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Remont torów w Śródmieściu kolejny raz opóźniony
Wykonawca moderni-

zacji linii tramwa-
jowej, spółka NDI 

tłumaczy opóźnienie sytu-
acją epidemiczną oraz fak-
tem, że pozwolenie na budo-
wę zostało wydane pół roku 
później niż przewidywano. 
Wszystko wskazuje więc na 
to, że zamiast jak planowa-
no jesienią, modernizacja 
torowiska ruszy pełną parą 
na przełomie roku. Oczywi-
ście, jeśli aura na to pozwoli. 

Na początku tego tygodnia wzdłuż 
torów alejach: Kościuszki i Wol-
ności ustawiono znaki informują-
ce o zmianie w organizacji ruchu. 
Miejski Zarząd Dróg i Transpor-
tów w Częstochowie zapowiedział 
początek prac demontażowych 
starej infrastruktury. Po nich ma 
się rozpocząć właściwy remont 
torowiska. Wygląda jednak na to, 
że nie nastąpi to tak szybko, jak 
planowano.
- 18 listopada zostało wydane 
pozwolenie na budowę, więc 
mogliśmy od czwartku rozpo-
cząć prace przygotowawcze 
niewymagające jej uprawomoc-
nienia — informuje Magdalena 
Skorupka-Kaczmarek przedsta-

wicielka spółki NDI do kontaktu 
z mediami. - W poniedziałek, 23 
listopada została wprowadzona 
tymczasowa organizacja ruchu, 

niezbędna do prowadzenia prac. 
Roboty zasadnicze mogą być 
prowadzone od momentu upra-
womocnienia się decyzji. NDI jest 
zmobilizowane i w przypadku 
sprzyjających warunków atmos-

ferycznych należy się spodziewać 
intensyfikacji robót w śródmie-
ściu w pierwszych miesiącach 
nowego roku — dodaje przedsta-

wicielka wykonawcy.
Jak nam przekazano, opóźnie-
nia w Śródmieściu związane są 
także z faktem, że projekt dla tej 
części miasta został opracowany 
w zakresie większym, niż pierwot-

nie zakładano, wprowadzono do 
niego rozwiązania wcześniej nie-
uwzględnione, ale służące miesz-
kańcom.

Jak się dowiedzieliśmy, również 
na innych odcinkach robót po-
jawiły się nieprzewidziane trud-
ności. Prace przedłużyły się na 
przykład na skrzyżowaniu al. 
Armii Krajowej z ulicą Dekabry-

stów. Jak tłumaczy spółka NDI, 
wszystko z powodu konieczności 
przebudowy magistrali linii wo-
dociągowej w tym rejonie, która 
została połączona z modernizacją 
infrastruktury.

- Magistrala została przepięta 18 
listopada i do 24 grudnia chcemy 
oddać do ruchu całość skrzyżo-
wania — przekazuje Magdalena 
Skorupka-Kaczmarek.

Najbardziej zaawansowane i re-
alizowane zgodnie z kontraktem 
są prace na północy Częstochowy. 
Tam roboty są zrealizowane w 99 
procentach. Chodzi o odcinki 
1a,1b,1c,1d,2a, czyli od pętli Kie-
drzyńska w kierunku północnym 
i wschodnim, a od al. Jana Pawła 
II do Kiedrzyńskiej. Tam zakoń-
czenie modernizacji linii tramwa-
jowej przewidywane jest zgodnie 
z planem na styczeń 2021 roku.

Opóźnienia w Śródmieściu oczy-
wiście wpłynął na koniec całej 
inwestycji. Obecnie nie ma już 
mowy o wiosennym terminie. 
Bardziej realny, jak na razie, oka-
zuje się przełom wiosny i lata.

(Tekst i fot. IBS)
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Gladioso zdał egzamin 

Miasto pomaga jeżom

Stowarzyszenie Masz Wszystko w Sobie zbiera 
na remont sali warsztatowej w Częstochowie

Stowarzyszenie Częstochowa dla Zwierząt prosi 
o specjalistyczną karmę dla chorych zwierzaków

Koń, który w marcu tego 
roku trafił do oddziału 
konnego Komendy Miej-

skiej Policji w Częstochowie 
zdał właśnie egzamin na atest 
pierwszego stopnia i może peł-
nić służbę patrolową w mie-
ście i uczestniczyć w zabez-
pieczaniu imprez masowych. 

Czworonożnego funkcjonariusza 
do egzaminu przygotowali policyj-
ni jeźdźcy – mł. Agnieszka Mordal 
i mł. asp. Przemysław Wiza.
Trwające pół roku szkolenie konia 
obejmowało nie tylko jego umiejęt-
ności ujeżdżeniowe i doskonalenie 

poruszania się kłusem, stępem czy 
galopem. Zwierzę też musiało wy-
kazać się odwagą, pokonując prze-
szkody na parkurze.
W trakcie egzaminu Gladioso mógł 
pokazać, czego się nauczył. Pomyśl-
nie przeszedł wszystkie próby i te-
raz, jak informuje częstochowska 
komenda, mieszkańcy Częstochowy 
i powiatu częstochowskiego będą 

mogli go zobaczyć podczas pełnie-
nia służby patrolowej oraz w trakcie 
zabezpieczenia imprez masowych, 
gdzie nie występuje podwyższone 
ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa.

(IBS,fot. KMP Częstochowa)

Wzorem ubiegłorocz-
nej jesieni w miej-
skich parkach i na 

skwerach pozostawiono celo-
wo opadłe z drzew liście, aby 
w nich te pożyteczne zwierzęta 
mogły przeczekać do wiosny.
Jak informuje Centrum Usług Ko-
munalnych, jeżo-strefy na razie 
pojawiły się w parkach pod Jasną 
Górą. Wkrótce będą też budowane 
w innych miejscach w mieście, np. 
na skwerach.

Kopczyki usytuowano z dala od 
ścieżek, aby spacerowicze nie pło-
szyli zakopanych w nich jeży.
– Jeżeli podczas późnojesiennych 
spacerów spotkacie zalegającą 
górkę liści, nie niszczcie jej – może 
tam być jeż! – apeluje Centrum 
Usług Komunalnych.
Miasto zachęca, aby częstochowia-
nie przygotowali podobne schro-
nienia dla jeży w swoich prywat-
nych ogrodach.
(IBS, fot. CUK Częstochowa)

Stowarzyszenie Masz 
Wszystko w Sobie działa 
głównie na terenie Czę-

stochowy i okolic. Do dyspozy-
cji ma lokal o powierzchni przy 
ul. Bardowskiego. Wymaga on 
jednak remontu i wyposażenia 
wnętrza. By było to możliwe, 
stowarzyszenie prowadzi in-
ternetową zbiórkę środków. 
Stowarzyszenie Masz Wszystko 
w Sobie działa od 2019 r. i zajmuje 
się promowaniem zdrowego sty-
lu życia wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. -Zależy nam przede 
wszystkim na profilaktyce zdrowia 
zarówno ciała jak i umysłu w uję-
ciu holistycznym. Do tej pory udało 
nam się zorganizować kilka bez-
płatnych warsztatów w temacie jogi 
i ajurwedy i cieszyły się one ogrom-
nym powodzeniem. Ponieważ nie 
posiadaliśmy lokalu, warsztaty były 
organizowane na świeżym powie-
trzu pod nazwą „Joga i ajurweda na 
trawie” – tak przedstawia się Sto-
warzyszenie.

Od Urzędu Miasta Częstochowy 
stowarzyszenie otrzymało lokal 

o powierzchni 153 m kw znajdujący 
się przy ul. Bardowskiego 21A, któ-
ry nadaje do powyższych działań. 
By można go jednak w pełni wyko-
rzystać konieczny jest remont i wy-
posażenia. By zdobyć środki na ten 
cel, zorganizowano więc interne-
tową zrzutkę pod hasłem “Remont 
sali warsztatowej Stowarzyszenia 
Masz Wszystko w Sobie”.

- Dlatego też zwracamy się 
z ogromną prośbą o wsparcie na-
szego Stowarzyszenia. Chcemy 
się dalej rozwijać i organizować 
warsztaty dla społeczności lokal-
nej i nie tylko. W nadchodzącym 
roku 2021 planujemy zrealizować 
m.in. projekt skierowany do miesz-
kańców Miasta Częstochowy bory-
kających się z nadwagą i otyłością, 
mający na celu edukację w zakre-
sie żywienia i rekreacji ruchowej. 
Ponadto chcemy również zrealizo-
wać kilka projektów skierowanych 
do dzieci i młodzieży i zorganizo-
wać zajęcia mające na celu naukę 
uważności i technik radzenia sobie 
ze stresem, a także wiele innych – 
apeluje Stowarzyszenie na stronie 

zrzutka.pl.
Do działań niezbędne jest posiada-
nie sali warsztatowej, jak i gabine-
tu terapeutycznego. Wnętrze (sala 
warsztatowa, kuchnia, łazienka) 
wymaga remontu i odnowienia. 
Wymagany jest remont podłogi, od-
malowanie ścian, remont łazienki 
oraz kuchni (łącznie z ich wyposa-
żeniem), a także założenie instalacji 
grzewczej. Do wyposażenia wnętrza 
potrzebny będzie zakup: luster, 
krzeseł, puf, kanapy, stolika, biur-
ka, dywaników i innych akcesoriów.

– Jeśli wyciągną Państwo do nas 
pomocną dłoń w tych trudnych cza-
sach, będziemy bardzo wdzięczni. 
Dzięki Państwu rzeczy niemożliwe 
mogą stać się możliwe – zaznacza 
na stronie zbiórki Stowarzyszenie 
Masz Wszystko w Sobie.

Celem jest zabranie 30 tys. zł. 
Zbiórka zakończy się w lutym 2021 
r. Więcej o Stowarzyszeniu można 
przeczytać na stronie www.maszw-
szystkowsobie.pl

(red)

Przeznaczona ona 
jest dla podopiecz-
nych Schroniska dla 

Zwierząt w Częstochowie. 

Specjalistycznego pożywienia wy-
magają koty z chorobami nerek 
oraz małe kocięta.
- Szaruś, Dekster i Druid, czyli na-
sze „nereczki” proszą o karmę typu 
Renal, najlepiej firmy Animonda 
- przekazuje wiceprezes Stowarzy-
szenia dla Zwierząt w Częstocho-
wie Marzena Szafert. - Natomiast 
kociątko z boksu Adopcji Kociąt 8 

potrzebuje karmy hipoalergiczną 
hipoalergenic lub sensitive. Z kolei 
inny podopieczny schroniska - Lu-
cek przeszedł na karmę specjali-
styczną typu gastro intestinal. Po-
trzebna jest karma hipoalergiczna 
zarówno sucha, jak i mokra. 
Jak przekazało nam Stowarzysze-
nie, rodzaj karmy, o która proszą 
miłośnicy zwierząt został skonsul-
towany ze schroniskowym wetery-
narzem. Opiekunowie kotów apelu-
ją o pomoc. 
- Może ktoś z Państwa jest w sta-
nie zakupić lub zamówić na adres 

Schroniska taką karmę? - pro-
si Stowarzyszenie Częstochowa 
dla Zwierząt. - Każda ilość jest na 
wagę złota. Z góry dziękujemy za 
najmniejszą nawet pomoc. Pamię-
tajmy, te zwierzaki mają tylko nas.
Osoby, które zechcą odpowiedzieć 
na apel opiekunów czworonogów 
mogą sie kontaktować bezpośred-
nio ze schroniskiem:
Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Częstochowie, ul. Gilowa 

44/46; tel. 34 361 65 66. Na ten ad-
res także można kierować przesyłki 
zamówione z internetowych skle-
pach z karmą dla zwierząt.

(IBS, fot Stowarzyszenie Często-
chowa dla Zwierząt)
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Oddaj krew, Uratuj życie! - challenge 
częstochowskich policjantów

Protest taksówkarzy

Rower miejski podsumowany

Kolejne ulice wyremontowane

Mundurowi namawia-
ją do honorowego 
krwiodawstwa. Czę-

stochowska akcja odbywa 
się w ramach kampanii „ Na-
sza Krew, Nasza Ojczyzna”. 

Członkowie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi z Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie zorganizo-
wali challenge pod hasłem: „Oddaj 
krew, Uratuj życie!”. 
Nominują kolejne osoby i instytu-
cje, które, zgodnie z wyzwaniem, 
mają do końca roku oddać krew.
Policjanci z KMP Częstochowa 
przypominają, że krew jest bezcen-

nym darem. Aby uratować życie 
jednej osobie, potrzeba krwi od kil-

ku dawców. Zapasy w bankach krwi 
muszą więc być stale uzupełniane.
Pomysłodawcą wyzwania jest Po-
mysłodawcą jest sierż. Artur Rajew-
ski z Komisariatu II Policji w Czę-
stochowie, który na co dzień pełniąc 
służbę w patrolu ratuje ludzkie ży-
cie. Na jego apel odpowiedziało już 
kilkunastu funkcjonariuszy, którzy 
oddali krew.
Częstochowscy policjanci rzucili 
wyzwanie następnym krwiodaw-
com. Teraz czas na kolejne insty-
tucje. Są to: Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach, Straż Miejską w Czę-
stochowie oraz Zarząd Terenowy 
NSZZ Policjantów przy Komendzie 
Miejskiej Policji w Częstochowie.
(IBS,fot. KMP Częstochowa)

Kierowcy w środę prze-
jechali ulicami mia-
sta pod siedzibę 

PiS-u, aby upomnieć się 
o pomoc dla ich branży. 
W proteście uczestniczyło około stu 
kierowców wszystkich korporacji 
taksówkowych działających w mie-
ście. Podobne akcje zaplanowano 
na ten sam dzień także w innych 
miastach Polski. Częstochowscy 
kierowcy włączyli się w Ogólnopol-
ski Protest Taksówkarzy i podobnie 
jak ich koledzy z całego kraju żądają 
włączenia ich branży w rządową po-
moc dla przedsiębiorców. Jak prze-
konują, oni również wiele stracili 
z powodu pandemii i ich sytuacja 
jest równie trudna, jak w wielu in-
nych firmach.
- Z powodu epidemii o około 80 
procent spadła liczba przewożo-
nych pasażerów, to tragedia — po-
wiedział nam jeden z organizatorów 
akcji, Jan Jończyk, prezes często-

chowskiego Inter Taxi. - Kina, bary, 
dyskoteki pozamykane, ludzie sie-
dzą w domach, nie ma kogo wozić, 
a tymczasem mamy co miesiąc sta-
łe koszty, jak chociażby ZUS, które 
musimy ponosić. Tymczasem rząd 
nie chce objąć nas pomocą, któ-
rą zapowiada dla innych branż. 
Jak powiedzieli nam protestujący, 
problem dotyczy w mieście około 
600 taksówkarzy, a także innych 
pracowników korporacji przewozo-
wych, jak chociażby obsługi centra-
li. W mieście działa pięć korporacji 
taksówkowych, wszystkie mają po-
dobne problemy.
- Od wiosny było kiepsko, ale na-
dzieja pojawiła się na przełomie 
września i października — mówi 
jeden z kierowców. - Ludzie za-
częli się znowu przemieszczać po 
mieście, więc sytuacja trochę się 
poprawiła. Mieliśmy nadzieję na 
powrót do normalności, ale teraz 

znowu wszystko zostało pozamy-
kane i my ponownie nie mamy 
kogo wozić.
Jak przekonują uczestnicy protestu, 
nie wszyscy są w stanie, jak to radzi 
jeden z ministrów, przebranżowić się 
i szukać zatrudnienia gdzie indziej. 
- Już i tak część taksówkarzy 
odeszła, ale przecież wszyscy nie 
możemy tego zrobić — mówi Jan 
Jończyk. - Ja na przykład jestem 
w wieku przedemerytalnym. Kto 
mnie teraz zatrudni? Nikt, muszą 
sam dopracować jakoś do emery-
tury.
Środowa akcja została zaplanowa-
na w ten sposób, aby nie utrudniać 
innym kierowcom życia. Taksów-
karze przejechali głównymi ulicami 
Częstochowy, nie blokując ruchu. 
Jak nam powiedzieli, nie wyklucza-
ją kolejnych protestów, jeśli ich po-
stulaty nie zostaną spełnione.
(Tekst i fot. IBS)

Mimo pandemii, z wy-
pożyczania jednośla-
dów w Częstochie sko-

rzystało wielu mieszkańców. 

