
W ostatnim miesiącu w Częstochowie wzrosła liczba 
zgonów. Miasto postanowiło nie czekać na ostatni mo-
ment i zamówiło kontener-chłodnię do przechowywania 
ciał. - W pierwszy weekend listopada zabrakło miejsc na 
ciała. Część z nich musiało zostać położonych na łóżkach 
w sali sekcyjnej. Stąd też pomysł, aby pomyśleć o dodat-
kowych miejscach – tłumaczy Jarosław Wydmuch, dyrektor 
Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

W Częstochowie uruchomiono kolejne punkty pobrań wy-
mazów do badań w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Testy 
możemy zrobić już w pięciu miejscach - przy ul. Sułkow-
skiego, Racławickiej, Kilińskiego, w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym przy ul. PCK 7 i na parkingu przy Miejskim 
Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza.
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Maseczki obowiązkowe  
w sklepach!

Do tej pory kwestia, czy sprzedawca 
ma prawo odmówić sprzedaży 
klientowi bez maseczki, budziła 
spory interpretacyjne. Jeśli doszło 
do konfliktu na linii sprzedawca 
klient, do akcji wkraczała policja. Ta 
z kolei kierowała sprawę do sądu. Od 
teraz sprzedawca będzie mógł 
legalnie odmówić sprzedaży lub nie 
świadczyć usług osobie, która nie 
zakrywa ust i nosa. Zgodnie z nowymi 

przepisami odmowa sprzedaży 
towaru w  takiej sytuacji nie będzie 
już stanowiła wykroczenia, będzie 
bowiem uzasadniona prawnie. 
Trzeba jednak mieć świadomość, że 
zgodnie z przepisami sprzedawca nie 
jest uprawniony do samodzielnego 
usunięcia konsumenta ze sklepu, jeśli 
ten znajdzie się już w środku i mimo 
wezwań będzie ignorował polecenia 
zakrycia twarzy. 

Przy tej okazji przypominamy, że 
w  sklepach musimy mieć 
obowiązkowo rękawiczki 
jednorazowe bądź dezynfekować 
ręce. Poza tym obowiązują limity 
osób -  w  sklepach do 100 m2  
– 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 
100 m2 – 1 os/15 m2. Do 29 
listopada obowiązują też 
ograniczenia związane 
z  funkcjonowaniem galerii 
handlowych. Otwarte pozostają 
punkty usługowe, sklepy 
z  artykułami spożywczymi, 
kosmetycznymi, artykułami 
toaletowymi oraz środkami 
czystości, wyrobami medycznymi 
i  farmaceutycznymi, artykułami 
r e m o n t o w o - b u d o w a l n y m i , 
artykułami dla zwierząt, prasą.

 ■ Katarzyna Gwara
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Nowe punkty pobrań

Gdzie w Częstochowie można 
zrobić test na Covid-19? 
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Szanowne Panie i Panowie, 
Prezesi, Właściciele! 

Jesteśmy środowiskiem bardzo 
zróżnicowanym, mamy różne inte-
resy, poglądy i sympatie polityczne.
Ale w tej sprawie powinniśmy sta-
nowić jedność – chodzi o powstrzy-
manie pandemii i zapobieżenie 
drastycznemu lockdownowi.  Z tego 
co mówią decydenci – lockdown lub 
odmrażanie gospodarki – zależy od 
liczby zachorowań i wydolności 

służby zdrowia.
Mamy na to pewien 
wpływ.

Po pierwsze – możemy 
w naszych firmach 
wdrożyć wysokie stan-
dardy sanitarne. Nie 
jest z tym źle, ale ape-
luję, żebyście jeszcze 

osobiście przyjrzeli się, co można 
poprawić i zrobić lepiej. Osobiście.

Po drugie – z pozycji swojego auto-
rytetu lub podległości służbowej, 
musimy wytłumaczyć pracownikom, 
że to nie my czy Morawiecki, pła-
cimy im wynagrodzenia tylko zado-
woleni Klienci. Jeśli tych Klientów 
z powodu pełnego lockdownu za-
braknie – mogą stracić pracę 
i źródło utrzymania. Cudów nie ma 
– podobnie jak rząd – nie mamy żad-
nych własnych pieniędzy – tylko pie-
niądze Klientów.
Ze światowych doświadczeń wy-
nika, że kluczowe dla ograniczania 
pandemii jest dyscyplina społeczna, 
której niestety u nas nie ma. Apeluje 
do Was o aktywne włączenie się do  
przekonania Polaków – naszych pra-
cowników, do restrykcyjnego prze-
strzegania reżimu DDM 

(Dystans-Dezynfekcja-Maseczki).
Włączcie się! Narzędzia i instru-
menty macie. Sami wiecie jakie naj-
lepiej.

Zapraszam wszystkich przedsię-
biorców do lokalnego Oddziału 
ZPP Częstochowa, przyłącz się  

i  działaj z nami na rzecz poprawy 
warunków funkcjonowania przed-
siębiorstw w Polsce. Jesteśmy zde-
cydowanymi zwolennikami 
wolnego rynku i zdrowego roz-
sądku, więcej na temat naszych 
działań na zpp.czest.pl oraz  
facebook.com/zppczestochowa

Andrzej Knop - 
Prezes ZPP  
Częstochowa

 Qs.3

Częstochowa

W pierwszy weekend 
listopada zabrakło 
miejsc na ciała

Apel Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców  
Cezarego Kaźmierczaka do Biznesu

Pracownicy sklepów i innych placówek mogą nie sprzedać  
towarów lub nie świadczyć usług osobie, która nie zakrywa 
ust i nosa. Prawo do odmowy zostało już wpisane do odpo-
wiedniej ustawy. Przy tej okazji przypominamy, że w skle-
pach musimy mieć obowiązkowo rękawiczki jednorazowe 
bądź dezynfekować ręce. 

Covid-19

Osocze  
tylko  

w   Katowicach
 Qs.3



Miejsca gdzie w Częstochowie 
można zrobić badanie:

1. Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. N.M.P.,  
ul. PCK 7, tel. 601-960-620,  
od poniedziałku do piątku 
o 8.00 do 15.15 (od 8 do 10 
w pierwszej kolejności  
wymazywani są pacjenci  
kierowani na oddziały  
szpitalne WSS);  
sobota, niedziela i święta  
– od 8 do 13.30

2. Gyncentrum Sp. z o.o.,  
ul. Mickiewicza 12 (parking 
pracowniczy z tyłu budynku 
Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego) tel. 32 506 50 86,  
codziennie w godzinach  
od 8.00 do 11.00  
oraz dodatkowo we wtorki 
i czwartki od godz. od 18.00 
do 20.00.

3. Diagnostyka Sp. z o.o. 
Sp.k., ul. Sułkowskiego 17,  
tel. 34 361 55 05  
(wjazd od Al. Jana Pawła II),  
codziennie o 11.30 do 16.00

4. ALAB Laboratoria  
Sp. z o.o., ul. Racławicka 22, 
tel.513 521 033,  
od poniedziałku do czwartku 
13.00-15.00;  
piątek 14.00-17.00;  
sobota-niedziela 9.00-12.00

5. NZOZ Vito-Med Sp. z o.o.,  

ul. Kilińskiego 166,  
tel. 32 302 98 63;   
poniedziałek  14.00-18.00, 
wtorek 9.00-13.00,  
środa 14.00-18.00,  
czwartek 14.00-18.00,  
piątek 12.00-16.00,  
sobota 14.00-18.00,  
niedziela 14.00-18.00

Kto może skorzystać z badania 
w mobilnym punkcie?

Osoby posiadające zlecenie:
• na badanie wystawione przez 

lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) lub w szpitalu

• na badanie wystawione przez 
inspekcję sanitarną

• wystawione przed przyjęciem do 
zakładu opiekuńczo-leczniczego 
lub zakładu pielęgnacyjno-
opiekuńczego

• przed przyjęciem do domu 
pomocy społecznej

• przed przyjęciem do hospicjum

• przed przyjęciem do stacji dializ.

Badanie należy wykonać jak naj-
szybciej od uzyskania zlecenia. Od 
dnia następującego po dniu zle-
cenia testu przez lekarza POZ 
osoba podlega 10 dniowej kwaran-
tannie (ma jednak prawo opuścić 
miejsce jej odbywania na czas po-
brania wymazu oraz dojazdu do 

punktu mobilnego i z powrotem do 
domu). Jeżeli wynik testu będzie 
negatywny, zostanie automa-
tycznie zwolniona z kwarantanny.

Zlecenie na badanie finansowane 
przez NFZ - jakie dokumenty
Należy zabrać ze sobą dowód oso-
bisty. Jeżeli ktoś nie posiada do-
wodu osobistego (nie ma nr PESEL), 
w  zleceniu zostanie wpisany np. 
seria i nr paszportu – należy go na-
stępnie podać w punkcie mobilnym. 
Nie trzeba znać numeru zlecenia ani 
posiadać jego wydruku.

Czy można umówić się na test 
na konkretną godzinę?
Pacjenci przyjmowani są według ko-
lejności przybycia. Nie ma możliwości 
umówienia się na konkretną godzinę. 
Osoba, która poda swój nr telefonu 
komórkowego na etapie wystawiania 
zlecenia, może otrzymać sms z suge-
rowanym terminem (dzień i godzina) 
oraz adresem mobilnego punktu 
w okolicy, w którym będzie mogła wy-
konać badanie. System dokona wów-
czas wstępnej rezerwacji tego 
terminu. Wtedy wystarczy, w punkcie 
mobilnym pokazać otrzymany sms. 
Termin ma jednak tylko charakter 
orientacyjny.

Do punktu mobilnego najlepiej 
udać się własnym środkiem trans-
portu.

W drodze na badanie i z powrotem 
należy też zachować zasady dystan-
sowania społecznego.

Jak się przygotować do badania?
Na badanie należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub inny doku-
ment potwierdzający tożsamość 
(ten, którego serię i numer wpisała 
osoba wystawiająca skierowanie 
na badanie).

Minimum 2 godziny  
przed badaniem nie wolno:

  spożywać posiłków
  pić
  żuć gumy
  płukać jamy ustnej i nosa
  myć zębów
  przyjmować leków
  palić papierosów.

Gdzie sprawdzić wynik?
Wynik jest widoczny na Interne-
towym Koncie Pacjenta. Widzi go 
również lekarz POZ. O  wyniku ba-
dania powinna poinformować przy-
chodnia POZ, w  której świadczeń 
udziela lekarz POZ. 

Na własnym Internetowym 
Koncie Pacjenta oprócz wyniku 
testu są też informacje o  ewentu-
alnym podleganiu kwarantannie lub 
izolacji domowej wraz z  przewidy-
waną datą jej trwania.

Czy wynik można odebrać  
osobiście w punkcie pobrań?
Nie ma możliwości osobistego od-
bioru wyników. Są one udostęp-
nione na Internetowym Koncie 
Pacjenta. Informacji udziela rów-
nież placówka POZ.

Wynik pozytywny.  
Co teraz?
Od momentu uzyskania pozytyw-
nego wyniku testu, należy poddać 
się izolacji w  domu, która w  przy-
padku pacjenta bez objawów trwa 
10 dni. Okres trwania izolacji można 
też sprawdzić na swoim Interne-
towym Koncie Pacjenta. 
Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż 
w jej 10 dniu, z osobą przebywającą 
w  izolacji skontaktuje się jej lekarz 
rodzinny, aby sprawdzić stan 
zdrowia i  w  przypadku utrzymują-
cych się objawów wydłużyć okres 
izolacji. Należy również czekać na 
kontakt z inspekcji sanitarnej, która 
przeprowadzi z  wywiad epidemio-
logiczny w  celu ustalenia osób, 
które mogły ulec zakażeniu w  wy-
niku kontaktu.

Jeżeli jednak osoba z pozytywnym 
wynikiem podczas izolacji poczuje 
się gorzej, powinna udać się na od-
dział zakaźny szpitala lub wezwać 
karetkę dzwoniąc na nr 112.

Jeżeli osoba jest poddana izolacji 
domowej, nie musi uzyskiwać eZLA. 
ZUS posiada dostęp do danych 
w systemie EWP i udostępni je pra-
codawcy i na tej podstawie zostanie 
wypłacone należne świadczenie.

Kiedy wynik testu jest nieroz-
strzygający/niediagnostyczny
Wówczas trzeba wykonać drugi test 
w  ciągu 24–48 h, przy czym wcze-
śniej poprosić lekarza POZ o  nowe 
skierowanie na badanie.
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Gdzie w Częstochowie można zrobić test na Covid-19?

tel. 696 48 66 80

 ■ oprac. Katarzyna Gwara
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach 
apeluje o oddawanie osocza od 
osób, które przechorowały CO-
VID-19 lub przebyły bezobjawowo 
zakażenie koronawirusem SARS 
COV-2. Osocze ozdrowieńców za-
wiera przeciwciała, które mogą 
wspomagać leczenie chorych z cięż-
kimi objawami zakażenia. Niestety 
nie ma na razie punktu przyjęć oso-
cza w Częstochowie. 

Stosownym sprzętem do pobie-
rania osocza dysponuje obecnie Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa w  Katowicach, 
mieszczące się przy ul. Raciborskiej 
(wejście od ul. Kozielskiej).

Zanim się tam jednak wybierzecie – 
zadzwońcie! W czasie rozmowy tele-
fonicznej dokonywana jest wstępna 
ocena braku przeciwwskazań do od-
dania osocza i  ustalany jest najdo-
godniejszy termin i  miejsce jego 
pobrania.

