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POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

- System e-TOLL to nowoczesne 
rozwiązanie, oparte na technologii 
pozycjonowania satelitarnego. 
Umożliwia kompleksową obsługę 
online bez konieczności wizyty w 
punkcie obsługi klienta i podpisania 
umowy. Rozwiązania systemu po-
zwalają użytkownikom na wgląd 
w historię opłat i wygodne zarzą-
dzenie swoim kontem, dają też 
możliwość wyboru urządzenia do 
przekazywania danych geolokaliza-
cyjnych – informuje szef Krajowej 
Administracji Skarbowej Magda-
lena Rzeczkowska. - Zapewniliśmy 
branży transportowej 3 miesiące 
okresu przejściowego, czyli rów-
noległego funkcjonowania dwóch 
systemów i cały czas staramy się 
wspierać przedsiębiorców w dosto-
sowaniu się do zmiany. Temu służą 
ulga podatkowa na wyposażenie po-
jazdów w urządzenia OBU/ZSL oraz 
obniżone stawki w e-TOLL.  Kie-
rowcy pojazdów osobowych mogą 
nadal opłacać przejazdy po auto-
stradach w sposób manualny, ale 
ich też zachęcamy do korzystania z 
nowego systemu

– dodaje Magdalena Rzeczkowska.

Wygaszenie viaTOLL

Od 1 października system e-TOLL 
jest jedynym do wnoszenia opłaty 
elektronicznej.  Od tego dnia nie 
działa system viaTOLL oraz urzą-
dzenia viaBOX i viaAUTO. Dotych-
czasowi użytkownicy tych urządzeń 
powinni korzystać z aplikacji mo-
bilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokła-
dowych kompatybilnych z e-TOLL.

Należy pamiętać, aby wyreje-
strować się z systemu viaTOLL. 
Można to zrobić również po 30 
września. Na odzyskanie kaucji za 
urządzenie pokładowe (tzw. OBU/
viaBOX) oraz przeksięgowanie 
środków z rachunku viaTOLL użyt-
kownicy mają czas do 30 września 
2022 r. Informacje jak wyrejestrować 
się z viaTOLL dostępne są na stronie 
etoll.gov.pl.

System e-TOLL działa od 24 
czerwca. Umożliwia opłacanie prze-
jazdów pojazdów ciężkich i lekkich. 
Systemem objęta została sieć dróg 
płatnych dla pojazdów ciężkich (ok. 
3 700 km). Na odcinkach autostrad 
zarządzanych przez GDDKiA, czyli 
A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław 
– Sośnica z systemu e-TOLL mogą 
korzystać również użytkownicy po-
jazdów lekkich.

Przejazdy pojazdów lekkich

Użytkownicy pojazdów lekkich 
(aut osobowych i motocykli) mogą 
korzystać z manualnego sposobu 
poboru opłat do 30 listopada. Po 
tej dacie manualny system zostanie 
wyłączony, a na państwowych auto-
stradach przejazd będzie odbywał 
się w trybie „free flow”, bez zatrzy-
mywania się przed bramkami.

Kierowcy samochodów osobo-
wych, którzy od 1 grudnia nie będą 
korzystać z aplikacji e-TOLL PL lub 
z urządzeń pokładowych do prze-
kazywania danych geolokalizacyj-
nych, opłacą przejazd poprzez zakup 
biletu autostradowego (e-biletu).  
Użytkownicy motocykli od 1 grudnia 
również będą mogli opłacać prze-
jazdy w aplikacji e-TOLL PL lub ku-
pując bilet autostradowy.

Warto mieć świadomość nadcho-
dzących zmian, bo kary są wysokie. 
Wjazd na płatny odcinek osobówką 
bez ważnego biletu lub prawi-
dłowo działającej aplikacji będzie 
kosztował 500 zł. Taki sam mandat 
przewidziano także za nieczytelne 
tablice rejestracyjne, ich brak lub 
umieszczenie w miejscu do tego nie-
przystosowanym.

 ■ Katarzyna Gwara

Uwaga kierowcy

Wyższe kary  
za brak biletu 
na autostradach
Wraz z nadejściem pierwszego października dotychczasowy systemu poboru opłat na autostradach 
przeszedł do historii. Zastąpił go nowocześniejszy e-TOLL. Obejmuje on swoim zasięgiem pojazdy  

o masie powyżej 3,5 tony, zestawy osobowe z przyczepą czy autobusy, ale nie tylko.  
Będzie on bowiem dotyczył również osobówek -  warto mieć tego świadomość, bo kary są wysokie.
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W historii śląskiej policji

Pierwsza kobieta 
powołana na stanowisko 
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Olsztyn
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zostanie wyremontowana
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Budżet obywatelski

Wiemy, 
które projekty  
zostaną zrealizowane
Na podstawie 34 351 ważnych 
głosów oddanych w III edycji 
wojewódzkiego budżetu oby-
watelskiego powstała lista 
zadań do realizacji w  2022 
roku.

W  III edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
mieszkańcy województwa 
śląskiego zdecydowali o  roz-
dysponowaniu kwoty 10 mi-
lionów złotych (5 milionów na 
pulę EKO i  5 milionów na pulę 
REGIO). Propozycje zadań były 
składane od 6 kwietnia do 16 
maja, natomiast między 1 a  19 
września mieszkańcy regionu 
w  głosowaniu elektronicznym 
za pośrednictwem strony ebo.
slaskie.pl wybierali te projekty 
spośród puli EKO i REGIO, które 
w  ich ocenie były najciekawsze 
i najpotrzebniejsze.

W  pierwszej kolejności do re-
alizacji zostały przeznaczone 
te zadania, które uzyskały naj-
większą liczbę punktów, do 
momentu wyczerpania puli 
środków finansowych przezna-
czonych na Marszałkowski Bu-
dżet Obywatelski w  puli EKO 
oraz w  danym podregionie puli 
REGIO. Z  niewykorzystanych 
środków stworzona została 
pula wolnych środków przezna-
czona na zadania z  największą 
ilością głosów, które nie zo-
stały wybrane do realizacji przy 
pierwszym podziale środków. 
Wybrano te zadania, które mie-
ściły się w  puli. W  przypadku, 
gdy środki na realizację kolej-
nego zadania z  listy nie były 
wystarczające, uwzględniono 
pierwsze z  następnych zadań 
na liście, którego koszt nie spo-
wodował przekroczenia dostęp-
nych wolnych środków.

Listę zadań do realizacji w  ra-
mach III edycji Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
zatwierdził Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego. Znajduje 
się na niej 38 zadań na łączną 
kwotę prawie 10 milionów 
złotych. Realizowane będzie 
8 zadań w  puli EKO na łączną 
kwotę 4.924.152,00 zł oraz 28 
zadań w  puli REGIO na łączną 
kwotę 4.862.402,00 zł.

W  naszym podregionie zo-
staną zrealizowane trzy zadania 
za łączną kwotę 510.240,00 zł. 
Głosami mieszkańców zdecydo-
wano, że w  Wojewódzkim Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej nad 
Matką, Dzieckiem i  Młodzieżą 
w  Częstochowie powstanie 
klimatyzowana przychodnia. 
Koszt inwestycji to 271 tysięcy 
złotych. Poza tym realizowany 
będzie program „Trenuj, Graj, 
Zwyciężaj - aktywność pił-
karska dla dzieci”. Adresatami 
będą dzieci w  wieku wcze-
snoszkolnym z  powiatów 
myszkowskiego, kłobuckiego, 
częstochowskiego oraz miasta 
Częstochowa. Zadanie będzie 
kosztować 125 tysięcy złotych. 
Mieszkańcy głosowali również 
za pomysłem zorganizowana 
zawodów  lekkoatletycznych dla 
wszystkich klas szkół podsta-
wowych, szkół ponadpodstawo-
wych oraz osób dorosłych. Mają 
w nich wziąć udział mieszkańcy 
co najmniej dwóch powiatów. 
Organizacja sportowej rywali-
zacji kosztować będzie 114 ty-
sięcy 200 zł.

Wybrane i  zatwierdzone za-
dania zostaną zrealizowane 
przez Samorząd Województwa 
w  2022 roku. Szczegółowe 
informacje na ten temat znaj-
dziemy na www.bo.slaskie.pl
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Częstochowa

Ratownik 
medyczny  
z zarzutami

MZD

Koniec inwestycji na alei Niepodległości
Prace związane z  przebudową alei 
Niepodległości dobiegają końca. 
W  sobotę, 2 października,  w  godzi-
nach 7.00-14.00 zostanie wstrzymany 
ruch na odcinku od zajezdni MPK do 
ulicy Jagiellońskiej. Będzie on  
nieprzejezdny zarówno dla samo-
chodów, jak i autobusów MPK. Jest to 
związane z  zaplanowanym układa-
niem nowej nawierzchni jezdni.

- Zamknięcie najłatwiej będzie można 
ominąć kierując się przez ul. Równoległą 
do ul. Jagiellońskiej. Niemożliwy będzie 
też przejazd przez torowisko w  ul. Po-
wstańców Śląskich, na którym także fina-
lizowane będą prace remontowe, nowe 
nawierzchnia wypełni wyeksploatowany 

fragment – informuje Maciej Hasik, 
rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.

Dla pasażerów komunikacji autobusowej 
zostaną wprowadzone  
następujące objazdy:

• Linie nr 12, 58 i  100 będą kursować 
pomiędzy węzłem ESTAKADA, a przy-
stankami RÓWNOLEGŁA przez ulice 
Jagiellońską i Równoległą

•  Linia nr 38 będzie rozpoczynać kursy 
w  kierunku Dźbowa od przystanku 
BUKOWA przy ul. Jagiellońskiej, 
a  kursy zaplanowane do ZAJEZDNI 
MPK będą się kończyły na przystanku 
zastępczym przy ul. Źródlanej, przed 
wjazdem do zajezdni autobusowej;

• Linie nr 35, 53, 65 i  68 od strony Po-

czesnej i Błeszna będą kursować z Alei 
11 Listopada przez Jagiellońską i Źró-
dlaną do przystanku zastępczego przy 
zajezdni autobusowej. Kursy w stronę 
Błeszna i gminy Poczesna będą rozpo-
czynać się na przystanku BUKOWA 
przy ul. Jagiellońskiej, po czym au-
tobusy obsłużą przystanki KASZTA-
NOWA i  PZU i  dalej będą kursować 
bez zmian.

Na trasach objazdowych obowiązują 
w  obu kierunkach wszystkie przystanki 
pośrednie. Tramwaje linii nr 2 i 3 na Alei 
Niepodległości będą kursować bez żad-
nych zmian. - Będzie to ostatnia tego 
typu niedogodność w  poruszaniu się 
w  obrębie inwestycji w  al. Niepodle-
głości – podsumowuje Maciej Hasik.

Konkurs

Aktywni seniorzy poszukiwani!
Przed nami już kolejna edycja orga-
nizowanego przez Wojewodę 
Śląskiego konkursu na najaktyw-
niejszego seniora w  województwie 
śląskim. Odbywa się on w dwóch ka-
tegoriach – kobiety i  mężczyźni. 
Laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej 
seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 
lat i  wyróżniać się swoim działaniem na 
rzecz środowiska osób starszych oraz inte-
gracji międzypokoleniowej. Kandydatów 
zgłaszać mogą osoby fizyczne, gminy, or-

ganizacje pozarządowe i  inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicz-
nego na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać 
należy do 22 października poprzez odpo-
wiedni formularz. Wymagane dokumenty 
należy przesłać z  dopiskiem „Konkurs – 
AKTYWNY SENIOR”  w  formie elektro-
nicznej (skan) na adres kostiwr@katowice.
uw.gov.pl lub za pośrednictwem poczty 
na adres Śląski Urząd Wojewódzki, ul. 
Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub do-
starczyć do kancelarii Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w  Katowicach, przy ul. 

Jagiellońskiej 25, pokój 161.
To już czwarta odsłona konkursu Woje-

wody Śląskiego „Aktywny Senior”, który 
organizuje działająca przy Wojewodzie 
Śląskim Rada ds. Rodziny. W  ubiegło-
rocznej edycji wygrali: Irena Pąchalska 
z  Chorzowskiej Rady Seniorów,  zaan-
gażowana w  działania w  środowisku lo-
kalnym. Kieruje m.in. klubem „Seniorzy 
w Podróży”. Natomiast tytuł Aktywnego 
Seniora przyznano Józefowi Brodzie 
z  Istebnej, folkloryście, multiinstrumen-
taliście, budowniczemu instrumentów 
ludowych, pedagogowi i społecznikowi.

