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E-paragon to wspólny projekt 
Ministerstwa Finansów i  Mini-
sterstwa Rozwoju i  Technologii. 
Obecnie funkcjonuje on w  kasach 
wirtualnych. Wkrótce nie będzie 
też konieczności jego drukowania 
w kasach online.

Dopuszczenie możliwości wy-
dawania paragonów w  postaci 
elektronicznej, tzw. e-paragonów, 
umożliwia klientowi wybór, czy 
chce otrzymywać papierowy pa-
ragon fiskalny, czy też woli otrzy-
mywać paragony elektronicznie. 
- Możliwość rezygnacji z  druko-
wania paragonów fiskalnych to 
wygoda dla sprzedawcy i  klienta. 
Sprzedawca nie musi drukować 
paragonu – oszczędza czas, a klient 
nie ma obawy, że paragon ulegnie 
zniszczeniu lub zaginięciu, albo po 
prostu wyblaknie. To rozwiązanie 
przyjazne dla środowiska i  ważne 
w dobie pandemii - ogranicza trans-
misję wirusa - wyjaśnia wicemini-

ster finansów Jan Sarnowski.
Jak na razie nie zostanie narzu-

cony jeden sposób przechowywania 
i  przekazywania paragonów w  po-
staci elektronicznej. Decyzja ta 
będzie dobrowolna - zarówno dla 
sklepów, jak i  kupujących. Kwestia 
ta zostanie wypracowana na rynku 
w  drodze samoregulacji. Klient bę-
dzie mógł otrzymać paragon elek-
troniczny np. SMS-em.

E-paragony mogą być obecnie 
wystawiane jedynie przy zastoso-
waniu kasy mającej postać opro-
gramowania (tzw. wirtualnej). 
Od czerwca 2020 roku kasy tego 
typu mogą być instalowane m. in. 
u  przedsiębiorców z  branży trans-
portowej, gastronomicznej i  hote-
larskiej. W tych sektorach bowiem 
zdaniem skarbówki najczęściej do-
chodzi do przekrętów, którym za-
pobiec mają nowe kasy. Urządzenia 
te przesyłają dane o  wszystkich 
transakcjach do skarbówki. 

E-paragon można wystawić 
i  wydać nabywcy, za jego zgodą 
i w sposób z nim uzgodniony. - We-
dług danych na koniec września 
na rynku działało 3, 5 tys. kas wir-
tualnych i  aż 674 tys. kas online. 
Oznacza to, że wraz z  wejściem 
w życie rozporządzenia liczba urzą-
dzeń mogących wystawiać e-para-
gony zwiększy się prawie 200 razy. 
Jest to ważny krok ku temu, żeby 
e-paragon stał się standardem przy 
naszych codziennych zakupach  
- dodaje wiceminister Sarnowski.

Pamiętajmy też, ze e-paragony 
będą mogły być wydawane tylko 
w kasach, które mają dostęp do in-
ternetu. Jednak z analiz wynika, że 
niemal jedna trzecia sprzedawców 
jest już gotowa na wydawanie e-pa-
ragonów - zarówno w hipermarke-
tach, jak i  w  małych, osiedlowych 
sklepach.

 ■ Katarzyna Gwara

Chcesz zareklamować kupiony jakiś czas temu produkt. Przeszukujesz portfel, szafki, cały 
dom, aby znaleźć paragon. Nagle jest! Z tym, że w opłakanym stanie. Żaden sprzedawca 
nie przyjmie więc gwarancji. Okazuje się, że o takich problemach będziemy mogli wkrótce 
zapomnieć. Tradycyjne paragony mają bowiem zostać zastąpione przez... SMS.

Czeka nas rewolucja

SMS zamiast 
paragonu

DODATEK: ZDROWIE
WYWIADY ŻYCIA:

• Jak dbać o zatoki? 
• Twój genetyczny bliźniak może potrzebować pomocy

• Oddaj krew, uratuj życie!

PONADTO:
• Prawa  pacjenta

• Baza zakładów opieki zdrowotnej
• Pomoc dla osób bezdomnych Q s. 5 - 11

Wyszukiwarki internetowe

Jak znaleźć 
zmarłych bliskich 
na cmentarzu?  Q s. 14

MPK Częstochowa 31 października - 1 listopada

Jak będzie funkcjonować
komunikacja miejska?  Q s. 15

Wywiad

Ponad 14 milionów złotych  
dla bezrobotnych  Q s. 4

Wirus RSV powraca

Coraz więcej dzieci  
w szpitalach  Q s. 3

Zmiany

Po „500 plus” do ZUS  Q s. 3

MZD

Nie przejdziemy 
przez kładkę przy ulicy 
Mireckiego  Q s. 3
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Zmiany

Po „500 plus” do ZUS
Inwestycje

W sezon grzewczy 
ze zmodernizowaną siecią

Wirus RSV powraca

Coraz więcej dzieci w szpitalach

MZD

Nie przejdziemy przez kładkę 
przy ulicy Mireckiego

W  ZUS trwają przygotowania 
do obsługi 500 plus. - Zapew-
niam, że od 1 stycznia 2022 
roku będziemy gotowi - poin-
formowała prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację ustawy o  po-
mocy państwa w  wychowywaniu 
dzieci. Przewiduje ona m.in., że 
obsługą programu „Rodzina 500 
plus” zajmie się ZUS, a wnioski od 
1 stycznia będzie można składać 
jedynie drogą elektroniczną przez 
PUE ZUS, bankowość elektro-
niczną i  portal Empatia. Ustawa 
zakłada przeniesienie ustalania 
uprawnień do świadczenia wy-
chowawczego oraz jego wypłaty 
z  gmin do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Trwają przygotowania do obsługi 
rządowego programu Rodzina 500 
plus. - Zapewniam, że ZUS będzie 
gotowy do obsługi tego zadania od 
Nowego Roku. Mamy już doświad-
czenie w  realizowaniu tak du-
żych  projektów – mówi profesor 
Uścińska.

Wnioski będą rozpatrywane 
automatycznie. To rozwiązanie 
sprawdziło się już wcześniej przy 
innych zadaniach m.in. Tarczy 
antykryzysowej czy programie 
Dobry start.  Obsługiwać program 
500 plus będzie funkcjonujące 
w  ZUS Centrum Obsługi Świad-
czeń dla Rodzin. - W  tej sytuacji 
zdecydowana większość pracow-

ników ZUS nawet nie zauważy 
tego, że urząd obsługuje 500 plus. 
Pracownicy nie będą obciążeni do-
datkowymi zadaniami, bo program 
będzie realizowany przez Cen-
trum  – dodaje profesor.

Zgodnie z  ustawą pieniądze 
z  programu „Rodzina 500 plus” 
będą wypłacane jedynie bez-
gotówkowo na wskazany przez 
wnioskodawcę numer rachunku 
bankowego.

ZUS będzie stopniowo przej-
mował program „Rodzina 500 
plus”. - Świadczenia wypłacane 
obecnie przez gminy nadal będą 
kontynuowane do końca okresu, 
na jaki zostały przyznane, czyli do 
końca maja 2022 r. W  tych spra-
wach nadal należy kontaktować 
się z  pracownikami urzędów sa-
morządowych, które wypłacają 
świadczenie 500 plus – wyjaśnia 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Do ZUS z  kolei należy kierować 
od 1 stycznia 2022 r. tylko wnioski 
o nowe świadczenia 500+, jeszcze 
nie wypłacane, czyli np. na nowo 
urodzone dzieci.

Wcześniej podobne zmiany 
przeprowadzono w  programie 
„Dobry start”, czyli w  tzw. wy-
prawce szkolnej. Już od tego roku 
obsługą świadczenia zajmuje się 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
a wnioski są składane online.

Rozpoczął się kolejny sezon 
grzewczy. Tylko w  tym roku 
firma Fortum przeprowadziła 
w  naszym mieście inwestycje 
o  łącznej wartości około 2,5 
mln zł. W  całym 2021 roku 
spółka zainwestuje w  Często-
chowie łącznie niemal 4 mln 
zł. Planowane działania 
Fortum obejmują nie tylko sieć 
ciepłowniczą, ale także nowo-
czesną elektrociepłownię 
i ciepłownię przy ul. Rejtana.

Od stycznia zrealizowano 18 
podłączeń budynków do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, między innymi 
przy ulicach Botanicznej, Poleskiej, 
Mościckiego, Waszyngtona, Mało-
polskiej, Warszawskiej, Szczytowej, 
Równoległej, Przemysłowej, Oku-
lickiego, Krasińskiego, Gajowej, 1go 
Maja, Sikorskiego, Zajączka oraz 
Al. NMP i Al. Jana Pawła II. Łączna 
długość nowo wybudowanych 
przyłączy wyniosła 2,4 km. W ciągu 
ostatnich 9 miesięcy podpisanych 
zostało 21 nowych umów na całko-
witą moc ponad 6 MW.

Od początku roku zmoderni-
zowano 1,6 km sieci. Prace prze-
prowadzono w  rejonie ulic: Alei 
Niepodległości (3 odcinki sieci), 
Kiedrzyńskiej, Gabrieli Zapolskiej, 
Goszczyńskiego, Jagiellońskiej, Ża-
reckiej i Ferdynanda Focha.

- Okres wiosenno-letni to w  na-
szym kalendarzu zawsze czas in-
tensywnej pracy nad modernizacją 
i rozbudową sieci ciepłowniczej. Cel 
jest zawsze ten sam: zapewnienie 
mieszkańcom bezpiecznych i  sta-
łych dostaw ciepła. – mówi Andrzej 
Żyła, główny specjalista ds. inwe-
stycji Fortum.

Fortum z  roku na rok unowo-
cześnia elektrociepłownię pod 
kątem ekologicznych rozwiązań, 
aby częstochowianie mogli korzy-
stać z  bezpiecznej dla środowiska 
energii. - Główną inwestycją tego 
roku była budowa filtra workowego 
w  celu poprawy jakości spalin wy-
lotowych z  komina. Dzięki temu 
zastosowaniu spełniamy wymogi 
środowiska wynikające z  konkluzji 
BAT obowiązującej od 18 sierpnia 

2021 roku – mówi Jacek Ławrecki, 
rzecznik prasowy firmy. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł ponad 40 
mln zł.

- Zgodnie z  zapowiedzią z  ubie-
głego roku, latem wykonaliśmy 
dodatkowe działania remontowe 
i  modernizacyjne poprawiające 
naszą dyspozycyjność i  efektyw-
ność pracy w sezonie ciepłowniczym 
2021/2022. Nasze przedsięwzięcia 
zostały zrealizowane zgodnie 
z planem, dlatego jesteśmy w pełni 
gotowi na sezon grzewczy – mówi 
Andrzej Starzyński, kierownik elek-
trociepłowni Fortum w  Często-
chowie.

Instalacja Fortum jest jedną 
z  najnowocześniejszych i  przyja-
znych dla środowiska głównie ze 
względu na możliwość współspa-
lania biomasy, której udział stop-
niowo wzrasta – z  25% w  2010 
roku do nawet 35% obecnie. Dziś 
elektrociepłownia w  Często-
chowie produkuje ponad 87% 
ogółu ciepła sieciowego, wytwa-
rzanego w mieście.

Do częstochowskich szpitali 
trafiają kolejne maluchy zara-
żone wirusem RSV. Najbardziej 
narażone na niego są niemow-
lęta, noworodki i  małe dzieci. 
Przenosi się on drogą kropel-
kową i  powoduje ciężkie 
zakażenia układu oddecho-
wego. W przypadku zakażenia 
możliwa jest hospitalizacja 
nawet na oddziałach inten-
sywnej terapii.

Trwa sezon infekcyjny, a do szpi-
tala trafia coraz więcej dzieci za-
każonych wirusem RSV. Wirus 
powoduje ciężkie zakażenia 
układu oddechowego, a zwłaszcza 
groźne zapalenie oskrzelików. Na 
zakażenie narażone są noworodki, 

niemowlęta i małe dzieci.
Respiratory Syncytial Virus 

pojawia się najczęściej późną je-
sienią i  trwa do wiosny. Szczyt 
zachorowań występuje w  okresie 
stycznia i  lutego. Dorośli i  dzieci 
urodzone w  prawidłowym czasie 
przechodzą go w  dość łagodny 
sposób, lecz dla wcześniaków 
może być on bardzo groźny. Z tego 
powodu wcześniak może nawet 
wymagać hospitalizacji na od-
dziale intensywnej terapii.

Na tę chwilę nie ma skutecznej 
terapii przyczynowej. Osoby zaka-
żone przyjmują leki rozkurczające 
oskrzela i  tlen. Objawy pojawiają 
się po 2-8 dniach od zarażenia, a są 
nimi gorączka, katar u  niemowląt, 
suchy kaszel przeradzający się po 

pewnym czasie w mokry, duszności 
i duże ilości wydzieliny wokół ust.

W  częstochowskich szpitalach 
także pojawiły się dzieci zakażone 
wirusem RSV.  – Na chwilę obecną 
w  szpitalu przy ulicy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 7 na oddziale 
znajduje się siedmioro dzieci za-
każonych tym wirusem. W drugiej 
placówce szpitala przy ulicy Biel-
skiej 104/118 jest piątka dzieci 
zakażonych – podaje rzecznik 
prasowy Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w Czę-
stochowie Dariusz Tworzydło.

W  przypadku podejrzenia zaka-
żenia u dziecka należy udać się do 
szpitala, gdy pojawią się duszności 
oraz wysoka gorączka.

 ■ Nicole Majewicz

Uwaga! MZD podjął decyzję 
o  natychmiastowym wyłą-
czeniu z  użytkowania kładki 
dla pieszych nad al. Wojska 
Polskiego przy ul. Mireckiego 
w  Częstochowie. Powód? 
Obiekt przy dalszej eksplo-
atacji mógłby zagrażać 
bezpieczeństwu.

- Konieczność wyłączenia kładki 
z  użytkowania wynika z  niedo-
statecznego stanu technicznego 
obiektu, który przy dalszej eks-
ploatacji zagraża bezpieczeństwu 
użytkujących go mieszkańców – 
mówi Maciej Hasik, rzecznik pra-
sowy MZD. - Kładka podobnie jak 

inne w  ciągu al. Wojska Polskiego 
jest przewidziana do rozbiórki 
i wybudowania od podstaw w tym 
samym miejscu w ramach trwającej 
przebudowy DK-91 - dodaje.

Warto wspomnieć, że konstrukcja 
kładki przy ul. Mireckiego została 
jeszcze przed rozpoczęciem inwe-
stycji naruszona w  wyniku kolizji 
spowodowanej przez kierującego 
samochodem ciężarowym. Wów-
czas przeprowadzone zostały nie-
zbędne naprawy, które umożliwiły 
tymczasowe, bezpieczne użytko-
wanie. - Dalsza eksploatacja jednak 
wymaga poważniejszych i  bardzo 
kosztownych napraw. Takie prace 
byłyby niegospodarne z  uwagi 

na rozbiórkę kładki w  perspek-
tywie czasu przewidzianego na 
realizację przebudowy al. Wojska 
Polskiego. Dlatego kładka do tego 
momentu musi zostać wyłączona 
z  użytkowania. Wykonawca zo-
stanie zaś zobowiązany do prze-
prowadzenia potrzebnych prac 
budowlanych, które pozwolą na 
przywrócenie przeprawy pie-
szych przez al. Wojska Polskiego 
na wysokości ul. Mireckiego tak 
szybko, jak to technologicznie 
możliwe. Bardzo prosimy o  nie 
omijanie zakazu i  nie korzystanie 
z  kładki do czasu jej demon-
tażu z  uwagi na zagrożenie życia 
i zdrowia – apeluje Maciej Hasik.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wsparcie finansowe

Pieniądze
dla jurajskiego GOPR

LIBERTY Częstochowa

Pierwsza umowa sponsorska 
częstochowskiej huty

Grupę Jurajskiego Regionalnego 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Kroczycach otrzy-
mała wsparcie finansowe z budżetu 
województwa śląskiego. W sumie 
ratownikom przekazano 80,8 ty-
sięcy złotych.

Pieniądze otrzymała też Grupa Be-
skidzka Regionalnego Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego w 
Szczyrku.  W tym przypadku dofinan-
sowanie wynioslo 119,2 tys. zł.- Zapew-
nienie bezpieczeństwa w górach jest 
jednym z priorytetów władz regionu. 
Chcemy, żeby mieszkańcy, ale również 
turyści odwiedzający województwo ślą-
skie czuli się u nas bezpiecznie, stąd in-
westycje w nowoczesny sprzęt, który 
ratuje zdrowie i życie. Dziękuję ratow-
nikom GOPR za ich ciężką pracę na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w Beskidach i 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – 

stwierdził marszałek Jakub Chełstowski.
Przed uroczystym przekazaniem 

czeków odbył się ostatni etap rajdu w 
ramach projektu „Beskidy bez barier”. 
Uczestnicy rajdu mieli okazję wysłuchać 
prelekcji dotyczących prac bez barier, 
doświadczeń GOPR w górskiej turystyce 
społecznej oraz roli rodziców w wycho-
waniu i opiece nad dzieckiem niepełno-
sprawnym. Sam projekt to cykl rajdów 
górskich po Beskidzie Śląskim organizo-
wanych dla osób z niepełnosprawnością 
fizyczną lub umysłową, którego organiza-
torem jest Miejski Ośrodek Kultury, Pro-
mocji i Informacji w Szczyrku.

Czeki przekazali marszałek Jakub Czeł-
stowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża 
i członek Zarządu Beata Białowąs. W spo-
tkaniu uczestniczyli radni Sejmiku Ewa 
Żak i Stanisław Baczyński oraz przedsta-
wiciele Sejmiku Osób Niepełnospraw-
nych Województwa Śląskiego i burmistrz 
Szczyrku – Antoni Byrdy.

 ■ Nicole Majewicz

LIBERTY Częstochowa została ofi-
cjalnym partnerem Klubu Sportowego 
Częstochowianka, którego siatkarki 
występują w I lidze. Jest to pierwsza 
umowa sponsorska podpisana przez 
częstochowską hutę, od momentu prze-
jęcia jej przez Grupę LIBERTY Steel na 
początku tego roku.

Umowę podpisali prezes klubu Alina Do-
brzańska, wiceprezes Robert Fraś oraz Krish-
namoorthy Venkatasubramanian, dyrektor 
generalny Liberty Częstochowa Sp. z o.o.. 
- LIBERTY nie tylko chce być znane jako 
główny producent GREENSTEEL w Polsce, 
ale także chce wzbogacić życie społeczne 
Częstochowy. Wiemy, że siatkówka jest 
bardzo popularna w Polsce i mamy nadzieję, 
że nasze wsparcie lokalnej drużyny pomoże 
jej odnosić zwycięstwa – przyznał  Krishna-
moorthy Venkatasubramanian.

Klub Sportowy Częstochowianka został za-
łożony w 1936 roku. Obecnie jego siatkarki 
grają w I lidze i chcą awansować do Tauron 
Ligi - najwyższej klasy rozgrywkowej kobiet 

w Polsce. Trenerem zespołu jest były wy-
bitny siatkarz Andrzej Stelmach, olimpijczyk 
z Atlanty i Aten. W różnych grupach wieko-
wych KS Częstochowianka szkoli ponad 200 
dziewcząt. Klub ma długą historię współpracy 
z częstochowską hutą, która sponsorowała 
go do 2008 roku. W przeszłości huta była 
również właścicielem klubu sportowego RKS 
Raków Częstochowa i sponsorem kobiecego 
klubu piłkarskiego UKS Gol.

- Bardzo się cieszymy, że wznawiamy 
współpracę z LIBERTY Częstochowa. To 
dowód życzliwości i zaufania do naszego 
klubu. Mamy nadzieję, że zarówno Czę-
stochowianka w siatkówce, jak i LIBERTY 
Częstochowa w przemyśle stalowym będą 
odnosiły sukcesy – powiedziała Alina Do-
brzańska, prezes KS Częstochowianka.

W zamian za jednorazowe wsparcie finan-
sowe, nazwa LIBERTY Częstochowa pojawiła 
się na koszulkach zawodniczek oraz będzie 
promowana w materiałach przygotowanych 
przez klub i w postaci reklam podczas me-
czów rozgrywanych w Hali Sportowej Czę-
stochowa.