Jak podliczyła firma Nextbike Pol-
ska, obsługująca system rowerów 
miejskich, mieszkańcy Częstocho-
wy spędzili na wypożyczonych ro-
werach w sumie ponad 24 tysiące 
godzin. System odnotował w tym 
sezonie niemal 90 tysięcy wypoży-
czeń.
Jak podliczono, użytkownicy miej-
skich rowerów w Częstochowie 
najchętniej wypożyczali jednośla-
dy na stacjach: plac Biegańskie-
go, Dekabrystów/Armii Krajowej, 
plac Daszyńskiego, Promenada/
Kiedrzyńska i III Aleja NMP. To 
w tych miejscach odnotowano nie-
mal połowę wszystkich wypożyczeć 

w sezonie. Wciąż największym zain-
teresowaniem przejażdżkami rowe-
rowymi cieszyły się weekendy i go-
dziny wieczorne od 17 do 20.
Łącznie na przestrzeni ostatnich lat 
częstochowskie jednoślady zostały 
wynajęte ponad 412 tysięcy razy.
Jak podał Urząd Miasta Często-
chowy, pomimo ograniczeń zwią-
zanych m.in. z czasowym zakazem 
wynajmu miejskich jednośladów 
w całym kraju, w tym roku – po 
zniesieniu zakazów - mieszkańcy 
skorzystali z zielonych rowerów 
ponad 88 tysięcy razy. Łączny czas 
wynajmu to ponad 24 265 godzin, 

co daje 1011 dni. Rekordzista tego 
sezonu korzystał z usługi 819 razy, 
czyli podróżował jednośladem pra-
wie 4 razy dziennie.

- Częstochowianki i częstochowia-
nie po raz kolejny udowodnili, 
że taki sposób poruszania się po 
mieście jest u nas popularny i jak 
najbardziej potrzebny - stwierdził 
Prezydent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Stawia-
my na ekologię, a więc również na 
rower. Dlatego system miejskich 
jednośladów ma szansę się roz-
wijać, również dzięki zwiększaniu 
długości dróg rowerowych w mie-
ście.
System samoobsługowej wypoży-
czalni rowerów miejskich działa 
w Częstochowie od grudnia 2017 
roku. Ten sposób podróżowania 

po mieście najwyraźniej przypadł 
do gustu częstochowianom, co wi-
dać nie tylko po ilości wypożyczeń 
rowerów, ale także po tym, iż na 
rozwój sieci stacji zdecydowali się 
przekazywać pieniądze w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. W tym se-
zonie z tej puli miejskich pieniędzy 
powstały trzy nowe stacje: dwie na 
Rakowie – przy Placu Orląt Lwow-
skich i stadionie Rakowa oraz jed-
na na Grabówce. Dzięki temu cały 
system liczy już sobie 215 rowerów 
dostępnych przy 23 stacjach.

(IBS,fot. UM Częstochowa)

Roboty drogowe w mie-
ście odbywają się 
w ramach programu 

samorządowego „Lepsza ko-
munikacja w Częstochowie”. 
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg 
i Transportu, w mieście odbywa się 
wymiana nawierzchni jezdni, prze-
budowa chodników i parkingów. 
Lokalne prace budowlane zosta-
ły zakończone w kolejnych kilku 

lokalizacjach na terenie miasta. 
Z oddanych do użytku inwestycji 
lokalnych korzystają już mieszkań-
cy ulic: Przestrzennej, tam powstał 
nowy chodnik, Okrzei, gdzie uzupeł-
niono miejsca parkingowe, a także 
ulic: Zdrojowej, Kołłątaja, Skier-
niewickiej i Liliowej, na których 
wymieniono nawierzchni drogi.  

(IBS, fot. MZDiT Częstochowa)



gazetaregionalna.com4 NR 75 Piątek 27 listopada 2020Adoptuj mnie
Pomóżmy odmienić los podopiecznych częstochowskiego schroniska
Szukamy domów dla wspa-

niałych czworonogów. 
Dzisiaj prezentujemy ko-

lejne psy i koty, które są pod 
opieką Schroniska dla Zwie-
rząt w Częstochowie. Liczymy 
na Państwa odzew i pomoc. Kto 
wie, może dzięki Wam uda się 
znaleźć dla tych wspaniałych 
zwierzaków kochający dom. 

Dalia (ur.2008) w schronisku od 
24 stycznia 2014 roku. 

Dalia to wspaniała sunia, jed-
nak jej życie nie było łatwe. Co 
prawda wychowała się na ogrom-
nej posesji, jednak człowieka 
widziała bardzo rzadko. Gdyby 
nie wrażliwi sąsiedzi, na pewno 
umarłaby z głodu. Piękny, duży 

dom, posesja składająca się z kil-
ku działek, a na niej dramat kil-
ku psów. Strasznie wychudzone, 
zmarznięte i wystraszone zwie-
rzęta. Kontakt z właścicielem był 
bardzo trudny, dopiero z udzia-
łem Funkcjonariuszy Policji udało 
się dotrzeć do starszego, schoro-
wanego pana. Zabranie psów nie 
było łatwe, gdyż nigdy wcześniej 
nie miały na swojej szyi obroży 
czy smyczy, żyły jak półdzikie psy. 
Nie znały głaskania, przytulania, 
a człowieka znały jedynie przez 
ogrodzenie. Na szczęście udało 
się i tego zimnego, styczniowego 
dnia, Dalia wraz z rodzeństwem 
rozpoczęła nowe życie. Najmłod-
sze pieski po zakończeniu kwa-

rantanny, szybko znalazły nowe, 
kochające domy. Jednak Dalia 
wciąż czeka na ten szczęśliwy 
dzień. Praca z nią wymaga wie-
le cierpliwości, czasu i spokoju. 
Dzięki Wolontariuszom, sunia 
zaczęła wychodzić z boksu i po-
woli uczy się spacerowania na 
smyczy. Dalia potrzebuje spokoj-
nego i odpowiedzialnego domu. 
Przed adopcją wskazane są spa-
cery zapoznawcze w celu nawią-
zania pozytywnej relacji z suczką. 
Konieczna będzie również wizyta 

przedadopcyjna.
 Boks: A 32, numer karty: 66/14

Kontakt w sprawie adopcji: Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Częstochowie ul. Gilowa 44/46 
tel. 34 361-65-66

Olena (ur.2007) to duża, bardzo 
mądra i sympatyczna sunia. Jest 
niezwykle łagodna, opanowana
i radosna. Przyjazna zarówno 
w stosunku do ludzi, jak i in-
nych zwierząt. Grzecznie chodzi 
na smyczy. Uwielbia spacery, bo 
dzięki nim może poznać kawałek 
świata poza boksem i co najważ-
niejsze poczuć bliskość człowieka, 

której tak bardzo jest spragnio-
na, i której tak bardzo potrzebu-
je. Olena to naprawdę wspaniała 
sunia i jeśli tylko dostanie taką 
szansę, będzie wspaniałą przyja-
ciółką dla całej rodziny. Trafiła do 
Schroniska dnia 15.08.2014 r. !!!

Boks: O 1, numer karty: 479/14

Kontakt w sprawie adopcji: Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Częstochowie ul. Gilowa 44/46 
tel. 34 361-65-66

Lambada (ur. 2019) to piękna, 
młoda, energiczna i ciekawska 
kotka. Raz adoptowana - ponow-
nie trafiła do schroniska dnia 
15.09.2020r. Nowy „dom” nie dał 
jej za dużo czasu na aklimatyza-
cję... Nie znamy szczegółów, ale 
znamy naszą Lambadkę - więc 

przypuszczamy, że jej energia, 
chęć zabawy i gwałtowne zmiany 
nastroju przerosły niedoszłych 
opiekunów... Adoptując żywą 

istotę, jaką jest kot, musimy 
pamiętać, że to nie ozdoba ka-
napowa. Że ma ząbki i pazurki 
i ogromne pokłady energii, którą 
to my, ludzie powinniśmy ukie-
runkować.
Szukamy dla naszej Lambasi od-
powiedzialnego domu, który ro-
zumie kocie zachowania i pozwoli 
tej pięknej kotusi mieć własną 
życiową przestrzeń. Wszak wie-
my, że dom i miłość pozwalają 
naszym podopiecznym pokazać 
ich prawdziwe charaktery. Bo wa-
runki schroniska, niestety temu 
nie sprzyjają w żadnej mierze. 
Szczególnie przymusowy pobyt 
w małym boksie z wieloma inny-
mi, nieznanymi przecież wcze-
śniej kotami...
Lambada od kilku tygodni nosi 
obrożę feromonową i widzimy 
już efekty - coś na kształt rozejmu 
zapanowało między małą wojow-
niczką a pozostałymi mieszkańca-
mi boksu nr 1.
Może Lambada czeka właśnie na 
Ciebie?

Boks: DK LS 1, numer karty: 
66/20

Kontakt w sprawie adopcji: Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Częstochowie ul. Gilowa 44/46 
tel. 34 361-65-66

Rufus (ur. 2015) to sympatycz-
ny i miły kocurek. Duża czarna 
puma, o przepięknym futerku 
i magicznych oczach. Taki jest 
nasz Rufi. Lubi kontakt z człowie-
kiem i głaskanie. Trudno mu zro-

bić dobrą fotkę, gdyż zamiast po-
zowania zdecydowanie bardziej 
woli pieszczoty. Czeka na nowy 
dom od dnia 28-07-2020r.
Czarne koty nie przynoszą pecha, 
a Rufus jedynie, co może wnieść 
do Twojego domu to mnóstwo 
swojej kociej miłości.
 Boks: DK LS 3, numer karty: 
181/20

Kontakt w sprawie adopcji: Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Częstochowie ul. Gilowa 44/46 
tel. 34 361-65-66
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Wykonawca budowy MOP-a i Obwodu 
Utrzymania Autostrady A1 wybrany

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Radomsko 
z tytułem Radomszczańskiej Marki Roku 2020

Kłobuck remontuje gminne drogi

„Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” 
– konkurs GOK-u w Poraju

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
oddział w Katowicach 

wybrała najkorzystniejszą 
ofertę na budowę Miejsc Ob-
sługi Podróżnych i Obwodu 
Utrzymania Autostrady na 
odcinku A1 od węzła Czę-
stochowa Północ do węzła 
Częstochowa Blachownia.

W ramach zadania powstanie 
MOP Gorzelanka Wschód, Go-
rzelanka Zachód, Wierzchowisko 
Wschód, Wierzchowisko Zachód 
i Obwód Utrzymania Autostrady 
Lgota.
Najkorzystniejszą ofertę – na 
kwotę 71 135 460,19 zł – złożyło 
konsorcjum fi rm Bitum z siedzibą 
w Lipiach Śląskich oraz Drog-Bud 
z Lubojenki. Jednocześnie kon-
sorcjum zaoferowało przedłuże-
nie okresu gwarancji jakości o 5 
lat. 
Od momentu podpisania umowy 
roboty budowlane oraz uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie mu-
szą się skończyć w ciągu 16 mie-
sięcy.
Wykonawca budowy MOP-a i Ob-
wodu Utrzymania Autostrady A1 
wybrany 1
Zdjęcie przykładowe – Klesz-
czewko przy A1

Zadanie obejmie wykonanie:
• Czterech Miejsc Obsługi Po-

dróżnych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, w tym sta-

nowisk do kontroli nacisków 
osi i mas całkowitych pojaz-
dów;

• Obwodu Utrzymania Auto-
strady Lgota wraz z infra-
strukturą towarzyszącą;

• Dróg dojazdowych i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego;

• Uzyskaniu decyzji zezwalają-
cych na użytkowanie. 