Wszyscy, którzy chcą oddać osocze, 
powinni spełniać następujące wa-
runki:

ogólne:
1. wiek: od 18 do 65 lat;
2. kryteria zdrowotne takie, jak dla 

honorowych dawców krwi 
(wykaz dyskwalifikacji stałych 
i tymczasowych jest dostępny na 
stronie internetowej www.rckik-
-katowice.pl w zakładce KRWIO-
DAWCA);

 
szczegółowe:
1. osoby po przechorowaniu 

COVID-19, dysponujące pozy-
tywnym wynikiem wymazu na 
obecność koronawirusa SARS-

-CoV-2 metodą PCR – po 
upływie minimum 28 dni od peł-
nego ustąpienia objawów lub 18 
dni od zakończenia izolacji;

2. osoby po bezobjawowym zaka-
żeniu koronawirusem SARS-
-CoV-2 z pozytywnym wynikiem 
badania na obecność przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2 po upływie mi-
nimum 14 dni od uzyskania pozy-
tywnego wyniku badania;

3. osoby z rozpoznanym zakaże-
niem koronawirusem SARS-
-CoV-2 na podstawie 
pozytywnego wyniku wymazu 
metodą PCR – po upływie mi-
nimum 14 dni od uzyskania po-
wtarzalnie ujemnego wyniku 
wymazu metodą PCR.

W  przypadku przeprowadzonej 
w przeszłości transfuzji oraz kobiet 
po przebytej ciąży w  wywiadzie 
wymagane będą dodatkowe ba-
dania, które wykonane zostaną 
przez Centra Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. 

Jak pobierane jest osocze ?
Osocze pobierane jest metodą pla-
zmaferezy, w  czasie której pobrana 
z  żyły krew jest rozdzielana na 
osocze, które jest zatrzymywane 
oraz pozostałe elementy krwi, które 
są zwrotnie przetaczane do tej samej 
żyły. Jednorazowo pobierane jest nie 
więcej niż 650ml osocza. Plazmafe-
reza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

Co dalej dzieje się z osoczem ?
Pobrane osocze jest poddawane pro-
cedurze redukcji patogenów, dzie-
lone na dawki wielkości 100-200 ml 
i zamrażane. W zależności od zawar-
tości w  osoczu przeciwciał neutrali-

zujących wirusa, chorym na Covid-19 
przetacza się 200-400 ml osocza.

Apelujemy o oddawanie  
osocza!

Liczba osób, które przeszły korona-
wirusa w  Częstochowie i  wyzdro-
wiały zbliża się już do 1,5 tysiąca. 
Codziennie przybywa ok. 50 ozdro-
wieńców. Jednocześnie niestety cho-
ruje obecnie w  mieście ponad 3,8 
tysiące osób (dane z  10 listopada, 
w sumie od początku pandemii było 
już ponad 5,1 tys. stwierdzonych za-
każeń). Ok. 110-120 chorych jest ak-
tualnie hospitalizowanych. Zwiększa 
się liczba przypadków z ciężkim prze-
biegiem Covid-19, niestety zdarzają 
się też przypadki śmiertelne (z przy-
czyn związanych z  koronawirusem 
zmarło od początku epidemii do 10 
listopada 86 mieszkanek i  miesz-
kańców miasta).  

Numery telefonów  
dla „ozdrowieńców” dostępne są  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.30 do 14.30:

komórkowe: 726 227 229, 607 
619 718, 607 678 519;

stacjonarny: 32 208 74 19.

Kontakt mailowy: 
rejestracja@rckik-katowice.pl

Regionalne Centrum  
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa  
w Katowicach 
ul. Raciborska 15 (1,44 km) 
(wejście od ul. Kozielskiej) 
40-074 Katowice 

Październik był pierwszym mie-
siącem, w którym na liczbę zgonów 
w Częstochowie poważnie wpły-
nęła pandemia koronawirusa oraz 
coraz trudniejsza sytuacja w służbie 
zdrowia, przekładająca się na ogra-
niczoną dostępność do leczenia, 
także w przypadkach nagłych. Ten-
dencja wzrostowa dotyczy oczywi-
ście nie tylko Częstochowy, ale 
wszystkich praktycznie większych 
miast w Polsce.

Urząd Stanu Cywilnego w Często-
chowie zarejestrował w paździer-
niku 402 zgony (w tym 354 
mieszkańców Częstochowy), gdy w 
ubiegłym roku było ich w paździer-
niku 291 (w tym 226 osób mieszka-
jących w mieście). Na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat październik 
2020 zdecydowanie odbiega od 
normy – w latach 2016-2019 ogólna 
liczba zgonów w statystykach czę-
stochowskiego USC mieściła się w 
granicach 291-321. Początek listo-
pada przynosi jeszcze bardziej nie-
pokojące dane. Do 10 listopada w 
USC zarejestrowano już 226 
zgonów, podczas gdy np. w całym li-
stopadzie 2019 r. - 290. 

Przy Cmentarzu Komunalnym jest 

chłodnia-kostnica, w której znajduje 
się dziesięć lodówek – obecnie 
osiem z nich wykorzystuje Miejski 
Szpital Zespolony w Częstochowie, 
a dwie zakład pogrzebowy. W sumie 
jest więc 35 miejsc na ciała. - W nor-
malnych czasach to aż nadto. Nie-
stety w dobie pandemii może to nie 
wystarczyć. W pierwszy weekend li-
stopada zabrakło miejsc na ciała. 
Część z nich musiało zostać położo-
nych na łóżkach w sali sekcyjnej. 
Stąd też pomysł, aby pomyśleć o do-
datkowych miejscach - tłumaczy Ja-
rosław Wydmuch, dyrektor 
Cmentarza Komunalnego w Czę-
stochowie.

Miasto postanowiło więc nie 
czekać na ostatni moment. - Zapo-
wiedzi rządu nie napawają optymi-
zmem. Kryzys ma nadejść na 
przełomie listopada i grudnia. Dla-
tego miasto zwróciło się o udostęp-
nienie dodatkowego kontenera 
chłodniczego do wojewody. Prze-
słało też zapytanie do Ministerstwa 
Aktywów Państwowych. Ponieważ 
jednak pozyskanie kontenera z re-
zerw państwowych może być na 
razie trudne, Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych Urzędu Miasta 
Częstochowy zamówił kontener, 

który, w sytuacji kryzysowej, będzie 
mógł pomieścić 15-18 ciał – wyja-
śnia Rafał Kusal, naczelnik Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego, 
Ochrony Ludności i Spraw Obron-
nych częstochowskiego magistratu. 
- To działania prewencyjne. Musimy 
się przygotować na wszelkie ewen-
tualności. Wszystkie działania reali-
zujemy z wyprzedzeniem i tak też 
się stało w tym przypadku. Nie 
chodzi tu wyłącznie o wzrost liczby 
zgonów, ale o sytuację, w której się 
znaleźliśmy. Najbliżsi osób, które 
zmarły na Covid-19 najczęściej są 
na kwarantannie, w izolacji, albo na 
leczeniu szpitalnym. W efekcie ode-
branie ciał osób zmarłych na 
Covid-19 i co za tym idzie, organi-
zacja pogrzebu, następują z dużo 
większym opóźnieniem, niż przed 
pandemią. Poza tym bliscy osób, 
które nie zmarły na Covid-19, rów-
nież często przebywają na kwaran-
tannie i mamy kolejne opóźnienia 
– tłumaczy.

Kontener z agregatem chło-
dzącym będzie mieć wymiary 6m na 
2,5m. Zostanie on ustawiony na par-
kingu tuż przy kostnicy. Koszt zamó-
wienia i wyposażenia kontenera to 
ok. 45 tys. zł. 

Covid-19

Osocze tylko w Katowicach

Pod pewnymi warunkami

Sklepy meblowe 
zostaną ponownie 
otwarte?

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Częstochowa

W pierwszy weekend listopada 
zabrakło miejsc na ciała

 Qcd. ze str. 1

Przywrócenie działalności sklepów 
meblowych będzie możliwe mię-
dzy innymi pod warunkiem wpro-
wadzenia czterech dodatkowych 
restrykcji sanitarnych, np. zmniej-
szenia liczby klientów w placówce. 
Tak przynajmniej przekazała Olga 
Semeniuk, wiceminister rozwoju, 
pracy i technologii.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii chce zarekomendować 
rządowi, jak najszybsze otwarcie 
sklepów meblowych, wprowadzając 
dodatkowe restrykcje sanitarne, ale 
to Rada Ministrów podejmie osta-
teczne decyzje

Wiceminister zapowiedziała też, 
że w przyszłym tygodniu resort zor-
ganizuje spotkanie, m.in. z  produ-
centami mebli, które będzie służyło 
wypracowaniu pakietu prorozwojo-
wego, wspierającego działania eks-
portowe, dla tej branży na kolejne 
miesiące.

Wiceszefowa MRPiT wraz z wice-
premierem Jarosławem Gowinem 
uczestniczyła w poniedziałek w wi-
deospotkaniu z  przedstawicielami 
branży meblarskiej. - Brały w  nim 
udział duże firmy, ale także przed-
stawiciele średnich i  małych - pod-
kreśliła Semeniuk.

Jak wskazała, podczas spotkania 
zaproponowano przywrócenie dzia-
łalności sklepów meblowych pod 
warunkiem wprowadzenia czterech 
dodatkowych restrykcji sanitarnych 
do protokołów bezpieczeństwa, wy-
pracowanych z  branżą wiosną. 
Chodzi, jak powiedziała wicemini-
ster, o "zmniejszenie liczby klientów 
przebywających w  sklepie - z  1 
osoby na 15 m kw. na 1 osobę na 20 
m kw.; cogodzinną dezynfekcję stra-
tegicznych miejsc w  sklepie; osobę 
kontrolującą wchodzących do 
sklepu przestrzegania zasad +dy-
stans, dezynfekcja, maseczka+; do-
datkowe dwa stanowiska do 
dezynfekcji rąk na każde 500 m kw. 
powierzchni sklepu".

Semeniuk wyjaśniła, że propozycje 
te zostały przyjęte przez aklamację 
przez wszystkich przedstawicieli 
branży uczestniczących w  ponie-
działkowym spotkaniu.

Wiceminister dodała, że wicepre-
mier Gowin będzie rozmawiał z pre-
mierem Mateuszem Morawieckim, 
o  tym, by jak najszybciej otworzyć 
sklepy meblowe z  dodatkowymi 
obostrzeniami.

Wiceszefowa MRPiT wskazała, że 
otwarcie sklepów będzie wymagało 
nowelizacji rozporządzenia Rady 
Ministrów.

Opublikowane w poprzedni piątek 

wieczorem rozporządzenie - inaczej 
niż przewidywał projekt - nie wyłą-
czyło sklepów z meblami z wprowa-
dzanych od 7 listopada ograniczeń 
w  galeriach handlowych. Z  tego 
względu niektóre firmy zajmujące 
się sprzedażą mebli poinformowały, 
że ich punkty stacjonarne od soboty 
są tymczasowo zamknięte. Jedno-
cześnie zachęciły klientów do za-
kupów online lub składania 
zamówień przez telefon.

Jak zaznaczyła wiceszefowa 
MRPiT prace i konsultacje nad pro-
jektem rozporządzenia trwały do 
ostatnich godzin. - Od samego po-
czątku MRPiT rekomendowało, aby 
branża meblarska była otwarta. 
W drodze konsultacji z podmiotami 
takimi, jak Ministerstwo Zdrowia, 
Główny Inspektorat Sanitarny czy 
epidemiolodzy, zdecydowano 
jednak, że na liście placówek, które 
zostaną zamknięte, ostatecznie zna-
lazły się też sklepy meblowe - po-
wiedziała.

Zdaniem Semeniuk wydaje się, że 
po wprowadzeniu dodatkowych 
obostrzeń "możemy pozwolić na 
otwarcie sklepów meblowych". - Ale 
to Rada Ministrów podejmie osta-
teczną decyzję w tej sprawie - pod-
kreśliła.

W  związku ze wzrostem zakażeń 
koronawirusem i  wprowadzeniem 
przez rząd nowych ograniczeń 
w  stanie epidemii, część sklepów 
w galeriach, centrach i parkach han-
dlowych o  powierzchni powyżej 2 
tys. m kw. jest zamknięta od 7 do 29 
listopada. Otwarte w  nich są nie-
które sklepy z  żywnością, produk-
tami kosmetycznymi, artykułami 
toaletowymi, środkami czystości, 
produktami leczniczymi, w  tym ap-
teki, wyrobami medycznymi, środ-
kami spożywczymi specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, gaze-
tami lub książkami, artykułami bu-
dowlano-remontowymi, artykułami 
dla zwierząt domowych, usługami 
telekomunikacyjnymi, częściami 
i  akcesoriami do samochodów lub 
motocykli, paliw.

W  galeriach mogą działać też 
punkty usługowe, m.in. fryzjerzy, 
optycy, placówki bankowe, pocz-
towe, ubezpieczeniowe, a także zaj-
mujące się naprawą samochodów 
lub motocykli, wymianą opon 
i  dętek; myjnie samochodowe, ślu-
sarskie, szewskie, krawieckie, pral-
nicze i  gastronomiczne oferujące 
wyłącznie żywność na wynos.