Pięć zarzutów częstochowska prokuratura posta-
wiła ratownikowi medycznego z  Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Jest on po-
dejrzany o  molestowanie seksualne dwóch 
koleżanek z  pracy oraz jednej z  pacjentek. Męż-
czyzna wkrótce stanie przed sądem.

O  całej sprawie śledczych poinformował dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Czę-
stochowie. Wcześniej bowiem skarga na ratownika 
wpłynęła do szpitalnej komisji do spraw mobbingu 
i  innych zachowań niepożądanych.  Przeprowadzono 
wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i  na tej pod-
stawie zawiadomiono organy ścigania. Do przestępstw 
miało dochodzić w  okresie od stycznia 2019 roku do 
kwietnia 2021. - W toku śledztwa prokurator postawił 
ratownikowi medycznemu pięć zarzutów popełnienia 
przestępstw. Dotyczą one dopuszczenia się wobec 
dwóch koleżanek z pracy tak zwanych innych czynności 
seksualnych, uporczywego nękania tych kobiet, a także 
grożenia pozbawieniem życia – wyjaśnia prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w  Częstochowie. - Kolejny zarzut dotyczy usiłowania 
doprowadzenia pacjentki szpitala do tak zwanej innej 
czynności seksualnej. Mężczyzna miał wykorzystać jej 
bezradność spowodowaną nietrzeźwością – dodaje 
prokurator Ozimek. Podejrzany nie przyznał się do za-
rzucanych mu czynów.

Prokurator wystąpił do sądu z  wnioskiem o  tym-
czasowe aresztowanie. Ten jednak go uchylił. Wobec 
tego mężczyzna ma dozór policyjny, zakaz zbliżania się 
pokrzywdzonych, a także zakazano mu wykonywania 
zawodu ratownika medycznego.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Jeśli ZUS przyznał prawo do 
emerytury w  czerwcu tego 
roku, przeliczy jej wysokość na 
korzystniejszych zasadach. Nie 
trzeba składać w  tej sprawie 
żadnego wniosku.

– Dzięki nowej ustawie, przy 
ustalaniu wysokości emery-
tury w  czerwcu będziemy mogli 
uwzględnić dodatkowe walo-
ryzacje kwartalne, które dotąd 
nie przysługiwały. Kluczowe jest 
to, że waloryzacje kwartalne, 
w szczególności za I kwartał roku, 
są korzystniejsze niż waloryzacja 
roczna – wyjaśnia prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.

Zakład ponownie obliczy wy-
sokość emerytur, o  które wnio-
skowano w  czerwcu 2021 roku. 
Dotyczy to również emerytur 
przyznanych w czerwcu z urzędu 
(osobom uprawnionym do renty, 
które ukończyły wiek emerytalny) 
oraz rent rodzinnych po osobach 
zmarłych po 31 maja 2021 r.

Na przeliczenie świadczeń ZUS 
ma 30 dni od wejścia odpowied-
niej ustawy w  życie (od 18 wrze-
śnia). Emeryci i  renciści, których 
te przepisy dotyczą, dostaną wy-
równanie świadczenia od dnia, 
w którym im ono przysługiwało.

Ustawa zmienia zasady wyli-
czania emerytur na stałe. Dlatego 
w przyszłości osoby, które osiągną 
wiek emerytalny w  czerwcu, 
bez obaw mogą składać wnioski 
o świadczenia w tym miesiącu.

W  poprzednich latach (nie li-
cząc roku 2020 r.) osoby, które 
składały wniosek o  emeryturę 
w  czerwcu, otrzymywały świad-
czenie niższe, niż gdyby wystąpiły 
z takim wnioskiem np. w maju lub 
lipcu. W  ramach Tarczy Antykry-
zysowej udało się wprowadzić 
szczególne przepisy dla osób, 
które przeszły na emeryturę 
w czerwcu 2020 roku. ZUS ustalał 
im emeryturę w  ten sam sposób 
jak emeryturę majową, o ile takie 
rozwiązanie było dla tych osób 
korzystniejsze.

– Nasze wyliczenia wskazują, 
że emerytura czerwcowa wyli-
czona na dotychczasowych zasa-
dach byłaby niższa od majowej 
o ok. 5% oraz o 12% od lipcowej. 
Daje to nawet kilkaset złotych 
miesięcznie, w  zależności od wy-
sokości emerytury – podkreśla 
profesor Uścińska.

Co roku ZUS doradzał klientom, 
aby, jeśli to możliwe, nie przecho-

dzili na emeryturę w czerwcu, lecz 
poczekali przynajmniej do lipca. 
– Nasze działania przynosiły 
efekty, ponieważ swoją decyzję 
o  przechodzeniu na emeryturę 
w  czerwcu przekładało kilkana-
ście tysięcy osób. W latach 2018–
2019 liczba osób, które przeszły 
na emeryturę w  czerwcu, stano-
wiła ok. 1% ogółu przyznanych 
w  danym roku emerytur – mówi 
prezes ZUS.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Kto zyska?

Czerwcowe emerytury do przeliczenia
Powstaną kolejne sygnalizacje

Chcą poprawić 
bezpieczeństwo  
na przejściach
Bezpieczeństwo pieszych na 
DK11 w  Lublińcu, Glinicy, Cia-
snej, na DK43 w Kłobucku oraz 
na DK91 w Rudnikach wkrótce 
ma zostać poprawione. W  ra-
mach inwestycji powstaną 
między innymi kolejne sygnali-
zacje świetlne.

Zakres inwestycji 

Wykonawca, firma GRAMAR 
z  Lublińca, ma 12 miesięcy na 
realizację przedmiotu umowy. 
Opracuje dokumentację projek-
tową i  projekt docelowej organi-
zacji ruchu, a  następnie zrealizuje 
roboty budowlane i  montażowe 
sygnalizacji świetlnej oraz dedy-
kowanego oświetlenia. Tam, gdzie 
to zasadne, powstaną też chodniki 
prowadzące do przejść dla pie-
szych oraz skorygowana zostanie 
geometria skrzyżowania. Koszt 
prac to 3 156 180 zł. 

Drogowe sygnalizacje świetlne  

Drogowe sygnalizacje świetlne  
powstaną na skrzyżowaniu DK11 
z  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
w  Lublińcu. Poza tym będzie też 
dedykowane dla przejść dla pie-
szych oświetlenie. Dodatkowo za-
montowane zostanie oświetlenie 
skrzyżowania.

Ostrzegawcze sygnalizacje 
świetlne

Z  kolei pięciu lokalizacjach po-
wstaną ostrzegawcze sygnalizacje 
świetlne.

 ● Pierwsza w ciągu DK 11 w Cia-
snej, w 529 kilometrze i 934 me-
trze, gdzie drogowcy wybudują 
również oświetlenie na przej-
ściu dla pieszych oraz w  strefie 
przejściowej. 

 ● Druga w  obrębie skrzyżo-
wania DK11 z ul. Dębową w Gli-
nicy, gdzie powstanie również 
na przejściu dla pieszych ciągu 
DK11 oraz na wlocie bocznym 
w  ciągu ul. Dębowej dedyko-

wane oświetlenie przejść dla 
pieszych wraz z  oświetleniem 
strefy przejściowej na DK. 

 ● Kolejna w obrębie skrzyżowania 
DK11 z ul. Brzezinkowską w Gli-
nicy, gdzie powstanie również 
na przejściu dla pieszych ciągu 
DK11 oraz na wlocie bocznym 
w ciągu ul. Brzeźniowskiej dedy-
kowane oświetlenie przejść dla 
pieszych.  

 ● Czwarta zostanie zamonto-
wana w  obrębie skrzyżowania 
DK43 z  ul. Drukarską w  Kło-
bucku, gdzie drogowcy wybu-
dują również na przejściu dla 
pieszych oraz w  strefie przej-
ściowej oświetlenie. Tu po-
wstanie też chodnikowe dojście 
do przejścia dla pieszych wraz 
z  wykonaniem regulacji geome-
trii skrzyżowania. 

 ● Piąta sygnalizacja będzie zlokali-
zowana w obrębie skrzyżowania 
DK91 z  ul. Lipówka w  Rudni-
kach, gdzie powstanie również 
dedykowane oświetlenie przej-
ścia dla pieszych w ciągu DK91. 
- Wybudujemy też połączenia 
chodników od ul. Lipówka oraz 
ul. Ogrodowej do istniejącego 
przejścia dla pieszych – podkre-
ślają drogowcy.

Cel 

Sygnalizacje świetlne na przej-
ściach dla pieszych i  skrzy-
żowaniach oraz sygnalizacje 
ostrzegawcze mają umożliwić 
pieszym bezpieczne i  bardziej 
komfortowe przekraczanie jezdni. 
- Widoczność na przejściach 
i  w  ich otoczeniu zwiększy się 
dzięki wykonaniu dedykowanego 
dla przejść oświetlenia ulicznego. 
Umożliwi to również wcześniejszą 
reakcję kierowców na sytuację na 
drodze – twierdzą drogowcy.

Inwestycje zostaną zrealizo-
wane w  ramach rządowego pro-
gramu Bezpiecznej Infrastruktury 
Drogowej.
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Tym razem kobiecego

Stoelzle sponsorem tytularnym 
kolejnego klubu!

Uwaga

Oszuści wysyłają smsy  
o kwarantannie!

Powstał w Częstochowie

Nowy obiekt 
dla bezdomnych

Uroczystości na Jasnej Górze

Zasłużeni dla rozwoju turystyki
Otwarcie pod koniec listopada

New Balance nowym najemcą 
Galerii Jurajskiej

Stoelzle SPS Panki – pod taką 
nazwą w  sezonie 2021/2022 
występować będzie kobiecy 
klub siatkarski z  siedzibą 
w  gminie Panki, w  powiecie 
kłobuckim. Zawodniczki na co 
dzień występują w  II lidze 
siatkówki.

- Podjęcie tej współpracy świetnie 
wpisuje się w  prowadzoną przez 
naszą firmę aktywność społeczną. 
Stoelzle od lat wspiera sport, co 
z  pewnością zauważają kibice 
żużla, piłki nożnej i  częstochow-
skiej siatkówki - przypomina Artur 
Wołoszyn, prezes Zarządu Stoelzle 
Częstochowa. - Teraz przyszedł 
czas na wyjście poza granice miasta 
i  objęcie wsparciem drużyny ko-
biecej spoza Częstochowy. Naszym 
celem, oczywiście oprócz spor-
towej aktywizacji młodzieży, jest 
również pozostawanie w  bliskim 
sąsiedztwie naszych pracowników 
i  pojawianie się z  naszymi działa-
niami tam, gdzie oni wraz z  rodzi-
nami spędzają czas wolny. Wiemy, 
że w  samej gminie Panki, jak 
i  w  klubie Stoelzle SPS Panki tkwi 
ogromny potencjał, który chcemy 
wspólnie rozwijać – tłumaczy.

Akademia Siatkówki SPS Panki 
utworzona została w sierpniu 2018 
roku. W  ubiegłym sezonie klub 
wygrał 14 z  16 spotkań w  lidze, 
a  upragniony awans do II ligi ziścił 
się w kwietniu 2021 roku, kiedy to 
drużyna z  Panek wygrała turniej 
finałowy rozgrywany w Grodzisku.

Na co dzień, oprócz organizacji 

treningów pierwszej drużyny, 
prowadzi również zajęcia dla naj-
młodszych dziewczynek. Oprócz 
przedszkola sportowego działa-
jącego w  Pankach, od 6 paździer-
nika wznowione zostaną również 
treningi dla dziewczyn w  wieku 
8-15 lat. - Kolejne sukcesy i  roz-
poczynane projekty podparte są 
ciężką pracą i  zaangażowaniem 
wszystkich związanych z  klubem. 
Mowa nie tylko o  działaczach, 
czy zawodniczkach, ale również 
o  sponsorach, których obecnie 
mamy około 30 - przyznaje Ma-
teusz Szadkowski, prezes Stoelzle 
SPS Panki. - Pozyskanie Stoelzle 
Częstochowa jako sponsora tytu-
larnego jest dla nas nie lada wyróż-
nieniem. Firma słynie ze swojego 
zaangażowania we wsparcie naj-
większych sportowych marek 
w  Częstochowie, dlatego możli-
wość znalezienia się w  gronie za-
ufanych partnerów Stoelzle jest 
dla nas dowodem na to, że wy-

konywana przez nas praca zdała 
egzamin. Jestem przekonany, że 
wspólnie jako Stoelzle SPS Panki 
osiągać będziemy kolejne sukcesy 
na szczeblu centralnym, ale rów-
nież w  szkoleniu młodzieży – za-
znacza.