Teresa Szajer: Urząd pracy 
otrzymał środki na wsparcie dla 
bezrobotnych i przedsiębior-
ców. Skąd pochodziły te środki 
i na co zostały  przeznaczane?

Marcin Biernat: W tym roku otrzy-
maliśmy dużo więcej pieniędzy 
niż w  poprzednich latach. Środki 
z  funduszu pracy przeznaczone 
są na aktywne formy pomocy 
osobom bezrobotnym. Realizo-
waliśmy także projekt regionalny 
ze środków unijnych wspierający 
osoby, które utraciły pracę pod-
czas pandemii.

T.S.: Jakie to były kwoty i czy 
wszystkie środki zostały już roz-
dysponowane?
M.B.: Środki, które mamy zaan-
gażowane na wszystkie aktywne 
formy wsparcia to ponad 14 mi-
lionów złotych. W  przypadku 
środków funduszu pracy, to kwota 
prawie trzykrotnie większa niż 
w  ubiegłym roku. Na program re-
gionalny uzyskaliśmy prawie milion 
złotych i  jesteśmy blisko pełnego 
wydatkowania tej sumy. Mamy na-
tomiast jeszcze sporo środków na 
aktywizację. Dlatego ogłaszamy 
nabory w  ramach dofinansowania 
przy tworzeniu przez przedsię-

biorców stanowisk pracy oraz roz-
poczęcia działalności gospodarczej 
przez osoby bezrobotne.

T.S.: Oczywiście szczegóły 
wszystkich omawianych projek-
tów można znaleźć na stronie 
urzędu pracy. Czy jednak może 
Pan przybliżyć, jakie wsparcie 
może otrzymać osoba bezrobot-
na w ramach tych projektów?
M.B.: Kwota w przypadku dofinan-
sowania podjęcia działalności go-
spodarczej dla osób bezrobotnych 
wynosi 18 000,00 zł. Maksymalna 
kwota refundacji kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobot-
nego wynosi 22 000,00 zł. Wnioski 
w  tym względzie można składać 
w  Powiatowym Urzędzie Pracy 
w  Częstochowie  lub w  Gminnym 
Centrum Pracy w Koniecpolu.

T.S.: Co z przedsiębiorcami, któ-
rzy składając wniosek o dofi-
nansowanie trafili w dziurę bu-
dżetową spowodowaną loc-
kdownem?
M.B.: Nie wnikamy do modelu biz-
nesowego przedsiębiorcy. Jeśli 
ktoś nadal prowadzi działalność, to 
dla nas jest to jedyny wyznacznik 
trwałości projektu. Natomiast 
przeprowadziliśmy wsparcie dla 
przedsiębiorców poszkodowa-
nych na skutek pandemii. Było 
to ponad 156 milionów złotych 
w  różnych formach pomocy. 
Większa kwota w  województwie 
śląskim wypłynęła tylko w  Biel-
sku-Białej (157 milionów). Dla 

porównania w  Katowicach były 
to 154 miliony. Wszystkie środki 
pochodziły z  Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i  z  Funduszu 
Pracy.

T.S.: Jak się ma częstochowski 
rynek pracy w dobie pandemii?
M.B.: Do stycznia 2021 roku no-
towaliśmy ciągły wzrost bezro-
bocia. Głównym czynnikiem był 
spadek liczby pojawiających się na 
rynku ofert pracy spowodowany 
właśnie pandemią koronawirusa 
i  niepewnością co do najbliższej 
przyszłości.

Trzeba także wyjaśnić, że aktu-
alnie osoba bezrobotna zgłasza-
jąca się do naszego urzędu ma 
możliwość odmówienia przyjęcia 
oferty pracy - wcześniej wykreśla-
liśmy ją z naszych rejestrów. W tym 
wypadku przyjmujemy jej argu-
mentację opartą na podstawach 
prawnych,  że ma obawy co do stanu 
epidemiologicznego.  

Ale na chwilę obecną lokalny 
rynek pracy ma się już decydowanie 
lepiej niż na początku roku. Ofert 
pracy zaczyna przybywać. Odno-
towujemy kolejne spadki liczby 
bezrobotnych. Co ciekawe, większe  
notujemy w  powiecie częstochow-
skim niż samej Częstochowie.

T.S.: Jak w takim razie kształtu-
je się bezrobocie w Koniecpolu?
M.B.: Tam sytuacja wynika głównie 
z  monokultury tego regionu. Po 
upadku Koniecpolskich Zakładów 
Płyt Pilśniowych duża część 
mieszkańców została bez pracy. 

Ciężko aktualnie znaleźć na tym 
terenie  przedsiębiorstwo, które 
działałoby na taką skalę jak to 
wspomniane.

Koniecpol ma ponad 800 osób 
zarejestrowanych jako bezro-
botne, z  czego prawo do zasiłku 
posiadają zaledwie 42 osoby. To 
niewielkie grono. Reszta to osoby 
nieaktywizowane zawodowo. Le-
piej to wygląda w innych gminach.  
Przy 100, 200 bezrobotnych  i po-
dobnej co w  Koniecpolu liczbie 
osób ze świadczeniem dla bezro-
botnych, rotacja na rynku pracy 
jest dużo większa niż we wspo-
mnianym Koniecpolu.

T.S.: Czy cyfryzacja pomogła czę-
stochowskiemu urzędowi pracy 
w realizacji zadań, które przed 
nim postawiono?
M.B.: Naturalnie. Urzędy pracy 
sięgały i  sięgają po te narzędzia, 
które były dostępne już wcześniej. 
Cyfryzacja nie ruszyła podczas 
pandemii. Oczywiście obecnie ob-
sługę i  rejestrację elektroniczną 
wykorzystuje się na większą skalę 
niż dotychczas. Jest to o tyle dobre, 
że system nie przepuści pewnych 
danych bez uzupełnienia. Do-
piero, jeśli dane się  nie zgadzają, 
to wzywamy zainteresowanego 
do uzupełnień i  wyjaśnień. Przy 
formie papierowej przedsiębiorca 
nie wiedział, co wpisać i  składał 
wniosek nieuzupełniony.  My ze 
swej strony robimy wszystko, by 
obsługa klientów urzędu pracy od-
bywała się szybciej i sprawniej.

 ■ Jakub Dróżdż

Wywiad

Ponad 14 milionów złotych  
dla bezrobotnych
Częstochowski urząd pracy ruszył z naborem wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowisk pracy. O jakich kwotach jest mowa? Ile pieniędzy dostanie osoba bezrobotna w ramach 
tego wsparcia? Jak aktualnie wygląda rynek pracy w Częstochowie? Odpowiedzi na te pytania 
udzielił Marcin Biernat - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie do 
spraw ewidencji i świadczeń.

Marcin Biernat
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Redakcja: Problemy z zatokami 
nasilają się jesienią. Jak docho-
dzi do zapalenia zatok? 

Krzysztof Orłowski: Rzeczywiście 
jesienią obserwuję zwiększoną 
liczbę pacjentów zgłaszających 
się do Centrum Słuchu i  Mowy 
MEDINCUS z  objawami ostrego 
zapalenia zatok. Dzieje się tak 
dlatego, że oddychamy suchym, 
mroźnym powietrzem na ze-
wnątrz oraz „przesuszonym” 
przez centralne ogrzewanie po-
wietrzem w  domach. To sprawia, 
że błony śluzowe nosa i zatok nie 
są dostatecznie nawilżone i  ła-
twiej wnikają w ich głąb bakterie 
i  wirusy, które zmieniają katar 
w ropną wydzielinę. Zwiększa się 
też obrzęk błony śluzowej, a  to 
nasila uczucie rozpierania i  bólu 
głowy, charakterystyczne przy 
zapaleniu zatok. Poza tym je-
sienią i  zimą zmniejsza się nasza 
naturalna odporność. Organizm 
zużywa więcej energii, aby się 
„ogrzać”, dieta jest uboższa w wi-
taminy, rzadziej przebywamy na 
świeżym powietrzu, w  związku 
z  czym, częściej dochodzi do 
rozwoju zapalenia zatok. Naszą 
odporność obniża także przemę-
czenie, stres, alergia, a  nawet zły 
stan jamy ustnej i uzębienia.

Red.: Czy stan jamy ustnej mo-
że bezpośrednio wpłynąć na za-
palenie zatok?

K.O.: Niewątpliwie, przyczyną bólu 
zęba mogą być chore zatoki, ale 
i odwrotnie nieleczone zęby mogą 
szkodzić zatokom. Pozornie nie-
winne zaniedbania np. zwlekanie 
z podjęciem leczenia próchnicy czy 
lekceważenie regularnych kon-
troli u  dentysty, mogą skutkować 
zakażeniami bakteryjnymi zatok. 
Jest to związane z  naszą budową 
anatomiczną oraz bliskim sąsiedz-
twem jamy ustnej i zatok. 

Red.: Jakich zasad powinniśmy 
przestrzegać, by zadbać o na-
sze zatoki? 

K.O.: Przede wszystkim powin-
niśmy zadbać o  utrzymanie pra-
widłowej odporności naszego 
organizmu, ale także pamiętać 
o właściwym nawilżeniu i oczysz-
czeniu powietrza w  mieszkaniu. 
Suche powietrze w  pomiesz-
czeniach zwiększa ryzyko wy-
stąpienia zapalenia zatok, zbyt 
wilgotne natomiast, sprzyja 
rozwojowi roztoczy i  nasileniu 
objawów alergii u  osób uczulo-
nych na ich odchody. Zwróćmy 
także uwagę na stan klimaty-
zacji w  pracy, samochodach czy 
domach. Jeżeli nie jest ona re-
gularnie czyszczona, rozpyla bak-
terie i inne patogeny, które mogą 
negatywnie wpływać na stan na-
szych zatok. Jeśli jesteśmy alergi-
kami, warto rozważyć rezygnację 
z dywanów, firan i zasłon w domu, 
gdyż często stają się siedliskiem 
licznych patogenów. Poza tym 
wietrzmy mieszkania i  nie do-
puszczajmy, by na ścianach roz-
winęła się pleśń. Bezwzględnie 
powinniśmy unikać też dymu pa-
pierosowego. 

Red.: Panie doktorze, jakie są 
symptomy zapalania zatok? Jak 
odróżnić je od infekcji górnych 
dróg oddechowych i co powin-
no nas zaniepokoić?

K.O.: Rzeczywiście pierwsze ob-
jawy zapalenia zatok są często 
bardzo zbliżone do tych, które 
dokuczają nam podczas infekcji. 
Odczuwamy bóle głowy, mięśni, 
„drapanie” w  gardle, niedrożność 
nosa i  katar, towarzyszy nam 
też uczucie ogólnego „rozbicia”. 
Jednak jeżeli dolegliwości te nasi-
lają się - katar nie ustępuje, a ból 
głowy dokucza coraz mocniej,  

potraktujmy je jako sygnały 
ostrzegawcze. Pamiętajmy także, 
że objawy zapalenia zatok mogą 
być różne w  zależności od tego, 
gdzie umiejscowi się stan za-
palny. Możemy odczuwać bóle 
nasady nosa, policzków, a  nawet 
tyłu głowy. Pacjenci uskarżają 
się także na wydzielinę spły-
wająca po tylnej ścianie gardła, 
a  także na problemy z  węchem 
i  nieprzyjemny zapach z  ust. Je-
żeli przynajmniej dwa z  tych ob-
jawów utrzymują się dłużej niż 12 
tygodni, prawdopodobieństwo 
stanu zapalnego zatok jest bardzo 
wysokie. 

Red.: Jak wygląda badanie po-
twierdzające zapalenie zatok?

K.O.: Na początku przeprowa-
dzamy wywiad z  pacjentem, 
sprawdzamy także bolesność 
zatok i  drożność nosa. Kolejnym 
etapem, który pozwala nam 
ocenić stan zatok, jest całkowicie 
bezbolesne badanie endosko-
powe. Wprowadzamy do wnętrza 
nosa cienki endoskop zakończony 
kamerą, co umożliwia dokładne 
obejrzenie ujść zatok i  pozwala 
nam stwierdzić jak zaawanso-
wany i  rozległy jest stan zapalny. 
Jeśli jednak choroba nawraca 
przynajmniej trzy razy w  ciągu 
roku, zleca się wykonanie tomo-
grafii komputerowej, która precy-
zyjnie wskaże przyczynę choroby.

Red.: Co zrobić, jeśli już pojawi 
się problem z zatokami, w jaki 
sposób je leczyć? 

K.O.: W  przypadku niewielkich 
stanów zapalnych objawy łagodzą 
krople lub aerozole do nosa, które 
obkurczają naczynia krwionośne 
i  rozrzedzają zalegającą wydzie-
linę. W przewlekłych zakażeniach 
zatok często wykorzystywanym 

lekiem są sterydy. Przeważnie 
stosuje się je w postaci kropli lub 
aerozoli do nosa. Niekiedy w  le-
czeniu infekcji, konieczne mogą 
być także antybiotyki. 

Red.: Czy przewlekłe zapalenie 
zatok leczy się także operacyj-
nie? 

K.O.: Tak, gdy inne metody nie 
pomagają, a  zapalenie zatok 
utrzymuje się lub nawraca, może 
być konieczny zabieg. Obecnie 
zatoki najczęściej operuje się 
metodami małoinwazyjnymi en-
doskopowymi, które wykonuje 
się bez żadnego cięcia na skórze. 
W trakcie operacji chirurg wpro-
wadza mikronarzędzia przez 
otwory nosowe, poszerza ujścia 
zatok przynosowych i  usuwa 
z nich zalegającą wydzielinę oraz 
zmiany zapalne. Inną, często sto-
sowaną metodą jest baloniko-
wanie zatok. Zabieg zaczyna się 
od włożenia małego, elastycz-
nego cewnika z  bardzo wytrzy-
małym balonikiem do nosa, aby 
dotrzeć do zablokowanej zatoki. 
Następnie balon jest powoli na-
pompowywany, co rozszerza 
zablokowany przewód nosowy 
i  pozwala na usunięcie zapalnej 
wydzieliny. Co ważne, pacjent 
wraca do normalniej aktywności 
już po 1-2 dniach po zabiegu. 

Red.: Czy profilaktycznie, by 
nie dopuścić do stanów zapal-
nych, można stosować płuka-
nie zatok?

K.O.: To dobre rozwiązanie szcze-
gólnie u pacjentów bardziej nara-
żonych na wystąpienie zapalenia 
zatok np. z alergicznym nieżytem 
nosa. Zatoki można płukać solą 
fizjologiczną np. z  dodatkiem 
leków, inną metodą są także in-
halacje zatok. Można je wykonać 
samodzielnie w  domu lub w  pla-
cówce medycznej.

Red.: Czym różnią się inhalacje 
przeprowadzane w placówce 
medycznej od tych wykonywa-
nych w domu? 
K.O.: Zwykle różnica polega na 
zasięgu rozprzestrzeniania leku, 
dobrym przykładem są inhalatory 

AMSA, które „dostarczają” lek do 
odległych miejsc np. w  naszych 
zatokach. Inhalator ten wytwarza 
„wibrujący aerozol”, który po-
wstaje przez rozproszenie leku 
w  powietrzu. W  momencie wdy-
chania aerozolu wytwarza się 
nadciśnienie. Cząsteczki prepa-
ratu wprowadzone są w  ruch, co 
w praktyce oznacza, że lek przedo-
staje się do zatok przez otwory 
o  nawet minimalnej drożności. 
Metodę AMSA wykorzystuje się 
także w  leczeniu chorób uszu lub 
górnych dróg oddechowych. 

Red.:  Panie doktorze Często-
chowskie Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS świętuje 
właśnie rocznicę otwarcia. Po-
za schorzeniami laryngologicz-
nymi – zapaleniami ucha, no-
sa, gardła diagnozujcie i leczy-
cie także szumy uszne i niedo-
słuch. Czy schorzenia te doty-
kają głównie seniorów? 

K.O.: Kiedyś problemy ze słu-
chem faktycznie dotyczyły 
w  szczególności osób w  wieku 
70-80 lat, teraz dotykają coraz 
młodszych, bo nasz słuch dege-
neruje się znacznie szybciej niż 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 
Nasz styl życia uległ zmianie - 
głośna muzyka od wczesnego 
dzieciństwa, hałas, słuchawki 
douszne, leki ototoksyczne, 
zaburzenia krążenia czy prze-
miany materii wpływają nega-
tywnie na nasz słuch. Dla osób 
niedosłyszących prozaiczne sy-
tuacje, jak wizyta u  znajomych, 
zakupy w  sklepie czy spotkanie 
rodzinne mogą być prawdziwym 
wyzwaniem powodującym stres 
i  dyskomfort. Dlatego jako Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
wzięliśmy za cel, by przez pro-
mocję profilaktyki przyczynić 
się do odwrócenia tego trendu. 
Stąd też inicjatywa bezpłatnych 
konsultacji w  zakresie aparatów 
słuchowych. Będzie z nich można 
skorzystać w  piątek 5 listopada 
w naszej placówce. 

Red.: Miejmy nadzieję, że wie-
lu mieszkańców Częstochowy 
z tej możliwości skorzysta. 
Dziękuję za rozmowę. 

dr n. med. Krzysztof Orłowski, otorynolaryngolog

Jak dbać o zatoki?
Rozmowa z dr n. med. Krzysztofem Orłowskim otorynolaryngologiem 
z Częstochowskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

PRAWA PACJENTA
Jeśli jesteś w sytuacji,  w której zakład opieki zdro-
wotnej lub personel udzielający świadczeń 
zdrowotnych w  placówkach publicznych lub pry-
watnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
• Świadczeń zdrowotnych,

• Informacji o swoim stanie zdrowia,

• Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych  
tajemnicy informacji związanych z leczeniem,

• Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń  
zdrowotnych, 

• Poszanowania intymności  
i godności,

• Dokumentacji medycznej,

• Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

• Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

• Opieki duszpasterskiej,

• Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń.
BEZPŁATNA INFOLINIA:

800-190-590 
(czynna pn. – pt. w godz. 9.00 - 21.00)

połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): 
22 833-08-85; 
22 635-59-96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z  zakresu ochrony 
zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. 22 532 82 50; 
fax: 22 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl; 
www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji 
rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania 
przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Przebywałeś ostatnio w  szpi-
talu? Możesz spodziewać się, 
że wkrótce zadzwonią do 
ciebie ankieterzy i  poproszą 
o  odpowiedź na dziewięć 
pytań.

Pytania będą dotyczyć dzie-
więciu obszarów związanych z po-
bytem w szpitalu. Ankieterzy będą 
pytać:
1. Czy zespół medyczny był zaan-

gażowany w uśmierzanie bólu?
2. Jaka była jakość wyżywienia?
3. Czy komunikacja była zrozu-

miała?
4. Czy zespół medyczny zrozu-

miale informował o ryzyku zwią-
zanym z lekami?

5. Czy zespół medyczny zapewnił 
wsparcie emocjonalne?

6. Czy bezpośrednie otoczenie 
było czyste?

7. Czy w nocy była cisza?
8. Czy zespół medyczny włączał 

pacjenta w decyzję o leczeniu?
9. Jakie jest prawdopodobieństwo 

polecenia szpitala?
Wszystkie obszary należy ocenić 
w skali od 0 do 10.

Ankieta ma na celu poprawienie 
jakości i  dostępności świadczeń. 
- Działamy w  imieniu i  na rzecz 
pacjentów. Wspólnie ze świad-
czeniodawcami chcemy dbać o ich 
zdrowie – informują przedstawi-
ciele NFZ. - Robimy to m.in. przez 
monitorowanie należytej jakości 
i  dostępności świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz przez efektywne 
gospodarowanie środkami pu-
blicznymi. Dlatego tak ważna jest 
dla nas opinia pacjentów na temat 
warunków udzielania świadczeń 
w  placówkach leczniczych. Nasza 
ankieta ma na celu poznanie tej 
opinii i znalezienie obszarów, które 
wymagają poprawy – dodają.