Ponadto w  galeriach handlowych 
wprowadzono czasowe ograni-
czenie prowadzenia handlu deta-
licznego i działalności usługowej na 
wyspach handlowych. 

pixabay.com
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Tlenoterapia hiperbaryczna 
została zastosowana 
w szpitalu w Wuhan jako 
jedna z metod dotlenienia. 
Doktor Zhong stwierdził,  
że po pierwszej sesji tleno-
terapii hiperbarycznej, 
duszność i ból w klatce 
piersiowej został wyraźnie 
złagodzony. Po drugiej sesji 
częstość oddechów  
wyrównała się, a duszność  
powoli ustąpiła.

Łagodna tlenoterapia hiperba-
ryczna (mHBOT) w walce  
z COVID-19 

W  Chinach, w  prowincji Wuhan 
zostały opublikowane obiecujące 
obserwacje dotyczące zastoso-
wania łagodnej tlenoterapii hiper-
barycznej  u  osób zakażonych 
wirusem SARS-Cov-2 wywołu-
jącym ostrą chorobę zakaźną 
układu oddechowego COVID-19. 
Doktor Zhong Yangling  przepro-
wadził badania na pięciu pacjen-
tach z  potwierdzonym dodatnio 
wynikiem zakażenia koronawi-
rusem. Wirus zdążył już zająć 
układ oddechowy (dwóch z  nich 
było w  stanie krytycznym). Jak 
dowiadujemy się w raporcie z tych 
badań,  łagodna tlenoterapia hi-
perbaryczna  została w  tym przy-
padku zastosowana jako wsparcie 
w leczeniu COVID-19.

W trakcie leczenia osoby chore zo-
stały poddane serii sesji tlenoterapii 
hiperbarycznej w  komorze o  ci-
śnieniu 1.4 – 1.6 ATA. Wyniki tego 
zabiegu były bardzo pozytywne.

Według doktora Zhonga objawy 
spowodowane koronawirusem 
zostały widocznie złagodzone już 
po pierwszej sesji. Uzasadnieniem 
do zastosowania tej terapii stała 
się postępująca hipoksemia, czyli 
stan zbyt niskiej zawartości tlenu 
we krwi, który występuje u  cho-
rych.

Lekarze zaobserwowali, że hipo-
ksemia jest kluczową determi-
nantą pogorszenia się stanu 
pacjentów z  COVID-19.  Wirus 
atakując płuca i  powodując roz-
legły stan zapalny, utrudnia wła-
ściwe dotlenienie organizmu, 
pogłębiając zły stan pacjenta. 
Według Doktora Zhong, w  tej 
chwili podstawową bronią prze-
ciwko COVID-19 stają się koncen-
tratory tlenu. Wszelaki sprzęt 
medyczny, który pomaga przy-
wrócić odpowiedni poziom dotle-
nienia, utrzymać organizm przy 
życiu, podczas gdy ciało walczy 
z  wirusem i  stara się zregene-
rować uszkodzenie płuc.

Jest wiele zalet hiperbarycznego 
tlenu w przeciwdziałaniu postępu-
jącej hipoksemii.  Środowisko 
o  wyższym ciśnieniu pozwala na 
dostarczenie większej ilości tlenu 
do organizmu. Mimo stanu zapal-
nego tkanki płucnej, dostarczając 
skoncentrowany tlen pod wyższym 
niż atmosferyczne ciśnieniem, 
można tym bezpośrednio przeciw-
działać hipoksemii. Dodatkowo 
zwiększa się rozpuszczalność tlenu 
we krwi (właśnie i  tylko w  warun-
kach hiperbarycznych, czyli pod-
wyższonego ciśnienia).

Doktor Zhong stwierdził, że po 
pierwszej sesji tlenoterapii  hiper-
barycznej, objawy takie jak dusz-
ność i  ból w  klatce piersiowej 
zostały wyraźnie złagodzone. Po 
drugiej sesji częstość oddechów 
wyrównała się, a duszność powoli 
ustąpiła. Zapalenie płuc zostało 

ponownie ocenione za pomocą to-
mografii komputerowej. U wszyst-
kich pięciu pacjentów nastąpiła 
znaczna poprawa.

Hiszpańska grypa,  
a COVID-19

Doktor Paul Harch zasugerował, 
że choroba COVID-19 wywołana 
przez SARS-Cov-2 jest podobna do 
zmian w  płucach u  ofiar hiszpań-
skiej grypy  z  1918 r. W  czasie tej 
epidemii doktor Cunninghan 
(twórca przedwojennego szpitala, 
który w całości był przekształcony 
na ogromną komorę hiperba-
ryczną) leczył pacjentów z  niedo-
tlenienia spowodowanego tą 
chorobą. Należy zauważyć, że 
w tym czasie nie było respiratorów. 
Dodatkowe dotlenienie znacznie 
przyczyniło się do rozwiązania hi-
poksemicznej niewydolności odde-
chowej u  tych pacjentów. Doktor 
Cunninghan nie wiedział wówczas, 
że oddychanie w takiej atmosferze 
nie tylko przyczynia się do lepszego 
przyswajania tlenu, ale także do 
szybszej regeneracji po skutkach 
zakażenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna  
jako jedna z metod dotlenienia

Światowa Komisja Zdrowia 
(WHO) opublikowała raport na 
temat leczenia zapalenia płuc spo-
wodowanego nowym zakażeniem 
wirusem SARS-Cov-2 oraz wy-
wiady z  wieloma zespołami eks-
pertów.

Postępujące zapalenie tkanki 
płucnej, uporczywa hipoksemia 
(niedotlenienie), niewydolność 
wielonarządowa (zwłaszcza do-
tyczy to wątroby i serca) oraz za-
burzenia pracy cytokin 
odpornościowych to główne przy-

czyny zgonów spowodowanych 
COVID-19. Raporty pokazują, że 
kolejne metody tlenoterapii są 
stale ulepszane: od cewników do 
nosa, wentylacji nieinwazyjnej do 
inwazyjnej wentylacji medycznej, 
a nawet ECMO (pozaustrojowego 
natleniania krwi). Do tych metod 
dołączyła także tlenoterapia hi-
perbaryczna. Coraz większą wagę 
przyznaje się terapii mHBOT. Po-
wstające na ten temat badania do-
wodzą, że tlen podawany 
w sposób tradycyjny może niewy-
starczająco zaspokajać zapotrze-
bowanie objętego chorobą 
organizmu. Uszkodzona tkanka 
płucna nie dostarcza do krwi od-
powiedniej ilości tlenu. Aby został 
on (tlen) w pełni przyswojony, na-
leży podać jego skoncentrowaną 
ilość w  warunkach podwyższo-
nego ciśnienia. I tu właśnie ma za-
stosowanie ciśnienie stosowane 
we wszelakich komorach hiperba-
rycznych, od tzw. ciśnień łagod-
nych do medycznych (w  praktyce 
od 1,3 do 3,0 ATA). To sprawia, że 
wchłanianie tlenu przez organizm 
jest znacznie większe, mimo 
uszkodzeń układu oddechowego.

Ciało osoby chorej znajduje się 
w  „przewlekłym” niedotlenieniu 
tkanek ogólnoustrojowych, cierpi 
na tym zwłaszcza wątroba 
i tkanka mięśniowa serca. Dlatego 
tak ważne jest dostarczenie odpo-
wiedniej ilości tlenu w najbardziej 
optymalny sposób. Tlenoterapia 
hiperbaryczna (mHBOT i HBOT – 
jako formy terapii i leczenia hiper-
barycznego) opiera się na prawach 
fizyki gazów związanych z  ciśnie-
niem i związanych z tym reakcjach 
organizmu.

  Według Oxygen of Changjiang 
Shipping General Hospital zalety 
tlenoterapii hiperbarycznej w sto-
sunku do absorpcji tlenu z atmos-
fery to:

 O Poprawa wydajności przyswa-
jania tlenu. Hiperbaria poko-
nuje przeszkodę dyfuzji gazu 
spowodowaną zmianami 
śródmiąższowymi płuc. Orga-
nizm uzyskuje lepszą wydaj-
ność wymiany gazu niż poza 
komorą.

 O Fizycznie rozpuszczona za-
wartość tlenu we krwi jest 
znacznie większa, niż łączna 
zdolność transportu hemo-
globiny. Ponieważ  tlen jest 
dostarczany do osocza i do 
płynu mózgowo-rdzenio-
wego.

 O Tlenoterapia hiperbaryczna 
może zakończyć „dług tle-
nowy” organizmu. W krótkim 
czasie zapewnia lepszy me-
tabolizm, nawet  głęboko 
niedotlenionych tkanek i waż-
nych narządów.

 O Wiele badań potwierdziło 
wpływ hiperbarii tlenowej 
na komórki odpornościowe. 
Wiele publikacji medycz-
nych (i w praktyce) wykazuje 
i wskazuje na działanie tera-
peutyczne tlenu hiperbarycz-
nego w ostrym obrzęku płuc 
na dużych wysokościach.

Podsumowanie wniosków 
przeprowadzonych przez  
powyższych uczonych

Tlenoterapia hiperbaryczna nie 
jest samoistnym środkiem leczni-
czym w  przypadku COVID-19. 
Jednak włączenie tej metody ra-
dykalnie spowalnia lub niweluje 
skutki uboczne niedotlenienia or-
ganizmu. Właściwie zastosowana 
tlenoterapia hiperbaryczna może 
pomóc w  leczeniu osób dotknię-
tych COVID-19. Z  powodzeniem 
może być stosowana jako dodat-
kowy sposób na skuteczne dotle-
nienie chorego organizmu wraz 
z  innymi nieinwazyjnymi meto-
dami prawidłowego dotleniania.
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Komorą dysponuje: 
JuraClub
Wysockiego 39 lokal 8 
42-200 Częstochowa

JuraClub zaprasza

Tlenoterapia hiperbaryczna kontra COVID-19



PIĄTEK-NIEDZIELA 13-15 LISTOPADA 2020 5.zdrowie

Pełną parą idą prace przy budowie pierwszego w na-
szym województwie szpitala tymczasowego. Powstaje 
on w Katowicach. W rozległej przestrzeni MCK rozsta-
wiono już pierwsze boksy, w których znajdą się łóżka 
OIOM oraz tlenowe. Inne placówki tego typu powsta-
ną  w jednej z hal magazynowych na terenie portu lot-
niczego w Pyrzowicach oraz w jednym z uzdrowisk 
w Ustroniu.

W szpitalu tymczasowym zainstalowano już zbiorniki na 
tlen. Pusty, ogromny zbiornik ważący 27 ton przywieziono 
z Dąbrowy Górniczej specjalnym samochodem do prze-
wozu wielkich gabarytów. Do rozładunku użyto jednego 
z największych dźwigów w województwie, a w instalacji na 
tymczasowych fundamentach uczestniczyło blisko 18 
osób. - Zbiornik pomieści 50 ton tlenu, obok stanęły trzy 
mniejsze na ok. 3 tony każdy. Dodatkowo zabezpieczono 
zestaw rezerwowy z blisko 145 butlami - tłumaczy Alina 
Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego.

Do MCK dotarł też już sprzęt dostarczony z Agencji Re-
zerw Materiałowych, czyli łóżka, respiratory oraz kardio-
monitory. Do tej pory poprzez specjalną stronę 
uruchomioną przez szpital MSWiA w Katowicach www.
szpitaldlaslaska.pl do pracy zadeklarowało się blisko 390 
osób. –  Wierzę, że tych zgłoszeń będzie z dnia na dzień 
coraz więcej. Musimy, jak najlepiej zabezpieczyć zdrowie 
i  życie mieszkańców  – podkreśla wojewoda śląski Jaro-
sław Wieczorek.

Jednocześnie rozpoczęły się pierwsze prace związane 
z  instalacją tlenową w  drugim szpitalu tymczasowym, 
który tworzony jest w jednej z hal magazynowych na te-
renie portu lotniczego w Pyrzowicach. Znajdzie się w nim 
ok. 145 łóżek, w  tym 10 respiratorowych.   Jeśli chodzi 
o  trzeci taki obiekt, ten zlokalizowany będzie w  jednym 
z uzdrowisk w Ustroniu i będzie mógł przyjąć nawet 200 
pacjentów ciężko chorujących na koronawirusa.

Zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia zwiększona zo-
stała baza izolatorium w  województwie i  obecnie to już 
1050 miejsc.

Prezydent miasta zachęca 
częstochowianki i częstocho-
wian powyżej 65. roku życia 
z niepełnosprawnością na-
rządu ruchu do udziału 
w bezpłatnym programie 
zdrowotnym. Na wszystkich, 
którzy zakwalifikują się do 
programu, czeka seria zabie-
gów dopasowanych do ich 
problemu zdrowotnego. 
Wciąż są jeszcze miejsca.

Każdy z  zakwalifikowanych pa-
cjentów w  zależności od problemu 
zdrowotnego będzie mógł skorzy-
stać z 10-dniowego cyklu zabiegów 
składających się z  kinezyterapii i  fi-
zykoterapii. Uczestnicy otrzymają 
30 zabiegów dostosowanych do 
konkretnego problemu zdrowot-
nego.

Realizatorem programu pn. „Re-
habilitacja i wspieranie aktywności 
ruchowej dla Seniorów, miesz-
kańców Miasta Częstochowy na 
lata 2013 – 2017 - kontynuacja 
programu na lata 2018-2022” jest 

Przychodnia Rodzinna  
Euro-Medicus  
przy ul. Kopalnianej 4:
tel. 34 365 99 15, 
adres: wtyrek@o2.pl , 
www.przychodniaeuro.pl

 
Zapisy do udziału w programie  
ruszyły 2 listopada.

