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Częstochowianie wybiorą, w jaki sposób unowocześnić Promenadę
Dwie wersje odnowienia 

Promenady im. Czesła-
wa Niemena przygoto-

wał częstochowski magistrat. 
Jak ostatecznie wyglądać bę-
dzie deptak po renowacji, zde-
cydują sami częstochowianie. 
Samorząd uruchomił specjal-
ną stronę internetową, na któ-
rej mieszkańcy miasta będą 
mogli zagłosować, jakiej Pro-
menady chcą.
– Zgodnie z założeniami progra-
mu „Kierunek Przyjazna Często-
chowa" władze samorządowe 
zwiększają możliwości rekreacji 
i wypoczynku w mieście. – in-
formuje Marcin Breczko z Biura 
Prasowego Urzędu Miasta Czę-
stochowy. – Odbywa się to nie 
tylko poprzez budowę boisk, pla-
ców rekreacji ruchowej czy dróg 
rowerowych, ale także poprzez 
stałe poszerzanie terenów zielo-
nych w sąsiedztwie osiedli. Temu 
służy m.in. mająca zakończyć 
się za rok budowa Promenady 
Śródmiejskiej w rejonie ul. Boya-
-Żeleńskiego. W ideę programu 
„Kierunek Przyjazna Częstocho-
wa" wpisuje się także potrzeba 
bardziej pełnego wykorzystania 
potencjału Promenady Niemena.
Deptak oddzielający Tysiąclecie 
do Północy już od jakiegoś czasu 
poddawany jest zmianom. Trwa 
tam właśnie budowa grill parku, 

a kilka miesięcy temu otwarto 
tam tężnie, z których chętnie ko-
rzystają nie tylko mieszkańcy po-
bliskich dzielnicy. Teraz miasto 
chce tam przeprowadzić kom-
pleksowe zmiany.
Liczący sobie czterdzieści pięć 
lat deptak wymaga sporych in-
westycji. Trzeba odnowić jego 
nawierzchnię, a na całej długości 
odpowiednio zagospodarować 
przestrzeń zarówno dla pieszych, 

jak i rowerzystów.
Na początek władze miejskie za-
proponowały dwa warianty odno-
wy Promenady. Oba są autorstwa 
Witolda Rudeckiego i Pawła Nie-
dzielskiego Architekci mają już na 
swoim koncie udane projekty re-
witalizacji terenów rekreacyjnych 
w Częstochowie. To oni przygo-
towali koncepcję Parku Lisiniec 

ze strefą wypoczynku „Adriatyk". 
Pierwszy wariant nowej Pro-
mendy zakłada m.in. likwidację 
istniejącego amfiteatru na rzecz 
poszerzonej strefy rekreacyjno-
-sportowej, stworzenie nowej 
fontanny z pergolą (w miejscu po 
byłej fontannie) i wytyczenie do-
datkowego pasa zieleni rozdziela-
jącego główny deptak.
W wersji drugiej amfiteatr znaj-
dujący się przy Promenadzie zo-

stanie zmodernizowany i prze-
budowany. Projekt zakłada też 
stworzenie ciągu wodnego wzdłuż 
głównego deptaka, wytyczenie 
swego rodzaju ,,sali lekcyjnej" 
dla dzieci pod gołym niebem czy 
wodnego placu zabaw. Miałoby 
się ono znaleźć w miejsce nie-
czynnej fontanny.
W obu wersjach przyszła Pro-

menada będzie miejscem przy-
jaznym dla spacerowiczów oraz 
miłośników dwóch kółek. Mają 
się oni tam czuć komfortowo i nie 
przeszkadzać sobie wzajemnie.
– Chcemy, aby Promenada była 
miejscem, które będziemy jak 
najliczniej odwiedzać, aby czę-
stochowianki i częstochowianie 
mieli z nią jak najbardziej pozy-
tywne doświadczenia i skojarze-
nia. – mówi prezydent Krzysztof 

Matyjaszczyk. – Rozpoczynamy 
więc konsultacje, które pomogą 
określić, jakie rozwiązania są dla 
Promenady najlepsze. Zachęcam 
wszystkich do włączenia się we 
wspólne decydowanie o jej przy-
szłości.
Szczegóły dotyczące obu wersji 
znajdują się na stronie interne-
towej: www.promenada.czesto-