Obie strony zgodnie zauważają, 
że przed nimi wiele wyzwań: - 
W Stoelzle, która jest wieloletnim 
partnerem różnych dyscyplin, 
doskonale wiemy, jak wymaga-
jąca bywa działalność sportowa. 
Zdobyte na przestrzeni lat do-
świadczenie pozwala nam działać, 
bazując na jasnej i  transparentnej 
współpracy, budowaniu zaufania, 
zaangażowania i  aktywnym 
uczestnictwie we wspólnym 
rozwoju – tylko w  ten sposób je-
steśmy w  stanie osiągać kolejne 
wspólnie postawione cele i dostar-
czać kibicom tego, co w  sporcie 
najważniejsze, czyli emocji na naj-
wyższym poziomie – podsumował 
prezes Zarządu Stoelzle.

Policja ostrzega! W  ostatnim 
czasie przestępcy wysyłają fał-
szywe smsy zawierające 
informację o nałożeniu na od-
biorcę kwarantanny. 
Wiadomość zawiera także link 
prowadzący rzekomo do strony 
informacyjnej. Otwarcie go 
może być niebezpieczne dla 
urządzenia odbiorcy.

Pomysłowość oszustów nie zna 
granic. Wciąż szukają coraz now-
szych fałszywych ofert, na które 
dadzą się nabrać adresaci. Użyt-
kownicy telefonów komórkowych 

otrzymują ostatnio wiadomości 
sms o  nałożeniu kwarantanny. 
W  treści podany jest link, odsy-
łający do pobrania złośliwej apli-
kacji, co z kolei może spowodować 
wyłudzenie danych do bankowości 
elektronicznej. - Apelujemy o czuj-
ność i  rozwagę otrzymując tego 
rodzaju powiadomienia. Nigdy nie 
otwierajmy załączników od nie-
znanych nadawców i  nie klikajmy 
w  nieznane linki – zaznaczają 
stróże prawa. Najlepiej usunąć 
taką wiadomość od razu po jej 
otrzymaniu, aby uniknąć przypad-
kowego kliknięcia hiperłącze.

Przy ulicy Krakowskiej 80/2 
powstała przebieralnia wraz 
z  prysznicownią. Mogą z  niej 
korzystać osoby ubogie i  bez-
domne.

Przebieralnia i  prysznicownia 
powstały dzięki Ministerstwu Ro-
dziny i  Polityki Społecznej oraz 
Caritas Archidiecezji Częstochow-
skiej. W  otwarciu obiektu wziął 
udział wicewojewoda śląski Ro-
bert Magdziarz, który miał okazję 

zwiedzić także Dom Pomocy Spo-
łecznej Domus Misericordiae, Ma-
gazyn Żywności oraz jadłodajnię, 
która jest w  fazie budowy. Wice-
wojewoda Magdziarz przekazał 
na ręce księdza  Marka Batora, dy-
rektora Caritas Archidiecezji Czę-
stochowskiej potrzebne środki 
czystości do nowo uruchomionej 
prysznicowni i  przebieralni. Co 
istotne, obiekt w  czasie zimy bę-
dzie mógł także przenocować 
i ogrzać potrzebujących.

Na Jasnej Górze wręczono dyplomy 
Marszałka Województwa Śląskiego za 
zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 
2021. W  ten sposób samorząd woje-
wództwa wyróżnia osoby i instytucje, 
które przyczyniają się do rozwoju tu-
rystyki w  regionie, promując 
miejscowe atrakcje, zachęcając tym 
samym do przyjazdu do województwa 
śląskiego.

Światowy Dzień Turystyki jest obcho-
dzony rokrocznie. Został ustanowiony 
w  1979 r. przez Światową Organizację 
Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. 
Po raz pierwszy obchodzono go w  1980 
roku pod hasłem „Wkład turystyki do za-
chowania dziedzictwa kulturowego, po-
koju i  wzajemnego zrozumienia”. Odtąd 
co roku ma on własne hasło. W roku bie-
żącym brzmi ono „Turystyka sprzyjająca 
włączeniu społecznemu”. Celem tego 
dnia jest podnoszenie świadomości co 
do roli turystyki w  społeczności między-
narodowej i  pokazanie, jak wpływa ona 
na wartości społeczne, kulturowe, poli-
tyczne i gospodarcze na świecie.

Uroczystość to święto wszystkich ludzi 
turystyki, pracowników administracji, ge-
storów bazy hotelowej i gastronomicznej, 
działaczy organizacji turystycznych, wła-
ścicieli i  administratorów atrakcji, czyli 
wszystkich, dla których turystyka to 
z  jednej strony źródło dochodów, z  dru-
giej natomiast pasja, przygoda, możliwość 

dzielenia się z  innymi swoimi pomysłami 
na spędzanie wolnego czasu.

Tegoroczne wojewódzkie obchody 
Światowego Dnia Turystyki zorganizo-
wano w Sali Papieskiej Klasztoru oo. Pau-
linów na Jasnej Górze w  Częstochowie. 
Wybór Jasnej Góry wiąże się z  powsta-
niem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Kulturowego Paulinów – wspólnej ini-
cjatywy o. Arnolda Chrapkowskiego, 
generała Zakonu Paulinów i Jakuba Cheł-
stowskiego, Marszałka Województwa 
Śląskiego. Szlak już niedługo będzie uni-
wersalnym pod względem dostępności 
– dostosowanym zarówno do pieszych, 
jak i  zmotoryzowanych i  rowerzystów 
z  opisem miejsc, kwerendą historyczną, 
a nawet info-kioskami. Do projektu, obok 
klasztoru na Jasnej Górze, wpisano także 
dwie inne perły kultury paulińskiej w re-
gionie – klasztor wraz z  Sanktuarium 
Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie 
oraz klasztor z parafialnym kościołem pw. 
św. Barbary w Częstochowie.

Z  naszego regionu wyróżnienie otrzy-
mali:  Ireneusz Bartkowiak, mieszkaniec 
Złotego Potoku, były pracownik Urzędu 
Gminy Janów,  Związek Gmin Jurajskich,  
a  także Grupa Jurajska GOPR zajmująca 
się ratownictwem górskim na terenie Wy-
żyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Podczas imprezy wręczono także nomi-
nacje Śląskiej Organizacji Turystycznej do 
certyfikatów Polskiej Organizacji Tury-
stycznej.

Galeria Jurajska przyciąga polskie i  glo-
balne marki. Niedawno centrum ogłosiło 
umowy m.in. z  HalfPrice i  Foot Locker. 
Teraz pulę nowości, które wkrótce po-
jawią się w ofercie galerii, zasila też New 
Balance.

Największe centrum handlowe w  Często-
chowie wzmacnia liczący blisko 200 na-
jemców tenant-mix. Dział leasingu Galerii 
Jurajskiej podpisał właśnie umowę najmu 
z  siecią sklepów New Balance. Nowy na-
jemca zajmie lokal mający 155 m kw. 
Otwarcie sklepu zaplanowano na koniec li-
stopada tego roku.

– Ostatnie tygodnie przynoszą prawdziwy 
wysyp umów najmu, a  to dopiero początek 
ekscytujących zmian w naszej ofercie. Dzięki 
skutecznie realizowanej strategii leasingowej 
przyciągamy największe marki. Stale też 
umacniamy kluczowy dla naszego pozycjono-
wania na rynku segment modowy, największy 
w  tej części województwa śląskiego – mówi 
Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Ga-
lerii Jurajskiej.

– Dużą wartością ostatnich zmian jest to, że 
wszyscy nowi najemcy to lokalni debiutanci. 
Marki te do tej pory nie miały sklepów w tej 
części regionu.  Fakt, że mimo wyzwań z jakimi 
mierzy się rynek zdecydowały się ulokować 
swoje sklepy w naszym obiekcie, pokazuje jak 
dużym cieszymy się zaufaniem inwestorów 
i  jak bardzo dostrzegalny jest potencjał na-

szego rynku oraz samego obiektu – dodaje.
New Balance to jedna z  najbardziej rozpo-

znawalnych amerykańskich marek na świecie, 
a  zarazem największy producent obuwia 
i odzieży sportowej oraz lifestylowej. Jak za-
powiada najemca, w  ofercie nowego sklepu 
będzie można znaleźć obuwie, ubrania oraz 
akcesoria dla kobiet, mężczyzn oraz dla dzieci. 
Sieć obecnie ma ponad 50 lokali w całym kraju. 
Ten w  Galerii Jurajskiej będzie jej pierwszym 
w Częstochowie.

New Balance będzie 95. marką fashion 
w  ofercie Galerii Jurajskiej, a  zarazem też 10. 
marką sportową, która wzbogaci ten segment 
tenant-mixu. Dziś wśród marek z tej ostatniej 
kategorii w  Galerii Jurajskiej można znaleźć 
m.in. Adidas, PUMA, Nike, 4F, a  także multi-
brandowe sklepy Sizeer i Intersport, a wkrótce 
także Foot Locker.

– Pod dachem Galerii Jurajskiej można dziś 
znaleźć kompletną ofertę modową, ale i spor-
tową. To dwa kluczowe dla nas segmenty, 
które stale wzmacniamy, zwłaszcza topowymi 
markami, jakich oczekuje od nas lokalny rynek. 
Tym samym budujemy tenant-mix, który od-
powiada nie tylko naszemu pozycjonowaniu, 
ale przede wszystkim potrzebom klienta. Taki 
świadomy rozwój sprawia, że Galeria Jurajska 
to dziś jeden z  nielicznych obiektów handlo-
wych w Polsce, który jest niemal w 100% sko-
mercjalizowany. Ostatnie umowy domykają 
bowiem ten proces – mówi Jarosław Tutaj, 
Head of Retail Leasing w GTC SA.
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Olsztyn

Ścieżka pieszo-rowerowa 
zostanie wyremontowana

Pierwsze w województwie

W Dąbrowie Zielonej powstanie 
centrum opiekuńczo-mieszkalne

Cykl uroczystości

Szkoła podstawowa  
w Radostkowie ma już sto lat!

Konkurs

Piękno ziemi częstochowskiej. 
Starostwo czeka na zgłoszenia

Dwukilometrowy odcinek ścieżki pie-
szo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 
46 z  Odrzykonia do granicy z  Często-
chową przejdzie kapitalny remont. 
Umowa na przebudowę została już pod-
pisana.

Umowę w  wyniku rozstrzygnięcia prze-
targu podpisał Tomasz Kucharski, wójt 
Gminy Olsztyn i Kajetan Sowa, prezes Larix 
S.J. Istniejąca ścieżka rowerowa została zbu-
dowana w 2004 roku i ze względu na bardzo 
zły stan, wymaga pilnego remontu. Wiele 
odcinków zostało zniszczonych przez ko-
rzenie sosen. W  ramach remontu zostanie 
położona nowa nakładka asfaltobetonowa 
na całej długości trasy.

Inwestycja będzie zrealizowana dzięki 
środkom przeznaczonym dla gminy Olsztyn 

przez Zarząd Województwa Śląskiego na po-
prawę standardu infrastruktury turystycznej 
w gminach, które ucierpiały w związku z pan-
demią. Zgodnie z umową ścieżka będzie wy-
remontowana do końca października.

- W  wyniku remontu cała trasa rowerowa 
Częstochowa – Olsztyn zyska wysoki stan-
dard, co poprawi bezpieczeństwo rowerzy-
stów – podkreślają przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Olsztynie.

Obecnie Gmina Olsztyn jest w przeddzień 
rozpoczęcia budowy trasy rowerowej przez 
całe Zrębice i  Krasawę, Suliszowice i  Ja-
roszów w  kierunku Żarek. - Mamy też go-
towe koncepcje tras rowerowych łączących 
Olsztyn z gminą Mstów, przedłużenie ścieżki 
rowerowej spod Rezerwatu Sokole Góry 
w kierunku Biskupic, a także koncepcję trasy 
rowerowej do Choronia – podsumowują.

W Gminie Dąbrowa Zielona powstanie 
pierwsze w województwie śląskim cen-
trum opiekuńczo-mieszkalne. Gmina 
na ten cel otrzyma ponad 2,7 mln zł.

Plany utworzenia takiego miejsca poja-
wiły się już wcześniej, ale dopiero dzięki 
programowi ogłoszonemu przez Minister-
stwo Rodziny i  Polityki Społecznej, w  naj-
bliższym czasie mogą być zrealizowane. 
Gmina na ten cel otrzyma ponad 2,7 mln zł.