 W okresie obowiązywania stanu 
epidemii realizacja zabiegów reha-
bilitacyjnych musi odbywać się 
zgodnie z ustanowionymi w przepi-
sach prawa ograniczeniami, naka-
zami i  zakazami oraz wytycznymi 
Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego. Dlatego też osoby zaintere-
sowane udziałem w  programie 
muszą umówić się telefonicznie  
- nr telefonu tel. 34 365 99 15 na 
wyznaczenie terminu, w  którym 
odbędzie się kwalifikacja lekarska. 

Co istotne, w  programie będzie 
mógł wziąć udział wyłącznie pacjent, 
któremu telefonicznie wyznaczony 
zostanie termin kwalifikacji. Warun-
kiem jest też posiadanie aktualnego 
orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności w zakresie narządu ruchu.

Kwarantanna to termin, który  
towarzyszy nam na co dzień od 
początku epidemii koronawirusa. 
Żeby rozwiać wątpliwości, zebrali-
śmy w jednym miejscu najważ-
niejsze informacje na ten temat. 

Kto podlega kwarantannie?
Zgodnie z  obowiązującymi przepi-
sami obowiązkowej kwarantannie 
podlegają:

• osoby, które zostały skierowane 
na test w kierunku wirusa SARS-
-CoV-2 – w ich przypadku kwa-
rantanna jest nakładana 
automatycznie i trwa od dnia na-
stępującego po skierowaniu na 
test do chwili uzyskania ujem-
nego wyniku, jednak nie później 
niż po upływie 10 dni od dnia na-
stępującego po dniu skierowania 
do diagnostyki laboratoryjnej,

• osoby, które miały bliski kontakt 
z osobą zakażoną np. w pracy, 
szkole – przez 10 dni, licząc od 
dnia następującego po kontakcie,

• osoby zamieszkujące z osobą za-
każoną (izolowaną) – od dnia 
uzyskania pozytywnego wyniku 
testu przez osobę zakażoną (pod-
daną izolacji) do upływu 7 dni po 
zakończeniu izolacji osoby zaka-
żonej, 

• wybrane kategorie cudzo-
ziemców, którzy przekraczają tę 
granicę RP – przez 10 dni, licząc 
od dnia następującego po dniu 
przekroczenia granicy.

Kogo kwarantanna nie obejmuje?
Obowiązkowej kwarantannie nie 
podlegają:
• osoby zamieszkujące lub prowa-

dzące wspólne gospodarstwo 
domowe z osobą przebywającą 
na kwarantannie,

• osoby zamieszkujące lub prowa-
dzące wspólne gospodarstwo 
domowe z osobą skierowaną na 
test zarówno bezobjawową, jak 
również wykazującą objawy cho-
robowe – dopiero w przypadku 
dodatniego wyniku testu 
u osoby badanej, osoby 
z nią  współzamieszkujące są 
obejmowane kwarantanną, 
a kwarantanna osoby badanej 
przekształca się w izolację,

• osoby, które zakończyły hospita-
lizację, odbywanie izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych 
z powodu stwierdzenia zaka-
żenia koronawirusem,

• osoby wykonujące zawód me-
dyczny, pod warunkiem codzien-
nego wykonywania testu 
antygenowego przez co najmniej 
7 dni po dniu styczności ze źró-
dłem biologicznych czynników 
chorobotwórczych.

WAŻNE:

1. osoby współzamieszkujące 
z osobą na kwarantannie nie 
podlegają już kwarantannie – 
to jest np. sytuacja w której 
dziecko idzie na kwarantannę 
bo okazało się, że jego nauczy-
cielka jest chora – jego rodzice 

nie podlegają automatycznej 
kwarantannie z tego powodu.

2. osoba współzamieszkująca 
z osobą zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2, czyli taką, która 
ma pozytywny wynik testu, 
ma obowiązek poddania się 
kwarantannie – to jest sytu-
acja, w której np.: mąż ma do-
datni wynik testu na COVID-19 
i jest w izolacji, wtedy wszyscy 
razem mieszkający członkowie 
rodziny powinni poddać się 
kwarantannie.

Co to jest izolacja i ile trwa?
W  przypadku uzyskania dodat-
niego wyniku testu, kwarantanna 
przekształca się w  izolację, która 
kończy się:

• u  osób objawowych – 3 dni od 
ustąpienia objawów, ale nie 
krócej niż 13 dni od wystąpienia 
objawów,

• u osób bezobjawowych – 10 dni 
liczone od uzyskania wyniku do-
datniego (poprzedzającej kwaran-
tanny się w te 10 dni nie wlicza).

Skąd informacja o objęciu 
kwarantanną?
Informacja o  objęciu kwarantanną 
zostanie zarejestrowana w  sys-
temie informatycznym Centrum 
e-Zdrowia (system EWP). Dostęp 
do tego systemu ma m. in   Policja 
i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Status związany z  kwarantanną, 
możesz sprawdzić poprzez Interne-
towe Konto Pacjenta (IKE) – logo-
wanie: https://pacjent.gov.pl/

Kwarantanna a świadczenia 
pieniężne
Informacja o  kwarantannie w  sys-
temie EWP jest dostępna również 
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, który udostępnia je praco-
dawcom na profilu PUE ZUS. 

• Osoba skierowana na kwaran-
tannę przez Państwową In-
spekcję Sanitarną ma prawo do 
świadczenia chorobowego (wy-
nagrodzenia za czas choroby 
albo zasiłku chorobowego). Do-
tyczy to osób objętych ubezpie-
czeniem chorobowym, np. 
w związku z zatrudnieniem na 
podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenia czy prowadze-
niem działalności gospodarczej.

• Podstawą wypłaty świadczeń 
chorobowych przez pracodawcę 
lub ZUS za okres nieobecności 
w pracy z powodu obowiązkowej 
kwarantanny jest informacja 
z systemu EWP.

• Ubezpieczony poddany kwaran-
tannie w związku z zakażeniem 
koronawirusem osoby, z którą 
wspólnie zamieszkuje lub pro-
wadzi wspólne gospodarstwo 
domowe  (pozytywny wynik 
testu) powinien do wypłaty tych 
świadczeń złożyć oświadczenie 
o konieczności odbycia kwaran-
tanny. 

• Ubezpieczony, który ubiega się 
o zasiłek opiekuńczy w związku 
z opieką nad dzieckiem lub innym 
członkiem rodziny przebywa-
jącym na kwarantannie lub ob-
jętym izolacją w warunkach 

domowych, powinien złożyć 
oświadczenie o konieczności 
sprawowania tej opieki.

Więcej informacji, w  tym wzory 
oświadczeń znajdziesz na stronie:   
zus.pl.

Wsparcie w czasie kwarantanny
Jeśli podczas kwarantanny potrzebu-
jesz pomocy, np. z zrobieniu zakupów, 
możesz skontaktować się w lokalnym 
ośrodkiem pomocy społecznej. Listę 
placówek znajdziesz na 
stronie:  https://www.gov.pl/web/
koronawirus/pomoc.

Jeśli potrzebujesz wsparcia psycho-
logicznego, zajrzyj na stronę: https://
www.gov.pl/web/koronawirus/
ochrona-zdrowia-psychicznego.

Konsekwencje nieprzestrzegania 
kwarantanny
Kontrolę realizacji obowiązkowej 
kwarantanny w  warunkach domo-
wych sprawują organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż 
Graniczna, Żandarmeria Wojskowa 
lub Wojska Obrony Terytorialnej. 
Przepisy prawa przewidują możli-
wość nałożenia kary finansowej do 30 
tys. zł na osoby, które nie przestrze-
gają kwarantanny. Decyzja co do kon-
kretnej wysokości kary jest zawsze 
indywidualna.

Potrzebujesz więcej informacji  
na temat kwarantanny…
Jeśli masz dodatkowe pytania  
dotyczące kwarantanny, zadzwoń  
na całodobową infolinię do kon-
taktu z inspekcją sanitarną:  
+48 22 25 00 115.

Województwo śląskie  

Trwa budowa szpitala tymczasowego
Miejski program 

Rehabilitacja i wsparcie 
aktywności ruchowej 
seniorów

Najważniejsze informacje

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Dobra wiadomość dla mieszkań-
ców gminy Mstów. Jeszcze w tym 
roku powstaną nowe odcinki 
chodników przy drogach powiato-
wych w: Cegielni, Kucharach, Kło-
bukowicach i Wancerzowie.

Wszystkie zadania są realizowane 
na zlecenie Powiatowego Zarządu 
Dróg w Częstochowie, przy współfi-
nansowaniu gminy Mstów – sto-
sowne umowy zostały popisane 
przez Zarząd Powiatu i  wójta To-
masza Gęsiarza.

Chodnik w Kobyłczycach

Rozpoczął się czwarty- ostatni już - 
etap budowy chodnika (wraz z  od-
wodnieniem) w  ciągu drogi 
powiatowej nr 1040S w  Kobyłczy-
cach. Prace mają zostać zakończone 
do 30 listopada. Przypomnijmy, że I, 

II i III etap były realizowane w latach 
2017-2019.

Chodniki na odcinku 
Cegielnia-Kuchary

Rozpoczął się też drugi etap bu-
dowy chodnika (wraz z  odwodnie-
niem) przy drodze powiatowej 
1077S na odcinku Cegielnia-Ku-
chary. Pierwszy był realizowany 
w ubiegłym roku. Prace potrwają do 
końca listopada. 

Chodniki w Kłobukowicach  
i Wancerzowie

Drugi etap budowy chodnika w Kło-
bukowicach (pierwszy był zrealizo-
wany w  2019r.) w  ciągu drogi 
powiatowej 1028S oraz  chodnika 
w  Wancerzowie ul. Gminna 
(215mb) rozpocznie się jeszcze w li-
stopadzie   - zadanie zostanie rów-
nież zrealizowane w 2020r.   

Ma parkingu przy olsztyń-
skim Miejscu Straceń poja-
wiła się nowa tablica pa-
miątkowa. 

Gmina szczególnie dba o  to wy-
jątkowe miejsce pamięci. - Kilka lat 
temu wybrukowaliśmy drogę na 
cmentarz. W  ubiegłym roku przy 
znacznym wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego za kwotę 
ponad 100 tys. zł wyremontowa-
liśmy i  zaimpregnowaliśmy na-
grobki cmentarne oraz 
płaskorzeźby autorstwa Włady-
sława Łydżby – informują przed-
stawiciele lokalnego magistratu. 
Udało się także wymienić rabatki 

okalające symboliczną mogiłę przy 
wejściu na cmentarz i  wymienić 
wypełniający ją kamień. - Za środki 
z Ministerstwa wykonaliśmy także 
projekt techniczny remontu kapi-
talnego ogromnego monumentu 
stojącego we wschodniej części 
cmentarza, wyczyściliśmy znaczną 
część ogrodzenia, kamień i kostkę 
brukową okalające rzeźby oraz za-
konserwowaliśmy bramę wej-
ściową. Zakupionych zostało także 
kilkanaście betonowych ławek dla 
uczestników nabożeństw, które 
corocznie odbywają się na miejscu 
straceń w drugą niedzielę czerwca 
oraz w  Dzień Zaduszny - dodają. 
W  listopadzie urzędnicy mają za-
miar ponowić starania w minister-
stwie o  sfinansowanie kolejnych 
prac.

Gmina Olsztyn

Nowa tablica  
na miejscu straceń

Gmina Rędziny

Będzie podjazd dla niepełnosprawnych
Blachownia

Dofinansowanie na usługi 
opiekuńcze
Blisko 633 tys. zł dofinansowa-
nia otrzyma gmina Blachownia 
na realizację projektu związane-
go z usługami opiekuńczymi. Bę-
dzie on realizowany do jesieni 
do 2022.

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego opublikował 
listę 45 projektów z  czterech 
subregionów, które otrzymały do-
finansowanie na  „Rozwój usług 
społecznych” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020.

Gmina Blachownia znalazła się na 
trzecim miejscu listy rankingowej 
z projektem pn. „Usługi opiekuńcze 
w  twoim domu”. Tym samym uzy-
skała 93 proc. dofinansowania za-
dania wycenionego na ponad 680 
tys. zł, czyli blisko 633 tys. zł.

Celem projektu jest objęcie 
wsparciem ośmiu osób wymagają-
cych pomocy w codziennym funk-
cjonowaniu w  miejscu 
zamieszkania. Osoby te będą 
mogły w ciągu najbliższych dwóch 
lat skorzystać z  szerokiej oferty 
usług opiekuńczych w  wymiarze 
62 godzin miesięcznie. Będą to 
m.in. codziennie dostarczanie 
dwudaniowego obiadu oraz usługi 
towarzyszące takie, jak kosme-
tyczne lub fryzjerskie, a także po-
rady fizjoterapeutyczne, 
psychologiczne, dietetyczne 
i prawne.

O  to wszystkie zadbają wyspe-
cjalizowane opiekunki zatrud-
nione w  ramach projektu. Będzie 
on realizowany do jesieni do 2022 
roku przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Blachowni.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu 
gminie Rędziny z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, jeszcze w tym roku wy-
konany zostanie podjazd  dla osób 
niepełnosprawnych. Przebudowane 
zostaną także schody budynku lo-
kalnego magistratu. Niedawno wy-
brano wykonawcę prac.