W pierwszym etapie prac wszyst-
kie MOP-y zostaną wybudowane 
w I klasie, następnie po rozstrzy-
gnięciu przetargów na ich dzier-
żawę niektóre zostaną podniesio-
ne do wyższych.
W najwyższej III klasie docelowo 
powstanie Miejsce Obsługi Po-
dróżnych Wierzchowisko Zachód, 
które będzie posiadało funkcje 
wypoczynkowe i usługowe wraz 
z zapleczem noclegowym. Znajda 
się tutaj:
• Stanowiska postojowe (par-

king);
• Urządzenia wypoczynkowe;
• Sanitarne i oświetlenie;
• Stacja paliw;
• Stanowiska obsługi pojaz-

dów;
• Obiekty gastronomiczno-

-handlowe;
• Obiekty noclegowe. 
W II klasie docelowo powsta-

nie Miejsce Obsługi Podróżnych 
Wierzchowisko Wschód. Podróż-
nym miejsce to będzie oferowało 
funkcje wypoczynkowo-usługo-

we, tzn. znajdą się tutaj stanowi-
ska:
• Postojowe (parking);
• Urządzenia wypoczynkowe;
• Sanitarne i oświetlenie;
• Stacja paliw;
• Obsługi pojazdów;
• Obiekty gastronomiczno-

-handlowe. 
Natomiast pozostałe dwa MOP-y 
Gorzelanka Wschód i Gorzelan-
ka Zachód powstaną w I klasie, 
zapewniając funkcje wypoczyn-
kowe. Znajdą się na nich stano-
wiska:
• Postojowe (parking);
• Urządzenia wypoczynkowe;
• Sanitarne i oświetlenie.
Na MOP-ach klasy I dopuszcza 
się wyposażenie w obiekty małej 
gastronomii. 
Zadanie na wykonanie budowy 
MOP-ów na odcinku autostrady 
A1 od węzła Częstochowa Północ 
do węzła Częstochowa Blachow-
nia jest przedostatnim. Ostatnim 
przetargiem dla tego odcinka bę-
dzie postępowanie, które wyłoni 
wykonawcę robót wykończenio-
wych.
Przetarg na to zadanie ogłoszony 
zostanie w przyszłym roku, na-
tomiast zakończenie wszystkich 
prac na autostradzie planowane 
jest do końca kwietnia 2022 r.
Obecnie na odcinku autostrady 
A1 od węzła Częstochowa Północ 
do węzła Częstochowa Blachow-
nia, w ramach odrębnego zada-
nia, kończony jest wiadukt auto-
stradowy (WA352) oraz 460 m 
jezdni autostrady w jego obrębie. 
Do zrealizowania pozostają jesz-
cze prace wykończeniowe na wę-
złach Częstochowa Blachownia, 
Częstochowa Jasna Góra oraz 
Częstochowa Północ. Wykonane 
zostaną również roboty melio-
racyjne, prace wykończeniowe 
w asortymentach robót drogo-
wych, mostowych, branżowych 
oraz zieleni, a także wprowadze-
nie docelowej organizacji ruchu. 

(Źródło: GDDKiA)

Tytuł fi rmie przyznał por-
tal SpotRadomsko. OSM 
Radomsko wyróżniona 

została za pomysł kampanii 
marketingowej #Wspieraj-
myNasze gratyfi kującej lokal-
ny solidaryzm gospodarczy 
oraz inspirujący debiut marki 
w mediach społecznościowych.
Jak podał portal biznes.radom-
sko.pl, kampania marketingowa 
#WspierajmyNasze została doce-
niona również przez Ringier Axel 
Springer otrzymując wartą 30 ty-
sięcy złotych emisję reklamy pro-
duktów z Radomska we wszyst-
kich serwisach tego wydawcy.
Radomszczańska fi rma została 

doceniona za nieszablonowe po-
dejście do promocji i marketingu 
w dobie pandemii. 
– Działajmy dla wspólnego do-

bra, czyniąc ten świat trochę 
lepszym – uzasadniają swoje 
działania przedstawiciele OSM 
Radomsko. (red)

Zarząd Dróg i Gospodarki 
Komunalnej w Kłobucku 
w 2020 roku na bieżąco 

realizował zadania utrzyma-
nia ulic oraz chodników.

Prace obejmowały naprawy na-
wierzchni bitumicznych, utwar-
dzanie nawierzchni gruntowych 
i uzupełnianie ubytków asfalto-
wych w jezdniach.
Remonty objęły powierzchnie po-
nad 28 tys. m2. Znaczna część na-
wierzchni tych dróg została skro-
piona emulsją i grysem w celu 
utrwalenia wcześniej położonego 
destruktu asfaltowego. 
Wśród remontowanych dróg zna-
lazły się m.in.:
• ul. Piaskowa w Kłobucku;
• ul. Olszowiec na Borowiance;
• ul. Spacerowa na Kopcu;
• ul. Słoneczna w Łobodnie;

• ul. Poprzeczna w Kłobucku;
• ul. Ogrójcowa w Kłobucku;
• ul. Polna w Łobodnie;
• ul. Jesionowa i część ul. 

Wierzbowej w Kłobucku;

• ul. Podleśna w Łobodnie;
• ul. Kasztanowa w Kłobucku.
Ponadto wyremontowany zo-
stał obiekt mostowy w sołectwie 
Rybno, jak również wybudowano 
chodnik wzdłuż ul. gen. Włady-
sława Andersa w Kłobucku.
Na wykonanie tych robót drogo-
wych z budżetu miasta przezna-
czona została kwota ponad 1 mln 
zł.
Mając na uwadze poprawę bezpie-
czeństwa na gminnych drogach 
oraz komfort życia mieszkańców 
gminy planowane są kolejne in-
westycje.
(MK, fot. Gmina Kłobuck)

Gminny Ośrodek Kultu-
ry im. Janusza Gniat-
kowskiego w Poraju 

wraz ze współorganizatorem 
Stowarzyszeniem Wspólno-
ty Gaude Mater z Częstocho-
wy, zapraszają mieszkań-
ców gminy Poraj do udziału 
w Gminnym Konkursie Pla-
stycznym pt. „Rodzinna Szop-
ka Bożonarodzeniowa”. 
Honorowy patronat nad kon-
kursem objęła Wójt Gminy Po-
raj – Katarzyny Kaźmierczak.
W tym roku ze względu na pan-
demię Święta Bożego Narodze-
nia będą obchodzone inaczej niż 
poprzednie. Inna będzie forma 
i inne emocje zagoszczą przy wi-
gilijnym stole. Gminny Konkurs 
Plastyczny jest dobrą okazją, by te 
nastroje zmienić na typowo świą-
teczne.
Zasady udziału w konkursie są 
proste. Udział w nim może wziąć 
udział każdy mieszkaniec Gmi-
ny Poraj, bez limitu wiekowego. 
Wystarczy, że do 18 grudnia 2020 
roku zostanie wysłane zgłoszenie 
rodzinnej drużyny. Wypełnioną 
kartę wraz ze wszystkimi zgoda-
mi należy wysłać na adres e-ma-
il: gok.poraj@op.pl lub wysłać na 
adres: Gminny Ośrodek Kultury 
im. Janusza Gniatkowskiego, ul. 
Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj. 
Można też wymagane zgłoszenie 
dostarczyć osobiście pod ten sam 

adres (na budynku znajduje się 
skrzynka na listy).
Celem zabawy jest własnoręczne 
wykonanie Szopki Bożonarodze-
niowej, tak jak ją sobie wyobraża 
każda z rodzinnych drużyn. Może 
być mała albo duża, oświetlona 
bądź ruchoma. Wszystko zależy 
od inwencji twórczej zawodni-
ków. Najważniejsze, że szopka ma 
się znajdować na terenie własnej 
posesji.
Powołana komisja 30 grudnia 
2020 roku będzie odwiedzać 

uczestników w celu zrobienia fo-
tografi i i oceny zgłoszonej do kon-
kursu szopki. O wygranej Jury 
będzie informować telefonicznie.

Przyznane nagrody to:
I miejsce – 800 zł;
II miejsce – 600 zł;
III miejsce – 400 zł.
Dodatkowo każdy z uczestników 
otrzyma pamiątkowy dyplom.

(MK, fot. pixabay)
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29. Finał WOŚP. Jaki sprzęt Fundacja Jerzego 
Owsiaka chce kupić w 2021 roku?

Szlak kajakowy na Warcie w Mstowie oznakowany

Samorząd Radomska wspiera biznes 
i zachęca do inwestowania w mieście

Do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku trafił nowy sprzęt

Dzięki planowanemu 
na styczeń 2021 r. 29. 
Finałowi WOŚP, Fun-

dacja Jerzego Owsiaka chce 
zakupić sprzęt medyczny 
dla laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki głowy. 
10 stycznia 2021 r. Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy doczeka 
się 29. Finału. Hasło przewodnie 
zbiórki to “Finał z głową”. Funda-
cja Jerzego Owsiaka chce skupić 
się na zakupie sprzętu dla laryn-
gologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy. Jest to już drugi Finał 
WOŚP dedykowany laryngologii.
W 2021 roku Fundacja WOŚP ma 
zamiar zebrać pieniądze na zakup 
takich sprzętów jak m.in.: zesta-
wy endoskopów laryngologicz-
nych, endoskopy giętkie, zestawy 
endoskopów sztywnych do oceny 
górnych dróg oddechowych, eg-
zoskopy, lasery diodowe, nawiga-
cje optyczne otolaryngologiczne, 
koblatory do operacji migdałków, 
aparaty USG i RTG, kardiomoni-
tory, lampy czołowe, lampy ope-
racyjne oraz polisomnografie do 
diagnostyki bezdechu sennego.
– W czasach, gdy koronawirus 
zdezorganizował nasze codzien-
ne życie i często wystawił nas 
na najwyższą próbę, potrzebuje-
my powrotu do tych wszystkich 
kolorów, które zawsze niesie za 
sobą Orkiestra – kolorów mi-
łości, radości i optymizmu. Po-
trzebujemy całej naszej filozofii, 

która zawsze i w każdej sytu-
acji szuka tych momentów, któ-
re wydobędą z nas najbardziej 
słoneczne pokłady siły, energii, 
wzajemnego bycia ze sobą, wza-
jemnego szacunku, tolerancji 
i pogody ducha. Tego nam dzisiaj 
potrzeba. Dlatego, po raz kolejny 
prosząc o wsparcie, mówimy lu-
dziom w Polsce i na całym świe-
cie – gramy z radością, gramy 
z głową i po raz kolejny pokaże-
my, że efektem takich działań jest 
skuteczna pomoc tym, którzy jej 
potrzebują. W czasie 29. Fina-
łu jeszcze bardziej, jeszcze gło-
śniej i jeszcze mocniej mówimy 
– gramy z głową! – mówił Jerzy 
Owsiak, prezes Zarządu Fundacji 
WOŚP, w wypowiedzi opubliko-
wanej na stronie fundacji.

Jak zostać wolontariuszem 
WOŚP?
- Zostań wolontariuszem 29. Fi-
nału WOŚ i zagraj z nami pod-
czas #wosp2021. Zarejestruj się 

przez internet, dołącz do wybra-
nego Sztabu i kwestuj z tektu-
rową puchą lub kwestuj online 
zakładając swoją eSkarbonkę 
– zachęca na swojej stronie Fun-
dacja.
Za pomocą strony iwolontariusz.
wosp.org.pl chętni mogą zło-
żyć swoje wnioski o bycie wo-
lontariuszem 29. Finału WOŚP 
w przystępny sposób, wypełniając 
formularz zgłoszeniowy online. 
Osoby niepełnoletnie powinny 
poprosić opiekuna (rodzica) o po-
moc i założenie konta opiekuna 
wolontariusza. Elektroniczne 
zgłoszenie do sztabu nie jest jed-
noznaczne z zostaniem wolonta-
riuszem – o decyzji Sztabu zain-
teresowani dowiedzą się mailowo 
lub w zakładce “Wiadomości” na 
swoim koncie iWolontariusza. 
Każdy Sztab ma ograniczoną licz-
bę miejsc, więc zgłoszenie niepo-
twierdzone może zostać odrzuco-
ne.
(red)

W ramach zadania „Po-
pularyzacja turystyki 
kajakowej na Liswar-

cie i Warcie” Śląska Organiza-
cja Turystyczna zamontowała 
oznaczenia na rzece Warty 
w Gminie Mstów.

Oznakowanie szlaku kajakowego 
powstało dzięki dofinansowaniu 
z budżetu obywatelskiego Woje-
wództwa Śląskiego.

W celu poprawy bezpieczeństwa 
uczestników spływów kajakowych 
wzdłuż rzeki Warty ustawiono 

znaki informacyjne i ostrzegaw-
cze. M.in. pojawiły się przy mo-
stach w Jaskrowie, Mstowie i Kło-
bukowicach.

Co więcej, w Mstowie w miejscu 
przystankowym (w pobliżu Ska-
ły Miłości) zamontowana została 
tablica informacyjna. Znajdują-
ce się na niej informacje dotyczą 
szlaku kajakowego oraz atrakcji 
turystycznych, które można zwie-
dzić w najbliższej okolicy.

Szlak kajakowy na Warcie jest 
oznakowany na łącznej długości 
42 kilometrów – od Częstochowy 
do granicy województwa w miej-
scowości Pławno.

(MK, fot. Gmina Mstów)

Urząd Miasta Radomska 
uruchomił specjalną, 
dedykowaną przedsię-

biorcom stronę internetową 
biznesradomsko.pl, na której 
znaleźć można wszelką pomoc 
związaną z założeniem i dal-
szym prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. Tam także 
znajduje się stale aktualizowa-
na oferta dla przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani in-
westowaniem na terenie Ziemi 
Radomszczańskiej.
Z myślą o lokalnym biznesie ra-

domszczański samorząd stworzył 
także Starter Radomsko. To no-
woczesny inkubator przedsiębior-
czości budowany dla przedsię-
biorców, tworzony z myślą o nich 
i z ich udziałem. Jego celem było 
wsparcie lokalnego biznesu po-
przez przekazywanie wiadomo-
ści przydatnych w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, wspar-
cia wiedzą fachowców oraz in-
formacją na temat najnowszych 
przepisów i rozwiązań prawnych. 
Starter przygotowywać miał także 
cykliczne spotkania i szkolenia 
dla osób z kręgów biznesowych.
Niestety pandemia pokrzyżowała 
część z tych planów.
- W związku z pandemią covid-19 
nie możemy świadczyć usług do-
radczych w inkubatorze przed-

siębiorczości, nadal można z nich 
jednak korzystać poprzez roz-
mowę telefoniczną czy też video 
rozmowę — zapewnia pracownik 
radomszczańskiego samorządu 
Tomasz Alama. - Sposób komuni-
kacji jest dowolny. Jesteśmy ela-
styczni i cały czas do dyspozycji 
przedsiębiorców — dodaje.
Obecnie dział samorządu dedyko-
wany biznesowi proponuje:
• doradztwo i pomoc w zakła-

daniu własnej firmy w tym 
wybór formy prawnej, formy 
opodatkowania;

• doradztwo sposobu finanso-
wania firm zarówno finan-
sowania bankowego, jak i ze 
środków poza bankowych;

• pomoc w znalezieniu pracow-
ników;

• analiza możliwości rozwoju 
działalności gospodarczej, 
analiza słabych stron przed-
sięwzięcia zarówno już dzia-
łającego, jak i fazie projektu.

- Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych, doradztwo jest 
bezpłatne — informuje Tomasz 
Alama. - Prosimy o wcześniejsze 
umówienie się na spotkanie dro-
gą telefoniczną lub mejlową pod 
numerem telefonu 609 490 138 
lub adresem e-mail tomasz.ala-
ma@radomsko.pl.
(IBS, fot. poxabay)

Pomoże w rehabilitacji pa-
cjentów. Zakupy zostały 
sfinansowane przez Staro-

stwo Powiatowe w Kłobucku. 
Powiat przekazał sprzęt rehabi-
litacyjny na potrzeby pacjentów 
Zakładu Fizjoterapii Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Pacjenci będą mogli korzystać 
z nowego aparatu do laseroterapii 
Lasertronic LT–3, skanera lase-
rowego SK–1. Aparat Lasertronic 
LT-3 oraz skaner laserowy SK-1 

jest nowoczesnym urządzeniem 
do laseroterapii umożliwiającym 
wykonywanie zabiegów światłem 
laserowym czerwonym i podczer-
wonym. 
(fot. Starostwo Powiatowe w Kło-
bucku)
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Uważaj, jakie leki łykasz

Mamy separator osocza

NFZ prowadzi kampanię 
edukacyjną poświęco-
ną tzw. wielolekowości. 

Ma ona uświadomić ludziom, 
że nie mogą bez żadnej kon-
troli dowolnie mieszać medy-
kamentów. Pierwsze spoty już 
można oglądać w telewizji.

Aż 1/3 Polaków po 65 roku życia 
przyjmuje co najmniej 5 leków 
dziennie. Zażywanie wielu medy-
kamentów jednocześnie, zwane 
polipragmazją, zwiększa ryzyko 
wystąpienia groźnych powikłań 
i wzajemnych interakcji. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia rozpoczy-
na kampanię edukacyjną, która 
zwróci uwagę seniorów na liczbę 
przyjmowanych leków oraz zmi-
nimalizuje ryzyko nadmiernego 
i niekontrolowanego oddziaływa-
nia farmakologii na ich zdrowie 
i życie.
Polipragmazja, nazywana też 
wielolekowością, to przyjmo-
wanie co najmniej pięciu leków 
jednocześnie. Jest groźna dla 
każdego, szczególnie dla osób 
starszych, które są obciążone 
chorobami przewlekłymi, np. 
cukrzycą, nadciśnieniem tętni-
czym, niewydolnością krążenia. 
Eksperci podkreślają – starzenie 
się społeczeństwa i równoczesne 
wydłużanie życia sprawiają, że 
polipragmazja, pozostająca poza 
nadzorem, jest zjawiskiem aktu-
alnym i niebezpiecznym.

– W konsekwencji przybywa 
pacjentów, którzy przyjmują re-
gularnie, bez należytej kontroli 
specjalistów, znaczne ilości me-
dykamentów, narażając się tym 
samym na zwiększone ryzyko 
działań niepożądanych, osłabie-
nie efektu terapeutycznego, czy 
interakcje między lekami oraz 
leków z żywnością – podkreśla 
Filip Nowak, p.o. prezesa Naro-

dowego Funduszu Zdrowia.

Raport NFZ o polipragmazji
Narodowy Fundusz Zdrowia, już 
w lutym 2020 roku, przygotował 
specjalny raport o polipragma-
zjiotwiera się w nowej karcie, któ-
ry szczegółowo opisuje to zjawisko 
z polskiej perspektywy. Fundusz 
przywołuje dane z 2018 roku 
mówiące o liczbie wykupionych 
substancji czynnych. Według 
wyliczeń NFZ ponad 2 mln Pola-
ków wykupiło w ciągu miesiąca 
więcej niż 5 substancji czynnych. 
Im większa liczba substancji wy-
kupionych w krótkim czasie, tym 
wyższe ryzyko istnienia niepra-
widłowej polipragmazji. Najbar-
dziej zagrożone niepożądanymi 
reakcjami są osoby, które w ciągu 
miesiąca od zrealizowania pierw-
szej recepty w 2018 roku wykupi-
ły ponad 20 substancji czynnych. 
Takich pacjentów było 321!

NFZ o polipragmazji. Zobacz da-
neotwiera się w nowej karcie

Polipragmazja a COVID19
W okresie pandemii koronawiru-
sa ryzyko polipragmazji wzrasta. 
Obawy pacjentów o własne zdro-
wie rosną, dlatego szukają sposo-
bów, aby je dodatkowo zabezpie-
czyć i wzmocnić.

– Niestety, dla wielu Polaków 
owo zabezpieczenie polega na 
przyjmowaniu zwiększonej licz-
by leków, w tym leków bez re-
cepty i suplementów. Pacjenci 
masowo sięgają na przykład po 
środki o deklarowanych wła-
ściwościach uodparniających. 
Problem polega na tym, że nie 
ma leków, którymi możemy za-
bezpieczyć się w 100% przed 
infekcjami – przekonuje prof. 
Przemysław Kardas, kierownik 
Zakładu Medycyny Rodzinnej na 

Uniwersytecie Medycznym w Ło-
dzi, jeden z recenzentów nowego 
raportu NFZ.

Tylko w pierwszych tygodniach 
po rozpoczęciu pandemii apte-
ki odnotowały ponad 20 milio-
nów wizyt, a farmaceuci udzie-
lali dziennie nawet 3,5 miliona 
porad. Mimo apeli farmaceutów, 
aby nie kupować leków na zapas 
i bez wyraźnych wskazań me-
dycznych, zainteresowanie nimi 
rosło. Wzrost dotyczył szczegól-
nie preparatów bez recepty na 
uspokojenie i wyciszenie, a także 
suplementów diety ułatwiających 
zasypianie. Choć w większości to 
ziołowe preparaty, nie pozostają 
obojętne dla naszego organizmu. 
Przyjmowane ich łącznie z inny-
mi, przewlekle stosowanymi leka-
mi może skutkować niekorzystny-
mi interakcjami dla zdrowia.

– Strach i niepokój przez pewien 
czas stały się głównym doradcą 
pacjentów. Z dnia na dzień ob-
serwowaliśmy, jak z półek ap-
tecznych znikają leki przeciwwi-
rusowe i na grypę. Pacjenci mieli 
błędne przekonanie, że pomogą 
one w walce z koronawirusem. 
Rolą farmaceutów jest przeka-
zywanie rzetelnych informacji 
o działaniu leków. Zwracaliśmy 
przy tym szczególną uwagę, że 
ich przyjmowanie bez fachowej 
diagnozy i wskazań jest nie tyl-
ko bezzasadne, ale bywa niebez-
pieczne dla zdrowia – zaznacza 
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, 
prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej.

Fundusz rusza z szeroką kam-
panią edukacyjną
Aby ograniczyć zjawisko po-
lipragmazji NFZ rozpoczął kam-
panię edukacyjną „Świadomy pa-
cjent – skuteczna terapia”. „Nie 

W Częstochowie działa 
już separator osocza, 
które jest potrzeb-

ne chorym na COVID-19. Do 
tej pory ozdrowieńcy, którzy 
chcieli oddać krew i pomóc in-
nym zakażonym musieli w tym 
celu jechać do Katowic.
W sprawie separatora osocza 
dla Częstochowy w Minister-
stwie Zdrowia interweniowały 
m.in. władze miasta, argumen-
tując, że przy dużej liczbie za-
każonych, a jednocześnie wie-
lu chętnych, którzy chcą oddać 
krew, takie urządzenie powinno 
się znajdować także w północnej 
części województwa śląskiego. 
Urządzenie trafiło do Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Częstocho-
wie. Krew potrzebną dla chorych 
na Sars-Cov-2 mogą tam teraz 
oddawać nie tylko mieszkańcy 
Częstochowy, ale całego regionu.

Krew można oddawać na miejscu, 
w Częstochowie, ale rejestracja 
odbywa się nadal poprzez Katowi-
ce. Trzeba się wcześniej umówić 
na oddanie krwi.
Można to zrobić wyłącznie telefo-
nicznie, dzwoniąc na numery tele-
fonów: 726 227 229, 607 619 718, 
607 678 519 i stacjonarny (32) 
208 74 19. Tam również można 
uzyskać wszystkie informacje na 
temat oddawania osocza.
(IBS)

igraj z lekami. W grę wchodzi 
Twoje zdrowie” to jej hasło.

W największych stacjach telewi-
zyjnych (TVP, TVN, Polsat) i ra-
diowych (RMF FM, Polskie Ra-
dio), od 19 października do końca 
listopada, emitowane będą trzy-
dziestosekundowe spoty, infor-
mujące o zjawisku polipragmazji. 
W najbliższych wydaniach dzien-
ników Super Express i Gazeta 
Wyborcza (piątek, 23 paździer-
nika), czytelnicy otrzymają prak-
tyczny dodatek, w całości poświę-
cony zjawisku wielolekowości.
Na łamach tygodników oraz 
w największych serwisach inter-
netowych Onet.pl i WP.pl ukażą 
się artykuły, wyjaśniające senio-
rom i ich najbliższym, czym jest 
polipragmazja i jak skutecznie 
ograniczać jej negatywne skutki.
Do pacjentów trafi także specjalna 
gazeta, która krok po kroku tłu-
maczy, jak bezpiecznie przyjmo-
wać leki oraz praktyczne bloczki, 
pomocne w notowaniu medyka-
mentów przed wizytą u lekarza 
lub konsultacją z farmaceutą. 
Materiały są dostępne na stronie 
Akademii NFZ.

Zapamiętaj:
Zawsze miej przy sobie aktual-

ny spis leków wraz z dawkami. 
W spisie powinny znajdować się 
wszystkie preparaty, łącznie z su-
plementami diety i lekami kupo-
wanymi bez przepisu lekarza.
Kiedy idziesz do lekarza (każde-
go) pokaż mu aktualny spis swo-
ich leków.
Każdorazowo informuj swojego 
głównego lekarza prowadzącego 
o innych wizytach i o wynikają-
cych z nich zaleceniach. Nawet nie 
pytany, informuj lekarzy wszyst-
kich specjalności o tym, że leczysz 
się przewlekle.
Nie zażywaj leków polecanych 
przez sąsiada czy rodzinę, bez 
konsultacji z Twoim lekarzem. To 
co im pomogło, Tobie może za-
szkodzić. Dobrym przykładem są 
leki przeciwbólowe i przeciwprze-
ziębieniowe o różnych nazwach 
handlowych i podobnym skła-
dzie, których łączne stosowanie 
może doprowadzić do ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.
Przyjmowanie licznych leków 
bywa konieczne. Czasem ratuje 
życie. Zawsze może wywołać trud-
ne do przewidzenia powikłania.
Twoje zdrowie jest najważniejsze, 
dlatego zawsze informuj swojego 
lekarza lub farmaceutę o zażywa-
nych lekach.
(Źródło: NFZ Katowice)
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Gdzie się leczyć w czasie COVID-19?
Wykaz zakładów pod-

stawowej opieki 
zdrowotnej, które są 

czynne i udzielają teleporad. 

CZĘSTOCHOWA
Combi-Med.” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością , ul. Deka-
brystów 17/19, tel. 34 322 27 58; 
882 430 031

„EURO-MEDICUS” Waldemar 
Tyrek Małgorzata Tyrek Spółka 
jawna, ul. Kopalniana 4, tel. 34 
365 96 

„MEDAR” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Wieluń-
ska 28, tel. 517 152 898

„OLMED” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Olsztyń-
ska 68, tel. 34 361 89 82

„Przychodnia Północ” Sp z o.o.. 
ul. gen. Władysława Andersa 12, 
tel. 34 362 44 94

Anita Gałuszka; Piotr Gałuszka 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
„LEKDOM” s.c., ul. Jagiellońska 
167/169, tel. 34 360 82 13

Anna Jakubowska, ul. Bohaterów 
Katynia 25A/4, tel. 34 366 31 90

APD Agata i Paweł Dydoń Spółka 
jawna, ul. Warszawska 347, tel. 
34 360 41 74

AVAMED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Powstań-
ców Śląskich 7A, tel. 34 363 15 37; 
34 371 00 10; 34 371 00 12

EUROMED Przychodnia Lekar-
ska Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, ul. Wielkoborska 
37/41, tel. 34 362 96 37

Janusz Krzemiński; Barbara 
Krzemińska spółka cywilna, Aleja 
Armii Krajowej 36, tel. 34 325 03 
39
Janusz Krzemiński; Barbara 
Krzemińska spółka cywilna, ul. 
Lipowa 44, tel. 34 363 95 89

Joanna Zberecka-Pawlak; Maria 
Jędraszczyk Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Przychodnia 
Lekarska, ul. Stroma 14, tel. 34 
363 27 80

Karol Janiczak, ul. Spartakusa 1, 
tel. 34 362 38 43

Kazimierz Więckowski; Agata 
Płowecka - „P&M” Spółka Cywil-
na, ul. Łódzka 140, tel. 34 322 51 
14

MEDINER BARBARA KUR-
CZYCH, ul. Wierzbowa 11, tel. 34 
328 14 54; 600 899 486

NASZA PRZYCHODNIA „Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią, Aleja Wolności 46. tel. 34 
366 96 11

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Lekarska 
„Nord Med” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. prof. Ka-
zimierza Michałowskiego 63, tel. 
34 322 06 70 (wew. 130)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej CORMED Sp. z o.o., Aleja 
Pokoju 3, tel. 34 323 21 75

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Lekarska 
„Księżycowa” Sp. z o.o., ul. Księ-
życowa 5, tel. 34 361 47 76 (wew. 
21); 34 361 47 76 (wew. 22)

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Lekar-
ska „Trzech Wieszczów” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, ul. Tomasza Zana 6, tel.796 
622 105

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Lekar-
ska „WRZOSOWIAK” Sp. z o.o., 
ul. Orkana 61/, tel. 363 46 34; 34 
363 92 50

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Lekarska 
Lege Artis spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Kutnow-
ska 4, tel. 34 366 60 33

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Lekarska Na-
sze Zdrowie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Orłow-
skiego 5, tel. 34 361 82 45

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Nadrzeczna 
Sp.zo.o., ul. Nadrzeczna 32A, tel. 
34 324 12 92

NZOZ Przychodnia Lekarska Ro-
cha 250 Sp. z o.o., ul. św. Rocha 
250, tel. 34 362 72 12

NZOZ Przychodnia Lekarska 
Rocha 250 Sp. z o.o., ul. Łódzka 
8/12, tel. 34 321 42 70

PIASTOWSKA-MED Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, ul. Piastowska 80/82, tel. 34 
365 84 24

PROFIL-MED JANICZAK SPÓŁ-
KA JAWNA, ul. Orzechowa 14a, 
tel. 782 497 429

Przedsiębiorstwo Świadczeń 
Zdrowotnych i Promocji Zdrowia 
Elvita - Jaworzno III Sp. z o.o., al. 
Armii Krajowej 5, tel. 34 364 83 
34, 516 638 805