Badanie jest pilotażem. Ankie-
terzy nie dotrą do wszystkich 
pacjentów, którzy leczą się w szpi-
talach. - Tym cenniejsze są dla nas 
opinie pacjentów, którzy wyrażą 
zgodę na badanie ankietowe. 
W  codziennym pośpiechu bardzo 
trudno, zwłaszcza w  trakcie walki 
o  swoje zdrowie, znaleźć czas na 
krótką rozmowę. Liczymy jednak, 
że dla wspólnego dobra pacjentom 
uda się wygospodarować kilka 
minut, by odpowiedzieć na pytania 
ankietera. Wszystkim pacjentom 
bardzo dziękujemy za poświęcony 
nam czas i udział w ankiecie - pod-
kreślają.

Informacje, których pacjenci nie 
powinni podawać

Działanie NFZ może uruchomić 
oszustów. Dlatego tak istotne jest, 
aby nie podawać żadnych innych 
informacji o sobie - zwłaszcza da-
nych osobowych, czy informacji 
o świadczeniu, z jakiego korzystali) 
To jest ważne dla naszego bez-
pieczeństwa. Ankieterzy zadadzą 
tylko dziewięć wymienionych 
pytań. Nie będą potrzebować żad-
nych danych pacjenta i nie będą go 
o nie prosić.

Informacje o pacjencie, które 
mają ankieterzy

Ankieta jest anonimowa. Ankie-
terzy będą znali numer telefonu oraz 
płeć pacjenta, placówkę, w której pa-
cjent się leczył, oraz datę skreślenia 
pacjenta z  harmonogramu przyjęć, 
prowadzonego przez tę placówkę. 
Pacjenci muszą mieć jasność, które 
świadczenie oceniają. Ankieterzy 
nie będą mieli danych osobowych 
(takich jak imię i  nazwisko, PESEL) 
pacjentów, do których dzwonią, 
ani danych o  rodzaju świadczenia, 
z  jakiego pacjenci korzystali. Dane 
zostaną wykorzystane tylko w  celu 
przeprowadzenia badania ankieto-
wego dotyczącego monitorowania 
jakości i dostępności świadczeń.

Sprawdzanie ankieterów  
i zgłaszanie wątpliwości

NFZ ma bazę ankieterów, którzy 
dzwonią w  imieniu instytucji. 
W  razie jakichkolwiek wątpliwości 
pacjenci mogą potwierdzić ich toż-
samość  na specjalnej infolinii (TIP), 
pod numerem 800 190 590. - Pro-
simy, aby pacjenci kończyli roz-
mowę z  ankieterem, gdy poprosi 
on o  ocenę świadczenia, które nie 
miało miejsca, i poinformowali nas 
o tym. Taka sytuacja może wynikać 
z pomyłki w numerze telefonu. Pa-
cjenci powinni zakończyć rozmowę 
i skontaktować się z nami (800 190 
590) zawsze, gdy zachowanie an-
kieterów wzbudzi jakiekolwiek ich 
wątpliwości – podsumowują przed-
stawiciele NFZ.

Uwaga!

Będą dzwonić do pacjentów

Minister zdrowia Adam Nie-
dzielski zaapelował o noszenie 
maseczek również na cmenta-
rzach. - Podczas świąt tłumnie 
odwiedzamy cmentarze, 
trudno o zachowanie dystansu 
– wskazywał szef resortu 
zdrowia.

Minister zdrowia na konferencji 
podkreślił, że obecnie mamy re-
alne dwa zabezpieczenia przed za-
każeniem: szczepienie i  maseczki. 
- Szczepienie, jak widać na każdym 
kroku w  Polsce, po prostu działa. 
Wszystkie głosy, które opowiadają 
różne niestworzone historie, po 
prostu nie są prawdziwe. Szcze-
pienie po prostu działa, chociażby 

ze względu na mniejszą liczbę 
hospitalizacji, z  którą mamy do 
czynienia, mniejszą liczbę infekcji. 
A proszę pamiętać, że w tej chwili 
mamy do czynienia z  wariantem 
delta, który jest o  wiele bardziej 
zakaźny – podkreślił Niedzielski.

Szef MZ wskazał, że ważnym 
i  realnym zabezpieczeniem są 
również maseczki. - Wiem, że 
przez okres wakacji się odzwycza-
iliśmy, bo więcej przebywaliśmy na 
dworze, a liczba zakażeń była mała 
(...), ale teraz sytuacja jest inna – 
powiedział. - Apeluję do wszyst-
kich, szczególnie w  kontekście 
zbliżających się świąt, aby oprócz 

tego faktu zaszczepienia, jeszcze 
stosować maseczki również na 
cmentarzach. Tu nie będzie żadnej 
ostrej regulacji, tylko to jest odwo-
łanie się do odpowiedzialności nie 
tylko za siebie, ale za swoich bli-
skich, za swoje otoczenie.

 W  tradycji polskiej jest to, że 
tłumnie odwiedzamy cmentarze,  
ta liczba ludzi, którzy pojawiają 
się w  tych miejscach pamięci 
jest bardzo duża, pojawia się 
tłok, trudno o  zachowanie dy-
stansu, więc myślę, że każda 
odpowiedzialna osoba po-
dejmie decyzję, która z  mojego 
punktu widzenia jest oczywista  
– podsumował Niedzielski.

Minister apeluje

W maseczkach na cmentarz
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Od 2 listopada

Dawka 
przypominająca dla 
wszystkich powyżej 
18. roku życia
- Od 2 listopada chcemy rozszerzyć szczepienie 
dawką przypominająca dla wszystkich powyżej 18 
roku życia - zapowiedział wiceminister zdrowia 
Waldemar Kraska. Szczepienie ma być wykony-
wane preparatem Pfizer.

Przypomnijmy, do tej pory trzecią dawkę mogą przyjąć 
osoby powyżej 50. roku życia, a także personel medyczny. 
Szczepienia wykonywane są preparatami Pfizer. - Od 2 
listopada chcemy rozszerzyć szczepienie dawką przypo-
minająca dla wszystkich powyżej 18. roku życia – poin-
formował Waldemar Kraska. I  w  tym przypadku miałby 
być stosowany preparat Pfizera. - Ale są doniesienia zza 
granicy, że można wykonywać szczepienie trzecią dawką 
innymi preparatami. Czekamy na stanowisko Rady Me-
dycznej w tej sprawie - dodał wiceszef resortu zdrowia.

Trzecią dawkę szczepionki będą mogły przyjąć osoby 
powyżej 18. roku życia, u  których od zakończenia pod-
stawowego schematu szczepień upłynęło co najmniej 6 
miesięcy.

Z kolei dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest 
osobom z  upośledzeniem odporności, u  których odpo-
wiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewy-
straczająca. Chodzi m.in. o  osoby otrzymujące aktywne 
leczenie przeciwnowotworowe; po przeszczepach na-
rządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub 
terapie biologiczne; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespo-
łami pierwotnych niedoborów odporności; z zakażeniem 
wirusem HIV; leczonych aktualnie dużymi dawkami kor-
tykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować 
odpowiedź immunologiczną, a także dializowanych prze-
wlekle z powodu niewydolności nerek. 

Poniżej 12. roku życia

Od połowy 
grudnia 
szczepienia 
dzieci
- Realnie szczepienie dzieci poniżej 
12. roku życia powinno rozpocząć się 
w połowie grudnia – powiedziała pod-
czas posiedzenia Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego wi-
ceminister zdrowa Anna Goławska.

- Jeśli chodzi o  badanie szczepionki dla 
dzieci od 5. roku życia, to badania zostały 
zakończone. Europejska Agencja Leków 
od połowy października weryfikuje wyniki 
badań. Planowane dopuszczenie jest na po-
łowę grudnia – powiedziała wiceminister.

Goławska dodała, że firma Pfizer zade-
klarowała pierwszą partię szczepionek 
w  grudniu. = Dostaliśmy od firmy Pfizer 
wstępną deklarację, że już w  grudniu 
pierwsza partia szczepionek powinna po-
jawić się w  Polsce. Tak że druga połowa 
grudnia to jest ten realny termin, kiedy za-
czniemy szczepić młodsze dzieci – dodała.

Uczestniczący w  spotkaniu szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów pełnomocnik 
ds. Narodowego Programu Szczepień Mi-
chał Dworczyk zaznaczył jednak, że takiej 
decyzji jeszcze nie ma.

Obecnie w  Polsce szczepienie mogą 
przyjąć dzieci powyżej 12 lat. Otrzymują 
dwudawkową szczepionką Comirnaty 
firmy Pfizer albo szczepionką Spikevax 
Moderny.

Do programu rehabilitacji po 
COVID-19 będzie można przy-
stąpić nawet do 12 miesięcy od 
zakończenia leczenia choroby. 
Dzięki tej zmianie z ćwiczeń i za-
biegów fizjoterapeutycznych, 
które pomagają w  powrocie do 
pełni sił, skorzysta jeszcze więcej 
pacjentów.

Według specjalistów aż jedna 
trzecia pacjentów ma powikłania 
po chorobie wywołanej koronawi-
rusem. Najczęściej są to: problemy 
z oddychaniem, zmniejszona ogólna 
sprawność organizmu i  tolerancja 
wysiłku fizycznego, bóle mięśnio-
wo-stawowe, zaburzenia lękowe 
i depresyjne.

W  odzyskaniu dawnej kondycji po-
maga kompleksowy program rehabi-
litacji dla pacjentów, którzy przeszli 
COVID-19. Program przygotował 
Narodowy Fundusz Zdrowia na pole-
cenie ministra zdrowia.

Ważny termin – 12 miesięcy

Do tej pory rehabilitacji po 
COVID-19 mogli skorzystać pacjenci 
do 6 miesięcy od zakończenia le-
czenia. Od 19 października weszła 
w  życie nowelizacja zarządzenia 
prezesa NFZ, która wydłuża ten 
okres o kolejne 6 miesięcy. W efekcie 
pacjenci rozpoczną program reha-
bilitacji pocovidowej nawet do 12 

miesięcy od zakończenia leczenia 
z powodu COVID-19.

Zmiany dotyczą wszystkich ro-
dzajów rehabilitacji pocovidowej, 
czyli:
• stacjonarnej i uzdrowiskowej
• ambulatoryjnej
• domowej.

Poza tym, zgodnie z nowym zarzą-
dzeniem prezesa NFZ, rehabilitację 
po COVID-19 będzie mógł pro-
wadzić także ośrodek rehabilitacji 
dziennej. To nowy typ realizatora 
tego świadczenia.

Znowelizowane przepisy doprecy-
zowują również termin zakończenia 
leczenia COVID-19. Określają go 
jako:
• datę zakończenia izolacji domowej,
• lub datę wypisu ze szpitala,
• lub datę wypisu z izolatorium.

Kolejna zmiana dotyczy wizyty te-
rapeutycznej (rehabilitacja w trybach 
ambulatoryjnym i domowym). Liczba 
wizyt w programie podstawowym to 
teraz 2 razy w tygodniu do 6 tygodni. 
W  programie rozszerzonym liczba 
wizyt jest ustalana indywidualnie, ale 
musi wynieść przynajmniej od 2 do 3 
razy w tygodniu do 6 tygodni.

Nowe przepisy mają zastosowanie 
do rozliczania świadczeń rehabilitacji 
po COVID-19 od 15 października.

Sprawdź

Rehabilitacja po COVID-19: 
zmiana zasad
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Kacper Dębski: Dzisiaj postano-
wiłem: idę oddać krew. Gdzie 
muszę się udać i jak wygląda od 
kuchni ten proces? Jak często 
można oddać krew?
Piotr Gajda: Jeżeli osoba zdecy-
duje się oddać krew, może zgłosić 
się do krwiobusa. Na miejscu wy-
pełnia stosowną ankietę, która 
informuje centrum o  tym, gdzie 
podróżował i  jakie ewentualnie 
choroby przebył itp. oraz pozwala 
na wstępną kwalifikację. Po wy-
pełnieniu takiej ankiety osoba 
jest badana przez lekarza i  jeżeli 
jest wszystko w porządku ze zdro-
wiem, to jest kierowana do od-
dania krwi.

K.D: Wiele osób pomyśli teraz – 
czy to boli? I ile krwi pobiera się 
jednorazowo i jak długo to 
trwa?
P.G: Jeżeli chodzi o  ból, to wia-
domo, że każdy ma inny jego próg. 
Krwiodawcy porównują wbicie 
igły do ukłucia komara. Zdarzają 
się przypadki, które nie odczu-
wają tego ukłucia w  ogóle. Sama 
długość oddawania krwi wynosi 
od 5 minut do maksymalnie 15 
minut i w tym czasie pobierane jest 
450ml krwi pełnej.

K.D: Jaka grupa krwi jest najbar-
dziej potrzebna? Czy krew ma 
swój termin przydatności?
P.G: Krew ma swój termin przy-
datności, natomiast rezerwy są 
na takim poziomie, że tej krwi nie 
marnuje się dużo. Jeżeli pojawiają 
się nadwyżki, to są wykorzysty-
wane do badań i  produkcji leków. 
Jeśli mówimy o grupie krwi, która 
jest najbardziej potrzebna – to 
wszystkie. Wiadomo, że jedna 
grupa występuje częściej, druga 
rzadziej, ale też odpowiada temu 
zapotrzebowanie na konkretną 
grupę. Grupa 0- jest najbardziej 
uniwersalna i  zawsze będzie po-
trzeba jej najwięcej, gdyż taką 
krew możemy podać każdemu. 
Jest to szczególnie ważne przy 
wypadkach, gdzie ratownicy nie 
mogą szybko stwierdzić jaką grupę 
posiada dana osoba, a  istnieje, 
pilna potrzeba transfuzji krwi.

K.D: Czy oddawanie krwi jest 
bezpieczne? Krąży opinia, że 
później można mieć problemy 
z ciśnieniem. Jaka jest prawda? 
Czy oddanie krwi jest obciążają-
ce dla zdrowego człowieka?
P.G: O  samym oddawaniu krwi, 
krąży bardzo dużo mitów. Jednym 
z  takich przykładów jest to, że 
występuje nadprodukcja krwi 
i  możemy wyprodukować jej za 
dużo. Wtedy rośnie ciśnienie 
w  naszym organizmie. Jest to 
oczywiście nieprawda. Nasz or-
ganizm jest na tyle mądry, że wie, 
ile może wyprodukować tej krwi 
i  w  ciągu doby jest w  stanie się 
zregenerować i po osiągnięciu da-
nego progu nie wyprodukuje tej 
krwi więcej. Ciekawostką jest, że 
ludziom z  niewysokim nadciśnie-
niem lekarze zalecają jak najbar-
dziej krew oddawać.

K.D: Kto nie może oddać krwi?
P.G: Jest bardzo dużo powodów 
dyskwalifikacji. Mogą być one 
czasowe albo dożywotnie. Doży-
wotnia występuje w przypadku za-
każenia wirusem HIV lub żółtaczki 
typu B. Natomiast jeśli mówimy 
o  czasowych to jakikolwiek uraz 
w  naszym ciele – rozcięcie skóry, 

czy zabieg. Tatuaż lub makijaż per-
manentny również jest ingerencją 
w ciało i w tym przypadku pojawia 
się 6 miesięcy przerwy. Tych przy-
padków jest naprawdę bardzo 
wiele i  telefon do centrum krwio-
dawstwa, wywiad z lekarzem albo 
ankieta upewni, czy tę krew mo-
żemy oddać, czy nie.

K.D: Jak się dobrze przygotować 
do badania krwi? Na badanie 
zazwyczaj idziemy na czczo. Czy 
w przypadku krwiodawstwa 
jest inaczej?
P.G: Do samego oddawania krwi 
musimy przygotować się w  ten 
sposób, że przede wszystkim, 24 
godziny przed donacją, nie na-
leży zażywać żadnych używek np. 
alkohol, papierosy. Przed samą 

donacją, musimy zjeść jakieś po-
żywne śniadanie, ale nie tłuste. 
Pamiętać też trzeba o  dobrym 
nawodnieniu organizmu zarówno 
dzień przed jak i przed samym po-
borem krwi.

K.D: Jak wygląda proces pobie-
rania krwi w dobie pandemii? 
Co pandemia zmieniła w sytu-
acji krwiodawców?
P.G: Pandemia w  samym oddaniu 
krwi nie zmieniła zbyt wiele. Wa-
runki zawsze były niesamowicie 
sterylne i higieniczne. Różnica jest 
taka, że wchodzimy w  masecz-
kach, dezynfekujemy ręce przy 
samym wejściu i w zasadzie potem 
cała procedura nie różni się ni-
czym, co miało miejsce wcześniej.

K.D: Jaka jest różnica pomiędzy 
oddawaniem krwi, a samego 
osocza? Co jest bardziej po-
trzebne?
P.G:  Często ostatnio słyszy się 
o  leczeniu pacjentów covidowych 
za pomocą osocza pobieranego 
od ozdrowieńców po tej chorobie. 
Procedura pobierania osocza, jest 
zupełnie inna – jesteśmy podłą-
czani pod separator, izolowany 
jest ten składnik, a krew wraca do 
naszych żył. Cały zabieg trwa nie-
spełna godzinę.

K.D: Czy honorowe krwiodaw-
stwo to idea wciąż żywa? Kiedy 
mówimy, że ktoś jest honoro-
wym krwiodawcą?
P.G: Krwiodawstwo jest honorowe 
przez to, że krew jest oddawana 
dobrowolnie i  bezpłatnie. Każdy 
krwiodawca podchodzi do tego 
bezinteresownie – dlatego jest to 
honorowe.

K.D: Ile litrów oddanej krwi ma-
ją częstochowscy rekordziści?
P.G: Są osoby, które oddały 30, czy 
40 litrów krwi lub więcej. Osobom 
tym należy się wielki szacunek, po-
nieważ często jest tak, że układają 
swoje życie w taki sposób, aby być 
zdrowym – dzięki temu są w stanie 
regularnie ją oddawać. Świadczy 
to o  ich samozaparciu, co jest 
ogromnym sukcesem.

K.D: Jak zachęciłby pan poten-
cjalnych krwiodawców do tego, 
aby zdecydowali się na ten 
pierwszy krok? Czy krwiodawcy 
mają jakieś przywileje?
P.G: Działalność naszego klubu 
polega na tym, żeby organizować 
akcje krwiodawstwa i  właśnie za-
chęcać oraz propagować krwio-
dawstwo. Takie wydarzenie 
odbędzie się 9 listopada na Placu 
Biegańskiego. Krwiodawcy będą 
zachęcani dodatkowymi gadże-
tami, poczęstunkiem, informacją 
o  tym, jakie odznaczenia mogą 
zdobyć. Stworzyliśmy dla krwio-
dawców specjalny portal www.
legionhdk.pl, aby mogli się łączyć 
i dzielić swoimi
dokonaniami, jak i śledzić korzyści, 
jakie powiązane są z  krwiodaw-
stwem. Myślę, że sam fakt oddania 
krwi pozwala uświadomić sobie 
jak wielką pomoc niesie krwio-
dawca, a  to na pewno zachęci do 
ponownej wizyty w punkcie krwio-
dawstwa.

K.D: Dziękuję za rozmowę.

Zdj.: Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi Legion

Oddaj krew, uratuj życie!
Jeśli czujesz, że z Twoim zdrowiem wszystko w porządku, masz 18-60 lat i ważysz nie mniej niż 
50 kg, to 9 listopada między 9:00 a 16:00 przyjdź podczas akcji krwiodawstwa „Częstochowa 
dla Niepodległej” do krwiobusa na Plac Biegańskiego oddać najcenniejszy lek, jakim można się 
podzielić, czyli własną krew. Na miejscu spotka Was strefa edukacyjna o  krwiodawstwie, 
wiele atrakcji, krwiodawcy otrzymają ekstra gadżety oraz będzie można przekąsić coś słod-
kiego! Więcej o  całym procesie oddawania krwi opowie wam – Piotr Gajda, Koordynator 
oddziału Częstochowski Legion – Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion.