Zwycięzcą przetargu nieograniczo-
nego na  realizację zadania została 
firma F.U.H. Dziedzicki z  Konopisk, 
która zobowiązała się wykonać całość 
prac kosztem nieco ponad 146 tys. zł. 
Termin ukończenia podjazdu dla nie-
pełnosprawnych i przebudowy istnie-
j ą c y c h  s c h o d ó w 
to  10  grudnia.  Wykonawca daje 
72 miesiące gwarancji.

Gmina Rędziny skutecznie apliko-
wała o środki finansowe na realizację 
projektu w  Państwowym Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach „Programu wyrówny-

wania różnic między regionami lll”. 
Pozyskała dofinansowanie w  wyso-
kości odpowiadającej 35  proc. war-
tości zadania, czyli najwyższe o  jakie 
mogły starać się jednostki samorządu 
.

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie dostępności budynku 
Urzędu Gminy Rędziny dla osób nie-
pełnosprawnych oraz  zmniejszenie 
barier architektonicznych, które na-
potykają te osoby przy wejściu 
do  urzędu poprzez wykonanie pod-
jazdu oraz  przebudowę istniejących 
schodów. Inwestycja jest niezbędna, 
tym bardziej, że w ostatnich latach za-
obserwowano wśród mieszkańców 
wzrost liczby osób niepełnospraw-
nych.

Z Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Rędziny wynika, 
że w 2016 roku w gminie było 89 osób 
korzystających z  pomocy społecznej 
ze  względu na  niepełnosprawność. 
Tymczasem zgodnie z  danymi udo-
stępnionymi przez  GOPS w  roku 

2020, liczba dorosłych osób niepełno-
sprawnych korzystających z  usług 
ośrodka i będących jednocześnie pe-
tentami urzędu gminy, wzrosła 
do 150, w tym 7 osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Ponadto 
odnotowano aż 60  osób poniżej 18. 
roku życia korzystających z  pomocy 
społecznej ze  względu na  niepełno-
sprawność, które w przyszłości będą 
petentami Urzędu Gminy Rędziny.

– Wzrastająca liczba osób niepełno-
sprawnych na  terenie naszej gminy, 
gdzie znaczna część obiektów uży-
teczności publicznej nie jest dostoso-
wana do  potrzeb osób 
niepełnosprawnych może prowadzić 
do  dalszej dyskryminacji oraz  margi-
nalizacji i  wykluczenia społecznego. 
Konieczna jest więc  realizacja zadań 
takich ja budowa podjazdu i  przebu-
dowa schodów. Po zakończeniu prac, 
osoby niepełnosprawne będą mogły 
szybciej i  łatwiej dostać się do  bu-
dynku urzędu – zwraca uwagę wójt 
Paweł Militowski.

Mstów

Nowe chodniki przy drogach powiatowych

zdj. UG Olsztyn

zdj. UG Mstów

Opracowanie: Katarzyna Gwara



PIĄTEK-NIEDZIELA 13-15 LISTOPADA 2020 7.sezon grzewczy

Ekologicznie i ciepło

Wybieramy kocioł. Na co zwrócić uwagę?
Wrzesień i październik upły-
nęły nam przy pięknej pogo-
dzie. Na temperatury też nie 
mieliśmy, co narzekać. Krót-
ko mówiąc, w tym roku je-
sień naprawdę nas rozpiesz-
cza. Nie dajmy się jednak za-
skoczyć mrozom i już teraz 
sprawdźmy, czy nasz kocioł 
grzewczy jest w pełni przy-
gotowany do pracy. Jeśli 
okaże się, że nie... trzeba za-
inwestować w nowy. Na co 
zwrócić uwagę przy jego wy-
borze? Podpowiadamy! 

Rodzaje kotłów grzewczych 

Wymiana kotła to decyzja na lata, 
dlatego powinna być podjęta roz-
ważnie. Nie należy się z nią spieszyć. 
Jeśli będzie trafiona, urządzenie bę-
dzie nam służyło przez długie lata, 
nie będziemy mieli problemów 
z awariami, a rachunki za ogrzewanie 
nie będą spędzać nam snu z powiek.  
Jakie rodzaje kotłów mamy do wy-
boru? Wśród tych nowoczesnych na 
paliwa stałe, na które warto zwrócić 
uwagę, znajdują się:

 � kotły automatyczne na eko-
groszek – są to urządzenia 
grzewcze przeznaczone do 
spalania węgla kamiennego 
w formie specjalnego granulatu 
wielkości 5-25 mm, wyposa-
żone są w podajnik retortowy;

 � kotły automatyczne na pellet 
– kotły na biomasę, które służą  
do spalania drobnego granulatu 
drzewnego o wielkości 6-8 mm,

 � kotły z ręcznym załadunkiem 
paliwa, na węgiel lub drewno.

Co istotne, na przestrzeni kilku 
ostatnich lat, w  trosce o  czystość 
środowiska, stworzono kryteria 
wymagań dla urządzeń grzewczych 
pod względem sprawności oraz 

emisji zanieczyszczeń. W  związku 
z  tym na rynku można spotkać za-
równo kotły 5 klasy, jak i kotły po-
siadające certyfikat Ecodesign 
(Ekoprojekt). Miejmy na uwadze 
fakt, że posiadanie przez kocioł 5 
klasy nie zawsze oznacza, że urzą-
dzenie spełnia również wymogi 
Ecodesignu. Te drugie mają bowiem 
bardziej rygorystyczne wymagania. 
Przed zakupem powinniśmy do-
kładnie sprawdzić, czy dany model 
rzeczywiście ma odpowiedni certy-
fikat, czy został on wydany przez 
akredytowane laboratorium ba-
dawcze, czy na pewno dotyczy kon-
kretnej mocy kotła i  jaki rodzaj 
paliwa dopuszczony jest w  nim do 
spalania. Może się bowiem okazać, 
że wybrane urządzenie spełnia 
określone wymogi, ale dopiero 
z  dodatkowym wyposażeniem 
jakim jest np. elektrofiltr. 

Zapotrzebowanie na moc

Wybierając kocioł powinniśmy się 
przede wszystkim zastanowić, jakie 
mamy zapotrzebowanie na moc, 
której potrzebujemy, aby ogrzać 
nasz budynek.  Jeśli nie mamy okre-
ślonego w  projekcie tego para-
metru, to możemy go ustalić 
w  przybliżeniu. Przyjmuje się, 
że  w  przybliżeniu dla budynków 
nieocieplanych, które zostały wy-
budowane w latach 80. i wcześniej, 
zapotrzebowanie budynku 
na  ciepło wynosi 100  W/m2  po-
wierzchni użytkowej budynku. Jeśli 
będzie to  budynek ocieplony, 
to wartość ta wynosi 70 – 80 W/m2. 
Dla domów wybudowanych nie-
dawno przyjmuje się, że  jest 
to  60  W/m2. Jeśli natomiast kom-
pletnie się na tym nie znamy, mo-
żemy poprosić o  pomoc 
specjalistów. Kolejną kwestią jest 
sposób zasilania pieca. Poza tym za-
stanówmy się nad funkcjami, które 
kocioł ma spełniać - czy ma na przy-
kład tylko ogrzewać pomieszczenie, 
czy ma produkować ciepłą wodę, 
czy ma  zasilić kilka obiegów grzew-
czych, czy w  domu mamy ogrze-
wanie podłogowe czy wyłącznie 
grzejnikowe. Dzięki temu możemy 
dobrać odpowiednią wielkość kotła, 
a co za tym idzie odpowiednią auto-

matykę – tak, aby urządzenie do-
brze funkcjonowało i  spełniało 
nasze oczekiwania w  sposób eko-
nomiczny przez cały sezon 
grzewczy.

Pod uwagę weźmy również wy-
miary kotła (musi zmieścić się w ko-
tłowni), jego budowę i  to czy jest 
wykonany z  atestowanych blach, 
wysoką sprawność cieplną (mini-
malnie 82%), rodzaj palnika, a także 
kierunek wylotu spalin – aby 
bez problemu podłączyć piec do ko-
mina, musimy szukać pieca z  wy-
lotem dopasowanym do  otworu 
kominowego lub producentów, 
którzy  oferują piece z  wylotem 
z dowolnej strony. Sprawdźmy rów-
nież, czy łatwo się go obsługuje, 
a także, jak długie i skomplikowane 
będzie czyszczenie kotła. Do-
kładnie zapoznajmy się także z gwa-
rancją – to, ile trwa i  jakie ma 
warunki mogą okazać się prioryte-
towe. Przy okazji można też spraw-
dzić dostępność i  cenę części 
zamiennych. 

Gdzie zamontować kocioł?

Współczesne kotły montuje się 
w  pomieszczeniach, które pełnią 
dodatkowo jakąś inną funkcję. Naj-
częściej jest to pralnia, bądź su-
szarnia. Urządzenia te są 
estetyczne, a  producenci  prześci-
gają się nawet w  różnego rodzaju 

rozwiązaniach designerskich. Oczy-
wiście takie pomieszczenie musi też 
spełniać określone warunki - musi 
mieć odpowiednią wentylację 
i  musi być zlokalizowane w  odpo-
wiednim miejscu.

Z jakim wydatkiem musimy się 
liczyć?

Urządzenia w  podstawowym wy-
posażeniu, czyli kocioł z  podsta-
wowym sterownikiem pogodowym, 
który steruje jednym obiegiem 
grzewczym to wydatek od 4,5 ty-
sięcy do 6 tysięcy złotych. Oczywi-
ście możemy postawić na bardziej 
urozmaicone wersje – wieloma 
urządzeniami możemy starować 
nawet zdalnie za pomocą aplikacji. 
Co warto zaznaczyć, różnica 
w  cenie pomiędzy najprostszymi 
urządzeniami, a  tymi najbardziej 
wyszukanymi wcale nie jest zatrwa-
żająca. Pamiętajmy również, że 
z  czasem wydatek na zakup no-
wego kotła c.o. zwraca się, a koszty 
ogrzewania są niższe w  porów-
naniu do pieców węglowych sta-
rego typu.

Kotły gazowe coraz  
popularniejsze

Coraz więcej osób decyduje się 
również na kotły gazowe. Łatwa ob-
sługa, stały komfort cieplny i akcep-

towalne koszty zużycia gazu 
sprawiają, że ich popularność ro-
śnie. Dzięki nim możemy ogrzać 
i  dom, i  wodę. Te sprawdzonych 
marek, dystrybuowane na rynku, są 
w pełni bezpieczne. Mają szereg za-
bezpieczeń, które sprawiają, że się 
nie zatrujemy, czy nie zaczadzimy. 
Dzięki nim mamy też pewność, że 
urządzenie nie eksploduje, a gaz nie 
będzie się ulatniał. Oczywiście 
istotne jest to, aby kupować mar-
kowy sprzęt i  aby jego montaż po-
wierzyć sprawdzonym 
instalatorom. Dzięki temu bę-
dziemy mogli bezpiecznie użyt-
kować urządzenie przez wiele lat. 

Kocioł pod kontrolą

Pamiętajmy, że jeżeli kotły nie są 
sprawdzane przynajmniej raz 
w  roku, grozi to awarią. Nie ma 
chyba nic gorszego niż niesprawny 
kocioł, gdy temperatura na ze-
wnątrz spada poniżej zera. Specja-
liści zalecają, aby dokładnej 
diagnozy dokonywać jeszcze 
przed pierwszymi mrozami. Oczy-
wiście najlepszymi miesiącami na 
sprawdzanie kotła jest sierpień 
i  wrzesień, kiedy jeszcze jest 
w miarę ciepło. Wtedy mamy pew-
ność, że jesteśmy dobrze przygo-
towani do sezonu grzewczego 
i  zima nas nie zaskoczy. Jeżeli nie 
dokonamy sprawdzenia kotła i  in-
stalacji, możemy niestety mieć 
przykrą niespodziankę. Podczas 
dokonywania przeglądu serwi-
sanci są wyposażeni w  nowo-
czesną aparaturę, elektroniczne 
analizatory spalin, detektory gazu, 
ciśnieniomierze, kompresory 
i  inne urządzenia diagnostyczne. 
Dzięki temu są w  stanie przepro-
wadzić przegląd armatury kotła, 
wszystkich pomp, wywietrzników, 
filtrów, dokonają sprawdzenia 
szczelności instalacji gazowej i ole-
jowej w  kotłowni, analizy spalin 
i ciągów kominowych, mogą prze-
prowadzić konserwację i  czysz-
czenie, a  także regulację spalania 
palników gazowych i  olejowych. 
Sprawdzenie, czy wszystko jest 
sprawne gwarantuje nam maksy-
malne wykorzystanie kotła. 

Opracowanie: Katarzyna Gwara

ciepły
dom

DODATEK:

pixabay.com
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Kotłownia to pomieszczenie, w którym za-
instalowany jest kocioł, a także inne ele-
menty instalacji, służące do ogrzewania do-
mu i wody. Bywa również tak, że jest to 
miejsce składu opału, choć najczęściej zale-
ca się wydzielenie osobnego pomieszczenia 
na jego przechowywanie. W zależności od 
rodzaju kotła, wymagania techniczne, doty-
czące pomieszczenia, w którym jest on za-
instalowany, mogą się różnić. 

Przepisy budowlane jasno wskazują, że kotły 
gazowe, olejowe lub na paliwo stałe powinny 
być zamontowane w osobnym pomieszczeniu 
domu jednorodzinnego. Każda kotłownia po-
winna spełniać konkretne wytyczne przy 
uwzględnieniu rodzaju paliwa, którym ogrze-
wany jest dom. Poszczególne wymogi dotyczą 
m.in.wielkości pomieszczenia, sposobu jego 
wentylowania czy lokalizacji. Przepisy te okre-
ślone zostały w  Rozporządzeniu w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i  ich usytuowanie oraz 
w normie PN-87/B-02411.