Przychodnia Lekarska „Medicom 
Bis” K. Knapik I Wspólnicy Spół-
ka Jawna, Pużaka 5, tel. 34 362 
33 54

Przychodnia Lekarska „MEDI-

CUS BIS” , ul. Nadrzeczna 46/48, 
tel. 691 493 887; 782 089 887

Przychodnia Lekarska „Południe” 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, ul. Mireckiego 29a, 
tel. 34 323 21 53

Przychodnia Lekarska „PULS” 
Barbara Wojnar Spółka Jawna, 
ul. Konarskiego 6, tel.34 364 35 
71; 34 364 35 72

Przychodnia Lekarska ARS ME-
DICA BIS E. Grzyb Spółka jawna, 
ul. Mościckiego 7, tel. 34 372 10 
50

Przychodnia Lekarska Dolina Mi-
łosierdzia M.Polak i Wspólnicy 
Spółka jawna, ul. Kordeckiego 49, 
tel.34 368 31 70

Przychodnia Lekarska Rzymsko-
katolickiej Parafii Archikatedral-
nej p.w. Świętej Rodziny, ul. Kra-
kowska 15/17, tel. 34 368 02 72

Przychodnia lekarska ‚Spółdziel-
czość”PODSTAWOWA , Aleja Ar-
mii Krajowej 2, tel. 609 113 346

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, ul. Kopernika 38, tel. 32 
782 72 84 

SANUS Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością, ul. Kopernika 
45, tel. 690 640 024

Specjalistyczne Centrum Medycz-
ne „SPEC-MED” Sp. z o.o., Aleja 
Wolności 14, tel. 503 415 071; 503 
414 987

Specjalistyczno-Diagnostycz-
ny Ośrodek Zdrowia Pawełczak 
Spółka Jawna, ul. Jana III Sobie-
skiego 84, tel. 663 450 045

Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Centrum Me-
dyczne, al. Pokoju 44, tel. 34 372 
56 12

SURGICA PAWEŁCZAK Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, ul.Jana III Sobieskiego 84, 
tel. 663 450 045

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. N.M.P., ul. Bialska 
104/118, tel. 34 367 39 75

Zakład Usług Zdrowotnych i In-
nych „Kiedrzyńska” Sp. z o.o. 
- Przychodnia Lekarska, ul. Kie-
drzyńska 81 A, tel. 34 325 45 50

KŁOBUCK
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kło-
bucku, Staszica 28, tel. 34 317 26 
56
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kło-
bucku, Rómmla 4A,l. 34 317 22 47

LUBLINIEC
SALUS” Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Lech Świer-
czyński, ul. Oleska 23, tel. 34 351 
04 85

Andrzej Koralewski; Dominik 
Koralewski Renata Franke PRY-
WATNE CENTRUM MEDYCZNE 
AKO-MED S.C. , ul. Mickiewicza 
14, tel. 34 353 18 27

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Lekarska 
„MEDI-PLUS” Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, ul.So-
bieskiego 9, tel. 609 695 578

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Medycyny 
Rodzinnej TORMED Sp. z o.o., ul. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
43, tel. 34 353 14 445

NZOZ Przychodnia Lekarska 
„MEDYK” w Lublińcu Barbara 
Muszewska; Janusz Rabus; Bog-
dan Radecki, ul. Majdanek 6, tel. 
34 356 56 90

NZOZ Przychodnia Lekarska 
„MEDYK” w Lublińcu Barbara 
Muszewska; Janusz Rabus; Bog-
dan Radecki, ul. Powstańców Śl. 
54, tel. 34 351 17 57.

MYSZKÓW
A&D ZAMMED Zakład Rehabili-
tacji Leczniczej Adrian Zamora; 
Damian Zamora spółka jawna, ul. 
Słowackiego 115, tel. 34 344 60 30

Adam Jakubiec, ul. 1 Maja 130, 
tel. 34 313 09 63

Aleksandra Gruca; Izabela Żurek; 
Marek Żurek -Centrum Medyczne 
„ALMED” s.c., ul. Kościuszki 27 
c,d,e, tel. 34 315 70 20

Anna Słota-NZOZ Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej Anna Słota, 
ul. Sikorskiego 71, tel. 34 313 10 
01

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „MIJACZÓW”SPÓŁ-
KA JAWNA B.JAKUBIEC-BART-
NIK, ul. Marszałka Piłsudskiego 
33, tel. 34 313 87 04

NZOZ „MEDICOR” Kowalski; 
Pilarski; Janas Spółka jawna, ul. 
Kościuszki 27 „O”, tel. 34 313 79 
00 (wew. 1); 34 313 79 00 (wew. 
2)

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 
Aleja Wolności 29, tel. 34 315 82 
46

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 
ul. Strażacka 45, tel. 34 313 73 24

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 
ul. Partyzantów 21, tel. 34 313 07 
13

Zofia Jastrzębska, ul. Romualda 
Traugutta 41, tel. 501 010 664.
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Zadbaj o zdrowie na łonie natury

Rozwiązywanie problemów zdrowotnych w sposób przyczynowy

Wysiłek fi zyczny może 
pozytywnie wpływać 
na funkcjonowanie 

układu odpornościowego. 
Jego właściwe działanie jest 
niezwykle istotne w kontek-
ście obrony organizmu przed 
wirusami. Jak wynika z ba-
dań, regularna, umiarkowana 
aktywność może zredukować 
ryzyko wystąpienia infekcji 
górnych dróg oddechowych 
nawet o 33 proc. Dzienna 

dawka sportu na odpowied-
nim poziomie to 1-2 godziny. 
Z aktywności fi zycznej nie po-
winniśmy rezygnować jesienią 
i zimą. Także teraz warto wyjść 
z domu i na przykład pobiegać.

Regularne treningi można rozpo-
cząć od spacerów. Już 1,5 godziny 
wędrówki w tempie 6 km/h po-
zwoli na spalenie nawet 500 kcal. 
Dodatkowo tego typu aktywność 
powinno się urozmaicić różnego 

rodzaju ćwiczeniami, wykonywa-
nymi na świeżym powietrzu.
Ciekawym uzupełnieniem tre-
ningu w lesie czy parku są np. 
wykroki. Te ćwiczenia pozwala-
ją m.in. na poprawę koordynacji 
ruchowej. Z tego powodu warto 
też zabrać ze sobą skakankę. Wy-
korzystując ją, zagwarantujemy 
organizmowi trening wytrzyma-
łościowy, podwyższający tętno. 
Ten cel osiągnąć można także po-
przez wykonywanie sprintów (np. 

pomiędzy latarniami). Pamiętaj-
my jednak, by oszacować w tym 
zakresie własne możliwości. Na 
łonie natury można również bez 
przeszkód zrealizować trening 
siłowy. Seria pompek czy odwrot-
nych pompek nie wymaga żad-
nych dodatkowych przyrządów. 
W razie potrzeby dobrze wyko-
rzystać elementy natury. Trady-
cyjne przysiady można wzbogacić 
o ćwiczenia z kłodą czy kamie-
niem, zwiększając w ten sposób 
obciążenie.

W lasach i parkach nie ma aktu-
alnie obowiązku zakrywania ust 
i nosa, co pozwala na swobodniej-
sze oddychanie podczas treningu. 
Tymczasem, zapewnienie organi-
zmowi odpowiedniej ilości tlenu 
podczas aktywności fi zycznej jest 
istotne w kontekście jego właści-
wego funkcjonowania. Przeby-
wając na zewnątrz, nadal jednak 
mamy obowiązek zachowywania 
bezpiecznej odległości od innych 
ludzi. Jeżeli w czasie treningu wy-
korzystywaliśmy infrastrukturę 
publiczną (np. ławkę), pamiętaj-
my o dezynfekcji rąk. Pomijając 
obostrzenia związane z pande-
mią koronawirusa, zawsze należy 
dbać o odpowiednie nawodnienie 
organizmu.

Aktywność na świeżym powietrzu 
nie tylko pozwala na utrzymanie 

zdrowia fi zycznego, ale także psy-
chicznego. – Ćwicząc w plenerze 
możemy poczuć się lepiej.
Warto też zauważyć, że już samo 
wyjście na zewnątrz może przy-
nieść dużo dobrego. Możliwość 
obcowania z naturą to również 
relaks dla oczu – zmęczonych ty-
godniami spędzonymi przed róż-
nego rodzaju ekranami.

Aktywność na świeżym powie-
trzu to wiele korzyści, zarówno 
dla ciała, jak i ducha. Nie należy 
jednak przesadzać z intensywno-
ścią treningu. Wysiłek o dużym 
natężeniu bądź długotrwały może 
skutkować obniżeniem odporno-
ści i kilkukrotnym wzrostem ry-
zyka wystąpienia infekcji górnych 
dróg oddechowych.

(Materiał prasowy)

Opracowana ponad 30 
lat temu przez doktora 
nauk, Viktora Żenni, 

terapia to nowatorskie pod 
względem podejścia i zarazem 
przyczynowe rozwiązywanie 
problemów zdrowotnych.

Viktor Żenni wykorzystał prądy 
o niskim napięciu w terapii róż-
nych schorzeń. Wieloletnie do-
świadczenia jednoznacznie wska-
zują, że można osiągnąć dzięki tej 
metodzie bardzo dobre efekty.

Teraz elektrostymulacje do-
stępne są także w Częstocho-
wie

Stymulacja prądami usprawnia 
procesy elektrochemiczne za-
chodzące pomiędzy mózgiem 
a gruczołami dokrewnymi, przy-
wracając optymalne potencjały 
elektryczne w komórkach i po-
budzając procesy naprawcze 
w układzie nerwowym, narządach 
wewnętrznych oraz gruczołach 
wydzielania wewnętrznego. Na-
tomiast dzięki poprawie krążenia 
krwi i limfy oraz przemiany ma-
terii zostają zniwelowane procesy 
zapalne i obrzęki w tkankach.
Elektrostymulacje metodą Zenni 
wpływają także na normalizację 
wydzielania hormonów: przy-
sadki, nadnerczy, tarczycy, czy 
trzustki oraz pobudzają procesy 

regeneracji komórek w całym or-
ganizmie. Odpowiednio dobrane 
prądy oddziałują na centralny 
układ nerwowy, pobudzają układ 
odpornościowy. Wykorzystywane 
są między innymi do stymulacji 
chorych i osłabionych narządów. 
Prądy działają na poziomie ko-
mórkowym poprzez wzmacnianie 
elektrycznego potencjału komó-
rek i doładowanie ich energią, 
której z reguły komórkom braku-
je.
Terapia to pewien proces odby-
wających się w organizmie bio-
chemicznych zmian. Z reguły 
postępy zachodzą sukcesywnie, 
wraz z kolejnymi elektrostymula-
cjami. Bywa, że wyraźną poprawę 
widać już po 1-2 stymulacji, jak 
ma to często miejsce na przykład 
w zespołach bólowych. Choroby 
przewlekłe wymagają z reguły 
dłuższego oddziaływania prąda-
mi.
W jakich schorzeniach mogą po-
móc elektrostymulacje
Dzięki metodzie Zenni, moż-
na uzyskać bardzo dobre efek-
ty w rozwiązywaniu problemów 

z tarczycą. Dotyczy to zarówno 
niedoczynności, jak i nadczynno-
ści, Hashimoto, choroby Graves-
-Basedowa oraz guzków tarczycy. 
Pozytywne zmiany potwierdzają 
badania laboratoryjne.
Zakres stosowania metody Zen-
ni jest szeroki. Wykorzystuje się 
ją także przy stanach zapalnych: 
trzustki, śledziony, wątroby, żo-
łądka, jelit, pęcherza, nerek oraz 
przerostu prostaty, a także w róż-
nego rodzaju chorobach kobie-
cych, m.in. mięśniakach, guzkach, 
torbielach, endometriozie. Elek-
trostymulacje dają pozytywne 
efekty przy: astmie oskrzelowej, 
alergiach, przewlekłej obturacyj-
nej chorobie płuc, pomaga w za-
burzeniach krążenia, żylakach, 
zakrzepicy, uszkodzeniach mię-
śni i ścięgien oraz w problemach 
ze wzrokiem. Pomagają również 
w nerwicy, depresji, lękach, mi-
grenach (nie wszystkie rodzaje), 
zapaleniu zatok, w bólach krę-
gosłupa, nerwobólach, zapaleniu 
stawów. Metoda Zenni wykorzy-
stywana jest także w stanach po 
udarze, po wylewie.
Metoda Zenni jest doskonałym 
uzupełnieniem leczenia farmako-
logicznego i nie koliduje z lecze-
niem medycznym.
Standardowo zabiegi odbywają 
się raz w miesiącu, choć w niektó-
rych schorzeniach można je wy-
konywać częściej. Trwają z reguły 

od 30 do 60 minut.
Viktor Żenni jest założycielem 
i zarazem prezesem Stowarzy-
szenia Leczenia Mózgowego 
Porażenia Dziecięcego „ARKA” 
z siedzibą w Kraśniku. Metodę 

elektrostymulacji centralnego 
układu nerwowego opracował 
podczas pobytu w Australii, gdzie 
ją opatentował. W Polsce stosuje 
ją od 1999 r.
W Polsce funkcjonuje wiele gabi-
netów, w których wykorzystywa-
na jest tego typu terapia, zarówno 
przez lekarzy jak i terapeutów. 
Jest ona stosowana też w innych 
krajach, m.in. w Norwegii, Au-
strii, Niemczech, Wielkiej Bryta-

nii, Australii czy Holandii.
Przeciwwskazania
Elektrostymulacjom nie są pod-
dawane osoby z rozrusznikiem 
serca oraz kobiety w ciąży.
Aparaty służące do elektrostymu-

lacji posiadają certyfi katy UE bez-
pieczeństwa urządzeń medycz-
nych.

Gabinet Elektrostymulacje Vitali-
ty Studio - Częstochowa, ul. Okól-
na 84
Rejestracja pod nr tel. 698 756 
098
Więcej o metodzie Zenni na stro-
nie: zenni-czestochowa.pl

3444REKLAMA
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Ciężki brzuch, jak się pozbyć tej dolegliwości
Jeśli jelita nie pracują 

właściwie, źle się czu-
jesz. Jakie są przyczyny, 

że twój układ trawienny źle 
pracuje, i jak temu zaradzić?  

To zmiany cywilizacyjne dopro-
wadziły do coraz częstszego wy-
stępowania tego problemu. Duża 
ilość pracy, siedzący tryb życia, 
nieregularne posiłki spożywane 
w pośpiechu – to wszystko przy-
czynia się do faktu, że coraz wię-
cej osób cierpi na zaparcia.
Dla wielu to wstydliwy problem, 
który skutecznie potrafi skompli-
kować życie. Może też źle wpły-
wać na zdrowie i samopoczucie. 