PIĄTEK-NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIKA - 2 LISTOPADA 20211  9.zdrowie

Październik był Miesiącem 
Świadomości Idei Dawstwa 
Szpiku. Im więcej zarejestrowa-
nych potencjalnych dawców, 
tym większa szansa dla chorych 
na znalezienie „bliźniaka gene-
tycznego”. Dlatego tak ważne 
jest, aby do grona potencjalnych 
dawców krwiotwórczych ko-
mórek macierzystych dołączały 
nowe osoby, gotowe do podzie-
lenia się cząstką siebie z chorymi 
na nowotwory krwi. O  tym dla-
czego warto zdecydować się na 
ten krok rozmawiamy z Karolem 
Motylem, który w tym roku ura-
tował życie swojemu bliźniakowi 
genetycznemu.

Katarzyna Gwara: Skąd pomysł, 
aby zarejestrować się w bazie 
Fundacji DKMS?
Karol Motyl: Nie pamiętam do-
kładnie, co było motywacją do re-
jestracji jako potencjalny dawca 
szpiku kostnego. Na pewno duży 
wpływ miała kampania medialna 
Fundacji DKMS – zobaczyłem 
reklamę w  telewizji, poczytałem 
trochę o  transplantacji szpiku na 
stronie fundacji i  któregoś dnia 
wspólnie z  siostrą postanowiliśmy 
zamówić pakiety rejestracyjne. 
Kiedy przyszły pocztą, wypełni-
liśmy stosowne dokumenty, zro-
biliśmy wymazy z  wewnętrznej 
strony policzka i  odesłaliśmy je 
z  powrotem do DKMS. Na odpo-
wiedź z  fundacji musieliśmy po-
czekać dłuższy czas. Początkowo 
byłem przekonany, że pakiety nie 
trafiły do adresata, później zu-
pełnie zapomniałem o tej sprawie… 
aż do momentu, kiedy otrzymałem 
pocztą potwierdzenie udanej re-
jestracji oraz kartę dawcy. Było to 
wiosną 2014 roku...

K.G.: Ile czekałeś i co czułeś, 
w momencie gdy otrzymałeś  
telefon mówiący o tym, że twój 
genetyczny bliźniak potrzebuje 
pomocy?
K.M.: Telefon o  moim chorym 
bliźniaku genetycznym otrzy-
małem prawie 7 lat po rejestracji. 
Dokładnie pamiętam to wyda-
rzenie. Działo się to późnym popo-
łudniem... w  dniu moich urodzin. 
Dzwonił do mnie nieznany numer, 
więc stwierdziłem, że na spokojnie 
oddzwonię kolejnego dnia. Właśnie 
wracałem z  pracy i  zaparkowałem 
samochód na parkingu. Jednak coś 
nie dawało mi spokoju, intuicyjnie 
czułem, że powinienem oddzwonić, 
co po chwili zrobiłem. Kobiecy głos 
w  słuchawce, po przedstawieniu 
się i  krótkiej weryfikacji mojej toż-
samości, oznajmił: „Znaleźliśmy 
pana bliźniaka generycznego, który 
jest chory na nowotwór krwi i  po-
trzebuje pana pomocy. Czy pod-
trzymuje pan swoją wcześniejszą 
deklarację oddania szpiku kostnego 
dla niespokrewnionego dawcy?”. 
Trudno opisać to, co czułem w  tym 
momencie. Zaskoczenie, niedo-
wierzanie, gotowość do działania, 
strach przed nieznanym…  Dużo 
„dzieje się w  głowie” w  takiej sy-
tuacji. Informacja o  posiadaniu 
„bliźniaka genetycznego”, o  jego 
chorobie, perspektywa poddania 
się zabiegowi medycznemu oraz 
garść wstępnych wiadomości nie-
zbędnych do rozpoczęcia działań 
– to wszystko spowodowało istną 

gonitwę myśli. Potrzebowałem 
kilku dni, aby móc to „przepra-
cować” i oswoić się z nową sytuacją.

K.G.: Czy miałeś chwilę zawaha-
nia, jakieś obawy? Już sam za-
bieg wydaje się stresujący, a ty 
na dodatek oddawałeś komórki 
w czasie pandemii...
K.M.: Boimy się tego, czego nie 
znamy. Na samym początku nie 
wiedziałem dokładnie, jak bę-
dzie wyglądać przygotowanie 
do pobrania szpiku oraz sam za-
bieg. Myślę, że każdy w  tej sytuacji 
odczuwa mniejszy bądź większy 
strach. Zacząłem bardzo dużo 
czytać, dosłownie „szpikowałem się 
wiedzą” na temat oddawania szpiku. 
To stopniowo redukowało lęk i  po-
zwalało skupić się na procedurze. 
Jeśli chodzi o wahania - nie było na 
nie miejsca. Ktoś był chory i potrze-
bował moich komórek do odzy-
skania zdrowia, a  ja rejestrując się 
w bazie DKMS zaoferowałem swoją 
pomoc. Moja deklaracja sprzed 7 
lat wciąż była dla mnie wiążąca. 
Odnosząc się do pandemii, to (mó-
wiąc wprost) zupełnie nie myślałem 
o  koronawirusie – może dlatego, 
że w czasie badań i zabiegu miałem 
pewność, że jestem w  dobrych rę-
kach świetnych specjalistów.

K.G.: Jak długo trwa cały pro-
ces? Od momentu otrzymania 
informacji do momentu pobra-
nia komórek.
K.M.: Od momentu pierwszego te-
lefonu do zabiegu pobrania szpiku 
minęły 2 miesiące. Na samym po-
czątku musiałem wypełnić szczegó-
łową ankietę medyczną dotyczącą 
mojego stanu zdrowia. Następnie 
skierowano mnie na pobranie krwi 
w  celu ponownego szczegółowego 
stwierdzenia zgodności tkankowej 
między biorcą a  mną. Po pewnym 
czasie otrzymałem telefon z  Fun-
dacji DKMS z  informacją o  stwier-
dzonej pełnej zgodności oraz 
z  pytaniem o  wskazanie przeze 
mnie jednej z  3 specjalistycznych 
klinik hematologicznych, w  których 
chciałbym być poddany zabiegowi 
oddania szpiku kostnego. Kolejny 
telefon z  Fundacji dotyczył wyboru 
metody pobrania szpiku. Decyzję 
tę podejmuje się w  szpitalu biorcy 
– wybiera się tę, która daje pacjen-
towi największą szansę powrotu do 
zdrowia. Są dwie metody: pobranie 
z  talerza kości biodrowej w  znie-
czuleniu ogólnym (zabieg trwa 
około godziny i  wymaga łącznie 
trzydniowego pobytu w  szpitalu; 
metoda jest już coraz rzadziej stoso-
wana - szacuje się, że to około 15% 
wszystkich pobrań), oraz separacja 
komórek macierzystych z  krwi ob-
wodowej (dawca zostaje podpięty 

pod specjalne urządzenie, które 
filtruje z jego krwi tylko te komórki, 
które u  biorcy będą mogły zbu-
dować nowy system krwiotwórczy; 
metoda ta stanowi około 85% 
wszystkich pobrań). W  moim przy-
padku wybrano pobranie komórek 
macierzystych z  krwi obwodowej. 
Do tego momentu przygotowań 
nie musiałem nigdzie wyjeżdżać, 
wszystko miało miejsce w  Często-
chowie. Kolejny telefon z DKMS do-
tyczył badań kwalifikujących mnie 
do zabiegu, na które musiałem po-
jechać na jeden dzień do wcześniej 
wybranej przez siebie kliniki hema-
tologicznej na południu naszego 
kraju. Badania przebiegły szybko 
i sprawnie. Były dość szczegółowe: 
m. in. EKG, RTG klatki piersiowej, 
USG jamy brzusznej, morfologia 
krwi, badania pod kontem chorób 
zakaźnych. I  oczywiście test na 
covid-19. W czasie tej wizyty udzie-
lono mi też wszystkich informacji na 
temat czekającego mnie zabiegu, 
pokazano salę pobrań, poproszono 
o  wypełnienie dokumentów (np. 
zgody na pobranie, transport, za-
mrażanie i  przechowywanie moich 
tkanek) a  także przeszkolono 
z  zakresu przyjmowania czyn-
nika wzrostu, który otrzymałem 
na sam koniec. Po pewnym czasie 
otrzymałem informację, że jestem 
w pełni zdrowy i że zabieg nie niesie 
dla mnie najmniejszego ryzyka (naj-
mniejsze prawdopodobieństwo za-
grożenia zdrowia dawcy w  wyniku 
zabiegu wyklucza go z dalszej proce-
dury). Poinformowano mnie także 
o terminie pobrania oraz wskazano 
dzień, od którego miałem zacząć 
przyjmować czynnik wzrostu. Jest 
to substancja, która powoduje pro-
dukcję przez organizm krwiotwór-
czych komórek macierzystych. To 
nie jest hormon wzrostu, jak błędnie 
się uważa! Czynnik przyjmuje się 
rano i  wieczorem 4-5 dni przed za-
biegiem w formie zastrzyków, które 
większość osób wykonuje sobie 
samodzielnie. Są one bezbolesne 
i łatwe do wykonania. Muszę jednak 
zaznaczyć, że mogą powodować 

objawy grypopodobne (bóle mięśni 
i  stawów, łamanie w  kościach, go-
rączkę, dreszcze, osłabienie, sen-
ność). Można wspomagać się w tym 
czasie dostępnymi lekami prze-
ciwbólowymi (z  wyjątkiem tych 
zawierających kwas acetylosalicy-
lowy). Jeśli chodzi o  moje objawy, 
czułem jedynie lekki dyskomfort 
związany z  „kłuciem” miednicy, 
jednak nie miało to większego 
wpływu na moje funkcjonowanie – 
dzień przed zabiegiem byłem nor-
malnie w pracy.

K.G.: Jak wygląda cały zabieg? 
Czy jest bolesny?
K.M.: Jak wspomniałem, wybraną 
dla mnie metodą była separacja 
komórek macierzystych z  krwi ob-
wodowej. O godzinie 7:15 rano zgło-
siłem się do kliniki hematologicznej, 
wykonano mi kilka badań i  kolejny 
test na covid-19, a  następnie pod-
łączono do specjalnego urządzenia 
– separatora. Samo podpięcie do tej 
aparatury było dla mnie trochę stre-
sujące – nie wiedziałem, jak na start 
tej maszyny zareaguje mój orga-
nizm. Jak się okazało, w czasie mojej 
rozmowy z  panią pielęgniarką, 
lekarz uruchomił separator. Po 
chwili zapytałem, kiedy urządzenie 
zacznie działać i  dowiedziałem się, 
że pobranie już trwa. Innymi słowy 
– zupełnie nic nie poczułem. Zabieg, 
zwany aferezą, mógłbym porównać 
trochę do dializy. Krew z prawej ręki 
transportowana była do separatora, 
tam oddzielano komórki macie-
rzyste od innych składników krwi, 
a  po chwili krew wracała z  urzą-
dzenia do mojej lewej ręki. Muszę 
zaznaczyć, że zabieg nie powoduje 
ubytku krwi – „odłowione” zostają 
tylko wyprodukowane w  nad-
miarze komórki macierzyste oraz 
trochę osocza. Od startu do zakoń-
czenia pobrania minęło niecałe 6 
godzin. W  tym czasie siedziałem 
w  wygodnym fotelu przeglądając 
portale społecznościowe i pisząc ze 
znajomymi. Prowadziłem też sym-
patyczne rozmowy z  paniami pie-
lęgniarkami, które stale nade mną 
czuwały. Po zakończeniu pobrania 
i  odłączeniu od separatora spraw-
dzono, czy oddana przeze mnie 
ilość komórek macierzystych wy-
starczy do przeszczepu dla biorcy 
(okazało się, że pobrano więcej 
tkanki, niż było trzeba). Na koniec 
uhonorowany zostałem odznaką 
Dawcy Przeszczepu, otrzymałem 
wypis ze szpitala i  mogłem wrócić 
do Częstochowy.

K.G.: Jak wyglądało twoje życie 
po oddaniu komórek macierzy-
stych? Pierwsze dni po zabie-
gu... Czy coś niepokojącego dzia-
ło się w twoim organizmie?
K.M.: Jeszcze tego samego dnia po 
zabiegu byłem w  domu. Czułem 
się bardzo dobrze, choć byłem 
trochę zmęczony, co nie było bez-
pośrednim skutkiem aferezy. 
Po prostu, noc przed pobraniem 
szpiku prawie nie spałem - mimo 
wszystko cała procedura generuje 
dużo emocji. Dlatego od razu po 
powrocie, zgodnie z  zaleceniem le-
karza, poszedłem spać. Nazajutrz 
(i  w  kolejnych dniach) nie czułem 
żadnych objawów, żadnego bólu, 
dyskomfortu. Wprost przeciwnie, 
rozpierała mnie energia. Zabieg nie 
pozostawił też żadnych trwałych 
śladów na moim ciele a szpik zrege-
nerował się w ciągu dwóch tygodni. 
Do dzisiaj nie odczuwam żadnych 
negatywnych konsekwencji po-
brania. Chciałbym natomiast dodać, 
że pomimo dobrego stanu zdrowia, 

znajduję pod stałą kontrolą lekarza 
z  Fundacji DKMS. Pierwsze kon-
trolne badania odbyły się miesiąc 
po zabiegu, kolejne po pół roku a ich 
wyniki są prawidłowe. Oczywiście 
koszty wszystkich badań, dojazdów 
czy noclegów są refundowane przez 
Fundację.

K.G.: Czy wiesz, kto jest twoim 
genetycznym bratem bliźnia-
kiem? Komu ratowałeś życie? 
Jeśli tak, to czy wiesz w jakim 
stanie jest ta osoba?
K.M.: Bezpośrednio po pobraniu ko-
mórek macierzystych otrzymałem 
telefon z  Fundacji DKMS. Dowie-
działem się, że moim „bliźniakiem ge-
netycznym” jest dorosły mężczyzna 
ze Szwecji. Miesiąc po zabiegu otrzy-
małem informację, że biorca jest już 
po transplantacji, która przebiegała 
bez zakłóceń. Natomiast niedawno 
po raz kolejny skontaktowała się ze 
mną Fundacja, przekazując bardzo 
dobre wiadomości: mój „bliźniak” 
wrócił do domu, czuje się dobrze, 
a  lekarze określają jego stan jak 
dobry. Mam nadzieję, ze dalsza re-
konwalescencja będzie przebiegała 
równie pomyślnie i  wkrótce biorca 
wróci do pełni zdrowia.

K.G.: Czy istnieje możliwość spo-
tkania się z genetycznym bra-
tem bliźniakiem? I czy chciałbyś 
mieć z nim kontakt?
K.M.: To zależy od prawodawstwa 
kraju dawcy i  kraju biorcy. Polska 
daje możliwość kontaktu, a  nawet 
bezpośredniego spotkania. Po-
dobnie Szwecja, dlatego będę miał 
możliwość kontaktu ze swoim 
bratem bliźniakiem. Natomiast po-
informowałem Fundację DKMS, 
że chciałbym, aby ten moment na-
stąpił dopiero, kiedy biorca odzyska 
pełnię sił. Wydaje mi się, że jego 
zdrowie jest najważniejsze, a  zbyt 
wczesny kontakt ze mną mógłby 
wprowadzić do rekonwalescencji 
szereg silnych emocji, które być 
może wpłynęłyby negatywnie na 
proces powrotu do zdrowia.

K.G.: A gdyby znowu zadzwonił 
telefon z DKMS-u?
K.M.: Ale ten telefon dzwoni regu-
larnie. Fundacja jest w  stałym kon-
takcie mailowym i  telefonicznym 
z  faktycznymi dawcami. Jeśli nato-
miast zostałbym poinformowany, 
że znów ktoś jest chory i potrzebuje 
pomocy, to bez wahania oddałbym 
szpik drugi raz. Tutaj chciałbym 
dodać, że każda osoba zarejestro-
wana w  bazie DKMS może oddać 
szpik kostny maksymalnie 4 razy. 
Natomiast po oddaniu szpiku je-
stem tak jakby „zarezerwowany” 
dla swojego bliźniaka na 2 lata i nie 
mogę być dawcą dla innej osoby, 
ponieważ zdarza się, że biorca po-
trzebuje drugiego przeszczepu 
i  konieczne jest kolejne pobranie. 
Chciałem też zaznaczyć, że okre-
ślenie „pobranie szpiku kostnego” 
jest dość nieprecyzyjne, ponieważ 
od dawcy pobiera się krwiotwórcze 
komórki macierzyste, które w  or-
ganizmie biorcy będą mogły odbu-
dować zniszczony szpik.
Każdy ma wybór, jeśli chodzi o  zo-
stanie potencjalnym dawcą szpiku. 
To powinna być w  pełni świadoma 
decyzja, ponieważ wiąże się ze zobo-
wiązaniem ratowania życia drugiego 
człowieka. W  celu podnoszenia tej 
świadomości powinno prowadzić się 
odpowiednie działania w  zakresie 
edukacji zdrowotnej.

K.G.: Dziękuję za rozmowę.

Twój genetyczny bliźniak może 
potrzebować pomocy

Szpik



10. PIĄTEK-NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIKA - 2 LISTOPADA 2021 zdrowie

NZOZ NASZA PRZYCHODNIA
• ul. Wolności 46, 42-217 Częstochowa tel.: 34 324 33 20
• e-mail: przychodnia@czestochowa.home.pl

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
• ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 378 52 33
• e-mail: pogotowie_cz_wa@poczta.onet.pl

NZOZ Centrum Medyczne HONESTUS S.C.
• ul. Żyzna 11 B, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 365 00 89, e-mail: honestus@mp.pl

Specjalistyczno-Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia
• ul. Jana III Sobieskiego 84, 42-217 Częstochowa
• tel.: 34 324 41 55
• e-mail: sdoz@pawelczak.com

Przychodnia lekarska Rzymskokatolickiej 
Parafii Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny
• ul. Krakowska 15/17, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 368 02 72

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Me-
dycyny Rodzinnej Złota Przychodnia
• ul. Łódzka 140, 42-218 Częstochowa
• tel.: 34 322 51 14, e-mail: przychodnia.szajnowicza@wp.pl

NZOZ Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o
• al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 323 89 11, e-mail: ebak@cmamicus.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Spe-
cjalistyczna MED-JAN
ul. Spartakusa 1, 42-221 Częstochowa
tel.: 34 362 38 43, e-mail: 2401243@zoz.org.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Spółdzielczość
ul. Armii Krajowej , 42-202 Częstochowa
tel.: 34 374 06 81, e-mail: nzoz@zeto.czest.pl

Poradnia Medycyny Rodzinnej
ul. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 325 03 39; 34 3639589
e-mail: krzeminski.janusz@gmail.com

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów MEDAR Sp.z o.o.
ul. 1 Maja , 42-217 Częstochowa
tel.: 34 368 08 35, 34 3680835,  
e-mail: przychodnia_medar@pnet.pl

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów MEDAR Sp.z o.o.
ul. 1 Maja , 42-217 Częstochowa
tel.: 34 368 08 35, 34 3680835,  
e-mail: przychodnia_medar@pnet.pl

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska NOVOMED
ul. Bohaterów Katynia 25 A/4, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 366 31 90, e-mail: nowomed@wp.pl

ENION S.A. Przychodnia Lekarska im. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 364 83 34, e-mail: gkokot@elvita.pl

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEKDOM S.C.
• ul. Jagiellońska 167/169, 42-200 Częstochowa
• tel.: 34 360 82 13, e-mail: lekdom@op.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates II S.C.
• ul. Stroma 14, 42-216
• tel.: 34 363 27 80, e-mail: zrl@data.pl

Przychodnia Północ Sp z o.o.
• ul. Andersa 12, 42-224 Częstochowa
• tel.: 34 362 44 94, e-mail: przychodnia.polnoc1@wp.pl

NZOZ Przychodnia Rodzinna EURO-MED s.c.
• ul. 3 Maja 16, 42-217 Częstochowa
• tel.: 34 361 27 62, e-mail: euro-med@o2.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Medicom S.C.
• ul. Pużaka 5, 42-224 Częstochowa
• tel.: 34 362 33 54
• e-mail: nzozmedicom@gmail.com

