 do wtorku
1 listopada 2022 r. do godz. 20:00;
•w
rejonie
cmentarza
przy
ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać
od poniedziałku 31 października
2022r. od godz.12:00 do wtorku
1 listopada 2022r. do godz. 20:00.

Cmentarz przy ul. Św. Rocha
• 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 południowej do cmentarza
można będzie dojechać ulicami św.
Jadwigi oraz jednokierunkowo ul.
Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny.
Powrót - ul. św. Jadwigi.
• Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego
– wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.
• 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.
• 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.
• 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
• 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. Ponadto
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
Wprowadzony
zostanie
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.
Prosimy użytkowników dróg
o ostrożność, cierpliwość i przepraszamy za przejściowe utrudnienia – przekazał Miejski Zarząd
Dróg w specjalnym komunikacie.
- Powyższe zmiany będą generowały także korekty w trasach
niektórych linii MPK. Autobusy
i tramwaje w poniedziałek 31 października i we wtorek 1 listopada
będą jeździły wg rozkładów sobotnich. Zwiększona zostanie także
liczba taboru przegubowego. Dla
usprawnienia ruchu pomiędzy
częstochowskimi
cmentarzami
1 listopada zostaną wyznaczone
także autobusowe linie specjalne o numerach: 96,97,98,99
z opłatami wg obowiązujących
taryf biletowych – dodaje Maciej
Hasik, rzecznik prasowy MZD
i MPK w Częstochowie. Więcej
szczegółów na www.mzd.czest.pl
i www.mpk.czest.pl.

Dodatkowe linie – kursy 1 listopada (w godzinach 8-17)
Franciszek Dionizy Wilkoszewski
– polski dziennikarz, wydawca oraz redaktor naczelny
“Gońca Częstochowskiego”. Urodził się 23 marca 1901
roku, zmarł 24 listopada 1941 roku, został pochowany
na cmentarzu Kule w Częstochowie. W 1899 roku otworzył w Częstochowie drukarnię akcydensową i prasową,
która została zamknięta za wydrukowanie pieśni “Boże,
coś Polskę” oraz “Jeszcze Polska nie zginęła”. Wilkoszewski trafił za to do więzienia. W 1906 roku założył
“Gazetę Częstochowską”, która 1 stycznia została przekształcona w “Goniec Częstochowski”. Był to najważniejszy dziennik w naszym mieście II RP. Ukazywał się
do wybuchu II wojny światowej. Sam Wilkoszewski pisał
w nim artykuły i felietony pod tytułem “Przez niebieskie okulary”. Był to też człowiek bardzo zaangażowany
w życie społeczne i kulturowe Częstochowy.
Opracowanie kolumny:Jakub Wróbel, Michał Longiewka

Zostaną uruchomione 4 dodatkowe
specjalne linie autobusowe, które
będą kursować 1 listopada w godzinach 8-17 co 15 minut. Ich rolą
jest zapewnienie dogodnych, bezpośrednich połączeń pomiędzy częstochowskimi cmentarzami.
Na liniach nr 96, 97, 98 i 99 obowiązuje taryfa biletowa taka sama, jak
na wszystkich innych liniach miejskich. Trasy linii dodatkowych są
następujące:

96 BŁESZNO – Boh. Katynia – Je-

sienna – aleja 11 Listopada – Orkana
– Jagiellońska (powrót: Zesłańców
Sybiru – Bohaterów Katynia) – aleja
Niepodległości – aleja Wolności –
aleja Kościuszki – aleja Armii Krajowej – aleja Jana Pawła II – Rynek

Wieluński – św. Rocha – Radomska
– CMENTARZ KOMUNALNY

97

CMENTARZ KULE – Tartakowa (powrót: Warszawska) – Warszawska (powrót: Nadrzeczna)
– plac Daszyńskiego – aleja Najświętszej Maryi Panny – aleja Wolności – 1 Maja – aleja Bohaterów
Monte Cassino – Piastowska –
CMENTARZ ZACISZE (powrót:
Przestrzenna – Konwaliowa – Artyleryjska – Matejki)

98

CMENTARZ KULE – Tartakowa (powrót: Warszawska) – Warszawska (powrót: Nadrzeczna)
– plac Daszyńskiego – aleja Najświętszej Maryi Panny – aleja Kościuszki – aleja Armii Krajowej

– aleja Jana Pawła II – Rynek Wieluński – św. Rocha (cmentarz)
– Radomska – CMENTARZ KOMUNALNY