chowa.pl . Można tam nie tylko 
zapoznać się z obydwoma propo-
zycjami architektów, ale także od-
dać głos na jeden z nich. Miasto 
dało częstochowianom również 
możliwość zgłoszenia własnych 
pomysłów, uwag i sugestii do-
tyczących inwestycji. Być może 
wzbogacą one koncepcje opraco-
wane przez architektów.
Trochę historii
Promenadę wybudowano 45 lat 
temu. Została pomyślana, jako 
mierząca ponad 1,5 km trasa spa-
cerowa wraz ze stefą rekreacyjną.
Autorem projektu był inżynier ar-
chitekt Jan Bajda z Miejskiej Pra-
cowni Urbanistycznej. Budowa 
ruszyła jesienią 1973. W znacz-
nym stopniu Promenadę budo-
wali sami częstochowianie, pra-
cując przy inwestycji w ramach 
tzw, czynów społecznych.
Oficjalnie do użytku Promenadę, 
której nadano nazwę Promenady 
XXX-lecia PRL, otwarto w lipcu 
1974 roku. W 2004 roku zmienio-
no jej nazwę nadając jej imię Cze-
sława Niemena.
Na Promenadzie od chwili jej 
otwarcia odbywały się liczne 
kiermasze, festynu, w przeszłości 
m.in. z okazji 1 Maja czy święta 22 
Lipca, a także imprezy kulturalne 
i koncerty. W latach 70. i 80. sta-
wało tam często wesołe miastecz-
ko.
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Nowy sezon w częstochowskim teatrze

Policja poszukuje 
sprawców napadu

Kolejne ulice po remoncie

Lato dobiega końca, więc Te-
atr im. Adama Mickiewicza 
rozpoczyna nowy sezon. 

Pierwsza premiera już 8 wrze-
śnia. Teatr zapowiada nie tylko 
nowe przedstawienia, ale także 
działania mające ułatwić często-
chowianom dostęp do sztuki.
By zachęcić młodzież do oglądania 
sztuk na żywo, częstochowski teatr 
wprowadza w tym roku nowość – 
„Karnet dla nastolatka”. W ramach 
tej akcji młodzi ludzie będą mogli 
po promocyjnej cenie 20 zł. obejrzeć 
wybrane przedstawienia.
„Teatr przyjazny osobom po 60 roku 
życia”, to druga z cyklicznych akcji 
w tym sezonie. Teatr proponować 
będzie osobom, które skończyły  
60 lat tańsze wejściówki w cenie  

25 zł. Programem „Teatr 60+” objęte 
będzie przynajmniej jedno przed-
stawienie w miesiącu. O tym, który 
spektakl został wybrany do promo-
cji, teatr ogłosi to na własnej stronie 
internetowej minimum na 7 dni 
przed datą przedstawienia. Zakupu 
biletów będzie mogła dokonać w ka-
sie dowolna osoba, jednak wstęp na 
przedstawienie będzie możliwy je-
dynie za okazaniem promocyjnego 
biletu wraz z dokumentem z datą 
urodzenia okaziciela. We wrześniu 
w ramach akcji osoby, które mają 
powyżej 60 lat, będą mogły obej-
rzeć następujące spektakle: "Za-
czarowany koń" - 6 września, godz. 
19.00; Recital Elżbiety Wojnowskiej  
- 20 września, godz.19.00.
Jeśli chodzi o propozycje przedsta-

wień, pierwsza premiera w tym 
sezonie, to sztuka muzyczna znana 
części częstochowian z festiwalu 
„Retro” – „Zaczarowany koń. Pio-
senki lat pięćdziesiątych” w reżyse-
rii Roberta Dorosławskiego. Będzie 
to teatralna wersja koncertu opra-
cowana jako widowisko muzyczne.
Klimat przedstawienia, który tak 
przypadł do gustu widzom lipcowe-
go festiwalu ma być zachowany. Po-
jawią się – w większości satyryczne 
– teksty, fragmenty starych kronik 
filmowych i przede wszystkim pio-
senki. W spektaklu zaprezentowane 
będą utwory liryczne („Kasztany”, 
„Pamiętasz była jesień” „Kaziu, zako-
chaj się”, „Złoty pierścionek”, „Dwa 
serduszka, cztery oczy”), ale i żywio-
łowe i dynamiczne („Serduszko puka 

w rytmie cza-cza”, „Kuba wyspa, jak 
wulkan gorąca”, „Cicha woda”, „Ka-
ruzela”, „W Arizonie”) – znane i nie-
co zapomniane.
Kolejna premiera, którą zaplanowa-
no także na nadchodzący miesiąc 

odbędzie się 14 września. Będzie to 
spektakl w reżyserii André Hübne-
ra-Ochodlo „Siła przyzwyczajenia”. 
Premiera tego przedstawienia w Te-
atrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej 
w Sopocie odbyła się 14 lipca 2019 r.