Kiedy mamy do czynienia z za-
parciami
Zaparcie rozpoznajemy wtedy, 
gdy stolec jest oddawany 2 razy 
w tygodniu lub rzadziej, albo jeśli 
jest on twardy, oddawany z wy-
siłkiem. Gdy pacjent oddaje 2 lub 
mniej stolców na miesiąc, rozpo-
znajemy zaparcie ciężkie. 

Co powoduje zaparcia
Zaparcia u dorosłych mają wie-
le możliwych przyczyn. Czasami 
nie ma oczywistego powodu. Naj-
częstsze typy zaparć to:
zaparcia o podłożu psychicznym 
na skutek: nieregularnego trybu 
życia – pośpiechu, w trakcie po-

dróży, zmiany diety, niechęci do 
korzystania z publicznych toalet
zaparcia czynnościowe – powo-
dowane zaburzeniami motoryki 
jelita grubego na skutek niepra-
widłowej diety bądź regularnym 
przyjmowaniem leków (prze-
ciwbólowych, przeciwdepresyj-
nych, preparatów bogatych w że-
lazo, leków przeciw nadciśnieniu 
tętniczemu, chorobie refluksowej, 
środków przeciw niestrawności 
czynnościowej); w tym:
atoniczne rozleniwienie jelit, na 
skutek diety z małą ilością błonni-
ka, braku ruchu, stosowania środ-
ków przeczyszczających, odwod-
nienia. W tym przypadku należy 
zwiększyć ilość błonnika w diecie 
(mniej białego pieczywa, a więcej: 
grubych kasz, brązowego ryżu, 
mąki z pełnego przemiału; wa-
rzyw: marchwi, buraków, selera, 
pietruszki, kalafiora, pomido-
rów; surówek, owoców) i płynów 
– zwłaszcza wody oraz zwiększyć 
aktywność fizyczną
spastyczne (nadmierna skłon-
ność do skurczu jelit powodująca 
wzdęcia i bóle brzucha)
Uwaga! W przeciwieństwie do 
zaparć atonicznych w tym przy-
padku w diecie należy ograni-
czyć błonnik nierozpuszczalny, 
podrażniający jelita, występujący 
np. w pieczywie razowym, z ziar-
nami, roślinach strączkowych, 

warzywach kapustnych
zaparcia spowodowane choroba-
mi, w tym chorobami przewodu 
pokarmowego lub nieprawidło-
wościami w jego budowie, jak np. 
rak jelita grubego, niedoczynność 
tarczycy, choroba Parkinsona, 
szczelina odbytu
zaparcia na skutek stosowania 
niektórych leków – przeciwbó-
lowych, przeciwdepresyjnych, 
przeciw nadciśnieniu tętniczemu, 
chorobie refluksowej, środków 
przeciw niestrawności czynno-
ściowej, a także preparatów bo-
gatych w żelazo. Porozmawiaj 
z lekarzem, zanim przestaniesz 
przyjmować przepisane leki
zaparcia spowodowane przez sta-
ły pośpiech, stres.
Zaparcia są również powszechne 
w czasie ciąży i przez 6 tygodni po 
porodzie.

Jak samemu leczyć zaparcia
Proste zmiany w diecie i stylu 
życia mogą pomóc w leczeniu 
zaparć. Możesz bezpiecznie wy-
próbować te proste środki, gdy 
jesteś w ciąży. Za kilka dni mo-
żesz zauważyć różnicę. Czasami 
na poprawę trzeba czekać kilka 
tygodni.
Wprowadź zmiany w swojej die-
cie:
pij dużo płynów i unikaj alkoholu
zwiększ ilość błonnika w diecie
dodaj do diety trochę otrębów 
pszennych, owsa lub siemienia 
lnianego
regularnie się wypróżniaj i daj 
sobie dużo czasu na skorzystanie 
z toalety
nie zwlekaj, jeśli czujesz potrzebę 
pójścia do toalety
aby ułatwić sobie wypróżnianie, 
będąc w toalecie spróbuj oprzeć 
stopy na niskim stołku. Jeśli to 
możliwe, podnieś kolana powyżej 
bioder
zwiększ swoją aktywność. Co-
dzienny spacer lub bieg może po-
móc.

Skontaktuj się z lekarzem rodzin-
nym, jeśli:
leki nie działają
regularnie masz zaparcia, które 
utrzymują się przez długi czas
masz wzdęty brzuch przez długi 
czas
masz krew w kale
niespodziewanie chudniesz lub 
dziecko nie rośnie lub nie przy-
biera na wadze
czujesz się bardzo zmęczony przez 
cały czas.
Jak zmienić problem na zawsze
Zmiana trybu życia i diety pozwo-
li rozwiązać problem, jeśli jego 
przyczyną nie jest choroba:

Zmień swój sposób odżywiania. 
Wybieraj chleb pełnoziarnisty 
i grube kasze. Zwiększ ilość wa-
rzyw (do każdego posiłku). Pij 
mleczne napoje fermentowane, 
jak: kefir i jogurt zawierające 
żywe kultury bakterii.
Unikaj: czekolady, kakao, sło-

dyczy, białego ryżu, żywności 
przetworzonej, cukierków, ciast 
czy ciasteczek, potraw tłustych, 
ciężkostrawnych, smażonych, 
nadmiernego jedzenia jaj, a także 
roślin strączkowych jak groch, fa-
sola, bób i alkoholu.

Jedz regularnie małe posiłki, bez 
pośpiechu, dokładnie przeżuwa-
jąc, bez wykonywania w tym 
czasie innych czynności, jak np. 
oglądanie telewizji czy praca przy 
komputerze
Ostatni posiłek spożywaj naj-
później 2-3 godziny przed snem 
i w tym czasie nie podjadaj nawet 
niewielkich przekąsek.
Więcej się ruszaj. Począwszy od 
chodzenia po schodach zamiast 
korzystania z windy, codziennie 
kilkuminutowa choćby poranna 
gimnastyka, spacer co najmniej 
30 minut w ciągu dnia. Istotne są 
również ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie brzucha, które odgrywają 
dużą rolę w efektywnych wypróż-
nieniach.
Pij więcej wody – zaleca się picie 
wody niegazowanej co najmniej 
2–2,5 litra dziennie.
Dbaj o czas na relaks i sen.
Nie nadużywaj leków, przede 
wszystkim przeczyszczających. 
Ich długie stosowanie przyzwy-
czaja jelita do takiego wspoma-
gania i organizm traci zdolność 
samodzielnego wypróżniania się.
W szczególnych przypadkach, po 
konsultacji lekarskiej, warto roz-
ważyć zastosowanie probiotyków 
lub prebiotyków w formie prepa-
ratów.
Zwiększanie ilości błonnika w je-
dzeniu należy przeprowadzać 
stopniowo. Na początku lepiej 
zwiększyć spożywanie gotowa-
nych warzyw, przetartych owo-
ców, a surówki włączać powoli. 
Dążymy do tego, aby większość 
warzyw i owoców jeść na suro-
wo, powinny być one składnikiem 
każdego posiłku. Owoce najlepiej 
jeść ze skórką. Warto pamiętać 
o owocach suszonych, a zwłasz-
cza o suszonych śliwkach (kilka 
owoców należy namoczyć na noc 
w szklance przegotowanej wody 
i zjeść je następnego dnia na 
czczo, popijając wodą, w której 
się moczyły). Istotną rolę odgry-
wa jedzenie ciemnego pieczywa, 
wytworzonego z pełnego ziar-
na, gdyż zawiera wówczas dużo 

błonnika (nie należy mylić z pie-
czywem, którego ciemna barwa 
pochodzi od dodanego słodu lub 
karmelu). Pieczywo ciemne, np. 
z mąki razowej i typu graham, 
zawiera więcej okrywy nasiennej 
ziarna bogatej w błonnik, a także 

witaminy z grupy B. Można się też 
wspomóc otrębami.

U osób z tzw. zaparciami atonicz-
nymi, u których występuje znacz-
nie osłabiona perystaltyka jelit, 
zaleca się podawanie około 6-12 
łyżek stołowych otrębów (tj. 30-
60g). Należy rozpocząć od poda-
wania 3 łyżek na dobę i stopniowo 
tę ilość zwiększać. Można mieszać 
otręby z płatkami owsianymi, jo-
gurtem, korzystnie na perystalty-
kę jelit wpływa także spożywanie 
razowego chleba i gruboziarni-
stych kasz, wskazane jest również 
picie kawy. 

U pacjentów z zaparciami prze-
biegającymi ze wzmożoną pery-
staltyką i kurczami jelit należy 
ograniczyć przyjmowanie zbyt 
dużej ilości surowych warzyw 
i owoców, korzystne jest zaś 
spożywanie ich po ugotowaniu 
lub w postaci soków. Tej grupie 
pacjentów zaleca się spożywa-
nie niewielkiej ilości pieczywa 
z jasnej mąki pszennej oraz kasz 
z niską zawartością błonnika, tj. 
kaszy mannej, kukurydzianej czy 
drobnej krakowskiej.

Jak poradzić sobie z dzieckiem, 
które nie chce pić
Warto pokazać dziecku, ile dzien-
nie powinno wypić. Dzienną por-
cję wody można wlać do dużej bu-
telki, z której dziecko lub rodzic 
będą napełniali kubek.
warto, żeby dziecko piło z koloro-
wych naczyń, ozdobionych ulu-
bionymi postaciami z bajek.
można zaproponować picie przez 
słomkę lub strzykawkę.
początkowo należy przypomi-
nać dziecku co jakiś czas o piciu 
i podawać mu bidon lub kubek, 
zachęcając do wypicia choć kilku 
łyków.
pamiętaj o zabieraniu picia ze 
sobą, jeśli planujesz wyjście 
z domu.
w codziennym jadłospisie dziecka 
zaplanuj zupy.
(Źródło: pacjent.gov.pl)

Zdrowie
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Typy sterowników do ogrzewania centralnego
Każdy z nas pragnie miesz-

kać wygodnie. Inwestu-
jemy w wysokiej jakości 

wykończenia i kupujemy me-
ble znanych marek tylko po 
to, aby przyjemniej nam się 
spędzało czas w naszych czte-
rech kątach. Ważnym aspek-
tem, nad którym warto się 
pochyli w trakcie remontu, 
jest także termomodernizacja 
budynku. Nie chodzi tutaj tyl-
ko o wymianę okien, drzwi czy 
elewacji na taką, która dobrze 
izoluje nasze mieszkania. Przy 
generalnym remoncie warto 
się zastanowi nad zmianą sys-
temu grzewczego na taki, któ-
ry będzie nie tylko ekologiczny 
i wydajny, ale także komforto-
wy w użytkowaniu.

Producenci nowoczesnych pieców 
do ogrzewania centralnego często 
oferują szereg sterowników, któ-
re znacznie ułatwiają korzystanie 
nam z pieca. Zwykle pomagają 
nam ustali optymalną tempera-
turę dla danego pomieszczenia, 
ale zdarzają się także urządzenia 
służące choćby do programowa-
nia wytwarzania ciepłej wody. 
To, na jaki typ sterowników się 
zdecydujemy, zależy tylko od na-
szego budżetu i preferencji użyt-
kowych. Jeśli chodzi o sterowni-
ki do kotłów, możemy wyróżnić 

modele proste, które są w stanie 
zarządzać jedynie pompą i wen-
tylatorem, a także te bardziej 
zaawansowane, które regulują 
temperaturę w każdym pomiesz-
czeniu. Podstawowym zadaniem 
sterowników do pieców ogrze-

wania centralnego jest sterowa-
nie procesem wytwarzania ciepła 
i rozprowadzanie go po naszym 
domowym systemie grzewczym. 

Jeśli zależy nam na komfortowym 
użytkowaniu naszego systemu 
grzewczego możemy wybrać ste-
rowniki pokojowe, które nie tylko 
będą zarządzały całym systemem 
grzewczym, ale także pozwolą na 
ustawienie określonych tempera-
tur w zależności od pory dnia czy 
panującej za oknem temperatury. 
Warto pamiętać, że dobre termo-
staty zapewniają także możliwość 
połączenia się z domową siecią 
Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy in-
stalacji przy udziale smartfona czy 

tabletu. To idealna opcja dla osób 
ceniących sobie komfort i wygo-
dę. Dobrym pomysłem są także 
czujnik ciepłej wody użytkowej. 
Pozwalają one regulować tempe-
raturę i programować wytwarza-
nie ciepłej wody w podgrzewaczu 
pojemnościowym.

Przed zakupem sterowników war-
to zastanowić się czego tak na-
prawdę wymagamy od naszego 
systemu grzewczego – funkcjo-
nalności, komfortu użytkowania 
czy może efektywności? Wszelkie 
wątpliwości najlepiej konsulto-
wać bezpośrednio ze specjali-
stami ds. systemów grzewczych. 
Dobry fachowiec doradzi nam, 
które z urządzeń najlepiej się 

sprawdzą w naszym domu. Jeśli 
chcemy, aby nasze ogrzewanie 
było efektywne, należy pamiętać 
także o tym, że chcąc zapewnić 
sobie dobrą cyrkulację powietrza 
w domu czy mieszkaniu, musimy 
raz na jakiś czas mieszkanie po-
rządnie przewietrzyć. 

Jak możemy dostrzec – na rynku 
jest sporo ciekawego sprzętu, któ-
ry tylko czeka, aby ułatwić nam 
życie. W przypadku sterowników 
do ogrzewania centralnego, do-
brze przejrzeć ofertę topowych 
producentów i wybrać te urządze-
nia, które najbardziej się dopasu-
ją do naszego trybu życia i miesz-
kania.
(red, fot. pixabay)

Dom



gazetaregionalna.com12 NR 75 Piątek 27 listopada 2020Dom

3447REKLAMA

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - co warto wiedzieć
Przydomowe oczyszczalnie 

ścieków cieszą się nad Wi-
słą coraz większą popular-

nością. Dzieje się tak głównie 
dlatego, że jest to inwestycja 
niezwykle tania w utrzymaniu 
i wymaga niedużych nakładów 
finansowych na start. Zakup 
i montaż przydomowej oczysz-
czalni o przepustowości około 
1m3 na dobę, wynosi zaledwie 
kilkanaście tysięcy, a średni 
roczny koszt utrzymania tej 
instalacji to zaledwie 300-400 
złotych. Biorąc pod uwagę 
obecne stawki za wywóz szam-
ba, jest to inwestycja, która 
potrafi nam się zwrócić już 
po 2-3 latach, a później mamy 
z niej czyste oszczędności.  