99

FIELDORFA-NILA CMENTARZ
KULE – Fieldorfa – Michałowskiego
– aleja Wyzwolenia – aleja Armii
Krajowej – Dekabrystów – Okulickiego – św. Krzysztofa – św. Rocha
(cmentarz) – Radomska – CMENTARZ KOMUNALNY
UWAGA! Linie 96, 97, 98 i 99 będą
kursować wyłącznie 1 listopada!
Środa, 2 listopada 2022 r.:
Linie nr: 22, 29 i 31 będą obsługiwane autobusami przegubowymi.
Na wszystkich liniach obowiązują
rozkłady robocze.
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Częstochowa

Przebudowa al. Wojska Polskiego.
Czekają nas duże zmiany w ruchu drogowym
Prace przy przebudowie
DK-91 zostają wznowione.
W związku z tym od czwartku,
3 listopada obowiązywać będzie tymczasowa organizacja
ruchu, która niestety przewiduje zamknięcie trasy. Jak
będziemy teraz jeździć? Przedstawiamy szczegóły zmian
i objazdów.
–
Z uwagi na realizację
głównego frontu robót przy największej drogowej inwestycji we
współczesnej historii Częstochowy tj. przebudowie DK-91 od
al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej
od świtu 3 listopada (czwartek)
wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która
z ewentualnymi modyfikacjami
w kolejnych miesiącach będzie
według głównych założeń obowiązywać do końca budowy
późną jesienią przyszłego roku –
informuje Maciej Hasik, rzecznik
prasowy MZD w Częstochowie.
Poprzedni wykonawca przebudowy zrealizował niewielki zakres robót wobec czasu, którym
dysponował. Jak ocenia Miejski
Zarząd Dróg w Częstochowie, to
zaledwie 10% wykonania całości
przewidzianych prac na całym
budowanym odcinku. Aby prace
zostały zakończone w terminie,
muszą zostać więc wprowadzone zmiany w organizacji
ruchu, a tam gdzie wykonanie
robót było śladowe tj. na odcinku od Krakowskiej do al. Jana
Pawła II konieczne jest w pierwszej kolejności pełne zamknięcie
drogi dla ruchu.

Te zmiany będą obowiązywać
w związku z przebudową DK-91:

• Zamknięta dla ruchu kołowego
w obu kierunkach zostanie al.
Wojska Polskiego w Częstochowie na fragmencie od al.
Jana Pawła II (z czynnym węzłem DK-91/DK-46) do ul. Krakowskiej. Ponadto zamknięty
dla ruchu kołowego zostanie
odcinek al. Wojska Polskiego od
ul. Krakowskiej do ul. Rakowskiej (nieaktywny kierunek Katowice), natomiast ruch od ul.
Rakowskiej do ul. Krakowskiej
wraz z wjazdem w lewo w ul.
Krakowską (aktywny kierunek
Warszawa) będzie odbywał się
na jednym pasie jezdni – od ul.
Rakowskiej do byłej estakady
będzie to jezdnia wschodnia,
a za byłą estakadą jezdnia zachodnia.
• Czynne na wszystkich możliwych relacjach pozostanie największe skrzyżowanie objęte
pracami czyli krzyżówka Jagiellońska-al. Wojska Polskiego- al.
Pokoju (z racji w/w zamknięć
niemożliwe jedynie pozostaną:
jazda na wprost al. WP w kierunku Katowic, skręt w lewo
z al. Pokoju na Katowice, skręt
w lewo z al. Wojska Polskiego
w al. Pokoju oraz skręt w prawo
z al. Wojska Polskiego w Jagiellońską i z Jagiellońskiej
w prawo na Katowice).
• Możliwe pozostaną także lewoskręty: z al. WP w ul. Bór
oraz z ulic: Równoległej i Powstańców Śląskich w al. WP.

Jak objechać zamknięcia?

• Najlepszym rozwiązaniem dla
płynności przejazdu w obu kierunkach jest skierowanie się
na autostradową obwodnicę
Częstochowy (A1) i ominięcie
całego miasta lub ewentualne
skorzystanie z jednego z czterech węzłów prowadzących
do poszczególnych rejonów
Częstochowy
(Częstochowa
Północ, Częstochowa Jasna
Góra, Częstochowa Blachownia
i Częstochowa Południe). Poruszanie się A1 wraz z obwodnicą miasta jest uzasadnione
ponadto z uwagi na remonty
w ciągu „gierkówki" także poza
granicami miasta na południe
od Częstochowy. Dla kierowców poruszających się po
kraju na osi północ - południe
informacje o prowadzonych
w mieście pracach w postaci
tablic informacyjnych staną
daleko przed granicami miasta
(węzeł północny A1 i od południa węzeł w miejscowości
Podwarpie).
• Dla kierowców, którzy muszą
wjechać do miasta służby
konsultujące (wraz z policją)
i zatwierdzające tymczasową
organizację ruchu wskazały
jako zalecany objazd w kierunku Katowic ulicami: Jana
Pawła II, Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Bohaterów Monte
Cassino, Jagiellońską, Orkana,
11 listopada, Jesienną, Rakowską do al. Wojska Polskiego.
• Dlaczego akurat taką trasą?
Niemożliwe jest wskazanie
jako zalecanego objazdu alternatywną trasą np. przez ciąg