Funkcjonariusze z komi-
sariatu VI w Częstocho-
wie poszukują sprawców 

rozboju, do którego doszło 30 
kwietnia w Częstochowie przy 
ulicy Barlickiego. Opublikowa-
no wizerunek mężczyzny oraz 
portret pamięciowy kobiety, 
podejrzewanych o dokonanie 
tego napadu. Policja prosi o po-
moc osoby, które rozpoznają 
poszukiwanych.
Jak ustalono, 30 kwietnia tego 
roku w godzinach przedpołudnio-
wych do jednego z mieszkań przy 
ulicy Barlickiego w Częstochowie 
przyszedł mężczyzna z kobietą, któ-
rzy  próbowali wyłudzić pieniądze. 
W momencie kiedy pokrzywdzona 

zorientowała się, co się dzie-
je i z kim ma do czynienia, 
sprawczyni napadu siłą przy-
trzymała jej ręce, natomiast 
towarzyszący jej mężczyzna 
okradł częstochowiankę.
Świadkowie zdarzenia lub 
osoby mogące rozpoznać 
z portretu pamięciowego 
kobietę oraz widocznego na 
zdjęciach mężczyznę podej-
rzewanych o dokonanie tego 
czynu proszone są o kontakt 
z Komisariatem Policji VI 
w Częstochowie tel. (34) 369 
1611/ 1623 lub z najbliższą jed-
nostką Policji - telefony 112.

W ramach dużego miej-
skiego programu 
“Lepsza Komunikacja 

w Częstochowie” samorząd czę-
stochowski prowadzi obecnie 
dużo ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. Trwa remont ulicy 
Łódzkiej, a niedawno zakończo-
no modernizację ulic: Ikara, Si-
korskiego i Różanej. Inwestycje 
drogowe zostały tak zaplanowa-
ne, aby odbywały się we wszyst-
kich dzielnicach miasta. Stąd 
właśnie ostatnie remonty na 
Grabówce, Częstochówcep-Par-
kitce oraz na Błesznie.

Wszystkie wymienione drogowe 
inwestycje pochłoną łącznie 13 mln 
złotych.
- Cieszymy się z kolejnych efektów 
programu Lepsza Komunikacja 

w Częstochowie, choć mamy świa-
domość, że niższe dochody oraz 
zwiększone wydatki samorządu, 

będące efektem decyzji władz cen-
tralnych, mogą istotnie zmniejszyć 
nasze możliwości zaspokajania 
potrzeb związanych z budową 
i remontem dróg lokalnych – mówi 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.
– Będziemy jednak starać się pozy-
skiwać kolejne środki zewnętrzne 

i tak gospodaro-
wać ograniczo-
nym budżetem, 
by możliwa była 
kontynuacja inwe-
stycji drogowych 
w dzielnicach — 
dodaje prezydent.
Ulica Ikara zo-
stała gruntownie 
przebudowana 
na odcinku od 
ul.Św. Rocha do 
ul. Radomskiej. Na 

fragmencie o długości 770 metrów 
położono nową nawierzchnię, ale 
też kanał deszczowy, technologiczny 

i nową infrastrukturę przystankową. 
Na całej długości remontowej ulicy 
ułożono chodnik oraz wykonano 
zieleńce. Wszystkie te prace warte są 
około 4,4 mln zł.
Na odcinku 400 metrów natomiast 
wyremontowano ul. Sikorskiego 
(od ul. Szajnowicza-Iwanowa do  
ul. Łódzkiej). Remont kosztował tam 
blisko 3 mln złotych.
Przebudowano całą konstrukcję dro-
gi oraz ułożono nową nawierzchnię 
wraz z odwodnieniem. Na moderni-
zowanym odcinku pojawił się nowy 
chodnik, miejsca postojowe oraz 
zieleńce.
Sporo pracy kosztowała również mo-
dernizacja mierzącego 364 m odcin-
ka ul. Różanej. Remont obejmował 
modernizację ciągu głównego ulicy 
oraz z wlotami w ulice boczne. Sze-
rokość nowej jezdni wynosi obec-
nie 6 metrów. Koszt całości tego 
zadania, które wykonało Miejskie 
Zarząd Dróg i Transportu, to ponad  
2,5 mln zł.
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Z Urszulą Dudziak o muzyce i życiu Po lecie wznawiane są zajęcia dla dzieci
Na 6 września zostało prze-

łożone literackie spotka-
nie ze znaną wokalistką 

Urszulą Dudziak, które miało się 
odbyć w ramach cyklu "Aleje tu 
się dzieje" 23 sierpnia.