Co ciekawe na inwestycje tego 
typu możemy uzyskać spore do-
finansowanie z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej lub funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 
Wysokość kwoty dofinansowania 
określa jednostka samorządowa, 
o może ona nawet sięgać 80% 
wartości inwestycji. W takiej sy-
tuacji nasza przydomowa oczysz-
czalnia ścieków zwróci się nam 
już po kilku miesiącach.

Istnieje kilka rodzajów przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
Decydując się na tę inwestycję, 
możemy wybrać zbiornik z dre-
nażem rozsączającym, z filtrem 
piaskowym lub gruntowo-roślin-
nym, ze złożem biologicznym albo 
z komorą osadu czynnego. Zanie-
czyszczenia wody usuwane są 
mechanicznie, chemicznie i bio-

logicznie. Najpierw nasz przydo-
mowy system oddziela zanieczysz-
czenia od wody poprzez opadanie 
składników ciężkich. W dalszym 

etapie zachodzą biochemiczne 
procesy rozkładu zanieczyszczeń. 
To, co nie ulega rozkładowi, musi 
być okresowo usuwane z nasze-
go zbiornika - zwykle wystarczy 
dodawać biopreparaty przyspie-
szającego rozkład nieczystości. 
W zbiorniku mimo wszystko będą 
powstawać osady, dlatego należy 
pamiętać o czyszczeniu i serwisie 
raz na 2-3 lata.

Zbiornik oczyszczalni przydomo-
wej jest zwykle nieduży i zajmu-
je niewiele miejsca na posesji. 
Idealnym miejscem jest płaski, 
rozległy teren z niskim pozio-
mem wód gruntowych i dobrze 
przepuszczalnym gruntem. Przy-
domowa oczyszczalnia ścieków 

rozsącza nieczystości komunalne 
pod powierzchnią gruntu lub od-
prowadza je do pobliskich cieków 
wodnych. Jak to wygląda od stro-
ny prawnej? Jeżeli przygotowuje-
my się do budowy przydomowej 
oczyszczalni, która będzie miała 
wydajność mniejszą niż 7,5 metra 

kwadratowego na dobę, wystar-
czy, że zgłosimy chęć jej wyko-
nania w starostwie powiatowym 
- nie ma konieczności starania się 
o pozwolenie na budowę. Od zgło-
szenia mamy dwa lata na realiza-
cję zadania, a do budowy możemy 
przystąpić już po 3 tygodni od po-
informowania urzędu.

Budowa przydomowej oczyszczal-
ni ścieków niesie za sobą wiele 
korzyści. Nie tylko w perspekty-
wie lat zaoszczędzimy sporo pie-
niędzy na wywozie szamba, ale 
także nasze gospodarstwo domo-
we będzie znacznie bardziej przy-
jazne środowisku. Mamy nadzie-
ję, że w najbliższych latach będzie 
obserwować stale rosnący trend 
budowlany dotyczący tego typu 
instalacji, gdyż skorzystać na tym 
możemy wszyscy - zarówno jako 
mieszkańcy, jak i społeczeństwo.
(red, fot. pixabay)
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Będzie pewne zwycięstwo siatkarek Częstochowianki?

Do walki o 1 ligowe punkty wraca Exact Systems Norwid

Eco-Team AZS Stoelzle chce zdobyć komplet punktów

Eltrox Włókniarz pomaga potrzebującym 

Z ostatnią w tabeli Olim-
pią Jawor zagrają w so-
botę siatkarki Częstocho-

wianki. Kibice liczą na pewne 
zwycięstwo i trzy punkty. 

Siatkarki Częstochowianki 
w miniony weekend walczyły 
w Sosnowcu z Płomieniem. Po 
zaciętym spotkaniu przegrały 
z wiceliderem 1:3. O tym spotka-
niu trzeba jak najszybciej zapo-
mnieć i skoncentrować się na spo-
tkaniu z Olimpią Jawor. Olimpia 
plasuje się na ostatnim miejscu 
w tabeli. W 6 spotkaniach zdoby-
ła tylko 1 punkt. Fakt, że rywalki 

to najsłabsza drużyna w tabeli nie 
może jednak „uśpić” częstochow-
skich siatkarek. Częstochowianka 
przekonała się o tym, gdy jechała 
do Krosna po pewne zwycięstwo, 

a wróciła bez punktów. 
Sobotni mecz w HSC zaplano-
wano na godz. 19. Odbędzie 
się bez udziału publiczności. 
(AK)

Po przerwie spowodo-
wanej kwarantanną do 
walki w 1 lidze wracają 

siatkarze Exact Systems Nor-
wida. W sobotę podejmować 
będą Politechnikę Lublin.  

Exact Systems Norwid ostania 
miał przymusowe wolne. Na 
szczęście problemy ma już za sobą 
i wraca na 1-ligowe boiska. W so-
botę w hali Norwida częstochow-

scy siatkarze podejmować będą 
Politechnikę Lublin. Obydwie 
drużyny to sąsiedzi z tabeli dlate-
go można spodziewać się wyrów-
nanego spotkania. Podopieczni 
trenera Piotra Lebiody w 6 spo-
tkaniach zdobyli 14 punktów i są 
sklasyfikowani na 5. miejscu. Ry-
wale z Lublina też mają za sobą 6 
meczów, w których wywalczyli 15 
punktów, czyli 1 więcej od często-
chowian. 

Jeśli Exact Systems Norwid wygra 
z Politechnika za 3 punkty to wy-
przedzi rywali w tabeli. Jeśli na-
tomiast częstochowianie zwyciężą 
3:2 to zrównają się punktami ze 
swoimi sobotnimi rywalami. 
Sobotni mecz rozpocznie się 
o godz. 17:30. Odbędzie się bez 
udziału publiczności. 
Więcej sportu i aktualne wyniki 
na www.gazetaregionalna.com

Dziewiąty mecz obecnego 
sezonu rozegrają w so-
botę siatkarze Eco-Team 

AZS Steolzle. Częstochowianie 
podejmują TS Volley Rybnik. 

Eco-Team AZS ma za sobą dobry 
mecz w Kętach. Częstochowianie 
przegrywali już z liderem 0:2, 
a mimo to doprowadzili do remi-

su 2:2 i mieli szansę na wygraną. 
Ostatecznie przegrali 2:3, ale jako 
jedyni na razie odebrali punkt Kę-
czaninowi. 
Wydaje się, że mecz z Volley Ryb-
nik gospodarze powinni wygrać. 
Ale nie wiadomo na jaki wariant 
gry zdecyduje się trener Wojciech 
Pudo. Czy będzie walczył o zwy-
cięstwo najsilniejszym składem, 

czy będzie ogrywał zawodników 
młodzieżowych i juniorów.
W tabeli 2 ligi 5 grupy często-
chowscy siatkarze są na 3. miej-
scu (18 punktów), a Volley na 6. 
pozycji (8 punktów). 
Sobotni mecz zaplanowano 
w HSC o godz. 16. Odbędzie się 
bez udziału publiczności. 

Zbliżają się Mikołaj i świę-
ta Bożego Narodzenia. 
Eltrox Włókniarz Często-

chowa będzie współpracował 
ze „Szlachetną Paczką”, a także 
pomoże rodakom na Kresach. 

- Jesteśmy w trakcie ustalania 
współpracy z lokalnymi koor-
dynatorami projektu „Szlachet-
na Paczka” - mówi prezes Eltrox 
Włókniarza Michał Świącik. - Już 
niedługo biało-zielone paczki po-
wędrują do najbardziej potrze-
bujących rodzin z regionu często-
chowskiego.
Szef częstochowskiego Włóknia-
rza zachęca też do odwiedzenia 
strony fundacji Szlachetna Pacz-
ka (www.szlachetnapaczka.pl) 
i wsparcia inicjatywy. 
Częstochowski klub pomaga też 
w innych inicjatywach charyta-
tywnych. Eltrox Włókniarz przy-
czynił się też do zbiórki darów dla 
Polaków mieszkających na Wie-
leńszczyźnie. Klub kupił i ofia-
rował sprzęt dydaktyczny, który 
będzie pomagał w nauce polskim 
dzieciom. Sprzęt i innymi darami 
ma trafić do Polaków na Kresach. 

Lider za silny dla koszykarzy 
AZS Politechniki
Koszykarze AZS Politech-

niki Częstochowa o so-
botnim meczu z Polonią 

Bytom powinni jak najszybciej 
zapomnieć. Osłabiona Poli-
technika przegrała z niepo-
konaną w 7 spotkaniach Po-
lonią różnicą aż 41 punktów. 
Szansą na przełamanie pojawi 
się w sobotę w Bielsku-Białej.  

Koszykarze AZS Politechniki do 
meczu z liderem z Bytomia przy-
stąpili osłabieni brakiem Niko-
dema Kowalskiego. Brak jednego 
z liderów był bardzo widoczny. Co 
prawda przed meczem zdecydo-
wanym faworytem byli goście, ale 
nikt raczej nie spodziewał się, że 

wygrają tak wysoko. 
Pierwsza kwarta sobotniego spo-
tkania nie wskazywała na dotkli-
wą porażkę. AZS Politechnika 
przegrał 11:18. W drugiej części 
meczu było 19:12 dla gości, którzy 
schodzili na przerwę prowadząc 
37:23. Po trzeciej kwarcie Polonia 
wygrywała z częstochowskimi ko-

szykarzami 57:37 czyli różnicą 20 
punktów. 
Gospodarzom zupełnie nie wyszła 
czwarta kwarta, którą przegrali 
8:29 czyli różnicą aż 21 punktów! 
A to przełożyło się na porażkę 
w meczu 41 punktami (45:86).
W drużynie AZS Politechniki 
najlepiej punktowali Adrian Pła-
czek i Jakub Czyż, którzy rzucili 
po 10 punktów. Wśród rywali 27 
„oczek” rzucił Emil Podkowiński. 
Szansę na przełamanie koszyka-
rze AZS Politechniki będą mieć 
w sobotę w Bielsku-Białej, gdzie 
zmierzą się z Dass DH. Bilans ry-
wali to 4 zwycięstwa i 4 porażki. 
Bilans AZS Politechniki to 4 zwy-
cięstwa i 5 porażek. 

AZS Politechnika Częstocho-
wa - BS Polonia Bytom 45:86 
(11:18, 12:19, 14:20, 8:29)
AZS Politechnika: A. Płaczek 10, 
J. Czyż 10, K. Pyrzyna 9, P. Droś 
4, D. Raszewski 4, M. Cieślak 4, 
S. Spychała 2, K. Ligęza 2, P. Ła-
szewski 0, D. Rak 0, B. Młynar-
czyk 0. (AK)

Zwycięstwo dla ULKS „LOTKA” gmina Olsztyn

18 listopada 2020 
roku rozegrany zo-
stał drugi mecz III 

Ligi Badmintona w Jaworz-
nie. Rywalem była drużyna 
KS WOLANT Jaworzno. Spo-
tkanie zakończyło się zwy-
cięstwem 5:2 dla „Lotki”. 
 
Gminę Olsztyn reprezentowali: 
Dziewczęta:
- Herman Justyna i Kanik Oliwia;
Chłopcy: 
- Czajkowski Mateusz, Dzięgie-
lewski Marcel, Gwoździowski 
Oskar, Jackowski Tomasz, Sepio-
ło Grzegorz, Wierz-
chowski Mateusz
Drużynę KS WO-
LANT Jaworzno 
reprezentowali:
Dziewczęta:
- Siodłak Karoli-
na, Szczypińska 
Natalia, Sztukow-
ska Paulina, Tybor 
Emilia;
Chłopcy:
- Bochenek Łukasz, 
Probierz Jakub, 
Roik Łukasz, Żądkowski Robert, 
Żyła Tomasz.
SINGIEL MĘSKI: 
Mateusz Wierzchowski: Jakub 
Probierz 2:1 (11:15, 15:14, 15:9) 
Grzegorz Sepioło : Tomasz Żyłą 

0:2 (8:15, 9:15)
SINGIEL DAMSKI: 
Justyna Herman : Natalia Szczy-
pińska 2:0 (15:7,15:2)
GRA PODWÓJNA MĘSKA: 
Marcel Dzięgielewski/Mateusz 
Czajkowski : Jakub Probierz/To-
masz Żyła 0:2 (10:15,8:15)
GRA PODWÓJNA MĘSKA: 
Oskar Gwoździowski/Grzegorz 
Sepioło : Łukasz Bochebek/Łu-
kasz Roik 2:1 (15:13, 15:11)
GRA PODWÓJNA DAMSKA: 
Justyna Herman/Oliwia Kanik : 
Paulina Sztukowska/Emilia Ty-
bor 2:0 (15:10,15:8)

GRA MIESZANA: 
Oliwia Kanik/Mateusz Wierz-
chowski : Karolina Siodłak/Ro-
bert Żątkowski 2:0 (15:12,15:13)

(MK)
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Zawodnicy Klubu Karate Randori z Radomska ze złotem i brązem

Na turnieju w Jastrzę-
biu – Zdrój zawod-
nicy Klubu Karate 

Randori z radomska zdo-
byli złoty i brązowy medal. 

W minioną sobotę w Jastrzębiu - 
Zdrój odbyła się rywalizacja w XII 
Turnieju Karate Kyokushin Car-
bon Cup. Młodzi zawodnicy z KK 
Randori zdobyli na nim dwa me-
dale.
Na zawodach klub reprezentowa-
li:
• Gołczyk Karol;

• Gwóźdź Urszula;
• Pluta Zuzanna.

Zawodnicy rywalizowali w kon-
kurencji kata i kumite, i to w tej 
ostatniej po zaciętej rywalizacji 
na bardzo wysokim poziomie 
uzyskali największe sukcesy - Ka-
rol Gołczyk wywalczył złoto, Ula 
Gwóźdź brąz.

- „Gratuluję zawodnikom osią-
gniętych wyników. Wszyscy spi-
sali się na medal. Karol Gołczyk 
ostatnio nie miał szczęścia i lądo-

wał tuż za podium. Dziś pokazał 
klasę zdobywając złoto” - sko-
mentował wyniki swoich pod-
opiecznych Sensei Michał Błach.

Trzeba dodać, że Ula jest wycho-
wanką Karate Uechi-Ryu Często-
chowa, a obecnie od pół roku jest 
zawodniczką Klubu Karate Ran-
dori w Radomsku. 

Na pochwałę zasługuję również 
występ Zuzi, która po ciężkiej ry-
walizacji uplasowała się tuż za po-
dium. (MK)

Raków oddał lidera Legii
Fenomenalny mecz, któ-

rego nie muszą się 
wstydzić, rozegrali 

w Poznaniu piłkarze często-
chowskiego Rakowa, któ-
rzy prowadząc z Lechem 2:0 
ostatecznie zremisowali 3:3 
doprowadzając do remisu 
w doliczonym czasie gry! Po 
podziale punktów Raków stra-
cił pozycję lidera Ekstraklasy.  