To będzie placówka, która połączy dwie 
funkcje - z  jednej strony będzie miejscem 
dziennego pobytu dla osób niepełnospraw-
nych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z  drugiej - 

ma również przygotowane mieszkania dla 
części z tych osób, które będą mogły podej-
mować w nich samodzielne życie. Ważnym 
elementem funkcjonowania placówki 
będzie również opieka doraźna tzw. wy-
tchnieniowa przeznaczona dla członków 
rodzin opiekujących się osobami chorymi.

Centrum powstanie po przebudowie bu-
dynku po byłym SKR w Dąbrowie Zielonej, 
który gmina przejęła w roku 2016.

Obiekt, który do tej pory niszczał otrzyma 
„drugie życie” - służąc mieszkańcom gminy.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie 
rozpocznie się procedura wyłonienia wyko-
nawcy. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na czerwiec 2023 roku.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
w Radostkowie rozpoczęła cykl uroczy-
stości związanych z obchodami stulecia 
placówki.

Wzruszająca uroczystość odbyła się 
w  nowo powstałej sali gimnastycznej. 
Grono pedagogiczne, a  przede wszystkimi 
dzieci wyrażały ogromne zadowolenie 
z  nowej inwestycji. Obiekt sportowy nie 

tylko zwiększy bezpieczeństwo i podniesie 
jakość zajęć realizowanych w  szkole, ale 
przede wszystkim stworzy dodatkowe wa-
runki do integracji lokalnej społeczności, 
w szczególności integracji w ramach sportu.

W  imieniu Powiatu Częstochowskiego 
życzenia całej szkolnej społeczności 
i  mieszkańcom Radostkowa przekazała 
Anna Dziewior zastępca Naczelnika wy-
działu Edukacji Zdrowia, Kultury, Sportu 
i  Promocji Powiatu Częstochowskiego. 
Nie mogło zabraknąć również upominków 
i słodkości, które od Powiatu Częstochow-
skiego otrzymali uczniowie.

100 lat istnienia szkoły to historia wszyst-
kich uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy 
na przestrzeni całego wieku swoją osobo-
wością i zaangażowaniem budowali ścieżkę 
do tak wspaniałego jubileuszu. Życzymy 
kolejnych 100 lat wypełnionych radością 
i sukcesami!

Lubicie łapać chwilę i  zatrzymywać 
czas w  kadrach? Tego konkursu nie 
możecie przegapić. Starostwo Powia-
towe w  Częstochowie organizuje 
tradycyjną, fotograficzną rywalizację. 
Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 
17 października.

Celem konkursu jest propagowanie czyn-
nego wypoczynku i szerzenie wiedzy o cie-
kawych zakątkach naszej ziemi. – Powiat 
częstochowski, jako największy powiat 
w województwie śląskim, daje ogrom moż-
liwości i  pole do popisu dla umiejętności 
artystycznych. Zachęcamy zatem wszyst-
kich miłośników fotografii do odkrywania 
atrakcji krajobrazowych i  przyrodniczych 
oraz architektury i zabytków ziemi często-
chowskiej – zachęca Starostwo Powiatowe 
w  Częstochowie, organizator wydarzenia. 
Zdjęcia muszą być wykonane na terenie po-
wiatu częstochowskiego, tj.: miast i  gmin: 
Blachownia i  Koniecpol oraz gmin: Dą-
browa Zielona, Janów, Kamienica Polska, 
Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, 
Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, 
Przyrów, Rędziny i  Starcza. Zgłaszać 
można maksymalnie pięć fotografii – oce-

niane będą tylko pojedyncze zdjęcia. Zgło-
szenia przyjmowane są do  17 października.  
Pula nagród wynosi 5 000 zł.

Dyskwalifikowane będą prace:

- przedstawiające miejsca spoza obszaru 
powiatu częstochowskiego, w tym także 
miasta Częstochowy,

- zawierające wizerunek osób fizycznych,
- niebędące oryginalnymi fotografiami 

i własnością autora,
- zawierające znaki typu data, godzina wy-

konania,
- niepodpisane tytułami plików lub imie-

niem i nazwiskiem w formularzu.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zde-
cyduje powołana w tym celu Komisja Kon-
kursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia 
i  przyzna nagrody. Członkowie jury, oce-
niając prace, będą znali jedynie pseudonim 
podany przez uczestnika w formularzu.

Regulamin konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy znaleźć można na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie. O szczegóły możemy 
natomiast dopytać drogą mail: 
promocja@czestochowa.powiat.pl

Od 28 września ARiMR przyjmuje wnioski 
o  dofinansowanie inwestycji zapobiegają-
cych zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. 
Nabór potrwa do 26 listopada.

O  wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy 
beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy 
zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej 
niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania 
rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 
– zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zre-
alizować inwestycje chroniące ich gospodar-
stwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc 
w  wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać 
m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie 
niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospo-
darstwa w  urządzenie do dezynfekcji czy 
budowę lub przebudowę magazynu do prze-
chowywania słomy dla świń, zakup silosu na 
paszę gotową do bezpośredniego spożycia 
przez świnie i  wykonanie robót związanych 
z  jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. 
kosztów kwalifikowanych zrealizowanej 
inwestycji), a  także wykonanie ogrodzenia. 
W  tym przypadku zwrotowi podlega do 80 
proc. kosztów określonych według standar-
dowych stawek jednostkowych, które wy-
noszą:

 ● 230 zł - koszt wykonania metra bieżącego 
ogrodzenia;

 ● 2 100 zł - koszt wykonania bramy;
 ● 710 zł - koszt wykonania furtki.
Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, 

w których większość stanowią rolnicy posia-

dający grunty rolne, lub w których więcej niż 
połowa zmeliorowanych gruntów rolnych 
objętych działalnością spółki jest w  posia-
daniu rolników. Ta grupa beneficjentów może 
otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup ma-
szyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu 
gospodarstw przez podtopienie czy powódź. 
Także w tym przypadku limit dofinansowania 
wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych 
zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i  związki spółek, które 
chciałyby ubiegać się o  dofinansowanie na-
stępujących kosztów robót dotyczących 
urządzeń wodnych:

 ● przebudowy lub remontu rowu meliora-
cyjnego;

 ● budowy, przebudowy lub remontu progu, 
zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;

 ● prac na sieciach drenarskich;
będą mogły to zrobić dopiero w  kolejnym 

naborze.
Wnioski o  przyznanie pomocy przyjmują 

oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty 
można dostarczać do placówek Agencji 
osobiście lub przez upoważnioną osobę lub 
elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestro-
waną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 na-
borów wniosków o  pomoc na Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału pro-
dukcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas 
przyznane blisko 4,8 tys. beneficjentów, 
a jego kwota wynosi na razie ok. 296 mln zł.

Wystartował nabór

Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
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Szczepionki przeciw COVID-19

Trzecia dawka także dla 
niemedycznego personelu

Na razie

Nie będzie 
drastycznych decyzji

- Do przyjęcia przypominającej 
dawki szczepionki przeciw 
COVID-19 uprawnione są nie 
tylko osoby wykonujące za-
wody medyczne, ale również 
pracownicy zawodów nieme-
dycznych, w  tym personel 
pomocniczy czy administra-
cyjny – wskazało w komunikacie 
Ministerstwo Zdrowia.

Resort zaktualizował komunikat 
ministra zdrowia w sprawie szcze-
pień przeciw COVID-19 dawką 
przypominającą oraz dawką do-
datkową, uzupełniającą schemat 
podstawowy.

Dawka przypominająca po-
dawana jest osobom zaszcze-
pionym, które ukończyły 
podstawowy schemat szczepienia 
przeciwko COVID-19 w  celu po-
prawy, utrwalenia i  przedłużenia 
ochrony po szczepieniu. Mogą 
ją otrzymać osoby, które ukoń-
czyły 50. rok życia i  pracownicy 
ochrony zdrowia mający bezpo-
średni kontakt z pacjentem.

Środowiska uprawnionych do 
przyjęcia szczepienia pracow-
ników ochrony zdrowia – jak 
zaznacza MZ – nie należy ogra-
niczać wyłącznie do określonej 
w  ustawie grupy zawodów me-
dycznych.

Resort podał, że do przyjęcia 
szczepienia uprawnieni są rów-
nież pracownicy zatrudnieni 
w  szeroko pojętej opiece zdro-
wotnej (niezależnie od formy za-
trudnienia), wykonujący zawody 
niemedyczne, w  tym personel 
pomocniczy czy administracyjny 
placówek leczniczych, np. reje-
stratorki czy salowe, pod warun-
kiem że charakter wykonywanej 
przez nich pracy polega na bezpo-
średnich kontaktach z  pacjentem 
lub z  materiałem zakaźnym SAR-
S-CoV-2 w  warunkach laborato-
ryjnych.

Ponadto uprawnieni do przy-
jęcia szczepienia dawki przypo-
minającej są również uczniowie 
szkół i  studenci uczelni, którzy 
podczas praktycznych zajęć dy-
daktycznych mają bezpośredni 
kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy 
podać nie wcześniej niż 6 miesięcy 
od ukończenia pełnego schematu 
szczepienia przeciw COVID-19.

Dawka dodatkowa uzupełnia-
jąca podawana jest osobom z upo-
śledzeniem odporności, u których 
odpowiedź immunologiczna na 
szczepienie mogła być niewy-
straczająca. Chodzi m.in. o  osoby 
otrzymujące aktywne leczenie 
przeciwnowotworowe; o  osoby 
po przeszczepach narządowych, 

przyjmujące leki immunosupre-
syjne lub terapie biologiczne; 
z  umiarkowanymi lub ciężkimi 
zespołami pierwotnych niedo-
borów odporności; z  zakażeniem 
wirusem HIV; o  osoby leczone 
aktualnie dużymi dawkami kor-
tykosteroidów lub innych leków, 
które mogą hamować odpowiedź 
immunologiczną, a  także dializo-
wane przewlekle z  powodu nie-
wydolności nerek.

Szczepionką do realizacji szcze-
pienia przypominającego jest 
Comirnaty Pfizer-BioNTech, nie-
zależnie od rodzaju szczepionki 
(Pfizer, AstraZeneca, Moderna, 
Johnson & Johnson) zastoso-
wanej uprzednio podczas szcze-
pienia podstawowego I i II dawką.

Resort podał, że w  razie braku 
automatycznie wystawionego 
e-skierowania lekarz w  punkcie 
szczepień może samodzielnie 
wystawić e-skierowanie na szcze-
pienie osobom uprawnionym.

MZ wskazało, że do czasu wy-
dania decyzji przez Komisję 
Europejską w  sprawie przedłu-
żenia ważności unijnych certyfi-
katów COVID-19 dla osób, które 
przyjmą kolejną dawkę szcze-
pionki, ważność wystawionych 
certyfikatów się nie zmienia.

- Mimo że przekraczamy gra-
nicę 1000 zakażeń dziennie to 
nie jest jeszcze moment, że-
byśmy myśleli o  restrykcjach. 
Liczby te nie są takim zagroże-
niem dla wydolności systemu 
opieki zdrowotnej, żeby podej-
mować drastyczne decyzje 
– przyznał minister zdrowia 
Adam Niedzielski.

Liczba zakażeń w  naszym kraju 
rośnie w  bardzo szybkim tempie. 
Jednak resort na razie jest spo-
kojny. - Liczby te nie są z  mojego 
punktu widzenia takimi pozio-
mami zagrożenia dla zdrowia pu-
blicznego i  wydolności systemu 
opieki zdrowotnej, żeby podej-
mować jakieś drastyczne decyzje 
– powiedział minister zdrowia, 
pytany o  możliwe zaostrzenie 
obostrzeń.

Minister poinformował, że trzy 
powiaty z  województwa lubel-
skiego „powinny być w  strefie 
żółtej”. - Ale naprawdę, trzy po-
wiaty na ponad 380 w całej Polsce 
to jeszcze nie jest argument 
za tym, żeby podejmować dra-
styczne decyzje – dodał.

Pytany o  ponowne wprowa-
dzenie podziału na strefy, Nie-
dzielski podkreślił, że decyzja 
w tej sprawie będzie uwzględniała 
nie tylko poziom zakażeń, po-

nieważ ważniejszym parametrem 
jest obecnie wydolność systemu 
opieki zdrowotnej. -Będziemy pa-
trzyli również na hospitalizacje, 
a  nie tylko na liczby zakażeń” – 
zapowiedział. Zwracał przy tym 
uwagę, że mamy około 1500 
hospitalizacji, a  w  tym samym 
okresie w ubiegłym roku było ich 
2300. - Widać, że liczby zakażeń 
nie przekładają się proporcjo-
nalnie na liczbę hospitalizacji  
– dodał.