Wymagania w przypadku kotłowni  
gazowej

W  przypadku kotłów gazowych nie jest wy-
magane osobne pomieszczenie, pod warun-
kiem, że są one wyposażone w koncentryczne 
przewody powietrzno-spalinowe, a  ponadto 
umieszczone w  takim pomieszczeniu, które 
jest dobrze wentylowane o  kubaturze nie 
mniejszej niż 6,5 m3. Oczywiście dotyczy to 
kotłów z  zamkniętą komorą spalania. Kotły 
z  otwartą komorą, zgodnie z  przepisami 
w  większości przypadków powinny być za-
montowane w  specjalnie wydzielonych ko-

tłowniach, spełniających szereg wymagań. 
Jedynie kotły, których moc nie przekracza 30 
kW mnogą być instalowane w  pomieszcze-
niach mieszkalnych o kubaturze nie mniejszej 
niż 8 m3. Tego typu kotły gazowe o mocy po-
wyżej 30 kW muszą być obowiązkowo insta-
lowane w  specjalnie przeznaczonych 
kotłowniach o  minimalnej wysokości 2,2 m. 
Należy pamiętać, że w  sytuacji, kiedy kocioł 
jest opalany gazem płynnym, kotłownia ga-
zowa nie może znajdować się w  podziemiu, 
a  także w  obecności studzienek bądź zagłę-
bień. Ponadto w  takim pomieszczeniu, na 
ścianie zewnętrznej na poziomie podłogi, 
zgodnie z przepisami powinien znajdować się 
otwór, który zagwarantuje w  przypadku 
awarii, wydostanie się gazu na zewnątrz. 

Wymagania w przypadku kotłowni  
na paliwo stałe

Ogrzewając dom kotłem na paliwo stałe, mu-
simy liczyć się z  tym, że kotłownia powinna 
spełniać szereg wymagań technicznych. Prio-
rytetową kwestią jest oczywiście wentylacja 
kotłowni – powinna mieć charakter grawita-
cyjny. Wymiana powietrza powinna odbywać 
się za pomocą niezamykanego otworu, mają-
cego przekrój co najmniej 200 cm2 i umiesz-
czonego do 1 m nad podłogą. Z  kolei otwór 
wywiewny powinien mieć postać kanału o wy-
miarach 14 x 14 cm. Oczywiście musi być wy-
konany z  niepalnego materiału i  być 
poprowadzony ponad dach. Co do samego ko-
mina, jego minimalny przekrój powinien wy-
nosić 20 x 20 cm. Kolejnym wymogiem jest 
wpust kanalizacyjny w  podłodze kotłowni. 
Sama podłoga musi być wykonana z  niepal-
nego materiału i obita stalową blachą o szero-
kości co najmniej 0,5 metra od krawędzi kotła. 

Przepisy wskazują jasno, że kotłownia z zain-
stalowanym kotłem o  mocy do 10 kW po-
winna mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3. 
W  przypadku kotła o  mocy poniżej 25 kW, 
urządzenie musi być zainstalowane w osobnej 
kotłowni znajdującej się na kondygnacji pod-
ziemnej lub ewentualnie na poziomie po-
mieszczeń, które ogrzewa. Obowiązuje tu 
wysokość przynajmniej 2,2 m. Kotły o  mocy 
powyżej 25 kW są przeznaczone do montażu 
w  kotłowniach podziemnych lub umiejsco-
wionych na równi z poziomem terenu.  

Wymagania w przypadku kotłowni  
olejowej

Kotłowania olejowa wymaga przestrzegania 
niezwykle surowych przepisów, ponieważ wy-
ciek oleju jest nie tylko niebezpieczny dla 
mieszkańców danego domu rodzinnego, ale 
także dla całego otoczenia. Priorytetem jest 

odpowiednia wentylacja. Zastosowana 
w przypadku kotłowni olejowej powinna być 
instalacja nawiewno-wywiewna, zapewnia-
jąca co najmniej 2–3 krotną wymianę powie-
trza na godzinę. W  tym pomieszczeniu 
powinno być ponadto otwierane okno. 
Zgodnie z  przepisami, zbiornik na paliwo 
może być magazynowany w  tym samym po-
mieszczeniu, w którym znajduje się kocioł, jed-
nakże powinna zostać zachowana odległość 
minimum 1 metra. Ponadto zbiornik od kotła 
powinien być oddzielony ścianą spełniającą 
określone wymogi.  Większe niż 1 m3 pojem-
niki na olej mogą być zainstalowane przy bu-
dynku nad ziemią lub pod ziemią, bądź 
w  zupełnie osobnym pomieszczeniu tech-
nicznym. Zarówno podłoga, jak i ściany do wy-
sokości 10 cm oraz próg drzwi do kotłowni 
powinny być wodoszczelne i  charaktery-
zować się odpornością ogniową EI60. Zaleca 
się w przypadku takich kotłowni drzwi o od-
porności ogniowej EI30.

Ogrzewanie domu

Miejsce na kotłownie

Paula Nogaj

Częstochowa, ul.Wilgowa 67  www.hutmar.pl

728 339 014 
34 365 98 60

EKOGROSZEK

▪ pakowany na życzenie 10, 15, 20, 25 kg lub luzem
▪ możliwość płatności bezgotówkowej
▪ produkt polski
▪ dowóz do 20 km grati s

od 890 zł/tonę
workowany

pixabay.com
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MONTAŻ

Nasza oferta:
 nowoczesne maszyny do produkcji świec, 
zniczy oraz lampionów 

 urządzenia oraz linie produkcyjne Hegam 
znajdują miejsce u czołowych producentów 
przemysłu zniczowo-świecarskiego 
w całym kraju jak również na terenie Unii Europejskiej 

 produkcja nowoczesnych
kotłów centralnego ogrzewania

Nasze piece są gwarancją wysokiej sprawności,
twałości na lata oraz niskiej emisji spalin

Możliwość uzyskania do� nansowania
Zadzwoń i dowiedz się więcej

Współpraca z nami to:
 szeroki wybór urządzeń do produkcji zniczy/świec

 elastyczne warunki współpracy

 dogodne warunki cenowe

 doradztwo w zakresie eksplaotacji 
produkowanych przez nas maszyn

 serwis urządzeń Hegam

ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa

tel. 608 658 756

ul. Śląska 40
42-261 Rudnik Mały

NAGRZEWNICA 
CIEPŁEGO POWIETRZA 

DO HAL PRODUKCYJNYCH
 I MAGAZYNOWYCH

KOTŁY NA PELET KOTŁY NA WĘGIEL

tel. 608 658 756



Ze względu na sytuację w  kraju, związaną 
z rozwojem epidemii i wprowadzeniem trybu 
nauczania zdalnego w  szkołach, w  tym roku 
nie możemy obchodzić święta 11 XI w sposób 
tradycyjny. Chcieliśmy zatem zachęcić mło-
dzież do udziału w konkursie fotograficznym, 
który w  jakimś stopniu pozwoliłby naszej 
szkolnej społeczności uczcić ten dzień.

Chcieliśmy, aby fotografie pokazały szeroko 
pojęty patriotyzm widziany przez współ-
czesną młodzież, by ukazali za co kochają 
Polskę, jak piękna jest Polska, dlaczego są 
dumni z bycia Polakami.

Uczniowie przesłali nam wspaniałe zdjęcia, 
które zostały zamieszczone na stronie inter-
netowej szkoły. Myślę, że możemy być z nich 
dumni :) W  imieniu organizatorów – Renata 
Białowąs.
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VIII LO Samorządowe w Częstochowie

Co słychać w LOS – ie?

Miło nam poinformować o tym, że nasza szkolna gazetka "Twój 
LOS" zajęła II miejsce w  XIX Wojewódzkim Konkursie na 
"Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym"!

Opiekę nad redakcją gazety sprawują panie: Renata Białowąs, 
Ewelina Noszczyk oraz Agnieszka Kołodziej – Dudek. Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli. To dzięki waszemu 
zaangażowaniu i ciężkiej pracy powstał nagrodzony numer ga-
zetki. To Nasz wspólny sukces!!!

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Młodzież z  klas II g i  II h „bawiła się” w  tworzenie memów o  książce lub bohaterze lite-
rackim.  „Moje spotkanie z książką” to jeden z projektów, realizowanych w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. A oto efekty pracy naszych uczniów: 

Księgozbiór naszej biblioteki powiększył 
się o  669 nowych woluminów. Zostały one 
zakupione w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Tworząc listy zamó-
wień brałyśmy pod uwagę zainteresowania 
czytelnicze uczniów i  nauczycieli VIII LOS, 
mamy więc nadzieję, że zakupione książki 
będą cieszyły się dużą popularnością. Są to 
przede wszystkim nowości znanych pisarzy 
polskich i  zagranicznych, których nazwiska 

goszczą na listach bestsellerów. Na stronie 
internetowej szkoły, w  zakładce Biblioteka/
Kącik czytelnika publikujemy opisy i  re-
cenzje książek, które znalazły się na naszych 
półkach – w ten sposób zachęcamy do korzy-
stania z naszego księgozbioru :)

Póki co trwa inwentaryzowanie i  opraco-
wywanie nowych pozycji, ale już niedługo 
nasi wierni czytelnicy będą mogli je WYPO-
ŻYCZAĆ!!! 

Mimo trwającej pandemii i  przejścia 
w tryb nauki zdalnej, nie zapominamy o re-
alizowanych w  naszej szkole projektach. 
Projekt „TO(działa)My” jest realizowany 
nadal. Po porządkach w  ogrodzie i  sa-
dzeniu roślin na rabatach kwiatowych 
przyszedł czas na zajęcie się naszymi mi-
łymi „gośćmi”. Od płowy października roz-
poczęliśmy systematyczne dokarmianie 
ptaków – w  ogrodzie zostały zainstalo-

wane karmniki, gdzie umieszczamy zia-
renka i słoninkę dla małych „głodomorków”. 
Zapewniamy, że codziennie karmnik jest 
pełen smakołyków…

W spokojnym, ustronnym miejscu ogrodu 
zostały usypane kopce dla jeży, by mogły 
one przetrwać zimę. I według naszych ob-
serwacji pierwszych lokatorów już mamy :)

Oczywiście wszelkie nasze działania do-
kumentujemy na funpage’u EcoLOS.

Eco LOS nadal działa

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa w VIII LOS

Nagroda dla naszej 
gazetki szkolnej

Szkolny Konkurs Fotograficzny 
z Okazji Święta Odzyskania 
NiepodległościMemy o książce

Zd
ję

ci
a:

 LO
S



Uprawnienia kupującego w związ-
ku z umową zawartą na odległość 
– z reguły przez internet. Jak od-
stąpić od takiej umowy sprzedaży?

Zgodnie z ustawą o prawach kon-
sumenta, jednym z uprawnień kon-
sumenta, który zawarł umowę na 
odległość lub poza lokalem przed-
siębiorstwa jest możliwość odstą-
pienia od niej w ciągu - co do zasady 
14 dni. Odstąpienia takiego można 
dokonać bez podawania przyczyny. 
Konsumenci jednak często mają 
wątpliwości, od kiedy liczyć termin 
na odstąpienie od umowy, czy mogą 
odstąpić od umowy rzeczy uży-
wanej, czy przykładowo od umowy 
dotyczącej zamówień zindywiduali-
zowanych.

Co do zasady termin na odstą-
pienie od umowy wynosi 14 dni od 
objęcia zakupionej rzeczy w  posia-
danie. Jeśli konsument zawarł 

umowę, która obejmuje wiele 
rzeczy, które są dostarczane osobno 
lub partiami, termin ten należy li-
czyć od objęcia w posiadanie ostat-
niej rzeczy lub partii. Jeśli umowa 
polega na regularnym dostarczaniu 
rzeczy przez określony czas, termin 
na odstąpienie od umowy liczymy 
od objęcia w  posiadanie pierwszej 
rzeczy. Jednakże jeżeli konsument 
nie został poinformowany przez 
przedsiębiorcę o  prawie odstą-
pienia od umowy, prawo to wygasa 
po upływie 12 miesięcy od dnia 
upływu 14 dniowego terminu, 
o którym mowa powyżej.

Aby odstąpić od umowy należy 
złożyć oświadczenie o  odstąpieniu 
od umowy i do zachowania terminu 
14 dniowego wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. 
Odstąpić od umowy można w  tra-
dycyjnej pisemnej formie, lub 
w  formie elektronicznej, jeżeli 

przedsiębiorca zapewnia możli-
wość odstąpienia od umowy w  ta-
kiej formie. 

Po odstąpieniu od umowy przed-
siębiorca ma obowiązek nie-
zwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania oświad-
czenia konsumenta o odstąpieniu od 
umowy, zwrócić konsumentowi 
wszystkie dokonane przez niego 
płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy. Jeżeli konsument wybrał 
sposób dostarczenia rzeczy inny niż 
najtańszy zwykły sposób oferowany 
przez przedsiębiorcę, to ten drugi nie 
jest zobowiązany do zwrotu konsu-
mentowi poniesionych przez niego 
dodatkowych kosztów.