Spotkanie w Poznaniu Lecha 
z Rakowem zapowiadało się na 
hit kolejki. Lech to jedyna polska 
drużyna, która gra w europejskich 
pucharach i nie miał znaczenia 
fakt, że „Kolejorz” przed meczem 
był na 12. pozycji, a Raków na 1. 
miejscu. 
Piłkarze Rakowa w Poznaniu wy-
stąpili bez swojego lidera Tomasa 
Petraska, który jest kontuzjowany 
i na pewno nie zagra w tym roku. 
Na ławce trenerskiej zabrakło też 
Marka Papszuna, który za czer-
woną kartkę w ostatnim meczu 
z Wisłą nie mógł w Poznaniu ofi-
cjalnie prowadzić zespołu. Zastą-
pił go drugi trener Goncalo Feio. 
Mecz od pierwszych minut stał 
na bardzo dobrym poziomie. Nikt 
nie zamierzał się bronić, a pił-
karze postawili na ofensywny 
styl gry. Od pierwszych akcji wi-
dać było, że częstochowianie nie 
przyjechali do Poznania bronić 
się, tylko jak na lidera przystało, 
walczyć o 7 zwycięstwo w sezonie 
i kolejne 3 punkty.
Raków już po kwadransie gry ob-
jął prowadzenie. Marcin Cebula 
idealnie zagrał między nogami 
u Lubomira Satka i wyłożył pił-
kę Ivi Lopezowi. Hiszpan strzelił 
z pierwszej piłki, a ta przeleciała... 
między nogami bramkarzowi Le-
cha i było 1:0 dla Rakowa!
Mimo prowadzenia czerwono-
-niebiescy nie zwalniali tempa. 
W 31. minucie było już 2:0 dla 
częstochowian! Znowu szybką 
i składną akcję rozegrali Ivi Lopez 
z Cebulą. Cebula z prawej strony 
dograł do Oskara Zawady, a ten 
z 2 metrów trafił do pustej bram-
ki. Dla Cebuli była to druga asysta 
w meczu, a dla Zawady pierwszy 
gol w barwach Rakowa. 
Niestety, zanim goście przestali 
cieszyć się z drugiej bramki, Lech 

zdobył kontaktowego gola. Go-
spodarze przeprowadzili szybką 
akcję prawą stroną boiska, którą 
wykończył strzałem z ok. 10 me-
trów Mikael Ishak i zmniejszył 
straty na 1:2. 
W końcówce pierwszej połowy 
Raków nadal atakował, ale za-
brakło precyzji lub dokładnego 
„ostatniego podania”.
Druga połowa rozpoczęła się fa-
talnie dla częstochowian. Już 
w 46. minucie Maciej Wilusz zo-
stał nabity przy dośrodkowaniu 
i sędzia dopatrzył się zagrania 
ręką, za co podyktował rzut kar-
ny. Jedenastkę pewnie wykorzy-
stał Jakub Moder. Trzy minuty 
później „Kolejorz” wyszedł na 
prowadzenie. Dani Ramirez popi-
sał się rajdem i pięknym strzałem 
przy słupku zdobył dla gospoda-
rzy trzecią bramkę.
Fakt, że czerwono-niebiescy stra-
cili trzy bramki z rzędu, w tym 
dwie w ciągu zaledwie sześciu 
minut gry spowodował najwyraź-
niej małe zniechęcenie. Raków co 
prawda atakował, ale akcje czę-
stochowian nie były już tak groź-
ne i skuteczne, jak te w pierwszej 
połowie. Gospodarze natomiast 
podbudowani odrobieniem strat 
i prowadzeniem grali na luzie 
i kontrolowali wydarzenia na bo-
isku. 
W 67. minucie sztab szkoleniowy 
Rakowa zdecydował się na pierw-
szą zmianę. Za obrońcę Wilusza 
wszedł pomocnik Peter Schwarz. 
Zmiana miała za zadanie zwięk-
szyć siłę ofensywną Rakowa, któ-
ry tym razem musiał walczyć o co 
najmniej remis. Raków w meczu 

wykorzystał wszystkie pięć zmian 
i to właśnie jeden ze zmienników 
uratował remis. W doliczonym 
czasie gry trzecią bramkę na wagę 
remisu zdobył dla Rakowa Daniel 
Szelągowski, który popisał się 
wspaniałym rajdem przez ponad 
pół boiska, ograł pięciu rywali 
i wpakował piłkę do bramki Le-
cha!
Raków w niedzielę w Poznaniu 
przedłużył serię meczów bez po-
rażki do 9 z rzędu. Częstocho-
wianie po 10 meczach mają na 
koncie 21 punktów, ale stracili 
pozycję lidera. Na pierwsze miej-
sce awansowała Legia Warszawa, 
która wykorzystała remis Rako-
wa, a sama wygrała w Krakowie 
z Cracovią. Legia ma 22 punkty, 
Raków 21. 
Kolejny mecz Raków rozegra 
w niedzielę w Bełchatowie. Ry-
walem będzie Warta Poznań. Po 
dwóch remisach z Wisłą Kraków 
i Lechem Poznań częstochow-
scy piłkarze powinni postarać się 
o zwycięstwo...
Mecz zaplanowano na godz. 15. 
Odbędzie się bez udziału publicz-
ności. 
Lech Poznań – Raków Często-
chowa 3:3 (1:2)
Bramki: 0:1 Ivi Lopez (16.), 0:2 
Zawada (31.), 1:2 Ishak (33.), 2:2 
Moder (48.), 3:2 Ramirez (51.), 
3:3 Szelągowski (92.).
Raków: Szumski – Wilusz (67. 
Schwarz), Piątkowski, Niewulis, 
Tudor (83. Bartl), Sapała, Kun, 
Poletanović (79. Tijanic), Ivi Lo-
pez, Cebula (83. Szelągowski), 
Zawada (79. Gutkovskis).
(AK)

Kanonada przy Loretańskiej. 
3 bramki Kamila Wojtyry
Piłkarze Skry Częstochowa 

pewnie, bo aż 4:0 poko-
nali Olimpię Grudziądz 

i odnieśli 8 zwycięstwo w 2 
lidze. W piątek Skra zagra 
w Pruszkowie ze Zniczem. 
Z bardzo dobrej strony zaprezen-
towali się w minioną niedzielę 
piłkarze Skry Częstochowa. Czę-
stochowianie podejmowali na 
stadionie przy ul. Loretańskiej 
Olimpię Grudziądz. Gospodarze 
liczyli na 3 punkty i swój cel zre-
alizowali. 
Po pierwszej połowie, która za-
kończyła się bezbramkowym 
remisem chyba nikt się nie spo-
dziewał, że po zmianie stron go-
spodarze zdobędą aż 4 gole. Trzy 

z nich były autorstwa Kamila 
Wojtyry, a jeden Daniel Pietrasz-
kiewicz. Wojtyra po raz pierwszy 
na listę strzelców wpisał się do-

piero w 64. minucie. Dwa swoje 
kolejne gole, które dały mu kla-
sycznego hat-tricka zdobył z rzu-
tów karnych. Wynik meczu ustalił 
rezerwowy Pietraszkiewicz. 
Skra po 14 rozegranych spotka-
niach ma na koncie 25 punktów 
i zajmuje 4. miejsce w tabeli 2 ligi.
W piątek Skra o 9 wygraną w se-
zonie powalczy w Pruszkowie ze 
Zniczem. 
Skra Częstochowa – Olimpia 
Grudziądz 4:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Wojtyra (64.), 2:0 
Wojtyra (73.), 3:0 Wojtyra (79.), 
4:0 Pietraszkiewicz (81.) 
Skra: Biegański – Mesjasz, Holik, 
Brusiło, Napora, Gołębiowski (70. 
Sinior), Noiszewski (80. Warnec-

ki), Niedbała (46. Pietraszewski), 
Kazimierowicz (81. Muniak), 
Olejnik, Wojtyra (80. Rogala). 
(AK)

Młodzi piłkarze zakończyli sezon

Młodzi zawodnicy Klu-
bu Polonii Poraj ro-
zegrali dwa ostatnie 

mecze z rundy jesiennej, tym 
samym zakończyli sezon. 

Pierwszym rywalem młodzików 
była drużyna Maratonu Walen-
czów. Spotkanie skończyło się 
zwycięstwem 4:1 dla klubu z Po-
raja. Bramki zdobyli: Mikołaj Ła-
buś – 2 i Nikodem Maszczyk – 2.
– „Pierwszy mecz rozgrywany 
był w Walenczowie z drużyną 
Maratonu Walenczów, który wy-
graliśmy 4:1” – relacjonuje tre-
ner Krzysztof Całus.
– „Spotkanie przebiegało pod 
dyktando naszej drużyny, cho-
ciaż przeciwnik walczył ambitnie 
do końca meczu” – dodaje trener.
Ostatnie spotkanie w rundzie je-
siennej Młodziki Polonii Poraj ro-
zegrali z UKS Raków Częstocho-
wa, który także wygrali wynikiem 
6:2.
– „To było najlepsze spotkanie 
rozegrane w tym sezonie. Obfi-
towało w sprawne konstruowa-
nie akcji ofensywnych i dobrą 
skuteczność. Wszyscy zawodnicy 

zagrali na dobrym poziomie” – 
relacjonuje trener Całus.
Zwycięskie bramki strzelili: Mi-
kołaj Łabuś -3, Nikodem Masz-
czyk -2, a jedna padła po strzale 
samobójczym.
Młodziki Polonii Poraj zakończyli 
rundę jesienną 2
Nasi młodzi zawodnicy po raz 
pierwszy grali w tej rundzie na 
naturalnych murawach, co w nie-
których meczach sprawiało im 
trudność.

Podsumowując sezon, na 14 ro-
zegranych meczów Polonia Poraj 
wygrała 7 spotkań, oraz przegrała 
7, grając w najsilniejszej grupie 
OZPN w tym roczniku.
W całej rundzie wystąpili: Dawid 
Czarnecki, Maksymilian Nosz-
czyk, Błażej Grabowski, Antoni 
Popiołek, Franciszek Popiołek, 
Karol Kozieł, Michał Sitek, Wik-
tor Jarkiewicz, Szymon Sieiński, 
Nikodem Maszczyk, Mikołaj Ła-
buś, Ignacy Maliszewski, Franci-
szek Łabuś, Kacper Wiśniewski, 
Karol Sadowski, Tomasz Guzik, 
Adam Gural, Mateusz Polak.
(MK)
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W grupie aut ŠKODA i VOLKSWAGEN nastało już jutro
Obie znane marki wpro-

wadzają właśnie na 
rynek auta nowej ge-

neracji. To pojazdy zaprojek-
towane z myślą o komforto-
wej, bezpiecznej jeździe, ale 
także wyprodukowane z dba-
łością o środowisko naturalne.
Pierwszy nowy model, to luksu-
sowa Škoda z napędem hybrydo-
wym - Škoda Superb Plug –in Hy-
brid, drugi — w pełni elektryczny 
VW ID.3.

Škoda Superb Plug –in Hybrid
Škoda Superb iV. to doskonałe 
połączenie nowoczesności z ele-
gancją i komfortem oraz dyna-
micznej jazdy z dbałością o środo-
wisko naturalne. Flagowy model 

ŠKODY został wybrany na pierw-
szą hybrydę plug-in marki. Lito-
wo-jonowy akumulator czerpie 
energię z hamowania oraz pracy 
silnika spalinowego, ale może 
być naładowany także wprost 

z gniazdka. Łączny zasięg napę-
du elektrycznego i silnika 1.4 TSI 
(dają razem 218 KM) to 930 km.
E-limuzyna ŠKODY kryje pod 
maską zaawansowany hybrydo-
wy układ napędowy typu plug-in, 
łączący w sobie najlepsze cechy 
układu elektrycznego i konwen-
cjonalnego. Dzięki temu jest 
jednocześnie ekologiczny i dyna-
miczny.
Model Superb iV jest dostępny 
w jednej z czterech wersji: Am-
bition, Style, L&K ora Sportli-
ne. Każda z nich jest wyjątkowa 
i przyciąga innym wyposażeniem, 
a także posiada dodatkowe funk-
cje iV i możliwość wyboru innych 
opcji.

Nowy powiew elektryczności 
VW ID.3
ID.3 rozpoczyna nową, dyna-
miczną erę w świecie elektrycznej 
mobilności. Elektryzujące osiągi 
łączą się w nim z nowoczesnym 
designem i zasięgiem sprawdzają-
cym się w codziennej eksploatacji. 
To propozycja dla ludzi, którzy 
szukają zmian. Dla kierowców, 
którzy nie chcą biernie czekać na 
to, co przyniesie jutro, ale śmiało 
wychodzą przyszłości naprzeciw.
ID.3 to idealny samochód dla 

tych, którzy codziennie dojeż-
dżają do miasta do pracy, często 
podróżują z rodziną lub po pro-
stu nie chcą generować lokalnych 
emisji.
ID.3 proponuje nowatorski de-
sign i zasięgi, które sprawdzą się 
w codziennej eksploatacji. Zasięg 
ID.3 1ST to do 420 km z napędem 
elektrycznym (WLTP).
Aby „zatankować” samochód 
elektryczny, nie trzeba jechać na 
stację benzynową. Baterię mo-

żesz naładować prawie wszędzie: 
w domu z gniazda domowej insta-
lacji elektrycznej lub opcjonalne-
go systemu Wallbox, na publicz-
nej stacji ładowania lub na stacji 
szybkiego ładowania. Proces ła-
dowania trwa krócej niż można 
by się było spodziewać. Zajmuje 
niemal tyle samo czasu, co nała-
dowanie smartfona.
Modele specjalne ID.3 1ST są do-
stępne z baterią średniej wielkości 
(58 kWh, netto). Model seryjny 
będzie oferowany w trzech nastę-

pujących wariantach: z małą ba-
terią (45 kWh, netto) przejedzie 
330 km (WLTP), a z dużą baterią 
(77 kWh, netto) - nawet 550 km 
(WLTP). Każdy znajdzie model, 
który spełni jego oczekiwania.
Więcej informacji:
Makuszyńskiego 74/76, 
42-209 Częstochowa 
lub na stronach: www.kro-
toski-czestochowa.skoda.pl 
i www.krotoski-czestochowa.de-
aler.volkswagen.pl

W grupie aut ŠKODA i VOLKSWAGEN nastało już jutro
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