Szef resortu zdrowia powie-
dział, że w czwartej fali pandemii 
zmienia się nastawienie rządu 
do wdrażania restrykcji. - Po 
pierwsze, widzimy, że przełożenie 
infekcji na hospitalizacje jest 
mniejsze, a po drugie, mamy takie 
przeświadczenie, że osoby za-
szczepione nie powinny ponosić 
kosztów nieodpowiedzialności 
osób niezaszczepionych – wska-
zywał. Dodał, że obecnie obo-
wiązujące limity nie uwzględniają 
i  nie będą uwzględniały osób za-
szczepionych.

Poruszono też kwestię zwią-
zaną z  uroczystością Wszystkich 
Świętych. - Scenariusz, w  którym 
cokolwiek by się zadziało nega-
tywnego w  trakcie Wszystkich 
Świętych jest naprawdę bardzo, 
bardzo mało prawdopodobny  
– podsumował Niedzielski.
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W naszym mieście po raz kolejny 
pojawi się mammobus. Bezpłatne 
badania mammograficzne dla pań 
w wieku 50-69 lat realizowane 
będą  przy markecie Auchan, przy 
ul. Focha Ferdynanda 7/15. Zapla-
nowano je na 18 października.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, 
badania będą wykonywane z zachowa-
niem wszelkich środków ostrożności w 
zakresie zarówno wyposażenia tech-
ników w niezbędne środki ochrony 
osobistej, jak i procedur dezynfekcji 
pracowni i aparatury diagnostycznej 
oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jednocze-
śnie przebywać tylko trzy panie,  co 
zapewnia możliwość utrzymania dy-
stansu 2 metrów.  Przed badaniem pra-
cownicy medyczni zmierzą pacjentkom 
temperaturę i poproszą o wypełnienie 
ankiety. Do dyspozycji będą także 
środki do dezynfekcji rąk.

Zainteresowane osoby, zarówno pod-
czas rejestracji, jak i samego badania, 
proszone są o stosowanie maseczek.

Do bezpłatnego badania są upraw-
nione kobiety w wieku 50-69 lat, 
które są ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi a także:

 ● nie miały wykonanej mammografii 
w ramach programu w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy,

 ● lub są w grupie ryzyka i w roku po-
przedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna 
LUX MED będzie do dyspozycji pań 18 
października przy markecie Auchan, 
przy ul. Focha Ferdynanda 7/15

Luxmed prosi o wcześniejszą reje-
strację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz. W 
celu weryfikacji uprawnień do badania 
przed połączeniem telefonicznym na-
leży przygotować dowód osobisty. Na 
badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z 
poprzednich mammografii.

Badanie jest realizowane w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi 
w ślad za ogólnopolską kampanią 

promocyjną Ministerstwa Zdrowia  
pn. Planuję Długie Życie.

W mammografii finansowanej przez 
NFZ w ramach Programu Profilaktyki 
Raka Piersi można wziąć udział nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania i bez 
skierowania lekarskiego.

Mammografia jest radiologiczną 
metodą badania piersi u kobiet. Po-
lega na wykonaniu serii zdjęć sutka 
przy użyciu promieni rentgenow-
skich. Zdolność do uwidoczniania 
szeregu charakterystycznych zmian 
pozwala na wczesne rozpoznanie 
raka oraz innych patologii sutka, 
zanim staną się one jawne klinicznie. 
Udowodniono, że regularne wyko-
nywanie badania obniża umieral-
ność z powodu raka piersi, który jest 
najczęściej występującym u kobiet 
rodzajem choroby nowotworowej. 
Głównym powodem, dla którego 
tak wiele kobiet nadal przez niego 
umiera, jest zbyt późne jego wy-
krycie. Mammografię uznaje się za 
badanie skuteczne, ekonomicznie 
opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.

zdrowie
Skorzystaj

Bezpłatne badania mammograficzne
Na grypę

Prawie 5 mln dawek 
szczepionek trafi do Polski
W sezonie 2021/2022 prawie 5 mln dawek szczepionek 
przeciw grypie trafi do Polski. Ponad 2 mln z nich zo-
stanie przeznaczonych na rynek apteczny.

- W tym roku, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie 
szczepionkami przeciwko grypie w 2020 r., przeprowadzone 
zostały negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, mające na 
celu zakup dodatkowej puli szczepionek poza system refun-
dacji. Łącznie w sezonie 2021/2022 na polski rynek powinno 
trafić prawie 5 mln dawek szczepionek - podkreśla wiceminister 
zdrowia Maciej Miłkowski.

Od września do grudnia tego roku na rynek otwarty trafi ponad 
2 mln dawek, z czego dostawa 1,2 mln jeszcze we wrześniu. - 
Kolejne dostawy rozplanowane są do połowy grudnia. Szczyt 
zachorowań na grypę przypada na styczeń-marzec, a nabycie 
odporności po podaniu szczepionki następuje w okresie 2-3 
tygodni od podania produktu i utrzymuje się 6-12 miesięcy. 
Zatem szczepienia w okresie planowanych dostaw są jak naj-
bardziej wskazane - zaznacza wiceminister Maciej Miłkowski.

Pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie przeznaczone 
dla grup uprawnionych mają być dostarczone do Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych do końca września. Proces wy-
szczepiania ruszy z początkiem października. - Chcemy zazna-
czyć, żeby osoby, które będą miały możliwość zaszczepienia się 
bezpłatnie szczepionkami zabezpieczonymi w ramach tej akcji, 
nie kupowały szczepionek w aptekach lub nie szczepili się w POZ, 
ponieważ dla nich została zarezerwowana dodatkowa pula pro-
duktu – wskazuje wiceminister zdrowia.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do obrotu mogą być wpro-
wadzane produkty posiadające ważne pozwolenie, a w przypadku 
szczepionek przeciw grypie konieczne jest również uzyskanie co-
rocznej aktualizacji składu jakościowego w szczepionkach zgodnie 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obecnie 
takie pozwolenia otrzymały poniższe szczepionki:

- Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.,
- Influvac firmy Mylan Healthcare sp. z o.o
- Vaxigrip Tetra firmy Sanofi Pasteur,
- Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
- Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

Amerykański koncern farmaceu-
tyczny Pfizer poinformował, że 
rozpoczął zaawansowane etapy 
testów nad działaniem leku do-
ustnego, który ma przeciwdziałać 
rozwojowi Covid-19 u osób, które 
zakaziły się koronawirusem.

Koncern rywalizuje z Merck & Co Inc 
i Roche Holding AG o to, kto pierwszy 
wypuści na rynek tabletki przeciw 
Covid-19. Pfizer ogłosił, że będzie 
sprawdzał lek na 2660 zdrowych do-
rosłych uczestnikach, którzy żyją w 
tym samym miejscu, co osoba z po-

twierdzonymi symptomami infekcji, 
wywoływanej przez koronawirusa. 
Testowany będzie lek PF-07321332 
z niską dawką rytonawiru, który jest 
stosowany wraz z innymi środkami 
przy zakażeniu HIV.

Możliwy przełom

Testy z lekiem doustnym przeciw Covid-19

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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W  czasie pandemii szczególnie 
wskazane jest zapobieganie za-
chorowaniu. Sezon zachorowań na 
grypę zaczyna się w październiku, 
a kończy w kwietniu.

Wirusem grypy łatwo się zakazić. 
Przenosi się drogą kropelkową, 
dlatego noszenie maseczek, częste 
mycie rąk i  niedotykanie twarzy, 
kiedy jesteśmy poza domem, może 
dodatkowo ograniczać zakażenia.

Grypa:

 ● rozwija się bardzo szybko (wirus 
szybko się namnaża)

 ● pojawia się wysoka gorączka, 
katar, kaszel, ból głowy

 ● chory odczuwa bóle mięśniowe
 ● towarzyszy jej ogólne uczucie 
osłabienia i rozbicia

 ● niekiedy pojawiają się wymioty 
i  łagodna biegunka, u  małych 
dzieci ból brzucha.

Rozpoznanie grypy i odróżnienie 
jej od przeziębienia nie jest łatwe, 
należy zawsze skonsultować się 
z lekarzem.

Zachorować na grypę może każdy, 
ale szczególnie ciężko przechodzą 
grypę:

 ● osoby powyżej 65. roku życia
 ● dzieci poniżej 5. roku życia
 ● kobiety w ciąży
 ● osoby z nadwagą/otyłością
 ● osoby z  przewlekłymi choro-
bami: serca, płuc, niedoborami 
odporności (np. zakażenie wi-
rusem HIV), cukrzycą, zasto-
inową niewydolnością serca.

Grypa mija sama, zwykle po 7 
dniach. Jednak czasami mogą po-
jawić się powikłania, które mogą 
skutkować hospitalizacją lub 
nawet śmiercią.

Żeby chronić siebie oraz swoich 
bliskich przed grypą należy:

 ● zaszczepić się
 ● często myć ręce
 ● kichać w  chusteczki lub 
w  zgięcie łokciowe tak, aby 
nie przenosić wydzieliny na 
dłonie, którymi często doty-
kamy twarzy

 ● unikać przebywania w  zatło-
czonych miejscach (szcze-
gólnie w  czasie nasilenia 
sezonu grypowego)

 ● unikać dotykania oczu, nosa 
i  ust rękami, którymi dotyka-
liśmy np. klamek, poręczy, pie-
niędzy

 ● pozostać w  domu w  przy-
padku objawów choroby.

Co warto wiedzieć  
o szczepieniu na grypę?

Szczepienie przeciwko grypie 
nie chroni w  100 proc. przed za-
chorowaniem, ale dzięki niemu, 
nawet w  przypadku wystąpienia 
choroby, jej przebieg będzie łagod-
niejszy. Najlepiej zaszczepić się na 
początku sezonu grypowego, czyli 
jesienią. Po podaniu szczepionki 
odporność rozwija się w  ciągu 
dwóch–trzech tygodni i utrzymuje 
się 6–12 miesięcy.

Przez dwa dni po szczepieniu 
możemy mieć miejscowe zaczer-
wienienie i  ogólne złe samopo-
czucie, które mijają samoistnie. 
W  przypadku pogorszenia stanu 
zdrowia po szczepieniu niezbędny 
jest kontakt z lekarzem.

Ponieważ wirus grypy szybko 
się zmienia, co roku szczepionka 
ma nieco inny skład. Jest on opra-
cowywany w  oparciu o  nowe 
szczepy wirusa, które wywołują 
grypę w  danym sezonie. Dlatego 
szczepić się należy co roku.

Kto ma prawo do bezpłatnego 
szczepienia?

Szczepienie jest dobrowolne, ale 
zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli 
ktoś ma niską odporność lub pra-
cuje z  osobami o  zaburzonej od-

porności lub ma kontakt z wieloma 
osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego  
szczepienia mają:

 ● medycy i  osoby zatrudnione 
w placówkach medycznych

 ● farmaceuci i pracownicy aptek
 ● diagności laboratoryjni
 ● nauczyciele akademicy i  inne 
osoby prowadzące w uczelni za-
jęcia ze studentami lub z  dok-
torantami oraz inne osoby 
zatrudnione w uczelni

 ● studenci i  doktoranci uczestni-

czący w zajęciach z udziałem pa-
cjentów

 ● osoby zatrudnione w  organach 
Państwowej Inspekcji Farma-
ceutycznej wykonujące czyn-
ności kontrolne lub inspekcyjne

 ● pracownicy pomocy spo-
łecznej, w  tym zatrudnieni 
w  placówkach zapewniających 
całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w  pode-
szłym wieku

 ● pacjenci:
- zakładu opiekuńczo-leczniczego
-zakładu pielęgnacyjno-opiekuń-
czego
- hospicjum stacjonarnego lub do-
mowego
- oddziału medycyny paliatywnej
 ● osoby przebywające w domu po-
mocy społecznej lub w placówce 

zapewniającej całodobową 
opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku

 ● nauczyciele i  inne osoby pra-
cujące w  przedszkolu, innej 
formie wychowania przedszkol-
nego, szkole lub placówce dzia-
łającej w  systemie oświaty, 
placówce wsparcia dziennego, 
placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej, in-
terwencyjnym ośrodku pread-
opcyjnym, w ramach form opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3
 ● funkcjonariusze albo żoł-

nierze: Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Policji, Straży 
Granicznej, Straży Marszał-
kowskiej, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Celno-Skarbowej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Państwa, Służby Wię-
ziennej, Inspekcji Transportu 
Drogowego, straży ochrony 
kolei, straży gminnej (miejskiej) 
oraz członków ochotniczych 
straży pożarnych, ratowników 
górskich i  wodnych wykonują-
cych działania ratownicze

 ● Rzecznicy Praw Pacjenta Szpi-
tala Psychiatrycznego

 ● seniorzy, czyli osoby urodzone 
nie później niż w 1946 r.

zdrowie
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Sprawdź, czy skorzystasz z darmowej dawki

Zaszczep się przeciwko grypie!
Seniorzy, medycy, nauczy-
ciele, studenci i  osoby 
przebywające w  placówkach 
opiekuńczych lub w  nich za-
trudnione mają prawo do 
darmowego szczepienia na 
grypę. Jeśli należymy do osób 
uprawnionych do bezpłat-
nego szczepienia, nie musimy 
prosić lekarza o  receptę na 
szczepionkę ani umawiać się 
w przychodni.