NZOZ Przychodnia Lekarska Księżycowa Sp. z o.o.
• ul. Księżycowa 5, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 361 47 76, e-mail: ksiezyc5@neostrada.pl

NZOZ Przychodnia Rodzinna EURO-MEDICUS
• ul. Kopalniana 4, 42-271 Częstochowa
• tel.: 34 365 96 25, e-mail: euro-medicus@o2.pl

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA KOPERNIKA 45 Sp.z o.o.
• ul. Kopernika 45, 42-217 Częstochowa
• tel.: 34 324 51 17, e-mail: spzozkopernika@data.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska EUROMED
• ul. Wielkoborska 37/41, Częstochowa
• tel.: 34 362 96 37, e-mail: zoz_wielkobor@data.pl

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ROCHA 250 Sp.z o.o.
• ul. Św. Rocha 250, 42-221 Częstochowa
• tel.: 34 362 72 12
• e-mail: spzoz_rocha@data.pl

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA  
DOLINA MIŁOSIERDZIA
• ul. Kordeckiego 49, 42-226
• tel.: 34 368 31 70, e-mail: administrator@sac.org.pl

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA WRZOSOWIAK Sp.z o.o.
• ul. Orkana 61/67A, 42-229 Częstochowa
• tel.: 34 363 46 34, e-mail: zozorkana@data.pl

PRZYCHODNIA LEKARSKA OLMED Sp. z o.o.
• ul. Olsztyńska 68, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 361 89 82, e-mail: olsztynska@data.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Kiedrzyńska
• ul. Kiedrzyńska 81 A, 42-215 Częstochowa
• tel.: 34 3256133, 
• e-mail: przychodniakiedrzynska@pro.onet.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska „Południe„
• ul. Mireckiego 29 a, 42-208 Częstochowa
• tel.: 34 323 21 53, 
• e-mail: leszek.cichon@przychodniapoludnie.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Trzech Wieszczów Sp.z o.o.
• ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa
• tel.: 34 364 02 57, e-mail: n_zoz_zana@poczta.onet.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Nord Med Spółka z o.o.
• ul. Michałowskiego 6, 42-224 Częstochowa
• tel.: 34 322 06 70, e-mail: nordmed@os.pl

NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE 
SPEC-MED
• al. Wolności 14, 42-217 Częstochowa
• tel.: 34 324 50 57, e-mail: zoz.wolnosci@data.pl

NZOZ Combi-Med sp. z o.o.
• ul. Dekabrystów 17/19, 42-218 Częstochowa
• tel.: 34 322 71 71, e-mail: nzozcombimed@op.pl

NZOZ AVAMED Sp. z o.o.
• ul. Powstańców Śląskich 7 A, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 363 15 37, e-mail: przychodnia@data.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie Sp. z.o o.
• ul. Orłowskiego 5, 42-280 Częstochowa
• tel.: 34 361 82 45, e-mail: zozorlowskiego@data.pl

NZOZ Przychodnia Nadrzeczna Sp.zo.o.
• ul. Nadrzeczna 32 A, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 324 12 92,  

e-mail: zoznadrzeczna@poczta.onet.pl

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA PIASTOWSKA-MED
• ul. Piastowska 80/82, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 365 84 24,  

e-mail: zoz.piastowska@poczta.onet.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Ars Medica s.c.
• ul. Mościckiego 7, 42-218 Częstochowa
• tel.: 34 372 10 50,  

e-mail: przychodnia.arsmedica@gmail.com

NZOZ CORMED Sp. z o.o.
• al. Pokoju 3, 42-207 Częstochowa
• tel.: 34 323 21 75,  

e-mail: przychodnia@czestochowa.home.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Medicus s.c.
• ul. Mostowa 14, 42-202 Częstochowa
• tel.: 34 367 14 70, e-mail: nzozmedicus@op.pl

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Szkol-Med 
Iwona Fabijanowska
• ul. Pułaskiego 59/65/8, Częstochowa
• tel.: 692 990 171, e-mail: iwfab@02.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska PROFIL-MED S.C. 
Zofia Kozakiewicz, Teresa Janiczak
• ul. Orzechowa 14 A, 42-280 Częstochowa
• tel.: 34 360 71 30, e-mail: profilmed@cz.home.pl

NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.
• ul. Kutnowska 4, 42-221 Częstochowa
• tel.: 34 366 60 33

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
Częstochowa, ul. Kilińskiego 10
• specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
• podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
• Zespoły transportowe

Filia w Częstochowie 
Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94
• Zintegrowane Stanowisko Dyspozytorskie  

i Koordynacji Medycznej Częstochowa 
• 3 podstawowe zespoły ratownictwa 

medycznego

Filia w Częstochowie
Częstochowa, ul. Rejtana 25/35
• zespół specjalistyczny ratownictwa 

medycznego
• zespoły podstawowe ratownictwa 

medycznego

Filia w Dąbrowie Zielonej
Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 47
• podstawowy zespół ratownictwa medycznego

Filia w Koniecpolu
Koniecpol, ul. Armii Krajowej 6a
• specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego

Filia w Kłomnicach
Kłomnice, ul. Częstochowska 3
• podstawowy zespół ratownictwa medycznego
• ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Filia w Poczesnej
Poczesna, ul. Wolności 2

• podstawowy zespół ratow-
nictwa medycznego

Filia w Janowie
Janów, ul. Przyrowska 2
• podstawowy zespół ratow-
nictwa medycznego

Filia w Blachowni
Blachownia, ul. Sosnowa 16

• podstawowy zespół ratow-
nictwa medycznego

Filia w Mykanowie
Mykanów, ul. Samorządowa 1
• podstawowy zespół ratownictwa medycznego

Miejski Szpital Zespolony
• ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa

• tel.: 34 370-22-22

Miejski Szpital Zespolony
• ul. Mickiewicza 12, 42-217 Częstochowa

• tel.: 34 370-24-39

Miejski Szpital Zespolony
• ul. Królowej Bony 1/3, 42-226 Częstochowa

• tel.: 34 370-26-44

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
• ul. Bialska 103/118, Częstochowa

•  tel.: 34 367-30-00, 34 367-31-04

Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy”
• al. Niepodległości 32, 42-216 Częstochowa

• tel.: 34 323-02-75

Poliklinika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji
• ul. Kopernika 38, Częstochowa

• tel.: 34 369-18-20, 34 324-34-91

BAZA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITALE W CZĘSTOCHOWIE JEDNOSTKI STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Pomoc
w nagłych

wypadkach

999
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Osoby, które nie są nigdzie zameldowane, 
często nie mają nawet dowodów tożsa-
mości i  stałych źródeł dochodu mogą 
korzystać ze schronisk dla bezdomnych. 
W naszym mieście funkcjonują dwie tego 
typu placówki. Ile miejsc noclegowych 
oferują? Kto może z nich skorzystać?

Caritas A.C. posiada dwie placówki dla bez-
domnych – jedna dla kobiet, druga dla męż-
czyzn. Schronisko dla bezdomnych kobiet 
„OAZA” znajduje się przy ul. Staszica 5, nato-
miast schronisko dla bezdomnych mężczyzn 
im. św. Brata Alberta znajduje się przy ulicy 
Krakowskiej 80/2.

W ośrodku bezdomny otrzyma  pomoc w za-
kresie potrzeby bytowych, czyli zapewnienie 
schronienia, wyżywienia, odzieży, obuwia, 
podstawowych środków czystości. Osoby 
przyjęte do schroniska otrzymają również 
pomoc m.in. w  rozwiązywaniu problemów 
prawnych i  rodzinnych; motywacji osób uza-
leżnionych do podjęcia leczenia; działań tera-
peutyczno-resocjalizacyjnych; zaspokajaniu 
potrzeb religijnych i  duchowych. Schronisko 
dla mężczyzn dysponuje 35 miejscami dla 
mężczyzn, dla rodzin przewidzianych jest 5 
pokoi. Schronisko dla kobiet „OAZA” dyspo-
nuje 8. pokojami, w  których znajduje się 25 
miejsc pobytowych. Osoby przebywające 
w  przytuliskach mają prawo do m.in. miejsca 
noclegowego oraz trzech posiłków dziennie, 
bezpieczeństwa, uzyskania pomocy w  za-
kresie spraw administracyjnych, personal-
nych i społecznych, rozwoju życia religijnego 
czy tajemnicy w  zakresie spraw osobistych. 
Mieszkańcy przytuliska posiadają także obo-
wiązki, które dotyczą m.in. podejmowania 

działań i  współpracy w  kierunku zmiany sy-
tuacji życiowej, której wynikiem jest bezdom-
ność czy zachowania abstynencji od alkoholu, 
narkotyków i  innych środków zmieniających 
świadomość. Zobowiązani oni są również do 
dbania o czystość w pokojach, kuchni, sanita-
riach, itd. oraz obowiązuje ich praca na terenie 
placówki według ustalonych dyżurów (sprzą-
tanie, pranie, obieranie ziemniaków). Matka 
jest zobowiązana do opieki nad dzieckiem.

Na terenie placówki obowiązują przepisy 
porządkowe, takie jak np. zakaz przynoszenia, 
przechowywania i  spożywania alkoholu oraz 
środków psychoaktywnych, zakaz palenia 
w niewyznaczonym do tego miejscu, godziny 
powrotu do przytuliska, cisza nocna, zakaz 
wszelkiego rodzaju przemocy czy zasady do-
tyczące odwiedzin.

Aby zostać przyjętym do schroniska trzeba 
spełnić podstawowy warunek, jakim jest skie-
rowanie wydane przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Częstochowie lub Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okolicy znajdują się także inne schroniska, 
takie jak schronisko dla bezdomnych przy ul. 
Prostej 99 Lubojenka w  gminie Mykanów 
(ośrodek obejmuje bezdomnych mężczyzn, 
mężczyzn z  dziećmi oraz osoby niepełno-
sprawne) oraz  Schronisko dla Bezdomnych Ma-
rianka Rędzińska przy ul. Srebrnej 25 w gminie 
Rędziny. Placówki prowadzone są przez Stowa-
rzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”.

Więcej informacji na stronie Caritas S.A. 
oraz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy 
„Agape”: https://caritas.czest.pl/schronisko-
-dla-mezczyzn/; https://caritas.czest.pl/schro-
nisko-oaza/; http://agape-czestochowa.org/.
 Nicole Majewicz

Jadłodajnia
ul. Staszica 5
Częstochowa

Jadłodajnia
ul. Stroma 16
Częstochowa

pomoc dla osób bezdomnych

Aktualnie w  Częstochowie 
znajdują się dwie jadłodajnie 
prowadzone przez Caritas A.C. 
Pierwsza znajduje się w budynku 
Schroniska dla kobiet „Oaza” przy 
ul. Staszica 5, druga – Jadłodajnia 
św. Antoniego – przy ul. Stromej 
16. Obiekty są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych.

Skorzystać z  posiłków można 
dopiero po zgłoszeniu się do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Częstochowie, który 
wydaje decyzję o  przyznaniu po-
mocy w  postaci jednego posiłku 
dziennie. Posiłki są wydawane od 
poniedziałku do piątku, a  w  nie-
dziele i  dnia świąteczne usta-
wowo wolne od pracy wydawany 
jest suchy prowiant.

Powstaje kolejna, trzecia ja-
dłodajnia Caritas A.C. Nowy 
budynek powstaje przy ul. Ogro-
dowej obok magazynu żywności. 
Obiekt ma zostać oddany do 
użytku pod koniec roku. 

 ■ Nicole Majewicz

Jadłodajnie 
dla potrzebujących

Przy tej okazji przypomi-
namy, że przy ulicy Kra-
kowskiej 80/2 powstała 
przebieralnia wraz z  prysz-
nicownią. Mogą z  niej 
korzystać osoby ubogie 
i  bezdomne. Przebieralnia 
i  prysznicownia powstały 
dzięki Ministerstwu Rodziny 
i  Polityki Społecznej oraz 
Caritas Archidiecezji Czę-
stochowskiej. Co istotne, 
obiekt w czasie zimy będzie 
mógł także przenocować 
i ogrzać potrzebujących.

 ■ kg

Osoby najbardziej potrzebujące można wspomóc ciepłym posił-
kiem. Takie właśnie oferuje Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. 
Kuchnia organizacji każdego dnia przygotowuje do wydania 
ponad 100 posiłków, a jadłodajnia staje się miejscem spotkań dla 
wszystkich korzystających z pomocy Caritasu.

Schroniska dla bezdomnych 
w Częstochowie

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie od lat 
wspiera – przede wszystkim 
tych najbardziej potrzebują-
cych - mieszkańców w różnych 
aspektach codziennego życia. 
Jaką pomoc możemy tam uzy-
skać?

MOPS w Częstochowie zapewnia 
takie formy pomocy jak:
• przeciwdziałanie przemocy,
• pomoc społeczną,
• pomoc osobom z niepełnospraw-

nościami,
• ośrodki wsparcia,
• przeciwdziałanie bezdomności,
• usługi opiekuńcze i  specjali-

styczne,
• stypendia i zasiłki szkolne,
• domy pomocy społecznej,
• wynagrodzenie dla opiekuna 

prawnego,
• specjalistyczne poradnictwo 

prawne,
• piecza zastępcza,
• wsparcie rodziny,
• rachunek rodzinny na środki nie-

podlegające zajęciom komorni-
czym.

Najwięcej informacji na temat 
działalności instytucji znajdziemy 
na jej stronie internetowej - https://
mops.czestochowa.pl/mops2/ 
Każda z  zakładek na stronie czę-
stochowskiego MOPS dotycząca 
wyżej wymienionych form pomocy, 
zawiera podstawowe informacje do 
jej uzyskania. Dlatego w przypadku 
przeciwdziałania bezdomności na 
stronie przeczytamy o  podstawo-

wych numerach alarmowych oraz 
gdzie i w jaki sposób kierować osoby 
bezdomne do odpowiednich pla-
cówek. Jeżeli poszukuje się infor-
macji na temat ośrodków wsparcia, 
to w danej zakładce znajdzie infor-
macje o  adresie takich placówek 
oraz kto może się ubiegać o  przy-
znanie pomocy w  ośrodku czy ter-
minu i  sposób załatwiania danych 
spraw. Myśląc nad stypendium lub 
zasiłkiem szkolnym, znajdziemy in-
formacje m.in. o  tym, kto może się 
o  to ubiegać, jakie warunki trzeba 
spełnić, w  jakich formach otrzy-
muje się stypendium czy jakie do-
kumenty trzeba złożyć i gdzie.  Tak 
samo działają pozostałe zakładki 
z konkretnymi formami pomocy.

MOPS zajmuje się też różnymi 
programami i  projektami wsparcia. 
Program „Opieka wytchnieniowa” 
oraz Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” - edycje na 2021 
rok w  Częstochowie są realizo-
wane w oparciu o program rządowy 
Ministerstwa Rodziny i  Polityki 
Społecznej w ramach Funduszu So-
lidarnościowego. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej od 10 lutego 
2021 r. realizuje część działań 
projektu „Akcja-Aktywizacja II” 
reprezentując Gminę Miasto Czę-
stochowa – Partnera Projektu. 
Liderem Projektu jest Stowarzy-
szenie Pomocy „Podaj dalej”. Projekt 
finansowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społęcznego 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-

skiego na lata 2014-2020. Ma się 
on zakończyć 30.06.2023 r. Ko-
lejnym projektem finansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego jest „Przyszłość to MY 
– CIS rozwój”. Liderem projektu jest 
Fundacja Integracji Społeczne FE-
NIKS. Termin zakończenia projektu 
wyznaczony jest na 31.01.2023 r.

Więcej informacji na temat form 
wsparcia oraz organizowanych 
projektach i programach na stornie 
częstochowskiego MOPS: https://
mops.czestochowa.pl/mops2/

 ■ Nicole Majewicz

MOPS – jaką pomoc uzyskasz?

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY W SCHRONISKACH  
PROWADZONYCH PRZEZ CARITAS

Schronisko dla bezdomnych 
im. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego

ul. Krakowska 80/2, 
42-200 Częstochowa
tel. 506 394 589
e-mail:
przytulisko@caritas.czest.pl

Schronisko dla Kobiet ,,OAZA”
ul. S. Staszica 5
42-200 Częstochowa
Tel. 506 394 524
oaza@caritas.czest.pl

Schronisko dla Bezdomnych
Lubojenka, ul. Prosta 99,
gm. Mykanów,  
pow. Częstochowski, woj. 
Śląskie
42-209 Częstochowa
tel. +48 343628124 
tel. 501396099
mail: schr.lubojenka1@agape-
-czestochowa.org

Schronisko dla Bezdomnych
Marianka Rędzińska, 
ul. Srebrna 25,
gm. Rędziny, 
pow. Częstochowski, woj. 
śląskie
42-242 Rędziny
tel/fax + 48 343201456,
tel. kom. + 48 511788792
mail: schr.marianka@agape-
-czestochowa.org

1. Udzielanie pomocy w  zakresie potrzeb byto-
wych: zapewnienie schronienia, wyżywienia, 
odzieży, obuwia, podstawowych środków czy-
stości.

2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych 
i rodzinnych:
– pomoc w pisaniu podań, pozwów sądowych, 
załatwianiu spraw administracyjnych,
– udzielanie porad prawnych,
– pomoc w  uzyskiwaniu zasiłków i  innych 
świadczeń, miejsc w  domach pomocy spo-
łecznej oraz mieszkań,
– pomoc w poszukiwaniu pracy

3. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia 
leczenia:
– rozmowy indywidualne, spotkania grupowe
– współpraca z  placówkami leczenia odwyko-
wego
– współpraca z klubami abstynenta

4. Działania terapeutyczno- resocjalizacyjne : 
– terapia indywidualna
– grupa wsparcia dla kobiet doświadczających 
przemocy
– zajęcia dla matek i  dzieci (korygowanie po-
staw rodzicielskich)
– grupa wsparcia dla kobiet, które są w trakcie 
usamodzielnienia
– rozwijanie różnych form aktywności oraz 
umiejętności estetyki otoczenia i wyglądu oso-
bistego
– zajęcia integrujące : ogniska, spotkania świą-
teczne, imprezy okazjonalne

5. Pomoc w zaspokajaniu potrzeb religijnych i du-
chowych
– uczestnictwo we Mszy Świętej i  nabożeń-
stwach
– pomoc w przygotowaniu do sakramentów św.
– uczestnictwo w uroczystościach religijnych

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji  
Wojskowej 2

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 37 24 200

mops@czestochowa.um.gov.pl

Dyżury Ośrodka pełnione są 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach:

Poniedziałek 7.30-15.30

Wtorek 7.30-16.00

Środa 7.30-15.30

Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-15.00
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Ponad 2,1 mld zł trafi do samo-
rządów w  województwie 
śląskim z Programu Inwestycji 
Strategicznych w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. 
Pieniądze w  zdecydowanej 
większości zostaną przezna-
czone na budowę 
i  modernizację infrastruktury 
m.in. drogowej, wodno-kanali-
zacyjnej czy gospodarki 
odpadami. W planach znalazły 
się również inne inwestycje. 
Na co dofinansowanie dostał 
powiat częstochowski?

Samorządy w  województwie 
śląskim otrzymają ponad 2,1 mld 
zł. Na samą przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 934 samorząd 
województwa otrzymał wsparcie 
w wysokości 152 mln zł.