W  ustawie o  prawach konsu-
menta wskazane są przypadki, 

w  których nie można wykonać 
prawa odstąpienia od umowy. Po-
niżej podaję najważniejsze z nich:

Nie można odstąpić od umowy 
o  świadczenie usług, jeśli przedsię-
biorca usługę wykonał w  pełni za 
wyraźną zgodą konsumenta, który 
został poinformowany, iż po speł-
nieniu świadczenia utraci prawo od-
stąpienia od umowy; w  której 
przedmiotem świadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyproduko-
wana według specyfikacji konsu-
menta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb; 
w  której przedmiotem świadczenia 
jest rzecz ulegająca szybkiemu ze-
psuciu lub mająca krótki termin 
przydatności do użycia; w  której 
przedmiotem świadczenia są na-

grania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostar-
czane w  zapieczętowanym opako-
waniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu;

Odstąpienia od umowy można do-
konać również w  stosunku do za-
kupu rzeczy używanych. Warto 
wskazać, iż w  przypadku zakupu 
rzeczy używanych, takie rzeczy ob-
jęte są również ustawową rękojmią 
za wady fizyczne rzeczy. Zgodnie 
z  art. 568 KC odpowiedzialność ta 
wynosi dwa lata, a  w  przypadku 
rzeczy używanych może zostać 
ograniczona przez przedsiębiorcę 
nie mniej niż do roku od dnia wy-
dania rzeczy kupującemu (konsu-
mentowi).

 ■ Agnieszka Rusek
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Agnieszka Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak  
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Odstąpienie od umowy 
sprzedaży

Opracowanie: Katarzyna Gwara

W związku z kolejnymi obostrzenia-
mi, Filharmonia Częstochowska nie 
może organizować wydarzeń 
z udziałem publiczności. W zamian 
jednak zaprasza na koncerty online. 

O  zmianach w  repertuarze Filhar-
monii, zarówno dotyczących kon-
certów własnych, jak i  imprez 
organizowanych przez zewnętrzne 
agencje, instytucja informuje na bie-
żąco w  Aktualnościach na 
stronie www.filharmonnia.com.pl

UWAGA: na koncerty i imprezy prze-
niesione bilety zachowują ważność. 
Zwroty przyjmowane są wyłącznie za 
bilety zakupione w kasie Filharmonii – 
stacjonarnie bądź online. W  sprawie 
zwrotu biletów zakupionych w innych 
miejscach (portale biletowe, sklepy 
muzyczne) należy kontaktować się 
bezpośrednio z miejscem zakupu lub 
organizatorem.

FILHARMONIA ONLINE

20 listopada (o godzinie 19.00) 
na youtubowym kanale  
Filharmonii odbędzie się  
Koncert Muzyki Polskiej.

Wystąpią:
Aleksandra Świgut - fortepian
Tomasz Kulisiewicz - I skrzypce,  
Karolina Korelus – II skrzypce,  
Malwina Kęsicka – altówka,  
Adam Klocek – wiolonczela, 

Krzysztof Rajczyk - kontrabas
Tomasz Onysek – trąbka,  
Bartłomiej Pięta – trąbka,  
Stanisław Przygoda – waltornia, 
Marlena Skoczylas – puzon,  
Ireneusz Duster – tuba
Adam Klocek - prowadzenie  
koncertu

W programie: 
Witold Lutosławski – Mini uwertura 
na kwintet dęty blaszany
Aleksander Tansman – Tryptyk na 
kwartet smyczkowy
Fryderyk Chopin – Koncert 
fortepianowy e-moll op.11

Szczegóły: https://www.filharmonia.
com.pl/repertuar/1573-Koncert-muzy-
ki-polskiej-ON-LINE

Zmiany w listopadowym  
repertuarze w Filharmonii:

• 5.11.2020, godz. 15.00, 
18.15 Koncerty dla Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku   
Przeniesione Sala koncertowa

• 14.11.2020, godz. 19.00  
Varius Manx |organizator: 
Agencja Adria-Art|  
Przeniesiony na 16.05.2021 
Sala koncertowa

• 16.11.2020, godz. 18.00  
12 tenorów |organizator: 
Agencja Artystyczna Muza|  
Przeniesiony na 21.03.2021 
Sala koncertowa

• 18.11.2020, godz. 18.50  
Akademicki Koncert  
Kameralny UJD  
Przeniesiony na 13.01.2021 
Sala koncertowa

• 20.11.2020, godz. 19.00  
Koncert muzyki polskiej  
online na kanale YouTube 
Sala koncertowa

• 21.11.2020, godz. 20.00 Ira | 
organizator: Agencja Brussa|  
Przeniesiony na 14.03.2021 
Sala koncertowa

• 22.11.2020, godz. 15.00  
Klimakterium 2 |organizator:  
Agencja Artystyczna Certus|  
Przeniesiony na 27.03.2021 
 Sala koncertowa

• 23.11.2020, godz. 17.15, 
20.00 Bóg mordu |organizator: 
Teatr 6. piętro| Nie odbędą się. 
Informacje wkrótce 
Sala koncertowa

• 27.11.2020, godz. 19.00  
Koncert oratoryjny Odwołany 
Sala koncertowa

• 29.11.2020, godz. 19.00  
Muzyka z filmów Harry Potter   
Przeniesiony na 28.05.2021 
Sala koncertowa

• 30.11.2020, godz. 19.00  
10 tenorów |organizator: 
Agencja Brussa|   
Przeniesiony na 23.02.2021  
Sala koncertowa

Online

Filharmonia zaprasza na koncert
E-wizyty w ZUS cieszą się zainteresowaniem

Ponad 600 konsultacji  
w województwie śląskim
Już prawie 4 tysiące osób skorzysta-
ło z rozmowy wideo z ekspertami 
ZUS w całym kraju. W województwie 
śląskim do 9 listopada takie spotka-
nie online z pracownikami ZUS odby-
ło 667 klientów. 

Usługę tę w naszym regionie wpro-
wadzono w dwóch terminach: od 26 
października była ona dostępna dla 
mieszkańców podległych oddziałom 
ZUS w  Chorzowie, Rybniku, So-
snowcu i  Zabrzu, natomiast od 29 
października dla klientów oddziałów 
ZUS w Bielsku-Białej i Częstochowie. 
Od 4 listopada e-wizyta jest do-
stępna we wszystkich placówkach 
w  kraju.  - E-wizyty to wideoroz-
mowy z  pracownikami ZUS. Trwają 
one około 20 minut. Mogą dotyczyć 
praktycznie wszystkich spraw zwią-
zanych z ZUS, od tych emerytalnych, 
rentowych, po zasiłki czy kwestie 
związanych z  prowadzeniem firmy 
i rozliczaniem składek - mówi Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego. 
W Częstochowie, jak do tej pory zre-
alizowano 77 e-wizyt.

Najwięcej rozmów o emeryturach 
i rentach

Jak wynika z  danych ZUS najwięcej 
wideorozmów dotyczyło spraw zwią-
zanych ze świadczeniami długotermi-

nowymi, czyli emeryturami i rentami, 
a  następnie zasiłków. Sporo osób łą-
czyło się online z ZUS w celu założenia 
lub potwierdzenia profilu na Plat-
formie Usług Elektronicznych.  

- E-wizyty to bardzo wygodna 
i  bezpieczna forma kontaktu, która 
pozwala załatwić sprawy urzędowe, 
uzyskać informacje, porady w  do-
godnym dla siebie czasie i co najważ-
niejsze bez wychodzenia z  domu, 
bez specjalnego narażania się na 
kontakty z innymi osobami - dodaje 
rzeczniczka. 

Jak umówić e-wizytę

Umawianie wideorozmowy jest 
bardzo proste, wystarczy wejść na 
stronę internetową ZUS i odszukać za-
kładkę e-wizyta. Co ważne, do połą-
czenia się z ekspertami wystarczy mieć 
dostępem sprzęt z dostępem do inter-
netu, czyli smartfon, tablet czy kom-
puter, który dodatkowo wyposażony 
jest w kamerkę i mikrofon. Rozmowę 
umawiamy w  dogodnym dla siebie 
dniu i godzinie. Pierwszą rozmowę na 
każdy dzień roboczy można zamówić 
na godz. 9:00, a ostatnią na 14:05. Pod-
czas rezerwacji podajemy swoje  dane: 
imię, nazwisko, numer telefonu, adres 
e-mail, kod pocztowy miejsca zamiesz-
kania. Należy wybrać również obszar 
merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, 
emerytury i renty, firmy i pracujący, za-
łożenie profilu PUE.



PIĄTEK-NIEDZIELA 13-15 LISTOPADA 2020 13.motoryzacja

Wybrane samochody na dzień 13 listopada 2020 r.

 
 

 
 

OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 zł

BMW X6  
zakup 2018, 3.0D 313 kM,  
M pakiet F-VAT

248.800 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D, rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT,  
serwisowany

61.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, serwi-
sowany, I-wł. 
F-VAT

158.900 zł

AUDI A6 3.0 D,  
rok prod. 2014  
Quatro S-tronik, kraj.,  
serwisowany

98.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

37.900 zł

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

63.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

Q	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., 
rok prod. 2014-2016, gwarancja, I-wł., F-VAT  31-900 - 33.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., F-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 9.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-VAT  28.900 zł

Q	 SEAT CORDOBA 1999r, 1.6 E  1.900zł

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 PEUGEOT 301 1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł. 27.900 zł

Q	 MERCEDES GLC 220 2.2 Diesel 2019, krajowy, I-wł., 
serwisowany, F-VAT 166.600 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

W części częstochowskich autobu-
sów i tramwajów można już płacić 
za bilet jednorazowy w sposób 
bezgotówkowy. Terminale zbliże-
niowe uruchomiono przy 106 ka-
sownikach elektrycznych. 

Aby zakupić bilet w formie bezgo-
tówkowej, wystarczy użyć karty 
płatniczej, aplikacji typu Google Pay 
lub Android Pay na smartfonach, 
czy innych urządzeń z funkcją płat-
ności zbliżeniowych, takich jak 
opaska czy zegarek. Rozwiązanie to 
będzie działać równolegle z Często-
chowską Kartą Miejską.

-  Sukcesywnie chcemy ułatwiać 
dostępność sprzedaży biletów 
także z  wykorzystaniem nowych 

technologii. Jest to bardzo ważne 
szczególnie w  czasie ograniczeń 
pandemicznych. Podróżowanie ko-
munikacją miejską z  zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa pozostaje 
wciąż bezpieczną formą przemiesz-
czania się, dlatego zależy nam na 
wprowadzaniu rozwiązań, które 
będą do tego zachęcać i  ułatwiać 
korzystanie z  autobusu i  tram-
waju  – mówi prezydent Często-
chowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Bezgotówkowe terminale umożli-
wiają zakup biletów jednorazowych 
miejskich i podmiejskich. MPK pla-
nuje rozszerzenie systemu 
o  sprzedaż biletów czasowych 
i  weekendowych. Obecnie z  formy 
bezgotówkowej można korzystać 
na pokładach 22 pojazdów w  ta-

borze miejskiego przewoźnika (12 
autobusów MAN i  10 tramwajów 
Twist 2.0). Zakup biletów przebiega 
intuicyjnie, a  sama transakcja jest 
błyskawiczna. Do sprawdzania bi-
letów wykorzystane będą bez-
pieczne, nowoczesne terminale 
kontrolerskie (w  przypadku braku 
ważnego biletu, opłatę dodatkową 
można uiścić również kartą płat-
niczą).

Za dostarczenie i  uruchomienie 
systemu odpowiadają polskie firmy: 
R&G Plus w  zakresie systemu ka-
sownikowego oraz Bee-Tech przy 
współpracy z  Exorigo-Upos w  ob-
szarze systemu płatniczego. 
Agentem rozliczeniowym przetwa-
rzającym transakcje kartami banko-
wymi jest Elavon.

Od poniedziałku

Wakacyjne rozkłady jazdy
W związku z decyzją Rządu RP 
o zamknięciu szkół i wprowadze-
niu kolejnych ograniczeń, od 16 li-
stopada (poniedziałek) komunika-
cja miejska w Częstochowie bę-
dzie do odwołania kursować we-
dług rozkładów wakacyjnych.

- Modyfikacja rozkładu wprowa-
dzana przez częstochowski MZDiT 
wynika przede wszystkim ze zmiany 
struktury grup pasażerów podróżu-
jących środkami MPK – mówi Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT 
w  Częstochowie. - Po ponownym 
wprowadzeniu zdalnego nauczania, 
z  komunikacji miejskiej   w  zni-
komym stopniu korzystają aktualnie 
dzieci i młodzież, a w większym - do-
jeżdżający do pracy dorośli. Zapew-

nienie płynności w  dowozie do 
pracy częstochowianek i częstocho-
wian jest więc obecnie priorytetem. 
Czasowa zmiana rozkładów jazdy 
na wakacyjne podyktowana jest 
także - wynikającymi z  pandemii - 
problemami kadrowymi wśród kie-
rowców autobusów komunikacji 
miejskiej, np. liczne kwarantanny – 
wyjaśnia Maciej Hasik.

Przy tej okazji przypominamy, że 
w środkach publicznego transportu 
zbiorowego obowiązuje w  całej 
Polsce limit napełnienia do maksy-
malnie 30% nominalnej pojemności 
pojazdu. Ze względów bezpieczeń-
stwa kierowca przebywa w  strefie 
wydzielonej, a wszyscy pasażerowie 
mają obowiązek podróżowania 
w  maskach zasłaniających górne 
drogi oddechowe.