Jak się zaszczepić?
Jeśli należymy do osób upraw-
nionych do bezpłatnego szcze-
pienia, nie musimy prosić lekarza 
o  receptę na szczepionkę ani 
umawiać się w przychodni. Wy-
starczy, że zgłosić się do jednego 
z punktu szczepień i umówić na 
termin zabiegu. Przed szczepie-
niem należy wypełnić oświad-
czenie, a następnie porozmawiać 
z lekarzem kwalifikującym.
Co istotne, w  dniu szczepienia 
musimy być w  pełni zdrowi – 
bez bez objawów ostrej infekcji 
i  wysokiej gorączki. Wykaz 
podmiotów, które szczepią 
przeciwko grypie znajdziemy 
na stronie https://pacjent.gov.
pl/aktualnosc/szczepienia-na-
-grype
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Choć rzadko zdarza się, aby 
wraz z  przekroczeniem ma-
gicznej bariery 40 lat stan 
zdrowia uległ nagłemu pogor-
szeniu, to jednak bez wątpienia 
doskonały moment, aby za-
dbać o  profilaktykę. W  ten 
sposób podarujemy sobie 
dłuższe i zdrowsze życie.

Kwestia profilaktyki – zwłaszcza 
w dobie pandemii – jest niezwykle 
istotna. Często bagatelizujemy 
sygnały ostrzegawcze, wysyłane 
przez organizm i odwlekamy kon-
takt ze specjalistą. To błąd! Może 
się bowiem okazać, że choroba 
jest już tak zaawansowana, że 
będziemy musieli do końca życia 
przyjmować leki. Musimy mieć 
świadomość, że wraz z  wiekiem 
zwiększa się ryzyko rozwoju wielu 
chorób, m.in. cukrzycy, schorzeń 
serca, nowotworów. Sęk w  tym, 
że rozwijają się one podstępnie, 
przez długie lata nie powodując 
żadnych dolegliwości. Można ich 
jednak uniknąć, jeśli poddajemy 
się badaniom profilaktycznym. Po 
40. urodzinach naprawdę warto 
regularnie kontrolować stan swo-
jego zdrowia. Jakie badania po-
winniśmy więc wykonywać?

Lekarz 
pierwszego kontaktu

Przynajmniej raz w  roku 
warto wybrać się do lekarza 
pierwszego kontaktu, który do-
kona „przeglądu” naszego stanu 
zdrowia. W  czasie rozmowy 
lekarz powinien zmierzyć nam 
ciśnienie, zapytać o  styl życia, 
ewentualne choroby, scho-
rzenia, czy pobyty w szpitalu.

W  razie potrzeby wypisze 
również skierowanie na specja-
listyczne badania.

 OOB i morfologia
Stanowią podstawę oceny stanu 

zdrowia. Nieprawidłowy wynik 
tych badań może wskazać na nie-
dokrwistość lub potwierdzić trwa-
jącą infekcję.

 OCiśnienie krwi
Zbyt wysokie ciśnienie krwi 

osłabia ściany tętnic i  może po-
wodować poważne choroby, takie 
jak niewydolność serca, problemy 
z  nerkami, czy zaburzenia pracy 
naczyń krwionośnych. Ciśnienie 
krwi należy badać przynajmniej 
raz na dwa lata. W przypadku, gdy 
cierpimy na choroby serca, pro-
blemy z nerkami lub cukrzycę albo 

gdy przynajmniej raz ciśnienie było 
zbyt niskie (pomiędzy 80 - 89 mm 
Hg) lub zbyt wysokie (120 - 139 
mm Hg), powinniśmy sprawdzać 
jego poziom minimum raz w roku.

 OPoziom glukozy
To badanie pomaga określić za-

grożenie cukrzycą. Po otrzymaniu 
wyników możemy podjąć decyzję 
o  ewentualnej zmianie diety, czy 
zwiększeniu (a w niektórych przy-
padkach pewnie rozpoczęciu) 
aktywności fizycznej, tak by nie 
dopuścić do rozwinięcia się cho-
roby.

 OPoziom cholesterolu
Badanie jest szczególnie istotne 

u  ludzi, którzy borykają się z  cho-
robami serca, cukrzycą, mają nad-
wagę, wysokie ciśnienie krwi lub 
palą papierosy. Jakie są zalety re-
gularnego badania cholesterolu? 
Przede wszystkim to szansa na 
uchronienie się przed chorobami 
przewlekłymi, chorobami serca 
oraz udarami mózgu.

 OOcena dna oka
Badanie pozwala na wykrycie 

zmian w obrębie narządu wzroku. 
Należą do nich m.in. nadciśnienie 
lub cukrzyca. Propozycja wy-

konania tego badania nie musi 
wychodzić jedynie od okulisty. 
Kierują na nie także diabetolodzy 
lub kardiolodzy, ponieważ jest 
pomocne w  monitorowaniu po-
stępów choroby.

 OSpirometria
Badanie układu oddechowego, 

podczas którego mierzy się obję-
tości i  pojemności płuc oraz prze-
pływy powietrza znajdującego się 
w  płucach i  oskrzelach w  różnych 
fazach cyklu oddechowego. Spi-
rometria jest wykonywana w celu 
rozpoznawania oraz kontroli prze-
biegu i  efektów leczenia chorób 
układu oddechowego.

 OPróby wątrobowe
Wątroba jest organem nie-

zbędnym do trawienia pokarmu 
i  usuwania toksyn z  organizmu, 
dlatego jej uszkodzenie może 
mieć negatywne konsekwencje 
dla organizmu. Badania pozwalają 
zdiagnozować choroby dróg żół-
ciowych, przewodu pokarmowego 
czy infekcję wirusową zapalenia 
wątroby typu C i B.

 OBadania hormonów pod 
kątem chorób tarczycy

Badanie to warto wykonać 
w przypadku wahań wagi, uczucia 
nadmiernego pobudzenia i  ner-
wowości, ciągłego zmęczenia, 
senności lub utrzymującego się 
uczucia zimna, lub gorąca. Symp-
tomy te mogą świadczyć o  nie-
prawidłowym funkcjonowaniu 
gruczołu tarczycy.

 OAntygen gruczołu 
krokowego

Każdy mężczyzna powinien prze-
prowadzić takie badanie, nawet 
jeśli nie odczuwa najmniejszych 
dolegliwości. Oprócz badania la-
boratoryjnego konieczna jest wi-
zyta u  urologa, by zbadał gruczoł 
krokowy per rectum (przez odbyt). 
W  ten sposób najprościej można 
wykryć nowotwór jelita grubego. 
Powtarzanie badania zalecane jest 
raz do roku.

Podstawowymi testami spraw-
dzającymi zdrowie prostaty, są 
badania krwi na antygen swoisty 
prostaty (PSA), cyfrowe badanie 
doodbytnicze (DRE) oraz biopsja 
prostaty, wykonywana zazwyczaj, 
gdy poziom PSA jest wysoki.

 OBadanie moczu
Jest pomocne w  rozpoznaniu 

chorób nerek, dróg moczowych 
i  wątroby. Pozwala też ocenić ry-
zyko tworzenia się kamieni i  uła-
twia diagnozę cukrzycy i żółtaczki.

 OBadania przesiewowe  
w kierunku nowotworu 
szyjki macicy

Wcześnie wykryty nowotwór 
szyjki macicy jest całkowicie wy-
leczalny, niestety zwykle rozwija 

się bezobjawowo, a  wystąpienie 
objawów świadczy o  zaawanso-
wanym stadium choroby. Dlatego 
tak ważna jest profilaktyczna cyto-
logia, która pozwala zdiagnozować 
zmiany na ich wczesnym etapie. Po 
40. roku życia powinno się wyko-
nywać ją raz w roku. Raz na pięć lat 
wykonuje się także badanie w kie-
runku zakażenia wirusem HPV.

 OMammografia
Badania przesiewowe są najlep-

szym sposobem na wczesne wy-
krycie nowotworu piersi.

Amerykańskie Stowarzyszenie 
Nowotworowe zaleca, by po ukoń-
czeniu 40 roku życia, raz na rok 
wykonać mammografię oraz USG 
piersi. Jeśli jednak w rodzinie poja-
wiły się już przypadki nowotworu 
piersi, warto porozmawiać ze 
swoim lekarzem, żeby upewnić się, 
jak często wykonywać badania.

 OUSG jamy brzusznej
Badanie pozwala na ocenę na-

rządów w  niej położonych i  wy-
chwycenie zmian w  wątrobie, 
nerkach, trzustce, pęcherzyku żół-
ciowym i drogach żółciowych.

 OTestosteron
Testosteron występuje zarówno 

u  kobiet, jak i  u  mężczyzn, jednak 
z uwagi na to, że

stanowi główny męski hormon 
płciowy, jego poziom zwykle jest 
wyższy u mężczyzn.

Nieprawidłowe stężenie testo-
steronu może powodować m.in. 
problemy ze snem, utratę mięśni, 
niepłodność czy zaburzenia 
erekcji. Zdecydowanie warto 
sprawdzić ten hormon w  ramach 
bilansu 40-latka.

 OGastroskopia
Jest badaniem górnego od-

cinka przewodu pokarmowego 
pomocnym w  diagnozowaniu 
wrzodów żołądka i  dwunastnicy 
oraz zapalenia przełyku. Umoż-
liwia pobranie wycinków do 
badania i zrobienie testu na obec-
ność Helicobacter pylori - bakterii, 
która odpowiada za powstawanie 
wrzodów.

 OKolonoskopia
Badanie jelita grubego, które 

pozwala obejrzeć jego wnętrze. 
U osób z obciążeniem rakiem jelita 
grubego czy jego polipowatością 
(przypadki w  rodzinie) regularne 
badania należy rozpocząć już po 
40. roku życia. Powinno się je po-
wtarzać, co pięć lat.

 ODensytometria  
(poziom gęstości kości)

To jedno z badań wykorzystywa-
nych w  diagnostyce osteoporozy. 
Jest bezinwazyjne i  bezbolesne. 
Dostarcza jednak wielu informacji 
na temat stanu naszych kości.

zdrowie
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PRZYJDŹ DO ODDZIAŁU 
KIND W CZĘSTOCHOWIE:

KIND to ponad 130 oddziałów w Polsce. Znajdź nas w swoim mieście na:

+ bezpłatne testy słuchu bez  
    skierowania
+ bezpłatne testowanie aparatów   
   słuchowych - otrzymaj butelkę      

sportową w prezencie* (tylko do  
29 października)

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH!
Bądź aktywny jesienią

* Regulamin promocji dostępny w oddziale KIND.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY TEST SŁUCHU:

784 079 799
www.kind.com

Profilaktyka

Badania, które warto wykonać 
po czterdziestce
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Ostatni rok upłynął pod zna-
kiem COVID-19. W  dobie pan-
demii wielu z  nas obawia się 
badań diagnostycznych oraz sa-
mego leczenia. To bardzo niepo-
kojący trend. W  efekcie pacjenci 
zgłaszają się do lekarzy z  bardzo 
zaawansowanymi procesami cho-
robowymi. Dlatego tak istotna 
jest – zwłaszcza w dobie pandemii  
– profilaktyka.

Czym jest profilaktyka?

Profilaktyka to zapobieganie cho-
robom, ich wczesne wykrywanie 
oraz takie postępowanie w  razie 
choroby, które pomoże złagodzić 
jej przebieg. Zapobiegać chorobom 
możemy zarówno poprzez sposób, 
w  jaki żyjemy, jak i  poprzez pod-
dawanie się badaniom przesie-
wowym, które pozwolą wykryć 
groźne schorzenia na takim etapie, 
że wciąż pozostają duże szanse wy-
leczenia i zredukowania ryzyka po-
wikłań. Dobrym przykładem są tu 
nowotwory, choć nie tylko, bo tych 
chorób, których wczesne wykrycie 
pozwoli na ograniczenie dalszego 
rozwoju choroby, jest więcej: np. 
cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca.