Poniżej przedstawiamy podział 
środków dla powiatu  

częstochowskiego:

- Powiat Częstochowski – Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
1008 S odc. Stary Kocin – Nowy 
Kocin – 2 850 000,00 zł; Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
1051 S w miejscowości Kopalnia 
– 3 800 000,00 zł; Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1054 S 
na odcinku Starcza-Łysiec –  
4 750 000,00 zł;

- Gmina Blachownia – Budowa  
1 etapu kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Blachownia – 10 
000 000,00 zł;

- Gmina Dąbrowa Zielona – E-usługi 
dla mieszkańców Gminy Dą-
browa Zielona – 1 440 000,00 zł; 
Modernizacja budynku remizy 
OSP wraz z  utworzeniem sali 
konferencyjno-widowiskowej 
w  miejscowości Dąbrowa Zie-
lona – 848 725,00 zł;

- Gmina Janów – Budowa dwuod-
działowego przedszkola oraz 
pełnowymiarowej sali gimna-

stycznej przy Szkole Podsta-
wowej w  Lusławicach – 8 100 
000,00 zł; Przebudowa ulicy 
Żurawskiej i łącznika wraz z bu-
dową ścieżki rowerowej w  Ja-
nowie – 3 325 000,00 zł;

- Gmina Kamienica – Remont drogi 
gminnej w Kamienicy Polskiej ul. 
Magazynowa – 2 707 500,00 zł; 
Remont drogi gminnej w  Zawa-
dzie ul. Długa w Gminie Kamie-
nica Polska – 2 850 000,00 zł;

- Gmina Kłomnice – Budowa bu-
dynku klubowego dla GLKS 
w  Kłomienicach oraz zmiana 
konstrukcji dachu i  termomo-
dernizacja zespołu sportowego 
w  miejscowości Kłomnice –  
4 500 000,00 zł;

- Gmina Koniecpol – Budowa inte-
gracyjnego zespołu przedszkol-
no-żłobkowego w  Koniecpolu 
z  6 oddziałami przedszkolnymi 
i  oddziałem żłobkowym –  
9 017 475,75 zł;

- Gmina Konopiska – Moderni-
zacja boiska oraz instalacja 
oświetlenia przy Stadionie LA. 
- 2 430 000,00 zł; Przebudowa 
ulicy Szmaragdowej w  Konopi-
skach – 4 425 876,04 zł; Rozbu-
dowa i  nadbudowa istniejącego 
budynku usługowego wraz 
z niezbędną przebudową na po-
trzeby Domu Seniora w Konopi-
skach – 2 087 210,65 zł;

- Gmina Kruszyna – Budowa kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i  tłoczonej z  przyłączami, prze-
pompownią ścieków w  miej-
scowości Bogusławice etap II 
– 4 940 000,00 zł; Przebudowa 
ciągu dróg gminnych w miejsco-
wości Teklinów – 2 755 000,00 
zł; Przebudowa drogi gminnej 
nr 694006S Łęg-Kijów –  
997 500,00 zł;

- Gmina Lelów – Budowa Przed-
szkola Gminnego w Lelowie – 6 
800 000,00 zł; Przebudowa 
drogi gminnej nr 689003S – 
przy młynie w  miejscowości  

Staromieście – 1 520 000,00 zł;

- Gmina Mstów – Przebudowa 
drogi gminnej łączącej miejsco-
wości Kłobukowice i  Kuchary 
– 5 367 500,00 zł; Przebudowa 
dróg dojazdowych ul. Modrze-
wiowa, ul. Sosnowa i ul. Klonowa 
w  miejscowości Wancerzów  
– 3 040 000,00 zł;

- Gmina Mykanów – Skuteczny 
i  efektywny system zbierania 
i  odprowadzania ścieków ko-
munalnych poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej w Wierzchowisku – etap I  
– 9 239 120,00 zł;

- Gmina Olsztyn – Budowa 
ulicy Słowackiego i  Miłosza 
w  miejscowości Olsztyn – 
2 945 000,00 zł; Przebudowa 
ulicy Orlich Gniazd w  miejsco-
wości Zrębice – 950 000,00 zł;

- Gmina Poczesna – Budowa bo-
iska sportowego do piłki nożnej 
wraz z  niezbędną infrastruk-
turą w  miejscowości Zawodzie  
– 3 150 000,00 zł; Budowa bu-
dynku Gminnego Centrum 
Kultury Informacji i  Rekreacji 
w Hucie Starej B – 3 420 000,00 zł;

- Gmina Przyrów – Budowa i prze-
budowa oczyszczalni ścieków 
w  miejscowości Przyrów –  
10 753 561,00 zł;

- Gmina Rędziny – Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej wraz z  przyłączami 
w  granicy pasa drogowego  
ul. Kościuszki wraz z  ulicami 
bocznymi – 7 913 664,35 zł;

- Gmina Starcza – Budowa wo-
dociągu i  kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowościach: Klepaczka, 
Łysiec, Rudnik Mały i  Własna – 
3 205 111,00 zł.

Więcej informacji na stronie woje-
wództwa Śląskiego:
https://www.slaskie.pl/content/pol-
ski-lad-zmieni-slaskie

 ■ Nicole Majewicz

Swoje dwunaste urodziny Ga-
leria Jurajska postanowiła 
świętować w  atmosferze 
magii, czarów i Halloween. 29 
i  30 października centrum 
handlowe organizuje wielką 
fetę, która wypełni aż 12 róż-
nych atrakcji, w  tym pokój 
zagadek i pokazy iluzjonistów 
z programu „Mam talent”.

Chociaż 12. urodziny nie są 
okrągłą rocznicą, Galeria Jurajska 
szykuje się do hucznej imprezy. 
W piątek i sobotę w centrum han-
dlowym odbędzie się dwudniowa 
feta, którą wypełnią atrakcje 
zainspirowane światem magii, 
wróżb i  Halloween. Wydarzenie 
poprowadzi znany dziennikarz 
radiowy Kamil Baleja.

Przez dwa dni w  centrum han-
dlowym będzie można znaleźć 
aż 12 różnych atrakcji, które 
ulokowane będą w  3 częściach 
centrum handlowego. W  galerii 
stanie m.in. specjalny pokój za-
gadek. Żeby się z niego wydostać 
trzeba będzie odnaleźć księgę 
czarów i  wypowiedzieć odpo-
wiednie zaklęcie.

Oprócz tego w  centrum pojawi 
się prawdziwa wróżka. Chętni do 
poznania swojej przyszłości będą 

mogli zdecydować się na wróżbę 
z  ręki, postawienie kart Tarota 
lub ocenę linii życia. Prawdziwe 
show dadzą natomiast finaliści 
programu „Mam talent”.

Na scenie pojawi się grupa Mul-
tiVisual, która w swoich pokazach 
artystycznych łączy elementy 
współczesnej sztuki cyrkowej, 
iluzji z  wykorzystaniem laserów 
oraz rekwizytów multimedial-
nych.

Swój pokaz da także Piotr Den-
siuk, finalista X edycji programu 
Mam Talent, a także autor książki 
„Busking – czyli pokazy uliczne”. 
Ponadto na najmłodszych czekać 
będzie także konkurs na naj-
lepsze przebranie halloween’owe, 
a  także zabawy i  zgadywanki 
z upominkami, zapowiada Galeria 
Jurajska.

- Tegoroczne urodziny wypeł-
niamy dobrą zabawą i czarami, ale 
także halloween’owymi akcen-
tami. W  Jurajskiej będzie można 
zobaczyć zarówno spektakularne 
show w  wykonaniu utalentowa-

nych iluzjonistów, jak również 
wejść do tajemniczego pokoju dla 
odważnych. Nie zabraknie także 
bardziej kameralnych atrakcji 
zarówno dla dzieci, jak i  dla do-
rosłych -  zapowiada Violetta 
Dziubin-Łuszczyk, dyrektor mar-
ketingu Galerii Jurajskiej.

W tym samym czasie na terenie 
Galerii Jurajskiej będzie odby-
wało się także inne, emocjonujące 
wydarzenie. W  centrum będzie 
można znaleźć atrakcje związane 
z Harrym Potterem. W specjalnie 
stworzonej strefie będzie można 
zapozować do zdjęcia 3D wska-
kując na kultową miotłę czaro-
dzieja, a także zrobić sobie zdjęcie 
w przebraniu rodem z Hogwartu.

- Świat, który w  galerii stwo-
rzymy na dwunaste urodziny to 
świat przygody z odrobiną dresz-
czyku. Nie zapominamy bowiem, 
że w  tym roku nasze urodziny 
zbiegają się z Halloween, zabawą, 
które jest niezwykle popularne 
dziś zwłaszcza wśród dzieci i mło-
dzieży – mówi przedstawicielka 
Galerii Jurajskiej.

Urodziny zbiegają się z  jeszcze 
jednym. Tradycyjnie o  tej porze 
roku pojawiają się w  sklepach 
pierwsze rabaty. Tych i tym razem 
nie zabranie w  Galerii Jurajskiej. 
Przez dwa dni będzie można 
zrobić tu zakupy ze zniżką, która 
sięga nawet -50%. Dla kupujących 
centrum przygotowało jeszcze 
jedną niespodziankę. Osoby, 
które  29 i 30 października zrobią 
zakupy za min. 200 zł, będą mogły 
wymienić paragon na kociołek 
słodyczy. Oprócz tego Galeria 
Jurajska przygotowała spotkanie 
z 5 influencerami.

Co gdzie kiedy?
Atrakcje dla odwiedzających 

galerię dostępne będą 29 paź-
dziernika (piątek) od godz. 
14.00 do 21.00, a także 30 paź-
dziernika (sobota) w  godz. od  
11.00 do 21.00. Atrakcje uloko-
wane będą na Małej i Dużej Ro-
tundzie na poziomie +1 galerii, 
a  także na alei przy RTV Euro 
AGD. Wstęp jest wolny.

Mroki życia
Życie jest jedno, pamiętaj o tym

Co jest przed nami nigdy nie wiemy
Więc się starajmy, przeżyć je godnie
Kiedy do „mety” - już dobiegniemy.

Życie jest jedno, w nim często mroki
Czasem radosne dni nas otoczą

Mroki nam szczęście odebrać mogą
Gwiazdy na niebie zasłonić nocą...

Więc pamiętajmy nie będziemy łatwo
Od dnia narodzin, dni mieć beztroskich

Nieznany los nam pisze scenariusz
Raz daje radość, a częściej troski.

8-metrowy pomnik znajdu-
jący się  na cmentarzu ofiar II 
wojny światowej w Olsztynie, 
zwany Miejscem Straceń prze-
szedł kompleksowy remont. 2 
listopada o godzinie 14.00 od-
będzie się w tym miejscu msza 
święta zaduszkowa.

- Pomnik był w bardzo złym stanie 
technicznym. Uległ zniszczeniom 
erozyjnym. Pozostawienie go bez 
prac naprawczych groziło bezpow-
rotnym zniszczeniem – informują 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Olsztynie. - Oprócz prac remon-
towych dokonano czyszczenia 
i impregnacji okładzin kamiennych 
z  piaskowca, a  także uzupełniono 
brakujące stopnice – dodają.

Prace przy obelisku kosztowały 
prawie 160 tys. zł, z czego 88 tys. zł 
sfinansowano z programu Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i  Sportu „Groby i  cmentarze Wo-
jenne w  kraju”, pozostałą kwotę 
z budżetu gminy.

Miejsce Straceń ma ogromną 
wartość historyczną zarówno 
dla mieszkańców, jak i  turystów. 
Gmina Olsztyn szczególnie dba 
o  to wyjątkowe miejsce. - Kilka 
lat temu wybrukowano drogę na 
cmentarz. W  ubiegłym roku przy 
znacznym wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego za kwotę 
ponad 100 tys. zł wyczyszczono 
i zaimpregnowano nagrobki cmen-
tarne oraz płaskorzeźby autorstwa 
Władysława Łydżby. Udało się 
także wymienić rabatki okalające 
symboliczną mogiłę przy wejściu 
na cmentarz oraz wypełniający ją 
kamień. Odnowiono także ogro-
dzenie i  bramę wejściową. Przy 
parkingu postawiono nową tablicę 
informującą o historii tego miejsca. 
Zakupionych zostało także kilkana-
ście betonowych ławek dla uczest-
ników nabożeństw, które corocznie 
odbywają się na miejscu straceń 
w  drugą niedzielę czerwca oraz 
w Dzień Zaduszny – podsumowują.

Polski Ład

Ile dostanie powiat częstochowski?

Olsztyn

Pomnik przeszedł 
kompleksowy remont

Galeria Jurajska

Urodzinowe czary-mary

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

zdj. GJ
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W ubiegłym roku szkolnym, z powodu 
obostrzeń związanych z  pandemią, nie 
było możliwości zorganizowania tra-
dycyjnego wyjazdu integracyjnego klas 
pierwszych. Na szczęście w  tym roku 
było to możliwe, mało tego, oprócz 
klas pierwszych, wyjechały także klasy 
obecnie drugie, tak, aby po roku nauki 
zdalnej i  rozłące z  rówieśnikami i  na-
uczycielami, mogły uczestniczyć w inte-
gracyjnej zabawie.

Tegoroczne wyjazdy integracyjne 
odbyły się w Folwarku Kamyk - 15. 09. 
2021 dla klas drugich i 17. 09. 2021 dla 
klas pierwszych.

Uczniowie z entuzjazmem przyjęli ten 
projekt i  starannie przygotowali się do 
prezentacji klas, która jest głównym 
punktem programu. Młodzież w  hu-
morystyczny sposób, z  przymrużeniem 
oka prezentowała swoje talenty, często 
w  kontekście profilu klasy, do której 
uczęszcza.

Wszystkie pomysły uczniów zasługi-
wały na uwagę i zostały docenione. Jury 
miało nie lada kłopot, żeby wyłonić zwy-
cięzców. Ostatecznie, wśród klas pierw-

szych 1. miejsce zajęła klasa 1a, a wśród 
klas drugich – klasa 2g.

Uwagę widzów przykuł występ klasy 
2b, która zaprezentowała z  dużą dozą 
humoru inscenizację fragmentów 
„Dziadów” A. Mickiewicza. Prawdziwy 
entuzjazm wywołał pokaz doświadczeń 
chemicznych przygotowany przez klasę 
2a, którego efektem były kolorowe 
kulki uzyskane z  tajemniczych sub-
stancji i ogień, który pojawił się w równie 
niespodziewanych okolicznościach. 
Uczniowie prezentowali również autor-
skie wiersze i piosenki o swoich klasach, 
tańczyli poloneza i belgijkę.

Po występach młodzież udała się na 
poczęstunek, a na  koniec odbyła się dys-
koteka, na której wszyscy tańczyli przy 
ulubionej muzyce. Dzięki pięknej, sło-
necznej pogodzie imprezy mogły  odbyć 
się na świeżym powietrzu, w otoczeniu 
natury i   gościnności Folwarku Kamyk. 
Uczniowie i  opiekunowie wrócili do 
domów odprężeni i radośni.

KOPERNIK NEWS: p. prof. Ewa Lutostańska  
i p. prof. Katarzyna Wilk

Pamiętamy
Październik i  listopad to miesiące, w  których zgodnie 

z  polską tradycją wracamy myślami do osób, których już 
wśród nas nie ma. Dbamy o groby naszych bliskich, sprzą-
tamy je, dekorujemy kwiatami i zapalamy znicze, a w Święto 
Zmarłych – wspominamy…

Na wielu cmentarzach są także mogiły zapomniane i o te 
właśnie warto szczególnie zadbać. Rolą nauczycieli jest 
przypominanie młodzieży o poległych na naszym terenie 
żołnierzach i  uczenie o  przechowywaniu w  pamięci ich 
ofiary w walce.

Na cmentarzu Kule w  Częstochowie znajdują się mogiły 
zbiorowe: członków organizacji konspiracyjnej rozstrzela-
nych w Apolonce w sierpniu 1940 r., mogiła zbiorowa żoł-
nierzy września 1939, kwatera wojenna żołnierzy Armii 
Czerwonej a  także mogiły żołnierzy z  I  wojny światowej 
i  wojny obronnej z  1920 roku. To te groby stały się celem 
odwiedzin młodzieży z  VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w  Częstochowie. 20 października 
uczniowie dwóch klas – 2a i 2e, pod opieką p. Ewy Lutostań-
skiej i p. Katarzyny Wilk, zaopatrzeni w narzędzia do sprzą-
tania, udali się na cmentarz, aby uporządkować żołnierskie 
miejsca spoczynku. Po raz kolejny młodzież bardzo chętnie 
uczestniczyła w  tym przedsięwzięciu, a  październikowe 
słońce dodawało uroku efektom pracy.

Czas poświęcony na zbieranie suchych liści, przecieranie 
tablic z  nazwiskami i  czasem mozolne odczytywanie tych 
obco brzmiących, stał się także czasem na refleksję, pochy-
lenie głowy, oddanie szacunku.

„Święty Mikołaj 
na Kresach”

Wzorem ubiegłych  lat nasza szkoła przystą-
piła do akcji „ Święty Mikołaj na Kresach”. Akcja 
ta organizowana jest przez Towarzystwo 
Patriotyczne „Kresy” we współpracy z  Wy-
działem Edukacji Urzędu  Miasta Często-
chowa .

 Tegoroczne działania  obejmowały przepro-
wadzenie wśród społeczności uczniowskiej 
zbiórki pieniężnej oraz   zbiórki   artykułów 
żywnościowych.  W działania była zaangażo-
wana klasa 2b oraz uczennice klasy 3b- Do-
minika Kościjańska, Liwia Włodkowska, Julia 
Mysłek.

Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem 
odpowiedzieli na wsparcie naszych rodaków 
mieszkających na Kresach i zebrano 412, 69 zł 
oraz liczne artykuły żywnościowe.

Szkolnymi koordynatorami projektu była 
pani prof. Dorota Żesławska, pani prof. 
Agnieszka Warzecha

KOPERNIK NEWS

Rajd integracyjny
9 września 2021roku uczniowie 

klas pierwszych VIII LO Samorzą-
dowego w  Częstochowie uczest-
niczyli w  rajdzie integracyjnym do 
Lasku Aniołowskiego. Gry, zabawy 
i  liczne konkurencje przygotowały 
panie I. Krysian i E. Jarkiewicz. Klasy 
pierwsze miały okazję zaprezen-
tować swoje zdolności plastyczne 
i  wokalne. Szczególnie spodobały 
się nam portrety wychowawców 
i nauczycieli, które malowały „pierw-
szaki”.

To już LOS – owa tradycja, w  ten 
sposób witamy nowych kolegów 
i  staramy się, by w  murach naszej 
szkoły czuli się jak w  „rodzinie”, bo 
przecież my wszyscy tworzymy LOS 
– ową społeczność. Cieszymy się, że 
jesteście z nami!

Literacko  
i ekologicznie

Pogoda niestety spłatała nam figla, 
tak więc Piknik Literacko – Ekolo-
giczny, połączony z  Narodowym 
Czytaniem „Moralności pani Dul-
skiej”, odbył się na terenie szkoły, 
a nie jak co roku w ogrodzie VIII LOS.

Nasi uczniowie, członkowie 
Koła Teatralnego, odczytali frag-
ment utworu Gabrieli Zapolskiej. 
Następnie pani profesor Donata 
Leszczyłowska wygłosiła krótką 
pogadankę na temat zmian kli-
matycznych. Uczestnicy zabawy 
wykonywali plakaty na temat prze-
ciwdziałania zmianom klimatu i pro-
mowali postawy proekologiczne. 

Dzień Głośnego Czytania

W  VIII LOS obchodziliśmy Ogól-
nopolski Dzień Głośnego Czytania. 
To wyjątkowe święto w  kalendarzu 
szkolnym. Inicjatorem tego wyda-
rzenia jest Polska Izba Książki. Od 
2001 roku 29 września nauczyciele, 
bibliotekarze i  pedagodzy czytają 
swoim uczniom wybrane utwory. 
Na patronkę tego święta wybrano 
Janinę Porazińską, wybitną pisarkę, 
zasłużoną Polkę, która swoje uro-
dziny obchodziła właśnie 29 wrze-
śnia. Celem Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania jest propago-
wanie czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. 

Pani Dyrektor oraz nauczyciele 
VIII LOS odczytali  uczniom swoje 
ulubione wiersze. Nie zabrakło 
utworów naszej noblistki – Wisławy 
Szymborskiej, a także nastrojowych 
liryków innych polskich poetów. 
W  ten sposób kontynuujemy tra-
dycję Literackich Spotkań w VIII LOS.

Szalony sportowy  
wrzesień

Nasi uczniowie i  nauczyciele 
świetnie spisali się podczas wyścigu, 
który odbył się 29 września 2021r. 
w  ramach III Pikniku Rowerowego. 
Marcelina Włochowicz zdobyła II 
miejsce. W  kategorii nauczycieli 
pani profesor Agnieszka Kołodziej 
– Dudek i  pan profesor Artur Płu-
ciennik zdobyli I  miejsca. Organiza-
torem imprezy był Zespół Szkół im. 
Jana Kochanowskiego w  Często-
chowie. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy!!!