ulic:
Popiełuszki-Pułaskiego
z uwagi na ograniczenia tonażowe jezdni nad nieczynnym
przejściem
podziemnym
u zbiegu tych ulic, ponadto na
ul. Pułaskiego obowiązują już
inne ograniczenia, jak zawężenie ruchu do jednej jezdni
z uwagi na budowę nowego odcinka DK-46. Skierowanie zaś
ruchu przez ul. św. Jadwigi jest
niemożliwe, bo prowadziłoby
w obręb innej budowy tj. realizowanej inwestycji na częstochowskim odcinku DK-46.
• Dla kierowców poruszających
się na północ, objazd w kierunku
Warszawy
wiedzie
po skręcie w lewo w ul. Krakowską ulicami: Kanał Kohna,
Nadrzeczna
przez
Rondo
Trzech Krzyży do al. Jana Pawła
II i węzła
• Funkcjonować będą także objazdy lokalne, tak jak np. ten
pozwalający dostać się do al.
Wojska Polskiego pomimo zamknięcia wjazdu i wyjazdu z ul.
Legionów

Jakie rozwiązania wobec
utrudnień zostaną wprowadzone w celu poprawy
poruszania się po mieście?
• Ze względów bezpieczeństwa
pieszych przy trzech przejściach w centrum zostanie
wprowadzona nowa sygnalizacja świetlna, chodzi o przejścia przez ulice: Dąbrowskiego
(na wysokości Jasnogórskiej),
Nowowiejskiego (na wysokości Szymanowskiego) i Kanał
Kohna (przejście na wysokości
wejścia do Galerii Jurajskiej).
Dwa ostatnie w wymienionych

•

•

•

•

•
•
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będą przejściami ze wzbudzaną
sygnalizacją świetlną.
Zawieszone z użytkowania zostanie przejście dla pieszych
przez ul. Nowowiejskiego na
wysokości ul. Waszyngtona
Zmieni się organizacja ruchu:
na ul. Jasnogórskiej - na odcinku od Dąbrowskiego do
Żwirki i Wigury będzie to od
3.11 ulica jednokierunkowa
oraz na ul. Racławickiej – gdzie
na odcinku od Żwirki Wigury do
Dąbrowskiego także obowiązywać będzie jeden kierunek.
Zmieni się pierwszeństwo na
skrzyżowaniu
Katedralnej
i Ogrodowej, gdzie od 3.11 ulica
Katedralna stanie się drogą
podporządkowaną
Na czas zmian zawieszone zostanie parkowanie w strefie
płatnego parkowania na miejscach wyznaczonych w jezdni
przy ulicach: Dąbrowskiego
(te na chodnikach pozostaną
czynne) i Nadrzecznej
W centrum miasta obowiązywać będzie maksymalna
prędkość do 30 km/h
Uruchomiona zostanie trasa
tramwajowa do dzielnicy Kucelin, powrót regularnych połączeń także od 3.11 – UWAGA
na zmiany w rozkładach jazdy
wszystkich linii spowodowane
uruchomieniem tej trasy

Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZD w Częstochowie zaznacza,
że służby zarządzające ruchem
wraz z policją w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności nie
wykluczają wprowadzenia korekt
do powyżej opisanej organizacji
ruchu. - O każdej istotnej dla sytuacji sprawie i postępie realizacji
prac przy tej strategicznej dla naszego miasta i regionu budowie
będziemy informować na bieżąco
w odrębnych komunikatach czy
w innych formach przekazu. Przepraszamy z utrudnienia, budujemy dla Was! - dodaje.