Jak zadbać o swoje zdrowie,  
by zmniejszyć ryzyko choroby?

Wiele z naszych codziennych za-
chowań wpływa na zmniejszenie 
ryzyka rozwoju choroby. Należą 
do nich:

 ● dieta, zbilansowana pod 
względem liczby kalorii oraz 
składników odżywczych, ta-
kich jak węglowodany, białko, 
tłuszcz, mikro- i  makroele-
menty, urozmaicona i  odpo-
wiednia dla danej płci, danego 
wieku, charakteru pracy i  ogól-
nego stanu zdrowia - wskazówki 
dla zdrowych osób znajdziesz 
w  Piramidzie Zdrowego Ży-
wienia i Aktywności Fizycznej,

 ● ruch, stosowny do wieku, stanu 
zdrowia, sylwetki, stylu życia,

 ● wykształcenie w  sobie umiejęt-
ności radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami, w  tym wypraco-
wanie sposobu na zachowanie 
równowagi psychicznej,

 ● poddawanie się okresowym 
kontrolom lekarskim, profilak-
tycznym badaniom oraz prze-
strzeganie wszystkich zaleceń 
lekarskich podczas choroby i re-
konwalescencji.

Przesiewowe badania  
profilaktyczne

Zwane są także skriningiem. Mają 
na celu zbadanie określonej po-
pulacji pod kątem wczesnych sy-
gnałów określonych chorób. Mogą 
być stosowane tylko wtedy, gdy:

 ● znamy sposób na wykrycie 
wczesnych objawów danej cho-
roby lub czynników, które mogą 
prowadzić do jej rozwoju;

 ● dysponujemy efektywnymi 
możliwościami leczenia wykry-
tych schorzeń, które prowadzą 
do wyleczenia. Leczenie jest 
proste i  niskokosztowe, dlatego 
można je wdrożyć w całej popu-
lacji, która jest najbardziej na-
rażona na wystąpienie danego 
schorzenia;

 ● metoda jest bezpieczna dla 
pacjenta – ryzyko powikłań 
wskutek jej zastosowania jest 
daleko mniejsze niż korzyści, 
jakie pacjent może dzięki niej 
odnieść.

Jak określa się populację,  
która powinna być objęta danym 

skriningiem?

Na podstawie analiz specjalistów 
z  wielu dziedzin medycyny, wspo-
maganych przez statystyków, 
wyodrębnia się taką grupę osób, 
która jest najbardziej narażona na 
określoną chorobę wykrywalną 
we wczesnym stadium, zanim da 
ona objawy.

Niektóre choroby najczęściej 
rozwijają się w  określonym prze-
dziale wiekowym, co nie oznacza, 
że osoby młodsze czy starsze nie 
mogą na nie zachorować. Zada-
niem skriningu jest jednak prze-
badanie wyodrębnionej grupy 
osób, które statystycznie są naj-
bardziej narażone, by zidenty-
fikować te, które być może już 
zaczynają chorować.

Jak podstępnie rozwijać się może 
choroba, pokazuje przykład raka 
szyjki macicy. Powstaje on powoli 
z  pojedynczych komórek, z  któ-
rych obecności kobieta nawet 
przez szereg lat może sobie nie 
zdawać sprawy, ponieważ nie od-
czuwa żadnych dolegliwości! Takie 
komórki można natomiast wykryć 
pod mikroskopem, badając wymaz 
z  szyjki macicy pobrany w  trakcie 
cytologii. W  razie znalezienia nie-
prawidłowych komórek wdraża 
się leczenie, które zatrzymuje po-
wstawanie nowotworu na bardzo 
wczesnym etapie.

Należy pamiętać, że wynik ba-
dania uzyskanego w  rezultacie 
skriningu najczęściej nie jest 
ostateczną diagnozą – np. niepra-
widłowy wynik cytologii nie jest 
diagnozą nowotworu i  nie musi 
oznaczać raka – dopiero wtedy 
pacjentkę kieruje się na dalsze ba-
dania w  celu wykluczenia lub po-
twierdzenia choroby.

Odpowiednie nawyki 
to też profilaktyka!

Istnieją też programy profilak-
tyczne, których celem jest uświado-
mienie konieczności zmiany stylu 
życia lub pewnych nawyków oraz 
budowanie pewnych przekonań, 
które skłaniają nas do podejmo-
wania prozdrowotnych wyborów 

i  decyzji. Wówczas nie są po-
trzebne badania. Często słyszy się, 
że najskuteczniejsze interwencje 
profilaktyczne, jakie zna medycyna, 
to rzucenie palenia lub niepodej-
mowanie palenia. Inne programy 
nastawione na edukację to np. 
takie, których celem jest zmiana 
złych nawyków żywieniowych czy 
zwiększenie aktywności fizycznej.

Jakie mamy programy 
profilaktyczne?

Program profilaktyki raka 
piersi (mammografia)

Program adresowany jest do ko-
biet w wieku 50-69 lat, które speł-
niają jedno z poniższych kryteriów:

 ● nie miały wykonywanej mam-
mografii w  ciągu ostatnich 
dwóch lat;

 ● otrzymały w  ramach pro-
gramu profilaktyki raka piersi 
pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii 
po 12 miesiącach z powodu ob-
ciążenia następującymi czynni-
kami ryzyka:
- rak piersi wśród członków ro-
dziny (matka, siostra, córka),

- mutacja w  obrębie genów 
BRCA1 lub BRCA2;

- nie miały wcześniej stwier-
dzonej zmiany nowotworowej 
piersi o charakterze złośliwym.

Program profilaktyki raka 
szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do ko-
biet w wieku 25-59 lat:

 ● które nie miały wykonanej cyto-
logii w ciągu ostatnich trzech lat;

 ● obciążonych czynnikami ry-
zyka (zakażonych wirusem HIV, 
przyjmujących leki immuno-
supresyjne, zakażonych HPV - 
typem wysokiego ryzyka), które 
nie miały wykonanej cytologii 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z po-
wodu nowotworu złośliwego szyjki 
macicy, po zakończeniu kontroli 
onkologicznej (decyzję podejmuje 
lekarz prowadzący leczenie onko-
logiczne) ponownie zostają objęte 
skryningiem cytologicznym.

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do 
osób powyżej 18. roku życia, które 

nie miały w  dotychczasowym 
wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, 
a w szczególności:

 ● miały bezpośredni kontakt 
z  osobami z  już rozpoznaną 
gruźlicą;

 ● mają trudne warunki życiowe, 
mogące znacząco wpłynąć na 
wystąpienie choroby (osoby 
niepełnosprawne, obciążone 
długotrwałą chorobą, obcią-
żone problemem alkoholowym 
i narkomanią, bezdomne, długo-
trwale bezrobotne).

Program badań prenatalnych

Program adresowany jest do 
kobiet w  ciąży spełniających 
co najmniej jedno z  poniższych 
kryteriów:

 ● wiek powyżej 35 lat;
 ● wystąpienie w  poprzedniej 
ciąży aberracji chromosomowej 
płodu lub dziecka;

 ● stwierdzenie strukturalnych 
aberracji chromosomowych 
u ciężarnej lub u ojca dziecka;

 ● znacznie zwiększone ryzyko 
urodzenia dziecka dotkniętego 
chorobą uwarunkowaną mono-
genetycznie lub wieloczynni-
kową;

 ● stwierdzenie w czasie ciąży nie-
prawidłowego wyniku badania 
USG lub badań biochemicznych 
wskazujących na zwiększone ry-
zyko aberracji chromosomowej, 
lub wady płodu.

Program profilaktyki chorób 
układu krążenia

Program adresowany jest do 
osób które:

 ● mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat;
 ● złożyły deklarację wyboru le-
karza podstawowej opieki zdro-
wotnej;

 ● u  których nie została dotych-
czas rozpoznana choroba układu 
krążenia i które w okresie ostat-
nich pięciu lat nie korzystały ze 

świadczeń udzielanych w  ra-
mach profilaktyki chorób układu 
krążenia, obciążonych następu-
jącymi czynnikami ryzyka:
- nadciśnienie tętnicze krwi (war-
tości ciśnienia tętniczego po-
wyżej 140/90 mmHg),
- podwyższone stężenie we krwi 
cholesterolu całkowitego, LDL-
-cholesterolu, triglicerydów i  ni-
skie stężenie HDL-cholesterolu,
- palenie tytoniu,
- niska aktywność ruchowa,
- nadwaga i otyłość,
- upośledzona tolerancja glukozy,
- wzrost stężenia fibrynogenu,
- wzrost stężenia kwasu moczo-
wego,
- nadmierny stres,
- nieracjonalne odżywianie,
- płeć męska,
- obciążenia genetyczne.

Program profilaktyki chorób 
odtytoniowych (w tym POChP)

Etap podstawowy adresowany 
jest do osób powyżej 18. roku 
życia palących papierosy, w  tym 
- w  zakresie diagnostyki POChP 
(przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc) - do kobiet i  mężczyzn po-
między 40. a 65. rokiem życia,

 ● którzy nie mieli wykonanych 
badań spirometrycznych w  ra-
mach programu profilak-
tyki POChP w  ciągu ostatnich 
trzech lat,

 ● u  których nie zdiagnozo-
wano wcześniej, w  sposób 
potwierdzony badaniem spi-
rometrycznym, przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, 
przewlekłego zapalenia oskrzeli 
lub rozedmy.

Etap specjalistyczny adreso-
wany jest do osób uzależnionych 
od palenia tytoniu, skierowanych 
z  etapu podstawowego programu 
realizowanego przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub 
z  oddziału szpitalnego oraz zgła-
szających się bez skierowania.

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Programy profilaktyczne również w Częstochowie

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Gdzie znaleźć informacje o bezpłatnych badaniach przesiewowych?

Bezpłatne badania przesiewowe są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia lub NFZ.  
Na stronach www dostępne są szczegółowe informacje, jakie trzeba spełniać kryteria, aby z nich 
skorzystać, a także lista placówek, które je wykonują.

Co istotne, większość z nas (z określonych i wcześniej wymienionych grup) otrzymuje listy  
z Narodowego Funduszu Zdrowia z zaproszeniem do wykonania badań przesiewowych.  
Warto więc z nich skorzystać. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronach interneto-
wych poszczególnych oddziałów NFZ.

Czy wiecie, że gdyby wszyscy poddawali się zalecanej przesiewowej kolonoskopii, prawie nie 
istniałby zaawansowany rak jelita grubego? Czy wiecie, że gdyby wszystkie kobiety regularnie 
wykonywały badania cytologiczne, prawie nie byłoby przypadków zaawansowanego raka 
szyjki macicy? Niestety większość z nas nie ma świadomości, z  jakich programów profilak-
tycznych możemy skorzystać, by chronić swoje zdrowie. Postanowiliśmy więc to dokładnie 
sprawdzić. Lepiej przecież zapobiegać niż leczyć...
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KIA SPORTAGE 
1.6E, rok prod. 2017,  
gwarancja, kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

74.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

169.900 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 zł

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

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

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

44.900 zł

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

77.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  9.800 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł

PEUGEOT 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł

RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł

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

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

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

 71.900 zł

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

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 1 października 2021

O czym pamiętać

Zdradliwa jesienna aura a bezpieczna jazda

Trudne warunki jesienią 
W  czasie trudnych warunków 

atmosferycznych droga hamo-
wania znacząco się wydłuża. Pa-
miętajmy, że znaki ograniczenia 
prędkości wskazują prędkość 
maksymalną, jaka obowiązuje na 
danym odcinku. Na drodze trzeba 
zachować zdrowy rozsądek. Do-
stosujmy się więc nie tylko do 
warunków atmosferycznych, ale 
i natężenia ruchu.

Pamiętajmy również o  odpo-
wiednim przygotowaniu pojazdu 
- sprawnych wycieraczkach, czy-
stych reflektorach, a  podczas 

jazdy o  zachowaniu bezpiecznej 
odległości od poprzedzającego 
nas pojazdu. Nie nadużywajmy 
przednich i  tylnych świateł 
przeciwmgłowych, które przy 
niewielkim ograniczeniu przej-
rzystości powietrza lub dobrej 
widoczności tylko oślepią innych 
użytkowników drogi.

Jeżeli spada temperatura, warto 
pomyśleć o  zmianie opon na zi-
mowe. Optymalne okno pracy 
opon zimowych zaczyna się, gdy 
temperatura powietrza spada po-
niżej 7 stopni Celsjusza.