Również w  „Lekkoatletycznych 
Mistrzostwach szkół średnich” nasi 
uczniowie odnieśli kilka wspaniałych 
sukcesów: 
ZŁOTO za pierwsze miejsce w biegu 

sprinterskim na 100 m dla KACPRA 
MAJCHRZAKA z kl. 3c; 
SREBRO za drugie miejsce w  biegu 
na 200 m dla FABIANA CZECHOW-
SKIEGO z kl. 3j;
BRĄZ za 3 miejsce w Pchnięciu Kulą 
dla SZYMONA FOKSOWICZA 
z kl.3h;
BRĄZ za 3 miejsce w Skoku Wzwyż 
dla BARTOSZA WORWĄGA z kl. 3e
Natomiast drużyna VIII LOS awan-
sowała do półfinałów ,, Mistrzostw 
Częstochowy w  Piłce Nożnej szkół 
średnich”. Panowie zdzierali kolana, 
ryzykowali kontuzję by walecznie 
i  ambitnie awansować do ścisłej 
szóstki w  mieście. Kapitalna ekipa. 
Jesteśmy z Was dumni! 

Rajd rowerowy  
do Olsztyna

20 października uczniowie VIII LOS 
pod opieką pani Agnieszki Kołodziej 
- Dudek i  pana Artura Płuciennika 
brali udział w wycieczce rowerowej 

do Olsztyna. To już kolejna wyprawa, 
zorganizowana na prośbę uczniów. 
Rajdy rowerowe cieszą się w naszej 
szkole ogromną popularnością :)

Młodzież uwielbia aktywnie spę-
dzać czas!

 Dzień Nauczyciela
W  środę, 13 października, w  VIII 

LOS w  Częstochowie, licealna mło-
dzież miała okazję podziękować 
swoim nauczycielom za trud, pracę 
i  empatię. W  przededniu Dnia Edu-
kacji Narodowej uczniowie naszego 
liceum dziękowali tym, którzy dbają 
o  ich rozwój i  wychowanie. Dzięko-
wali za pracę, zaangażowanie, bez 
którego nie byłaby realizowana 
misja szkoły. Dziękowali za wyrozu-
miałość, cierpliwość i  spolegliwość, 
czyli cechy – które są wizytówkami 
naszej szkoły.

Dla tych, którzy znaleźli czas, aby 
świętować Dzień Edukacji Naro-
dowej, przygotowano program ar-
tystyczny. Był autorskim dziełem 
uczniów klasy III d (Julii Bekus, Oliwii 
Kurpios, Martyny Raźniak, Eryka 
Szlęka, Bartka Sitowskiego, Pauli 
Soborak, Nataszy Dudek, Natalii 
Wójtowicz) oraz Nikoli Radłowskiej 
z  kl.III a. Swoje nieprzeciętne umie-
jętności wokalne zaprezentowały 
publiczności Maja Puszczewicz (III c) 
i Anastazja Maer (I d), a grą na skrzyp-
cach zachwycił Gabriel Kubis (kl. Ic). 
Podczas akademii głos zabrała Pani 
Dyrektor Ilona Walczak – Dądela. 
W jej wypowiedzi pojawiły się słowa 
skierowane zarówno do pracow-
ników szkoły, jak i do uczniów. Słowa, 
które podkreślały, jak ważna jest 
we współczesnej edukacji empatia 
i zrozumienie problemów, z którymi 
teraz – w czasie pandemii - musi bo-
rykać się młody człowiek.

CW

VII LO
im. Mikołaja Kopernika
w Czestochowie

Wyjazdy integracyjne wróciły!

Co słychać w LOS-ie?
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE



14. PIĄTEK-NIEDZIELA 29 PAŹDZIERNIKA - 2 LISTOPADA 2021 Wszystkich Świętych

Tradycyjna cmentarna kwesta powraca po dwóch 
latach do Częstochowy. Odbędzie się ona 31 paź-
dziernika oraz 1 listopada. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na naprawę zabytkowych 
nagrobków. Wydarzenie organizuje w  Często-
chowie - Liga Miejska.

- Organizatorem kwesty od 25 lat niezmiennie jest Sto-
warzyszenie Ligi Miejskiej w Częstochowie. Jest to oddział 
Ligi Krajowej – mówi radny miasta Częstochowy, Paweł 
Ruksza. 

Liga Miejska będzie zbierać pieniądze na naprawę na-
grobków. Głównym celem będzie odnowienie tych wieko-
wych grobowców, czy tych, które ucierpiały przez warunki 
atmosferyczne. Wydarzenia odbędzie się na dwóch naj-
większych cmentarzach w  Częstochowie – przy ul. św. 
Rocha oraz na Kulach.  Dzięki zebranym funduszom ura-
tuje się wiele zabytkowych nagrobków. - Ludzie kultury, 
artyści, dziennikarze, politycy, społecznicy przez godzinę 
stoją z  puszką i  zbierają datki na rzecz ratowania zabyt-
kowych nekropolii – dodaje radny miasta Częstochowy, 
Paweł Ruksza.

Skarbonki, do których będzie można wrzucać pieniądze, 
będą znajdywać się przy bramach, którymi wchodzi się 
na cmentarzach. Opiekę nad nimi będę sprawować człon-
kowie Ligi Miejskiej, wolontariusze, ludzie sportu, kultury 
oraz samorządowcy.

 ■ Kacper Dębski

Jakie znicze wybrać na święto zmarłych? Modne 
nowości w 2021 roku oraz ich przegląd znajdziecie 
poniżej.

Gdy wybieramy znicz na święto zmarłych, kierujemy 
się różnymi aspektami. Dla każdego człowieka jest to 
coś innego – cena, wygląd, czy funkcjonalność. Niektórzy 
również zwracają uwagę na sam fakt, ile takowa lampka 
grobowa się pali.  Producenci tradycyjnie stawiają na swoją 
wyobraźnię i jak co roku zaskakują społeczeństwo.

Na rynku istnieje kilka rodzajów zniczy, a  do popular-
niejszych należą te z  wkładami olejowymi, parafinowymi 
oraz woskowymi. Wkłady olejowe dzięki substancjom, 
które posiadają specjalne właściwości, potrafią palić się 
naprawdę bardzo długo. Ich cena wynosi od 3 złote do 10. 
Czas palenia wynosi do 9 dni. Plusem na tego wkładu jest 
fakt, że będą się palić niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych. Wkłady parafinowe należą do najpopularniej-
szych ze względu na swoją cenę, która wynosi do 5 złotych. 
Palą się do 7 dni i płomień nie gaśnie przy żadnej pogodzie. 
Mankamentem wkładów woskowych jest fakt, że palą się 
najkrócej, aczkolwiek cena jest najatrakcyjniejsza.

Na półkach sklepowych powiewem świeżości są na 
pewno znicze na baterie, które stają się coraz popu-
larniejsze. Dzięki temu, że są zasilane na prąd, ich czas 
świecenia może wynosić aż do miesiąca. Wraz z  dłuższą 
funkcjonalnością wiąże się również większa cena.

Znicze solarne również znajdują swoich nabywców. 
Działają one na takiej samej zasadzie jak solarne lampki 
ogrodowe, czyli zasilane są przez światło słoneczne. Pro-
ducenci zachwalają i  mówią, że takowe lampki grobowe 
będą się świecić nawet do trzech lat. Są szklane oraz plasti-
kowe, a ich cena waha się od 50 złotych do 100.

Prostota i  elegancja nigdy nie wychodzą z  mody. Dla-
tego warto również postawić na szklany znicz z  małym 
elementem ozdobnym. Wygląda to zdecydowanie lepiej 
niżeli w przypadku, gdy na grobie będzie więcej, ale mniej-
szych i  plastikowych lampek grobowych. Dużą uwagę 
przyciągają również znicze witrażowe, które ozdobione są 
kwiatami. Warto też wspomnieć o klasyce, jakim są znicze 
w kształcie serca. Wybór jest naprawdę ogromny, na rynku 
mamy coraz więcej propozycji i z pewnością można wybrać 
coś odpowiedniego.

 ■ Kacper Dębski

Wszystkich Świętych i  Dzień Za-
duszny to nie to samo. Nie każdy 
wie, że pomiędzy nimi występują 
znaczne różnice.

Jak co roku Polacy spotykają się  
1 listopada  przy grobach swoich naj-
bliższych, by odbyć modlitwę i postawić 
znicze wraz z  kwiatami na grobach. 
Uważa się, że święto wiąże się ze wspo-
minania w  jednym wybranym dniu, 
wszystkich męczenników chrześcijań-
skich. Obchody wprowadzono w  IV 
wieku w  różnych kościołach wschod-
nich prowincji Cesarstwa Rzymskiego. 
Ich daty były zróżnicowane lokalnie, 
a  najczęściej przypadały w  okresie 
Wielkanocy. Znaną nam aktualnie datę  
1 listopada rozpoczęto najprawdopo-
dobniej w 741 roku w Rzymie.

Dzień po Wszystkich Świętych odby-
wają się Zaduszki. Ich korzenie sięgają 
wierzeń pogańskich i  obrzędowości 
przedchrześcijańskich. Zbiegają się 
zazwyczaj z ludowymi uroczystościami 
upamiętniających zmarłych. Msze za 
dusze zmarłych były odprawiane już na 
początku VII wieku. W  998 roku opat 
klasztoru benedyktyńskiego – Odylon 
wyznaczył 2 listopada jako dzień 
obowiązkowych modlitw za wszyst-
kich wiernych zmarłych we własnym 
opactwie i  wszystkich klasztorach 
należących do kongregacji kluniackiej. 
Zwyczaj ten z  czasem przyjęły inne 
zakony. W  XII wieku wprowadzili go 
w  swoich klasztorach polscy cystersi, 
a  w  1311 roku decyzją Stolicy Apo-
stolskiej Zaduszki wprowadzono do 

kalendarza oraz liturgii rzymskiej.
Data nie jest jedyną rzeczą różniącą 

te święta. Wszystkich Świętych, to 
święto, w  którym wspominamy osoby 
święte oraz te, których dusze trafiły do 
nieba. Zaduszki przypadające na 2 listo-
pada, to święto wszystkich zmarłych, 
których dusze są jeszcze w  czyśćcu. 
Dlatego tego dnia modlimy się w  in-
tencji osób zmarłych, które jeszcze nie 
trafiły do nieba. Dzień ustawowo wolny 
od pracy przypada tylko na 1 listopada, 
czyli w dniu Wszystkich Świętych.

W  tych dniach zwyczajami Po-
laków jest odwiedzanie cmentarzy, by 
ozdobić groby swoich bliskich kwia-
tami oraz by zapalić znicze i się pomo-
dlić w intencji zmarłej osoby.

 ■ Nicole Majewicz

Święto Zmarłych jest bardzo 
ważnym świętem w naszym kraju. 
Bliscy odwiedzają zmarłych na 
cmentarzu, zostawiają znicze 
i  kwiaty na grobach, miło ich 
wspominając. Jak to święto ob-
chodzi się za granicą?

- W  Słowacji w  Zaduszkową Noc 
stawia się na stole jedzenie. Wierzą 
w to, że zmarli, którzy przyjdą odwiedzić 
ich miejsce zamieszkania, będą głodni 
i zmęczeni, a więc chętnie zjedzą coś do-
brego.

- W  Bułgarii mamy do czynienia 
z  Zaduszkami Archanielskim, święto 
to przypada na 8 listopada. Bułgarzy 
odwiedzają swoich bliskich, zapalają 
na ich grobach znicze oraz polewają je 
czerwonym winem. Nawiązuje to do 
krwi Chrystusa. Mogą również wypić 
wino na cmentarzu, aczkolwiek zaka-
zane jest wypicie butelki, która została 
wylana na grób.

- W  Niemczech większość wiernych 
przynosi na cmentarze kwiaty i  zapala 
znicze na grobach.

- Filipińczycy obchodzą Święto Zmar-
łych 1 listopada. Niektórzy ustawiają 

namioty przy grobach, które wcześniej 
dekorują kolorowymi dodatkami. Bie-
siadują przy nich często całą noc.

- W  Ekwadorze rodziny siadają przy 
stole, na którym widnieją tradycyjne po-
trawy, takie jak chleb guagua, czy napój 
z  fioletowej kukurydzy. Społeczeństwo 
przynosi zmarłym ich ulubione po-
trawy, często grają przy grobach rów-
nież w  kości. Nie chodzi tu o  zabawę, 
ale o to, aby porozmawiać ze zmarłymi. 
Każdy wyrzucony numer oznacza jego 
potrzeby lub zarzuty.

-  W Meksyku „Dia de los Muertos” to 
radosne i  wesołe święto, które podzie-
lone jest na dwie części. 31 paździer-
nika część ta poświęcona jest zmarłym 
dzieciom, które nazywane są aniołkami. 
Na ich grobach kładzione są zabawki. 
Natomiast 1 i  2 listopada Meksykanie 
skupiają się na osobach dorosłych. Przy-
gotowania zaczynają się już kilka tygodni 
wcześniej. Na sklepowych półkach 
widnieją słodycze, figurki w  kształcie 
szkieletów i wiele więcej ciekawych de-
koracji, takich jak czaszki czy różnego 
upiory. Budowane są specjalne ołtarze, 
na których kładzie się zdjęcia zmarłych, 
kwiaty, jedzenie oraz kadzidła. Jednym 

z popularniejszych dań w tym dniu jest 
kurczak w czekoladzie.

- La Toussaint, czyli Dzień Wszystkich 
Świętych we Francji wygląda podobnie 
jak w Polsce. 1 listopada Francuzi odwie-
dzają groby swoich bliskich, składając na 
nich kwiaty oraz wieńce. Jednakże nie 
zapalają tam zniczy.

- W Japonii to święto nazywa się Bon. 
Zależnie od regionu odbywa się w lipcu 
lub w  sierpniu. Japończycy wierzą, 
że duchy powracają w  tym czasie na 
Ziemię, aby odwiedzić swoich najbliż-
szych. Na progach domów ustawiają 
latarnię, w taki sposób się z nimi witają. 
Kiedy dusze odchodzą, rodziny żegnają 
je ogniami pożegnalnymi lub puszczają 
na wodę łódeczki z lampionami. Japoń-
czycy również budują specjalne ołtarze 
poświęcone zmarłym.

- W USA Święto Zmarłych nazywa się 
Halloween. Amerykanie 31 paździer-
nika przebierają się za różne upiory, 
czarownice, szkielety i  chodzą po mie-
ście. Dzieci również zakładają kostiumy, 
ale one zbierają cukierki. Jeżeli ich nie 
otrzymają, wtedy straszą właścicieli 
mieszkania.

 ■ Kacper Dębski

Na naprawę zabytkowych nagrobków

Cmentarna kwesta  
w Częstochowie

Wszystkich Świętych

Eleganckie i piękne,  
czyli znicze  
w 2021 roku

Wyszukiwarki internetowe

Jak znaleźć zmarłych bliskich na cmentarzu?

Świat

Święto zmarłych za granicą

Różnice

Wszystkich Świętych a Zaduszki

Poszukiwanie nagrobków na-
szych najbliższych na cmentarzy 
nie sprawia często większych kło-
potów. Schody się zaczynają 
w  momencie chęci odwie-
dzenia dalszych krewnych, 
przy których można zapo-
mnieć o konkretnym miejscu 
ich pochówku. Z  pomocą 
przychodzą strony interne-
towe, ułatwiające 
znalezienie grobu 
zmarłego.

Internet ponownie 
zaskakuje i  tym razem 
może pomóc nam w  zna-
lezieniu naszych zmarłych 
krewnych na cmentarzu. Stro-
nami, które ułatwią nam poszu-
kiwania są m.in. WebCmentarz.pl 
lub Grobonet.com.

Strona WebCmentarz posiada 
m.in. możliwość dokonywania 
opłat online za groby, przejrzyste 
plany sytuacyjne, dokładne dane 
GPS dla poszczególnych grobów 

i   zapewnia pełne bezpieczeństwo da-
nych. Również podobne funkcje za-

wiera serwis „Grobonet”. Ułatwia 
on pracę administratorów 

cmentarzy w  ponad 
1300 miastach 
i  gminach na 
terenie Polski. 
Strona pre-
zentuje infor-
macje, które 
można roz-

powszechnić, 
czyli imię i  nazwisko 

pochowanego, datę 
urodzin i  zgonu, mapę 

cmentarza, zdjęcie 
grobu, regulamin 
cmentarza, cennik, 
a  także dane kontak-

towe administracji.
Na obu stronach na-

leży podać imię i nazwisko 
zmarłego, wskazać miasto 
i  cmentarz, na którym 
znajduje się pochowany. 
Wyniki wyszukiwania 

przedstawią miejsce pochówku, moż-
liwe zdjęcia grobu i wiele funkcji, takich 
jak nawigacja GPS, opłaty za miejsce, 
osoby pochowane w  grobie, a  nawet 
wirtualne zapalanie zniczy.

Częstochowa również posiada własną 
wyszukiwarkę grobów. Strona Cmen-
tarza Komunalnego w  Częstochowie 
umożliwia szybkie odnalezienie grobu 
bliskiej osoby poprzez wpisanie imienia 
i nazwiska zmarłego oraz daty pogrzebu.

Częstochowska 
wyszukiwarka:
https://ck-czestochowa.pl/wyszu-
kiwarka-grobow/

Grobonet:
https://polskie-cmentarze.com/
mapa-wdrozen/

WebCmentarz: 
https://webcmentarz.pl/

 ■ Nicole Majewicz

Wyszukiwarka 
lokalna Grobonet,

mapka 
woj. śląskiego
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W  najbliższych dniach ruch 
wokół cmentarzy będzie 
wzmożony. Wobec większej 
niż zwykle frekwencji na dro-
gach w  tym czasie będą 
obowiązywały specjalne roz-
wiązania dotyczące organizacji 
ruchu. Pojedyncze, dodatkowe 
modyfikacje będą występo-
wały w zależności od lokalizacji 
także przed i po 1 listopada.

Zmiany MZD w  organizacji ruchu 
będą obowiązywały w  ponie-
działek, 1 listopada 2021 r. od 
godz. 6.00 do godz. 21.00.

Dodatkowo:
• ruch jednokierunkowy na od-
cinku Promenady im. Cz. Niemena 
od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej 
(cmentarz „Kule”) będzie obowią-
zywał od piątku 29 października 
2021r. od godz. 08:00 do ponie-
działku 1 listopada 2021 r. do go-
dziny 20:00;

• ruch jednokierunkowy na ul. 
Rolniczej będzie obowiązywał od 
soboty 30 października 2021r. od 
godz. 6:00 do poniedziałku 1 listo-
pada 2021r. do godziny 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Zba-
wiciela zmiany w organizacji ruchu 
będą obowiązywać od niedzieli 
31 października 2021r. od godz. 
07:00 do poniedziałku 1 listopada 
2021 r. do godz. 20:00;
• w  rejonie cmentarza przy ul. 
Białostockiej zmiany w  organi-
zacji ruchu będą obowiązywać od 
niedzieli 31 października 2021r. 
od godz.12:00 do poniedziałku 1 
listopada 2021r. do godz. 20:00.

NEKROPOLIE:
CMENTARZ ŚW. ROCHA
• Wyłączony z ruchu kołowego bę-
dzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wy-
jątkiem pojazdów MPK i TAXI) od 
ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od 

strony południowej do cmentarza 
można będzie dojechać ulicami św. 
Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. 
Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. 
Powrót (również jednokierun-
kowo) – ul. św. Jadwigi.
• Ruch jednokierunkowy obowią-
zywał będzie na ul. Sikorskiego – 
wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd 
na ul. Bialską.
• Przełożenie ruchu tranzytowego 
– droga DK-46 (wyłączona z ruchu 
ul. św. Jadwigi), z  kierunku od 
Opola ruch będzie się odbywał uli-
cami : św. Barbary, św. Augustyna, 
Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana 
Pawła II. W  kierunku do Opola od 
Warszawy ruch będzie się odbywał 
ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popie-
łuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. 
Na kierunku z  Kłobucka do Opola 
ruch będzie się odbywał ulicami : 
św. Rocha, Okulickiego, Szajnowi-
cza-Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. 
Kazimierza i św. Barbary.
• Parkowanie czasowo będzie 
możliwe na ul. św. Krzysztofa, na 
ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny 
i ul. Wyszyńskiego i na istniejących 
w tym rejonie parkingach.