Solidarni z Ukrainą

Hegelmann podziękował tym, którzy nieśli pomoc
W Muzeum Monet i Medali
Jana Pawła II odbyło się spotkanie zorganizowane przez
firmę Hegelmann, która postanowiła
podziękować
częstochowskim stowarzyszeniom, szkołom, instytucjom i
firmom, które włączyły się
czynnie w pomoc dla osób dotkniętych rosyjską agresją
wobec Ukrainy.
Podczas wydarzenia zaproszonych gości powitał prezes
Hegelmanna Fedir Yurkevych.
Podziękował on darczyńcom z
Częstochowy za to, że otworzyli
swoje serca i domy na pomoc sąsiadom. W spotkaniu udział wziął
także prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który reprezentował
częstochowski samorząd. Wśród
tych, którym firma podziękowała znalazły się szkoły i inne

placówki edukacyjne wszystkich
szczebli, placówki medyczne,
handlowe, organizacje sektora
pozarządowego, a także organizacje wyznaniowe. Ich przedstawiciele otrzymali dyplomy oraz

pamiątkowe przypinki #StandWithUkraine. Od początku ataku
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
czyli 24 lutego tego roku firma
Hegelmann
zorganizowała
transport pomocy rzeczowej na

granicę
polsko-ukraińską
w
ponad 50 ciężarówkach zapełnionych darami zarówno przez
niezliczone osoby prywatne, jak i
firmy. Oprócz tego typu przedsięwzięć Hegelmann prowadzi także

punkt pod nazwą ,,Dla przyjaciół,
od przyjaciół” przy ul. Żużlowej 4
dzięki gościnności Hali Sportowej
Częstochowa.

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Niezwykła kolekcja

Spotkanie w Muzeum
Stomatologii u Piotra Kuźnika
Piotr Kuźnik to stomatolog,
kolekcjoner
i założyciel Muzeum
Stomatologii.
W ostatnim czasie kolekcję pana Piotra
miały okazję obejrzeć
przyszłe asystentki
z Medyka z Raciborza
i Rybnika, a także ich
opiekunka lek. stom.
Ewa Kuczman-Szydło.
Panie
były
pod
ogromnym wrażeniem
uroku pana Piotra, jak
i jego wiedzy oraz kolekcji, którą udało mu się zgromadzić.
Kolekcja w Muzeum Stomatologii jest
naprawdę imponująca - liczy bowiem kilka
tysięcy eksponatów. Wśród zgromadzonych przedmiotów znajduje się najstarszy
zachowany w Polsce rentgen stomatologiczny z ok. 1910 roku. Ciekawa jest również kolekcja foteli, w której znajduje się
m.in. stanowisko z przełomu XIX i XX wieku
z typową dla tego okresu wiertarką z napędem nożnym - nadal jest sprawna, ale
spokojnie - nie jest używana w gabinecie
przez pana Piotra. Wśród historycznych
przedmiotów możemy zobaczyć również
proszki i pasty do zębów w porcelanowych
opakowaniach. Przy wielokrotnym otwieraniu pasty niestety wietrzały i robiły się
twarde, więc producenci postanowili coś

Wydarzenie kobiet biznesu

Skra Ladies Business Team
kontynuuje swój cykl spotkań
W ubiegłym tygodniu w Klubokawiarni Bank odbyło się spotkanie Skra
Ladies Business Team, podczas którego
Anna Kazibudzka z firmy Growart prowadziła szkolenie o tym, co zrobić,
żeby łatwiej się dogadać. Miały miejsce
również warsztaty z zakresu bezpiecznego biznesu - mecenas Dominika
Rojecka uczyła tego, jak nie stać się
skarbonką dla nierzetelnych kontrahentów.

wymyślić. Ktoś zauważył, że malarze mają
farby zapakowane w tubki. Podpatrzyła
to firma Colgate i przełożyła w 1856 roku
pasty do takich tubek. Pan Piotr posiada
także pudełko, które zawiera substancje,
służące kiedyś do znieczuleń. Jeżeli chcecie
się dowiedzieć, kto jest patronem stomatologii, jak wyglądały instrumenty medyczne
w okresie rzymskim, co było pierwszym
materiałem do wypełnień w zębach, czy
narzędzia dentystyczne z okresu międzywojennego znacznie różniły się od współczesnych lub w jakich smakach były proszki
do zębów w latach 20-tych ubiegłego
wieku - musicie koniecznie odwiedzić Muzeum Stomatologii pana Piotra Kuźnika. Informacji na stronie:
www.muzeumstomatologii.pl lub www.facebook.com/MuzeumStomatologii

- Chcieliśmy połączyć firmy, które wspierają nasze kobiety i kobiety, które są przy
Skrze – mówi o inicjatywie spotkań Ska
Ladies Business Team Marcin Kot, koordynator do spraw biznesowych w klubie
sportowym Skra Częstochowa. Wspomina,
że pomysł na tego typu cykliczne spotkania
wyszedł naturalnie. - Od czterech lat zajmuje się w Skrze Częstochowa projektami
biznesowymi i rozwojowymi, odpowiadam
również za część biznesowo-sponsoringową. Przez ten okres sponsorami Skry byli
głównie mężczyźni, ale kobiety też pałają
sympatią do sportu i chcą prowadzić te relacje biznesowe, więc dlatego taka grupa
powstała. Spotkania odbywają się w różnych lokalach w Częstochowie. - Cel, który
nam przyświeca to wychodzenie do miasta,
wychodzenie do lokali, przychodzenie
z tymi ludźmi, poznawanie "Patrzcie, zobaczcie jakie świetne lokale mamy w Częstochowie, jaka świetna gastronomia, jakie
piękne wnętrze infrastruktury". Każdy
lokal ma swoją opowieść. Jeden stawia na
jedzenie, drugi stawia na opowieść, na historię, na kulturę obsługi klienta. Super