 ■ Katarzyna Gwara

1. Planuję wcześniej podróż. Spraw-
dzam trasę i wyposażenie pojazdu.
2. Zawsze starannie zabezpieczam ba-
gaże. Sprawdzam montaż bagażnika ze-
wnętrznego i nie zostawiam 
przedmiotów luźno na desce. Dbam o 
porządek w pojeździe.
3. Nie korzystam z telefonu w trakcie 
prowadzenia pojazdu.
4. Odpoczywam w trakcie podróży tylko 

w wyznaczonych miejscach. Pas awa-
ryjny wykorzystuję tylko w sytuacjach 
awaryjnych.  
5. Lewego pasa używam tylko do wy-
przedzania, również na drogach wielo-
pasmowych. Każdą zmianę pasa 
traktuję jako osobny manewr. Pa-
miętam o kierunkowskazach.
6. Nie jeżdżę „na zderzaku”. Zachowuję 
bezpieczny odstęp od pojazdu porusza-

jącego się przede mną.
7. Zawsze jeżdżę „na suwak”, robiąc 
miejsce włączającym się do ruchu.
8. Wykorzystuję całą długość pasa roz-
biegowego, aby dostosować prędkość 
przed włączeniem się do ruchu.
9. Nie czekam na sygnał. Tworzę „korytarz 
życia” dla pojazdów uprzywilejowanych.
10. Nie jestem obojętny. Reaguję, po-
wiadamiam służby i udzielam pomocy.

10 zasad rozsądnego kierowcy na drogach krajowych:Jesień to zmienna aura. Siadając za kierownicę powinniśmy wziąć 
pod uwagę pogarszające się warunki atmosferyczne, które bez-
pośrednio wpływają na prowadzenie pojazdu. Coraz więcej 
mglistych dni, opady deszczu, niższa temperatura i mokre liście 
na drodze to wyraźny sygnał, aby zredukować prędkość.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

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

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

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany 
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł. Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

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

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

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

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

 O Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki 
- 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.  
Tel. 798-258-531

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

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

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. do-
brym stanie, może być z transpor-
tem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

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

 O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

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

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

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

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

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

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

 O Meble w dobrym stanie, „norweskie”  
tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 O Programator do pralki typ 770 no-
wy – tel. 790 819 855

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

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

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lampo-
wy typu VOX, b.dobry, 500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wóz-
ka widłowego z UDT lub Operator 
produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

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

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

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

USŁUGI

 O Naprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, posesje, 
porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

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

INNE
 O Trening pamięci, uwagi, myślenia lo-
gicznego i twórczego, od 6 do 106 lat. 
Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 

finasowo pozna panią. Pani może po-

siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

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

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl
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Włókniarz Częstochowa

Memoriał Idzikowskiego  
i Czernego zakończy sezon

Tauron 1. Liga

Exact Systems Norwid  
vs Legia Warszawa

48. Memoriał imienia Bronisława Idzi-
kowskiego i  Marka Czernego to 
najstarsza cykliczna impreza żużlowa 
w  Częstochowie, poświęcona pamięci 
zawodników, którzy reprezentowali 
barwy Włókniarza. Turniej odbędzie 
się w  niedzielę 10 października na 
Arenie Zielona-Energia.com. Początek 
ścigania zaplanowano punktualnie na 
godzinę 13:00.

- W  zawodach udział wezmą czołowi 
jeźdźcy z całego świata. Już teraz możemy 
zdradzić, że pierwszymi uczestnikami są 
żużlowcy regularnie ścigający się w  cyklu 
Speedway Grand Prix, czyli: Leon Madsen, 
Fredrik Lindgren oraz Matej Zagar. Duń-
czyk i  Szwed to aktualni zawodnicy Eltrox 

Włókniarza. Częstochowscy kibice z  całą 
pewnością pamiętają również Słoweńca, 
który plastron z  lwem ubierał w  sezonach 
2017-2019. Kolejne nazwiska odsłaniać 
będziemy stopniowo na naszym Facebooku 
– poinformował klub. Jeżeli jesteście zain-
teresowani Memoriałem, wstęp na to wy-
darzenie będzie możliwy po zakupie biletu 
w  cenie 20 złotych. Sprzedaż wejściówek 
ruszyła w  czwartek. Co ważne, zmagania 
zawodników obejrzą za darmo posiadacze 
karnetów, dzieci do lat 12-tu (osoby uro-
dzone w  2009 roku i  później) oraz osoby 
niepełnosprawne poruszające się na 
wózkach inwalidzkich. Klub zachęca do 
śledzenia swoich profili w mediach społecz-
nościowych i zaprasza na ostatnią imprezę 
żużlową w tym sezonie, która odbędzie się 
w Częstochowie.

Siatkarze Exact Systems Norwid w naj-
bliższą sobotę 2 października zmierzą 
się w  Częstochowie z  drużyną Legii 
Warszawa. Początek meczu o  godz. 
17:00

W poprzednim spotkaniu częstochowscy 
zawodnicy zwyciężyli z  Krispolem Wrze-
śnia 3:1, zdobywając tym samym trzy 
bardzo ważne punkty. Mecz ten był wielką 
niewiadomą, ponieważ wcześniej Exact 
Systems Norwid niespodziewanie prze-
grał z  Olimpią Sulęcin na własnym te-
renie, a  Krispol zwyciężył we Wrocławiu 
z  Gwardią. Jak podkreśla klub, trener 
częstochowskiej drużyny Piotr Gruszka 
znalazł jednak odpowiednią taktykę na ry-
wali. - Rozegraliśmy już dwa spotkania. To 
pierwsze miało gorzki smak. Mecz inaugu-

racyjny był dla nas bardzo ważny, bo chcie-
liśmy pokazać się z jak najlepszej strony, ale 
niestety to się nie udało. Rywal z  Sulęcina 
postawił nam warunki bardzo wysokie. Nie 
udało się wygrać, ale to zadziałało na nas 
w odpowiedni sposób i już w kolejnym spo-
tkaniu mieliśmy bardzo dużą chęć, ambicję 
i  zaangażowanie, żeby po prostu odnieść 
zwycięstwo – skomentował zawodnik 
Exact Systems Norwid Tomasz Kryński 
i  odniósł się również do sobotniego spo-
tkania z  Legią Warszawa – To jest zespół, 
który jest beniaminkiem. Jest nowy w tym 
sezonie i w tej lidze, ale już na turnieju o Pu-
char Zielonej-Energii drużyna ze stolicy 
pokazała, że potrafi grać w  siatkówkę. My 
ze swojej strony na pewno postawimy wy-
sokie wymagania i  zawiesimy wysoko po-
przeczkę – zapewnił atakujący.

Mistrzostwa Świata Głuchych

Brązowy medal Rafała Nowaka

Mistrzostwa Polski U-16

Świetne wyniki CKS Budowlani

Miniżużel

Zawalczą o Puchar Prezydenta Miasta

Mistrzostwa Świata Głuchych odbywały 
się równocześnie z 43. Maratonem War-
szawskim. Udział w  biegu wziął 
zawodnik CKS Budowlani Częstochowa 
Rafał Nowak, który wywalczył w ramach 
mistrzowskich zmagań brązowy medal.

Na starcie 43. Maratonu Warszawskiego 
stanęło blisko 3 tysiące uczestników. Rafał 

Nowak zajął w  klasyfikacji generalnej męż-
czyzn 10. miejsce, uzyskawszy wynik 2 godz. 
34 min i 30 sek. - Podczas tego biegu odbyły 
się równocześnie Mistrzostwa Świata Głu-
chych, w  których Rafał wywalczył brązowy 
medal.  Warto zaznaczyć iż zawodnik CKS  
w  przeszłości zdobył już kilkanaście medali 
Mistrzostw Świata i  Europy podczas takich 
imprez – zaznacza częstochowski klub.

Najlepsi lekkoatleci w  kategorii U-16 
zjechali się w miniony weekend do Kar-
pacza, gdzie rywalizowali w  ramach 
Mistrzostw Polski. W  sportowych zma-
ganiach wzięło udział ponad 900 
zawodników – w tym 10 młodych lekko-
atletów z CKS Budowlani.

- Z  zawodników CKS rewelacyjnie spisał 
się Alan Kluczny, który wywalczył srebrny 
medal w  biegu na dystansie 110 m przez 
płotki. Zawodnik CKS w  eliminacjach osią-
gnął 5. wynik 16,03 sek. Jednak w finale po-
biegł doskonale, zajmując 2. miejsce w czasie 
nowego rekordu życiowego 15,78 sek. Alan 
startował również w skoku wzwyż, gdzie wy-
nikiem 170 cm zajął 7. miejsce. Bardzo dobry 
występ zanotowała również Klaudia Wrzo-
sowska, która w biegu na 2000 m uplasowała 
się na 9. pozycji w  czasie nowego rekordu 

życiowego – 7:05,36 min. Sztafeta dziewcząt  
4 x 100 m w składzie J. Kubik, J. Trąbczyńska, 
A. Lipska, K. Woś uplasowały się na 11. 
miejscu – 51,08 sek. Dominik Wróbel wziął 
udział w dwóch konkursach – w pierwszym 
dniu zawodów w  pchnięciu kulą uzyskał 
11,94 m, zajmując 13. miejsce. Natomiast 
w drugim dniu, w rzucie dyskiem zajął miejsce 
12. wynikiem 41,37 m. W biegu na 1000 m 
z przeszkodami Martyna Cendrowska upla-
sowała się na 13. miejscu w  czasie nowego 
rekordu życiowego – 3:24,46 min W  rzucie 
młotem Maksymilian Paludkiewicz był 14., 
a  jego wynik to 34,41 m. Pozostałe wyniki 
zawodników CKS: 18. miejsce – Julia Trąb-
czyńska 300 m ppł – 48,40 s, 23. miejsce 
Tomasz Śliwoń 1000 m z  przeszkodami – 
3:08,66 min, 27. miejsce Julia Kubik 300 m 
ppł – 49,89 s, 35. miejsce Kinga Woś 100 m 
– 13,21 sek – podsumował klub.

W  najbliższą sobotę 2 października na 
Stadionie Miniżużlowym przy ul. Brze-
gowej odbędzie się Turniej Indywidualny 
w miniżużlu o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy. Początek wydarzenia za-
planowano punktualnie na godzinę 
12:00. Wstęp bezpłatny.

Turniej o  Puchar Prezydenta Miasta Czę-
stochowy zakończy oficjalnie sezon mini-
żużlowy 2021 w  Częstochowie. Sportowe 
zmagania będą miały charakter 20-biego-
wego turnieju indywidualnego. Znana jest 
już lista startowa. Jak poinformował Włók-
niarz, udział w  zawodach potwierdzili czo-
łowi miniżużlowcy w  naszym kraju. Barwy 

Bocar Włókniarza Częstochowa reprezen-
tować będą w  sobotę Paweł Caban, Alan 
Ciurzyński, Igor Nabiałkowski, Dawid Roz-
pędek oraz Jakub Korkus. Wystąpią ponadto 
zawodnicy MKMŻ Rybki Rybnik w składzie 
Nikodem Leśnik, Krzysztof Harendarczyk, 
Piotr Reszka, Paweł Wyczyszczok oraz 
Dawid Benauer. GKŻ Wybrzeże Gdańsk 
reprezentować będą  Jakub Malina oraz 
Antoni Jabłoński. W  barwach BTŻ Polonii 
Bydgoszcz wystąpią z kolei Maksymilian Pa-
wełczak, Mieszko Mudło i  Wiktor Jasiński. 
Udział w  sportowych zmaganiach wezmą 
udział także zawodnicy UKS Speedawy Rę-
dziny – Oskar Kręglicki i  Miłosz Kowalski, 
a GUKS Speedawy Wawrów reprezentować 
będzie Kewin Nycz.

Mistrzostwa Śląska

Srebro Kacpra 
Kaczmarka
Mistrzostwa Śląska Młodzieży U-23 i Se-
niorów w podnoszeniu ciężarów odbyły 
się w sobotę 19 września. Wziął w nich 
udział zawodnik AZS UJD Częstochowa 
Kacper Kaczmarek, który zaprezentował 
swoją dobrą formę i wywalczył srebrny 
medal.

Kacper Kaczmarek rywalizował w  dwu-
boju i  uzyskał wynik 216kg (96+120), 
jednocześnie pobijając swoje rekordy ży-
ciowe w  rwaniu i  dwuboju. Występ ten za-

pewnił Kacprowi srebrny medal podczas 
Mistrzostw. Pozostali zawodnicy AZS UJD 
Częstochowa nie wystartowali w tych zawo-
dach z powodu  przeziębienia oraz drobnych 
kontuzji. Przygotowują się jednak na Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski, które odbędą 
się 8-10 października w Zamościu.

Foto: materiały prasowe klubu

zdj. AZS UJD
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