CMENTARZ „KULE”
ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
• Wyłączone z  ruchu kołowego  

(z  wyjątkiem pojazdów MPK 
i  TAXI) będą następujące odcinki 
ulic:
- ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej 
do ul. Cmentarnej ,
- ul. Wały Dwernickiego od ul. 
Cmentarnej do ul. Fieldorfa–Nila
- ul. Cmentarna od ul. Tartakowej 
do bramy cmentarza.
· Ruch jednokierunkowy pro-
wadzony będzie ul. Rolniczą po-
cząwszy od ul. Dekabrystów, dalej 
Promenadą Niemena, skąd bę-
dzie można wyjechać w  lewo ul. 
Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub 
w  prawo ul. Wańkowicza do alei 
Wyzwolenia.
· Parkować będzie można na istnie-
jących parkingach oraz dodatkowo 
na ul. Fieldorfa–Nila na odcinku od 
Promenady do przystanku MPK 
przy wejściu na teren cmentarza.

CMENTARZ „BŁESZNO”
ulice: Palmowa i Bohaterów 
Katynia

• ul. Palmowa będzie całkowicie 
wyłączona z ruchu kołowego.
• Przewiduje się ruch jednokie-
runkowy na ul. Bohaterów Katynia 
od skrzyżowania z  ul. Limbową 
do skrzyżowania z  ul. Bienia. Po-
nadto ruch jednokierunkowy obo-
wiązywał będzie na ul. Osikowej 

(wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
• Parkować będzie można na ist-
niejących parkingach oraz dodat-
kowo na ul. Bohaterów Katynia, 
gdzie czasowo nie będą dostępne 
pasy dla ruchu rowerowego.

CMENTARZ KOMUNALNY  
UL. RADOMSKA
Zmiany polegają na ograniczeniu 
parkowania na ul. Białostockiej po 
stronie wschodniej od wjazdu na 
drogę dojazdową do cmentarza do 
ul. Radomskiej. Parkowanie będzie 
możliwe na wyznaczonych parkin-
gach oraz na jezdni po wschodniej 
stronie cmentarza.

CMENTARZ „STRADOM”  
UL. PIASTOWSKA
Wprowadza się ruch jedno-
kierunkowy na odcinku ul. Pia-
stowskiej od skrzyżowania z  ul. 
Kawodrzańską (wjazd) do ul. Prze-
strzennej (wyjazd) z parkowaniem 
po stronie południowej ul. Pia-
stowskiej.

CMENTARZ „ŁOJKI”  
UL. ZBAWICIELA
Zmiany polegają na wprowadzeniu 
ruchu jednokierunkowego na 

Wszystkich Świętych
Częstochowa

Jak będziemy jeździć 
wokół cmentarzy?

Dodatkowe linie autobusowe, 
częstsze kursy i  większa liczba po-
jazdów przegubowych – tak 
w  największym skrócie będzie wy-
glądać komunikacja miejska w dniach 
31 października i 1 listopada. 

Linie dodatkowe w  dniach 31 paździer-
nika i 1 listopada

96: BŁESZNO
 – Al. Niepodległości – Al. Wolności – Al. 
Jana Pawła II – Rynek Wieluński – św. 
Rocha – Radomska – CMENTARZ KO-
MUNALNY.
Kursuje co 15 minut.

97: CMENTARZ KULE
 (ul. Cmentarna) – Warszawska – II Aleja 
Najświętszej Maryi Panny – Al. Wolności 
– 1 Maja – Piastowska – CMENTARZ ZA-
CISZE. Kursuje co 15 minut.

98: CMENTARZ KULE
 (ul. Cmentarna) – Warszawska – II Aleja 
Najświętszej Maryi Panny – Al. Wolności 
– Al. Jana Pawła II - Rynek Wieluński –
św. Rocha – Radomska – CMENTARZ KO-
MUNALNY. Kursuje co 12 minut.

99: CMENTARZ KULE 
(ul. Fieldorfa) – Michałowskiego – Al. 
Wyzwolenia – Al. Armii Krajowej – Deka-
brystów – Okulickiego – św. Krzysztofa –
św. Rocha – Radomska – CMENTARZ KO-
MUNALNY. Kursuje co 15 minut.

Trasy linii dodatkowych będą dostępne na 
schematach w internecie i wewnątrz wiat 
przystankowych.

- 30 października 2021 r. (sobota) – so-
botnie rozkłady jazdy na wszystkich li-
niach, ponadto linie nr 11, 12, 15, 22, 26, 
29, 31, 37 i 58 będą obsługiwane autobu-
sami przegubowymi.

- 31 października 2021 r. (niedziela) – nie-
dzielne rozkłady jazdy na wszystkich li-
niach, ponadto linie nr 11, 12, 14, 15, 19, 
22, 26, 27, 29, 31, 37 i  58 będą obsługi-
wane autobusami przegubowymi. Dodat-
kowo będą kursowały linie autobusowe nr 
96, 97, 98 i 99.

- Linie nr 22 i  29 w  dzielnicy Północ zo-
staną przedłużone z przystanku Gombro-
wicza do przystanku FIELDORFA-NILA 
– CMENTARZ KULE.

- 1 listopada (poniedziałek – WSZYST-
KICH ŚWIĘTYCH) – sobotnie rozkłady 
jazdy na wszystkich liniach, ponadto linie 
nr 11, 12, 15, 22, 26, 29, 31, 37 i 58 będą 
obsługiwane autobusami przegubowymi. 
Dodatkowo będą kursowały linie autobu-
sowe nr 96, 97, 98 i 99.
- 2 listopada 2021 r. (wtorek) – robocze 
rozkłady jazdy na wszystkich liniach, po-
nadto linie nr 29 i  31 będą obsługiwane 
autobusami przegubowymi.

Ze względu na wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego w  rejonie cmentarza na 
ul. Piastowskiej i na ul. Palmowej zostaną 
wprowadzone następujące objazdy dla 
linii autobusowych:
- Linia nr 37 z  Kawodrzy Górnej w  kie-
runku centrum będzie kursować ulicami 
Konwaliową, Artyleryjską i  Matejki do 
Piastowskiej (tak, jak linia nr 17). Dla 
kursów w kierunku Kawodrzy Górnej ob-
jazd nie będzie obowiązywał.
- Linie nr 32, 35, 53, 58, 65, 68 i 100 w kie-
runku centrum Częstochowy będą kurso-
wały od wiaduktu Alei Wojska Polskiego 
nad ulicą Rakowską przez Aleję Wojska 
Polskiego do węzła „Estakada”, po czym 
powrócą na swoje stałe trasy. W kierunku 
Rakowa, Błeszna oraz gmin Olsztyn i Po-
czesna objazdy nie obowiązują.
- Linie nr 22 i 29 w dzielnicy Północ zostaną 
przedłużone z  przystanku GOMBRO-
WICZA do przystanku FIELDORFA-NILA 
– CMENTARZ KULE.

MPK Częstochowa 31 października - 1 listopada

Jak będzie funkcjonować komunikacja miejska?

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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 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

Sprzedam fotel
ginekologiczny

tel. 609 990 750

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nie-
uzywany lub z minimalnym prze-
biegiem , zapomniany zastaly 
w garazu, tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę garaż. Ul. Św. Rocha 
Tel. 34 362 94 27

 O Wynajmę M2 38,5 m², cena  
1100 zł z czynszem + media.  
Parkitka. Tel. 889 688 039

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygo-
dami  i ogrodem, w dzielnicy 
podjasnogórskiej w Częstocho-
wie. Tel. 600 703 956

SPRZEDAM
 O Dom piętrowy, ul. Św. Rocha 121, 
działka o pow. 1600 m². 
Tel. 34 362 94 27

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

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

 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 wzorem i szybką, bez ościeżnicy 
w b. dobrym stanie, może być 
z transportem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

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

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

 O Garnitur męski nowy, na wzrost  
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

 O Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi 
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

 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 do-
bry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

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

 O Meble w dobrym stanie, „norwe-
skie”  tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

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

 O Radio+cd+magnetofon+2 głośni-
ki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

 O Serwis obiadowo-kawowy: 
(6-osobowy) z kamionki ciemny 

brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

 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 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 wor-
kowany z dostawą pod podany ad-
res na terenie Częstochowy  
i okolic . Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lam-
powy typu VOX, b.dobry, 400 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
SZUKAM PRACY

 O Podejmę pracę - pracownik go-
spodarczy, porządkowy, stróż, go-
dziny popołudniowe, nocne. Solid-
ny i dyspozycyjny.  
Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, itp. Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, po-
rządki, 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, hydro-
forowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową;  
pracownika gospodarczego, ogro-
dy, posesje, porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

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

INNE

 O Lekcje j. angielskiego  
tel. 697 272 102

 O Lekcje ry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 O Trening pamięci, uwagi, myślenia 
logicznego i twórczego, od 6 do 
106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, nieza-
leżny finasowo pozna panią. Pani 
może posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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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

MAZDA 6 
2.5 E, rok prod. 2018,  
automat, I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

114.900 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 A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 94.900 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,  12.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES ML 320, 3.2 E+LPG, rok prod. 2002, automat,  
kraj., I-wł.,                        9. 900 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                        39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       109. 000 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 
I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł
OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 18.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  24.000 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 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł
RENAULT CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,  

I-wł., serwisowany 61.900 zł
RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, F-VAT     

 44.900 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 

Wybrane samochody na dzień 29 października 2021

767 tys. zł będzie kosztować roz-
budowa drogi krajowej nr 46 
łączącej Ślęzany i  Lelów. Od-
cinek obejmuje 3,2 km.  
W  ramach prac zostanie dosto-
sowana do nośności 11,5 tony na 
oś, a  uspokojenie ruchu drogo-
wego przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników.

Zakres umowy i termin realizacji

Umowa obejmuje wykonanie 
dokumentacji projektowej (do 15 
miesięcy od podpisania umowy), 
wsparcie zamawiającego na etapie 
przetargu na roboty budowlane 
wraz z  udzielaniem wyjaśnień 
i  odpowiedzi oferentom (8 mie-
sięcy) oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego w  czasie realizacji 
robót wykonywanych w  oparciu 
o  sporządzoną dokumentację 
projektową (70 miesięcy). Termin 
realizacji całego zakresu umowy 
wyniesie 93 miesiące.

Co będzie robione?

DK46 powinna zostać zaprojek-
towana jako droga główna ruchu 

przyspieszonego (GP), o  prze-
kroju jednojezdniowym z  dwoma 
pasami ruchu o  szerokości jed-
nego pasa 3,5 m. - Zakres opra-
cowania obejmuje między innymi 
zaprojektowanie przebudowy na-
wierzchni jezdni z  pełną wymianą 
konstrukcji (dostosowaną do wy-
mogów nośności 11,5 t/oś), ko-
rekty elementów geometrii drogi 
i skrzyżowań z drogami poprzecz-
nymi (w  tym skrzyżowania DK46 
z  DW789 w  Lelowie), budowę 
ciągów pieszo-rowerowych, chod-
ników, odtworzenia lub wykonania 
nowych przejść dla pieszych wraz 
z  ich doświetleniem, budowy lub 
przebudowy zatok autobusowych 
– informują drogowcy. - W ramach 
inwestycji mogą też powstać sy-
gnalizacje świetlne, ostrzegawcze 
oraz oświetlenie drogi. Zadanie 
uwzględnia również wykonanie 
elementów ochrony środowiska, 
wynikających z  decyzji środowi-
skowej – podsumowują.

 ■ Katarzyna Gwara

Lelów

Blisko 
800 tysięcy  
na drogę
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Bocar Włókniarz Częstochowa

Młodzieżowcy wciąż trenują

Fortuna 1. Liga

Skra Częstochowa 
vs. Stomil Olsztyn

W  sobotę 30 października 
siatkarze Exact Systems 
Norwid zmierzą się z  Visłą 
Bydgoszcz w  hali Norwida 
przy ul. Jasnogórskiej. Po-
czątek spotkania o  godz. 
17:00. Działacze i  siatkarze 
zachęcają do zakupu biletów.

Częstochowscy siatkarze grają 
ze zmiennym szczęściem. Mają 
na swoim koncie trzy zwycięstwa 
i  tyle samo porażek. W  najbliższą 
sobotę będą mieli szansę dopisać 

do swojego konta czwarte zwy-
cięstwo. Łatwo jednak nie będzie, 
ponieważ Visła to jak na razie 
niepokonana drużyna w  Tauron 
1 Lidze. Bydgoszczanie rozegrali 
cztery mecze i  wszystkie cztery 
wygrali. Sobotni mecz Exact Sys-
tems Norwid z  Visłą odbędzie 
się w  hali Norwida przy ul. Ja-
snogórskiej. Początek o  godz. 
17:00. - Ostatnio sporo dzieje się 
w  częstochowskim klubie. Exact 
Systems Norwid organizuje śnia-
dania „Norwid Cafe” dla swoich 
sponsorów, które odbywają się 

w  hotelu Mercure Częstochowa 
Centrum. W  ostatnim czasie 
działacze Exact Systems Norwid 
zorganizowali też aukcję „Mi-
strzowie sztuki, mistrzom sportu”. 
Podczas aukcji, która odbyła się 
w Muzeum Wyobraźni licytowano 
przeważnie prace Tomasza Sę-
towskiego. Były też koszulki i piłki 
z autografami. Pieniądze z licytacji 
trafiły do Exact Systems Norwid 
– informuje Marek Osuchowski 
z Exact Systems Norwid.

Zdj: Exact Systems Norwid/MO

W najbliższą niedzielę 31 paź-
dziernika Raków Częstochowa 
rozegra wyjazdowy mecz 
z Górnikiem Łęczna w ramach 
13. kolejki PKO Ekstraklasy. 
Początek spotkania zaplano-
wano na godz. 15:00.

Czerwono-Niebiescy zajmują 

obecnie pozycję wicelidera w  kla-
syfikacji generalnej z  ilością 24 
punktów. O  trzy punkty więcej 
ma na swoim koncie liderujący 
Lech Poznań. Trzecią lokatę zaj-
muje natomiast Lechia Gdańsk. 
Niedzielny rywal podopiecznych 
szkoleniowca Marka Papszuna 
znajduje się w  strefie spadkowej  
– na ostatnim miejscu w tabeli.

Choć sezon żużlowy został już 
zakończony, młodzieżowcy 
Bocar Włókniarza Często-
chowa wciąż trenują na torze, 
wykorzystując sprzyjającą po-
godę w  ostatnie dni 
października. - Nie jest żadną 
tajemnicą, że w  naszym mie-
ście mnóstwo wysiłku wkłada 
się w  szkolenie młodzieży, co 
ma zaprocentować w  przy-
szłości. W  wielu przypadkach 
już zresztą procentuje – pod-
kreśla klub.

Młodzieżowcy Bocar Włók-
niarza Częstochowa korzystają 
z możliwości trenowania na torze 
pod okiem szkoleniowców – Sła-
womira Drabika i nowego trenera 

głównej drużyny Lecha Kędziory.  
W  ubiegłym tygodniu również 
można było usłyszeć warkot moto-
cykli przy ul. Olsztyńskiej. - W tym 
tygodniu w  parku maszyn po raz 
kolejny pojawili się nasi najmłodsi 
zawodnicy, a także gościnnie mło-
dzieżowcy z innych ośrodków, dla 
których bramy naszego stadionu 
również są otwarte. Młodzież 
dzięki regularnym treningom, 
a  także udziałowi w  wielu zawo-
dach indywidualnych oraz dru-
żynowych poczyniła w  minionym 
sezonie ogromne postępy. Plan 
nie ulega więc zmianie. W  klubie 
motto jest wszystkim znane: Tre-
nujemy, trenujemy i  jeszcze raz 
trenujemy – wyjaśnia klub i  za-
pewnia, że dopóki warunki atmos-
feryczne pozwolą, treningi będą 
odbywać się regularnie.

W piątek 29 października Skra 
Częstochowa zmierzy się na 
wyjeździe ze Stomilem 
Olsztyn. Początek wydarzenia 
o godz. 18:00.

W  poprzedniej kolejce Skra 
zremisowała bezbramkowo 
z  GKS-em Tychy, utrzymując się 
tym samym na 13. miejscu w  ta-

beli. Częstochowski pierwszoli-
gowiec ma na swoim koncie 14 
punktów. Piątkowy rywal ma ich 
o  cztery mniej, zajmując 17. lo-
katę. To Skra jest faworytem naj-
bliższego meczu, jednak należy 
pamięć, że wszystko może się 
zdarzyć. Ostatni przeciwnik Skry 
– GKS Tychy niespodziewanie 
przegrał w poprzedniej kolejce ze 
Stomilem 2:1. 

MOSiR w Częstochowie

Zapisy do Szkółki 
Łyżwiarskiej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Częstochowie poinformował, że 
przyjmuje zapisy na dwie tury do 
Szkółki Łyżwiarskiej dla dzieci w wieku 
6-12 lat. 

Zajęcia będą obejmować naukę jazdy na 
łyżwach od podstaw oraz kontynuowanie 
nauki rozpoczę-tej w  latach poprzednich. 
Kurs prowadzony przez instruktorów ły-
żwiarstwa obejmuje 8 godzin za-jęć, które 
odbywać się będą w  soboty i  niedziele 
o  godz. 8.00 (2 grupy) i  9.00 (2 grupy) na 
Sztucz-nym Lodowisku przy ul. Boya - Żeleń-
skiego 6/8. Koszt uczestnictwa w  szkółce 
wynosi 250,- zł. Uczestnik podczas kursu, 
oprócz łyżew, wyposażony musi być również 
w kask i grube, nieprzema-kalne rękawiczki. 
Istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu 
łyżew i  kasku (zalecane jest jednak posia-
danie własnego sprzętu). Zapisy na obie tury 
prowadzone są elektronicznie pod adresem 
zapi-sy@mosir.pl bądź telefonicznie pod nr 
34 372 26 32 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-14). Ilość miejsc jest ograniczona. 

Bocar Włókniarz Częstochowa

Młodzieżowcy  
wciąż trenują
Choć sezon żużlowy został już zakończony, młodzie-
żowcy Bocar Włókniarza Częstochowa wciąż trenują 
na torze, wykorzystując sprzyjającą pogodę w ostatnie 
dni października. - Nie jest żadną tajemnicą, że w na-
szym mieście mnóstwo wysiłku wkłada się w szkolenie 
młodzieży, co ma zaprocentować w  przyszłości. 
W  wielu przypadkach już zresztą procentuje – pod-
kreśla klub.

Młodzieżowcy Bocar Włókniarza Częstochowa korzystają 
z możliwości trenowania na torze pod okiem szkoleniowców 
– Sławomira Drabika i nowego trenera głównej drużyny Lecha 
Kędziory.  W  ubiegłym tygodniu również można było usły-
szeć warkot motocykli przy ul. Olsztyńskiej. - W tym tygodniu 
w parku maszyn po raz kolejny pojawili się nasi najmłodsi za-
wodnicy, a także gościnnie młodzieżowcy z innych ośrodków, 
dla których bramy naszego stadionu również są otwarte. Mło-
dzież dzięki regularnym treningom, a także udziałowi w wielu 
zawodach indywidualnych oraz drużynowych poczyniła w mi-
nionym sezonie ogromne postępy. Plan nie ulega więc zmianie. 
W klubie motto jest wszystkim znane: Trenujemy, trenujemy 
i jeszcze raz trenujemy – wyjaśnia klub i zapewnia, że dopóki 
warunki atmosferyczne pozwolą, treningi będą odbywać się 
regularnie.

Tauron 1. Liga

Exact Systems Norwid 
vs. Visła Bydgoszcz

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa  
vs. Górnik Łęczna
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