jest przychodzić do takich miejsc. Super
jest tam zabierać nasze panie. Poznawajmy
miejsca w Częstochowie, gośćmy się tutaj,
a przy okazji (a może przede wszystkim)
nawiązujmy relacje biznesowe, bo to jest
ważne – dodaje Marcin Kot. Spotkania
w ramach Skra Ladies Business Team mają
również wymiar edukacyjny, ponieważ ich
uczestniczki biorą udział w różnego rodzaju wykładach, warsztatach i prezentacjach. - Staram się słuchać grup kobiecych,
czego im brakuje, jakie mają problemy
związane ze swoją firmą, z wizerunkiem,
z social mediami. Zbieram tę wiedzę,
a potem staram się wyszukać odpowiednie
osoby, które mogłyby przekazać nam
swoją wiedzę. Chodzi o to, żeby nie tylko
się spotykać i pić kawkę czy jeść coś dobrego i rozmawiać, ale przede wszystkim
dawać jakąś wartość związaną z rozwojem
- czy to dla firmy, czy dla związku z samym
sobą, czyli wartość osobistą – wyjaśnia
Marcin Kot.
■ Opracowanie kolumny: Teresa Szajer

budownictwo
Częstochowa
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Zielony pochłaniacz smogu

Kolejne instalacje roślinne
Fortum gotowe
na budynkach w Częstochowie
do rozpoczęcia
sezonu grzewczego
Fortum co roku przeprowadza
inwestycje modernizacyjne
i przeglądy, aby częstochowska
elektrociepłownia oraz sieć
ciepłownicza były zawsze
gotowe do dyspozycji – szczególnie w okresie grzewczym.
Zaplanowane
inwestycje
w Częstochowie w tym roku
wyniosą 24 mln zł, z czego
na inwestycje w sieć firma ma
zamiar przeznaczyć prawie
7 mln zł.
Od początku stycznia do końca
września Fortum zrealizowało
podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej m.in. przy
ulicach Poleskiej, Okulickiego,
Jasnogórskiej, Małopolskiej, Limanowskiego i Piłsudskiego, zaś
od początku roku zmodernizowali sieć w rejonie ulic Niepodległości, Waszyngtona, Kopernika,
Goszczyńskiego i Legionów. - Sieć
ciepłownicza jest dobrze przygotowana na dostarczanie ciepła
mieszkańcom Częstochowy –
mówi Andrzej Żyła, główny spe-

cjalista ds. inwestycji Fortum.
Inwestycje prowadzone przez
Fortum w Częstochowie obejmują nie tylko sieć ciepłowniczą,
ale także nowoczesną elektrociepłownię przy ul. Rejtana, która
produkuje ponad 87% ogółu
ciepła sieciowego, wytwarzanego w Częstochowie. Kierownik
Elektrociepłowni Fortum Jakub
Kołodziejczyk podaje, że na tegoroczny remont firma przeznaczyła ponad 5 mln zł. Renowacja
obejmowała głównie remont
kotła CFB, który jest sercem
placówki. Warto wspomnieć, że
elektrociepłownia jest zasilania
węglem kamiennym oraz biomasą. Węgiel pochodzi od lokalnych dostawców m. in. Polskiej
Grupy Górniczej. Jak podaje
kierownik elektrociepłowni, placówka posiada w tym momencie
zapas na 3 miesiące. Mimo, że
firma używa czarnego kruszcu,
to z roku na rok Fortum unowocześnia elektrociepłownię pod
kątem rozwiązań przyjaznych
środowisku.