Sierpniowa wizyta artystki w Często-
chowie została odwołana z powodu 
jej choroby. Jak zapewniają orga-
nizatorzy, tym razem spotkanie na 
pewno dojdzie do skutku.
Tak jak wcześniej planowano, Ur-
szula Dudziak spotka się z mieszkań-
cami Częstochowy w Kinie "Iluzja". 
Opowie o swoich książkach: „Wy-

śpiewam wszystko” i „Wyśpiewam 
Wam Więcej”, w których znalazły się 
niesamowite historie gromadzone 
przez nią w pamiętnikach prowadzo-
nych od wczesnej młodości. Na spo-
tkaniu autorskim, które rozpocznie 

się o godzinie 18.30 będzie można 
się dowiedzieć m.in. jak wygląda-
ła współpraca Urszuli Dudziak ze 
Stingiem, Bobbym McFerrinem czy 
Herbie Hancockiem. Autorka opo-
wie także o swoich doświadczeniach, 
swojej pasji do życia, tworzenia, 
a także radości i optymizmie, który-
mi chętnie dzieli się z innymi.

Wakacje powoli dobie-
gają końca. Po letniej 
przerwie wznawiane 

są nie tylko lekcje w szkołach, 
ale także różnego rodzaju zajęcia 
dodatkowe dla najmłodszych.

Z propozycjami sportowymi, które 
ruszają od września, wyszło Stowa-
rzyszenie Sportowa Częstochowa. 
Zaprasza ono wszystkich zaintereso-
wanych na zajęcia do Hali Sportowej 

Częstochowa przy ul. Żużlowej 4. Na 
parterze obiektu, w salach trenin-
gowych we wrześniu ruszają zajęcia 
ogólnorozwojowe, gry i zabawy ru-
chowe, a także treningi koszykówki 
i piłki nożnej.

To już kolejna edycja, organizowanej 
od 2013 roku akcji, w której do tej 
pory wzięły już udział tysiące mło-
dych częstochowian.
Do wyboru są następujące zajęcia:

- Ćwiczenia ogólnorozwojowe 
z elementami gimnastyki korekcyj-
nej (pierwsze zajęcia: 2 września)
- Gry i zabawy ruchowe (pierwsze za-
jęcia - 3 września)
- Koszykówka (pierwsze zajęcia - 7 
września)
- Piłka Nożna (pierwsze zajęcia - 7 
września)
Więcej informacji na www.facebo-
ok.com/StowarzyszenieSportowa-
Czestochowa
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Rozpoczęła się budowa 
Otwartej Strefy Aktyw-
ności na terenie Bazy 

Sportowo-Rekreacyjnej w 
Łobodnie.

W dniu 26 sierpnia 2019 roku roz-
poczęła się budowa Otwartej Strefy 
Aktywności. W ramach projektu 
powstanie część sportowa, edukacyj-
na i rekreacyjno-zabawowa wraz z 
elementami małej architektury.

Zamontowane zostaną nowe urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej, między 
innymi wioślarz, orbitrek czy twister. 
W strefi e edukacyjno-rekreacyjnej 
znajdzie się stół do pin-ponga i do 
gry w szachy. Pojawi się też plac 
sprawnościowy dla dzieci.

Termin zakończenia robót bu-
dowlanych został zaplanowany na 
30.09.2019 roku. Całkowita wartość 
umowy wynosi 160 000,00 zł. 

Rodziców dzieci korzystających z 
placu zabaw, uprasza się o zwrócenie 
szczególnej uwagi podczas rowadzo-
nych tam prac budowlanych. 

(red.)

Otwarta Strefa Aktywności w budowie
Do zdarzenia doszło w czwartek, 22 
sierpnia około godziny 15.00 na ulicy 
Wieluńskiej (DK nr 43) w miejsco-
wości Zajączki Drugie.

Kłobuccy kryminalni wyjaśniają do-
kładne przyczyny i okoliczności po-
trącenia 29-letniego pracownika fi r-
my drogowej, który kierował ruchem 
na remontowanej ul. Wieluńskiej 
w miejscowości Zajączki Drugie. 
Mężczyzna z obrażeniami ciała zo-
stał zabrany przez śmigłowiec LPR. 
Osobową skodą, która brała udział w 
wypadku kierowała 35-letnia miesz-
kanka powiatu kłobuckiego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów 
z kłobuckiej drogówki 

wynika, że 35-letnia kierująca 
skodą, prawdopodobnie na sku-
tek zasłabnięcia lub zaśnięcia, 
potrąciła pracownika fi rmy dro-

gowej, który kierował ruchem na 
remontowanej odcinku DK nr 43. 
Kobieta jest mieszkanką powiatu 
kłobuckiego. W chwili zdarzenia 
była trzeźwa.