Opracowanie: Katarzyna Gwara

MPK

Za bilet zapłacisz bezgotówkowo
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MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód 
z PRL - zadbany z dokumentami 
np. Fiat 125p, 126p , syrena ,  
mikrus , moskwicz , wołga WSK , 

WFM , JUNAK , OSA i inne ciekawe  
tel. 608 097 274

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

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTO-
ROWER   Z PRL-U zapomniany, za-
stały w garażu np. Warszawa, Syre-
na, Moskwicz, Wołga, Skoda, Zaporo-
żec, Junak, WFM, WSK, Osa, Komar,  
Motorynka i inne . Tel. 608 097 274

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

 Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

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

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermi-
nowy, ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

 Q Mieszkanie 44,8 m2 w Często-
chowie, dzielnica Śródmieście. 

M-3, dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, balkon, piwnica. 
Cena 239 tys. zł. Tel. 505 677 
864.

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

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

 Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka 
lelowska / gmina żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

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

 Q Działka budowlana na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

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

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Pracownik gospodarczy, złota 
rączka. Zatrudnimy doświadczone-
go pana do prac fizycznych w fir-
mie produkcyjnej oraz do pielęgna-
cji ogrodu i warzywniaka. Wyma-
gana umiejętność korzystania 
z różnych narzędzi. Główne obo-
wiązki to drobne naprawy, dbanie 
o czystość i porządek na terenie fir-
my, pomoc przy maszynach na 
hali produkcyjnej. Kontakt tel. w go-
dzinach 9-16 pod nr. 783 783 387 .

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

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/wy-
oblacza tel. 601 505 520

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

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

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

 Q Kobieta lat 41 szuka pracy, wyklu-
czone towarzyskie, tel. 517 309 982

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

 Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Ryszarda Welgryna

człowieka niezwykle życzliwego,  
przyjaciela środowisk sportowych
twórcę niezliczonej ilości medali  

i pamiątek sportowych
właściciela F-my Art-metal,  

wielkiego miłośnika medalierstwa.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF Sportowiec

Częstochowski Związek Towarzystw
Krzewienia Kultury Fizycznej

Klub Seniora AZS Częstochowa

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Ryszarda Welgryna
 Wyrazy współczucia dla Rodziny
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PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa  
vs. Lech Poznań
Po bezbramkowym remisie z Wi-
słą Kraków, Czerwono-Niebieskim 
przyjdzie zmierzyć się w meczu 
wyjazdowym z Lechem Poznań. 
Spotkanie w ramach 10. kolejki 
PKO Ekstraklasy zostało zaplano-
wane na niedzielę 22 listopada. 
Początek meczu o 12:30.

Znany jest już szczegółowy ter-
minarz 11. kolejki rozgrywek. 
Raków Częstochowa zagra na 
GIEKSA Arenie z  Wartą Poznań 
w  niedzielę 29 listopada o  godz. 
15:00. Mecz będzie transmito-
wany na kanale Canal+ Sport.

Piłkarki Skry Ladies w minioną sobotę wygrały na 
wyjeździe z rezerwami Medyka Konin 2:0, zapewnia-
jąc sobie tym samym pozycję liderek tabeli drugiej li-
gi zachodniej po rundzie jesiennej. Na swoim koncie 
podopieczne Marty Miki i Patryka Mrugacza mają aż 6 
punktów przewagi nad drużyną WAP Włocławek. 

Jak podkreśla klub, wygrana w Koninie jest niezwykle 
cenna, ponieważ każdy, kto interesuje się kobiecym fut-
bolem wie, że zespół Medyka to absolutna krajowa czo-
łówka. - Osiągnęliśmy bardzo ważne zwycięstwo. Trzy 
punkty zdobyte na tak trudnym terenie pozwolą nam 
umocnić się na pozycji lidera i zakończyć rundę jesienną 
bez porażki. Przed meczem dziewczyny wiedziały, że bez 
pełnego zaangażowania, determinacji i  dyscypliny tak-
tycznej będzie trudno wygrać z rezerwami Medyka, które 
były wzmocnione zawodniczkami z  ekstraligi. Cala dru-

żyna zagrała bardzo dobrze w defensywie. Dwa karne po 
których strzeliliśmy bramki były jak najbardziej słuszne. 
Przy wyniku 0:2 w przerwie uczulałam moje podopieczne, 
że to jeszcze nie koniec i dalej konsekwentnie muszą reali-
zować wszystkie założenia. Po przerwie stworzyliśmy 
sobie dwie 100% sytuację, piłka nie chciała jednak tym 
razem wpaść do bramki. Do końca kontrolujemy sytuacje 
boiskowe. Medyk nie był w  stanie nam dzisiaj zagrozić. 
Wielkie BRAWA dla całej drużyny … przez pełne  
90 minut ciężko pracowały na ten sukces.

Na osobne pochwały zasłużyła Tosia która fanta-
stycznie obroniła rzut karny. To był jej kolejny bardzo 
dobry występ – podsumowała spotkanie z  Medykiem 
trenerka Marta Mika. Po kapitalnych jesiennych zmaga-
niach Skry Ladies, kibice z  niecierpliwością czekają  
na wiosenne rozgrywki, w których częstochowska dru-
żyna ma szanse zawalczyć o awans do pierwszej ligi. 

Piłkarz miesiąca

Ivan Lopez wyróżniony
Zawodnik Rakowa Częstochowa – 
Ivan Lopez został Piłkarzem Paź-
dziernika 2020 PKO Ekstraklasy. 
Wyróżnienie to po raz pierwszy 
powędrowało do przedstawiciela 
czerwono-niebieskiej drużyny.

- Ivan Lopez pierwsze szlify 
w  najwyższej polskiej lidze zaczął 
zbierać dopiero w drugiej połowie 
września. Do pierwszego składu 
aktualnego lidera rozgrywek trafił 
zaś miesiąc później. Oba paździer-
nikowe starcia, w  których rozpo-
czynał rywalizację w  wyjściowej 
„jedenastce” skończył z dubletami. 
Jako drugi po Flavio Paixao gracz 
w  tej edycji zmagań zanotował 
więcej niż jednego gola w  dwóch 
kolejkach z  rzędu. Średnio w  paź-
dzierniku trafiał do siatki rywali co 
41 minut 15 sekund gry! Jedna 
z  tych bramek została zdobyta 
bezpośrednio z  rzutu wolnego – 
informuje PKO Ekstraklasa - 
Dzięki tym osiągnięciom napastnik 

Rakowa Częstochowa został wy-
brany Piłkarzem Października 
PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jest 
on pierwszym graczem w  historii 
tego klubu z  takim laurem na 
koncie. Ekipa spod Jasnej Góry zo-
stała zaś dwudziestym zespołem, 
w barwach którego zawodnik uzy-
skał takie wyróżnienie! Po-
przednim debiutantem była Wisła 
Płock (za sprawą Dominika Fur-
mana). Stało się to także w  paź-
dzierniku - dokładnie rok temu 
– dodaje. Co istotne, po raz 
pierwszy od półtora roku wyróż-
nienie trafia do zawodnika, który 
rozgrywa w  Ekstraklasie swój de-
biutancki sezon. Ostatnim piłka-
rzem, który taki sukces osiągnął, 
był Zvonimir Kozulj. Został on Pił-
karzem Miesiąca w  maju 2019 
roku, jednakże pod koniec premie-
rowej edycji. Napastnik Rakowa 
wygrał natomiast nieco ponad 
miesiąc od rejestracji w  najwyż-
szej polskiej lidze, co można uznać 
za spory sukces.

Franciszek Karczewski, startujący 
w klasie 250 cc odnotował kapi-
talny sezon. 14-letni zawodnik wy-
grał Puchar Polski w tej kategorii, 
a ponadto zajął drugą lokatę w cy-
klu Pucharu Ekstraligi 250 cc. Te-
raz czekają Franka kolejne sporto-
we wyzwania.

- W  sezonie 2021 młodzian bę-
dzie mógł już bowiem startować 
w  klasie 500 cc. Po zdaniu egza-
minu na certyfikat “Ż” rozpocznie 
występy w  Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów oraz w sze-
regu imprez młodzieżowych. Od 
2022 roku Karczewski będzie mógł 
już natomiast reprezentować 
barwy Eltrox Włókniarza Często-
chowa w  PGE Ekstralidze – infor-
muje klub i  gratuluje Frankowi 
dotychczasowych sukcesów, trzy-
mając kciuki za jego występy 
w wyższej klasie. 

Tenisistki stołowe Bebetto AZS UJD zakończyły 
pierwszą rundę sezonu pokonując we własnej hali  
Asterm Dojlidy Białystok  3:0. Zwycięstwo to było 
dziewiątym triumfem podopiecznych Joanny Narkie-
wicz w tym sezonie.

- Początek spotkania był dość nerwowy. Roksana Za-
łomska wygrała w pięciu setach z Kamila Gryko. W dru-
giej grze liderka częstochowskiego zespołu Tetiana 
Bilenko pokonała bez większych problemów 3:0 Julię 
Jackowska. W trzecim pojedynku Sandra Wabik poko-
nała 3:1 Michalinę Górską. Bebetto AZS UJD z dorob-
kiem 25 punktów zajął  druga pozycję w tabeli. W tym 
sezonie rozegrał dziesięć spotkań, dziewięć wygrywając 
i  jedno przegrywając.   W  rankingu indywidualnym 
Tetiana Bilenko zajmuje pierwsze miejsce mając bilans 
15 -2 – informuje klub. Druga runda zmagań rozpocznie 
się w styczniu ze względu na udział zawodniczek w zgru-
powaniach kadry, a  także w  imprezach ogólnopol-
skich  i międzynarodowych.

Bebetto AZS UJD Częstochowa – 
Asterm Dojlidy Białystok 3:0
Roksana Załomska –  Kamila Gryko 3:2 (8:11, 11:4, 
13:11, 9:11, 11:3 )
Tetiana Bilenko – Julia Jackowska 3:0 (11:2, 11:4, 11:2)
Sandra Wabik – Michalina Górska 3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 
11:3)

Włókniarz Częstochowa

Nowy rozdział Franka 
Karczewskiego

II liga Siatków Mężczyzn

Piąte z rzędu zwycięstwo Eco-Team 
AZS Stoelzle Częstochowa

II liga kobiet

Skra Ladies mistrzem jesieni

Bebetto AZS UJD

Akademiczki zakończyły rundę wygraną
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Siatkarze Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa nie 
zwalniają tempa. W minioną niedzielę podopieczni 
Wojciecha Pudo odnotowali piąte z rzędu zwycięstwo 
w rozgrywkach II ligi. Bez straty seta pokonali NKS 
Start Namysłów.

Częstochowska drużyna była zdecydowanym fawo-
rytem tego spotkania i  spełniła oczekiwania kibiców. 
Trener Wojciech Pudo od początku spotkania dał szansę 
gry dwóm juniorom – Bartoszowi Żaczkowi oraz Jaku-
bowi Wichórowi. - Gospodarze od pierwszej akcji narzu-
cili swój rytm gry, szybko budując solidną zaliczkę, dzięki 
czemu mogli grać „na luzie”. Po drugiej stronie siatki za-
częły się natomiast mnożyć błędy, które nie pozwoliły 
gościom złapać wiatru w  żagle. Seta zakończył punk-
towy blok AZS-u. Podobny przebieg miał drugi set, 
w którym emocje związane z wynikiem trwały do stanu 
8:8, później pełną kontrolę na boiskowymi wydarzeniami 
przejęli częstochowianie, którzy wygrali do 15 – relacjo-
nuje klub. Najwięcej emocji przyniosła jednak trzecia 
partia meczu, w  której trener Biało-Zielonych oprócz 
wspomnianych juniorów postawił także na Wiktora 
Płatkowskiego, Mateusza Holesza oraz Michała Jarmo-
łowskiego, który już w premierowej partii zastąpił Mi-
chała Żuka. Kilka nieskończonych akcji przez AZS 
sprawił, że goście prowadzili 18:14. Gospodarze nie 
chcieli jednak przedłużać tego meczu i za sprawą uda-

nych akcji Łukasza Pałuszki odrobili straty, a później po-
stawili kropkę nad „i”.

– Ten mecz należał do tych, w których najważniejsza 
jest koncentracja i wiedzieliśmy, że jeśli narzucimy swój 
rytm gry to wygramy to spotkanie. Wspomnianej kon-
centracji zabrakło w  trzeciej partii, ale zdołaliśmy 
odrobić straty i  wygrać ten mecz w  trzech setach – 
mówił po spotkaniu rozgrywający Bartosz Żaczek.

Niedzielne zwycięstwo było piątym z rzędu triumfem 
siatkarzy Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa, którzy 
zajmują obecnie  pozycję wicelidera w tabeli.

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa : NKS Start 
Namysłów 3:0 (25:16, 25:15, 25:21)
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tel. 888 804 444   biuro@pamar.pl

USŁUGI  BUDOWLANE

 Ocieplanie
 Osuszanie
 Termomodernizacja 

budynków

TWOJA .plPAKA
PRZESYŁKI KURIERSKIE I PALETOWE

PRZESYŁKI KURIERSKIE

PRZESYŁKI 
PALETOWE

PRZESYŁKI KURIERSKIE

PRZESYŁKI 
PALETOWE

ZAGRANICZNE
POLSKIE Do końca roku 2020na hasło

Prowadzisz firmę?Zapytaj o ofertę!

10% RABATU!

ZYCIECZESTOCHOWY

Częstochowa, ul. Kopernika 21
798 365 365
509 077 044