W ramach zadania z Budżetu
Obywatelskiego ,,STOP SMOG!
Zielony pochłaniacz smogu’’
w Częstochowie   powstają kolejne zielone instalacje. Pnące
rośliny pojawiły się ostatnio na
budynkach m.in. ośmiu szkół
podstawowych, Hali Sportowo-Widowiskowej
„Polonia”
i siedzibie Miejskiego Zarządu
Dróg. Dodatkowo na Starym
Mieście w pobliżu Pomnika Pamięci Żydów Częstochowian
założono ogród wertykalny.
Placówki oświatowe, które
wzbogaciły się o “zielone ściany”
w ostatnim czasie to szkoły podstawowe – nr 14 (ul. Jerzego
Waszyngtona), 16 (ul. Ułańska),
38 (ul. Generała Władysława Sikorskiego), 49 (ul. Jesienna), 9 (ul.
Jana III Sobieskiego), 13 (ul. Wręczycka), 54 z oddziałami integracyjnymi (ul. Jerzego Kukuczki), 7
(ul. Ludwika Zamenhofa). “Zazieleniono” również ściany dwóch
miejskich budynków użyteczności publicznej – Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia” przy
ul. Dekabrystów oraz Miejskiego
Zarządu Dróg przy ul. Legionów.
Bluszcz pospolity, winobluszcz
pięcioklapowy i barwinek wyniosły to rośliny pnące, które

pokryją metalowe konstrukcje.
Zostały one zabezpieczone w odpowiedni sposób – geowłókninę
wysypano korą/zrębkami, co ma
ochronić rośliny przed wysuszeniem czy chwastami, a krawędzie
rabat zabezpieczono obrzeżem
ogrodniczym. – Na wszystkich
wymienionych budynkach zieleń
ma docelowo pokryć – w zależności od konkretnego miejsca
– powierzchnie o wysokości 8
lub 12 metrów i szerokości 4 lub
5 metrów – zapowiada częstochowski magistrat. Dodatkowo
na Starym Mieście w pobliżu Pomnika Pamięci Żydów Częstochowian założono ogród wertykalny
o szerokości 1,5 m i długości 10
m. – Ogród wertykalny to pionowa instalacja roślinna mogąca

zajmować powierzchnię o dowolnym kształcie. Nasadzono
tam 9 świerków serbskich i 15 miskantów chińskich – rośliny mają
stworzyć warstwową kaskadę.
Zaletą wykorzystanego miskanta
jest to, że jesienią przebarwia
się na bordowo – dodaje Urząd
Miasta Częstochowa. W ramach
projektu odbyły się także warsztaty dla uczniów ze szkół, gdzie
powstały zielone ściany. Była to
doskonała okazja dla najmłodszych, aby dowiedzieć się o korzyściach związanych z istnieniem
,,wspinającej się” po elewacjach
roślinności. Prace w ramach inwestycji realizowane były przez
firmę Państwowa Łąka sp. z o.
o. z Ełku. Koszt tego zadania to
blisko 550 tys. zł.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Czy można zaufać wyliczeniom?

Urządzenie do samochodu

Wirtualny alkomat a rzeczywistość Drogowy ostrzegacz
– czym jest?

„Piłeś? Nie jedź” - to hasło
znane od lat, które ma nawoływać do odpowiedzialności za
kierownicą. Niektórzy zapobiegawczo przy różnego
rodzaju okazjach sprawdzają
swój stan trzeźwości za pomocą alkomatu. Obecnie na
rynku dostępnych jest szereg
modeli tego typu urządzeń,
jednak wraz z erą internetu
nadeszły takie wynalazki jak
„wirtualny alkomat”. Program
ten wylicza na podstawie
wprowadzanych
danych
przypuszczalne stężenie alkoholu w organizmie. Czy
można mu ufać?
„Wirtualny alkomat” wymaga
od nas wprowadzenia informacji

takich jak wiek, płeć, wzrost i najważniejsze – wagę. Jest to istotne,
bo dzięki temu system ocenia,
w jaki sposób alkohol rozchodzi
się w naszym organizmie. Ważny
dla wirtualnego alkomatu jest też
ostatni posiłek przed imprezą.
Powinniśmy
się
wystrzegać
tłustego jedzenia, a bardziej postawić na lekkie posiłki, takie jak
sałatki czy ryba. Niestety to tylko
ogólne zalecenia. W świecie matematycznych wyliczeń trzeba
postawić na dokładność – najlepiej na osobne wyliczenie ilości
białka, węglowodanów i tłuszczy.
Kolejne dane dotyczą już spożytej ilości i rodzaju alkoholu,
a także czasu spożycia. Na podstawie tych wszystkich danych
uzyskujemy określony wynik

wirtualnego badania. Warto
jednak pamiętać, że nie można
traktować tych wyliczeń na poważnie. To niezbyt wiarygodny
sposób sprawdzania trzeźwości –
w dodatku obarczony ogromnym
ryzykiem. Dzięki niemu uzyskamy
orientacyjne wartości, jednak nie
możemy na nich polegać. Najlepszym sposobem jest sprawdzenie
się dobrze skalibrowanym alkomatem, bądź ewentualnie jednorazowym, dostępnym w aptekach
i sklepach (w tym przypadku lepiej
wykonać więcej niż jeden test).
W każdym razie najrozsądniejszym
rozwiązaniem
jest
odłożenie matematyki na bok
i powtórzenie tego hasła: „Piłeś?
Nie jedź”.
■ Rafał Swatek

W trakcie jazdy samochodem
mogą spotkać nas różne nieprzyjemne sytuacje takie jak korki
czy inne zdarzenia drogowe. Niektórzy potrafią się zapomnieć
i nie zwolnić, kiedy już wjadą
w strefę ograniczonej prędkości.
Takie wykroczenia mogą nas
teraz słono kosztować. W takich
przypadkach warto posiadać
drogowy ostrzegacz. Jak sama
nazwa wskazuje to urządzenie,
które ma za zadanie nas
ostrzegać w różnych sytuacjach.
Jak działa? Wyjaśniamy.
Do czego służy drogowy
ostrzegacz?
To urządzenie dozwolone do
użytku w Polsce, jednak warto
nadmienić, że nie w każdym kraju
Unii Europejskiej można je stosować – na przykład w Niemczech.
Ostrzegacz drogowy większości
może kojarzyć się z alarmowaniem
przed kontrolami policyjnymi lub
fotoradarami. Jego przeznaczenie
jest jednak znacznie szersze.
Ostrzegacz występuje w formie
urządzenia bądź aplikacji na telefon. Działanie w obu przypadkach jest takie samo. Przekazuje
informacje o kolizjach, wypadkach,
korkach i wielu innych potencjalnych zagrożeniach na drodze.
Wskazuje także, jaka jest dopuszczalna prędkość na odcinku, na

którym w danym momencie się
znajdujemy. Do tej opcji należy
jednak podchodzić z pewnym dystansem, ponieważ zdarza się, że
urządzenia te pokazują błędne
dane. Zazwyczaj spowodowane
jest to brakiem odpowiedniej aktualizacji. Drogowy ostrzegacz
może być bardzo przydatny nie
tylko dla nas, ale też dla innych kierowców. Wszystko dzięki temu, że
nie tylko odbieramy dzięki niemu
informacje o zagrożeniach znajdujących się na drodze, ale także jesteśmy w stanie je przesyłać. Taką
informację może odebrać inny
uczestnik ruchu drogowego, który
również posiada to urządzenie
bądź aplikację. Podsumowując
- nie tylko jesteśmy ostrzegani, ale
również sami możemy ostrzegać.

Ile kosztuje drogowy
ostrzegacz?
W przypadku braku możliwości
zakupu takiego urządzenia, dobrym sposobem jest pobranie
darmowej aplikacji na telefon.
Jest to możliwe zarówno na
telefonach z iOS, jak i na tych
z androidem. Można też kupić
ostrzegacz, który zależnie od
ceny i jakości będzie miał więcej
funkcji i będzie lepiej aktualizowany. Koszt takiego urządzenia
waha się w przedziale od kilkuset
do kilku tysięcy złotych.
■ Michał Łongiewka
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Słaba widoczność na drodze

Kiedy możemy używać świateł
przeciwmgielnych?
Podczas słabej widoczności na drodze, kierowcy zbyt często i pochopnie korzystają ze świateł
przeciwmgielnych. Użycie ich może być uzasadnione tylko w kilku przypadkach ograniczonych
prawnie. Nieodpowiednie użycie takich świateł może w znacznym stopniu utrudnić widoczność na
drodze. W jakich sytuacjach korzystać z świateł przeciwmgielnych? Wyjaśniamy.
Kiedy używać świateł
przeciwmgielnych przednich?
Podczas danych warunków atmosferycznych trzeba dostosować

odpowiednie światła. Według art.
30 - Prawa o ruchu drogowym w
przypadku warunkach o zmniejszonej widoczności na drodze
spowodowanej na przykład mgłą,
opadami atmosferycznymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi,
kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności
i w takiej sytuacji należy włączyć
światła długie lub przeciwmgielne
przednie. W przypadku drogi
krętej oznaczonej odpowiednim
znakiem również można używać
świateł przeciwmgielnych od
zmierzchu do świtu, nawet w warunkach normalnej przejrzystości.

Kiedy używać świateł przeciwmgłowych tylnych?
Według art. 30 Prawa o ruchu
drogowym, a dokładnie punktu
3 światła przeciwmgielne tylne
należy włączyć, jeśli warunki atmosferyczne ograniczają widoczność w odległości mniejszej niż
50 metrów. Są to czerwone lampy
umiejscowione z tyłu samochodu,
które stanowią standardowe wyposażenie każdego auta.

Wszystkie wytyczne przedstawiające w jakich przypadkach
należy użyć konkretnych świateł
można znaleźć w dwóch artykułach Prawa drogowego - są to
art. 30 oraz 51.

Dlaczego nieodpowiednie
korzystanie ze świateł
przeciwmgielnych jest groźne?
W przypadkach użycia świateł
przeciwmgielnych tylnych i przednich w momencie, kiedy widoczność nie jest w ogóle ograniczona
lub w przypadku bardzo małej
mgły można oślepić innego kierowcę jadącego z naprzeciwka lub
za nami. Takie ostre światło może
doprowadzić do groźnego wypadku, dlatego za nieuzasadnione
użycie świateł przeciwmgielnych
możemy otrzymać mandat oraz
punkty karne.
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich
świateł przeciwmgłowych
100 zł, 2 pkt karne.
■ Michał Łongiewka

Wybrane samochody na dzień 28 października 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008,

32.900 zł

AUDI A5 1.8 E, rok prod. 2014,

63.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,

9.900 zł

219.900 zł

62.900 zł

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

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

129.900 zł

139.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
139.900 zł
AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006, 

42.200 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005, 

10.900 zł

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 

3.900 zł
2.900 zł

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

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

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj., 

179.900 zł

188.900 zł

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

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

85.900 zł

77.900 zł

FIAT TIPO 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,

43.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019, 

118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010, 

24.500 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011, 

42.500 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009, 

28.200 zł

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

166.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.6 E, rok prod. 2008, kraj., 12.800 zł
OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT

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

3.900 zł
OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT
75.900 zł
OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,
 16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005, 
7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008,
9.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006,
16.700 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT 
137.900 zł
VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,
6.900 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001,
7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015

SPRZEDAM
● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015

Tel. 696 289 385
● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061

● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015

● Stół rozsuwany,
tel. 792 017 815

● Boks w supermarkecie w centrum, prosperujący (5 m²),
tel. 881 205 052

O Mercedes Benz A170, rok
prod. 2003, poj. 1,689 cm³,
diesel, przebieg: 240.000,
właścicielki: kobiety niepalące, bardzo ekonomiczny.
Pilnie sprzedam.
Cena: 5200 PLN.
Tel. 507 859 705

● Dekoder DVB-T2 marki LCT, nowy na gwarancji, pilot, baterie,
instrukcja, zasilacz w komplecie,
95 zł. Tel. 794 239 418
● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Fotel biurowy, obrotowy, nowy.
Cena 250 zł. Kontakt tel.
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

● Materace dmuchane: 2-osobowy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

● Garaż murowany na ul. Prusa.
Tel. 502 119 234

● Materace samopompujące 2 szt.
Tel. 792 017 815

● Grób urnowy-amerykański, nowy na cmentarzu komunalnym
w Częstochowie. Cena 2500 zł.
Kontakt tel. 664729211 w
godz. 17.00 - 19.00.

● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290
● Odtwarzacz MANTA DVD-007
EMPEROR 2 z karaoke (pilot,
mikrofon w zestawie), w bdb stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

● Komplet do chrztu dla dziewczynki, rozmiar 58, sprzedam
tanio, cena 100 zł,
tel. 576 991 894

● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304

● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

● Orteze typu Rehab na kolano,
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

● Kosze wiklinowe, 2 szt.
Tel. 792 017 815

● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

● Kredensy oszklone 2 szt., stan b.
dobry. Tel. 792 017 815
● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa,
tel. 535 988 066

● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem
w czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

● Suknia ślubna w roz. 38,
tel. 508 173 008
● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała
śmietankowa oraz tren i woalka.
Cena 400 zł do negocjacji.
Tel. 576 991 894
● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan
b. dobry. Tel. 792 017 815
● Toaletka z lustrem, lata 50-te,
stan bdb., tel. 792 017 815
● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 569 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149
969
● Hydraulik tanio, solidnie.
Tel. 532 340 888
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

● Regał drewniany na książki
3x2m. Tel. 792 017 815
● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena
100 zł. Tel: 697 272 102
● Skuter 4t, stan dobry do jazdy.

INNE

● Przyjmę lub kupię klatkę
dla chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

● Przyjmę stare telefony komórkowe, tel. 667 499 164
● Przyjmę srebro - złom.
Tel. 667 499 164
● Trening pamięci, uwagi,
myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

● Mężczyzna lat 46 podejmie
pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Podejmę pracę związaną ze
sztuką - praca na scenie, np. teatr, lub malarstwo, literatura.
Może być praca związana z farmacją. Tel. 667 499 164
● Pracownik gospodarczy z doświadczeniem podejmie pracę.
Tel. 665 226 044

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
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