Potrącony mężczyzna, 29-letni 
mieszkaniec powiatu chełmskie-
go, z obrażeniami ciała został 
zabrany do szpitala przez śmi-
głowiec LPR.Teraz dokładne 
przyczyny i okoliczności zdarze-
nie wyjaśniają kłobuccy śledczy, 
którzy prowadzą postępowanie 
pod nadzorem częstochowskie-
go prokuratora. Wszystkie osoby 
będące świadkami tego wypadku 
lub posiadające wiedzę na temat 
zdarzenia proszone są o kontakt 

z Komendą Powiatową Policji w 
Kłobucku pod nr telefonu (34) 
3109200, 997, 112 lub z najbliższą 
jednostką policji.

Potrącenie kierującego ruchem. 
Poszukiwani świadkowie zdarzenia

Bezpieczny rowerzysta
Mundurowi z drogówki 

zabezpieczali kłobucki 
rajd rowerowy, które-

go głównym organizatorem 
było Stowarzyszenie „Druga 
Szansa”. 
Trasa przebiegała z parkingu przy 
zbiorniku Zakrzew na boisko spor-
towe w dzielnicy Niwa – Skrzeszów.

Przed wyjazdem na trasę munduro-
wi przeprowadzili krótką pogadankę 
na temat przepisów ruchu drogowe-

go oraz zasad bezpiecznej jazdy na 
rowerze. Policjanci zwracali szcze-
gólną uwagę na to jak ważne jest 
używanie elementów odblaskowych, 
które zwiększają nasze bezpieczeń-
stwo, a nawet mogą uratować życie.

Od organizatorów wydarzenia, 
uczestnicy rajdu otrzymali kamizelki 
oraz elementy odblaskowe. Policjan-
ci zachęcali do ich noszenia, przy 
okazji każdej rowerowej wyprawy, 
czy też podczas spaceru.
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Koncert na rocznicę wybuchu wojny

Mieszkańcy wypowiadają się na temat 
przyszłości miasta

Będa nowe fotoradary

Wniedzielę, 1 września w 
Miejskim Domu Kultu-
ry odbędzie się koncert 

z okazji 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Okolicznościo-
wy spektakl nosi tytuł "Zakazane 
piosenki". 
Na scenie MDK zaprezentuje się 
zespół muzyczny w składzie: Paweł 

Hebda, Wojciech Pachuta, Krzysztof 
Normand, Damian Ciupiński, Be-
ata Garbarz-Hebda, Joanna Hebda, 
wokaliści: Beata Garbarz-Hebda, 
Dominika Szwed-Kipigroch, Ka-
rolina Sambor-Kobiałka, Krzysztof 
Normand, a także zespoły: Promień 
Radości i Tacy nie inni.  Koncert po-
prowadzi Przemysław Bluszcz. 

Nad opracowaniem grafi cznym 
czuwa Sebastian Pierzchalski, nad 
multimediami Marta Renik, kie-
rownictwo techniczne: Robert Le-
wandowski, scenografi a: Joanna 
Sroczyńska, scenariusz: Jolanta Dą-
browska.  Początek koncertu godzina 
18. Wstęp za wejściówkami, które są 
dostępne w kasie MDK-u.

W Radomsku trwają kon-
sultacje społeczne w 
sprawie zagospodaro-

wania przestrzennego miasta. 
Samorząd zachęca radomsz-
czan, aby wypowiedzieli się na 
temat tego, jakie powinno być 
przeznaczenie poszczególnych 
rejonów miasta, a także, gdzie 
i jakie, według nich, inwestycje 
powinien dopuszczać w Radom-
sku magistrat.
Konsultacje prowadzone są dzięki 
gratowi, jaki uzyskał radomszczański 
samorząd. Dotację na ten cel pozy-
skano w ramach programu „Party-
cypacja w Planowaniu”, realizowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
– Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014–2020 (PO-
WER.02.19.00-00-KP13/18).

Obecnie gmina prowadzi konsultacje 
społeczne dotyczące I etapu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Radomska.
Samorząd radzi się wykorzystując 
m.in. ankiety papierowe i elektro-
niczne, spotkania z radnymi, ale tak-
że z mieszkańcami.
Konsultacje mają nie tylko pomóc 

samorządowi w poznaniu opinii 
mieszkańców, ale także pokazać ra-
domszczanom, w jaki realny sposób 
mogą wpływać na tworzenie doku-
mentów i zapisów, które będą miały 
wpływ na wygląd i rozwój ich miasta.
Jak zapowiada radomszczański sa-
morząd, konsultacje będą prowadzo-
ne do końca roku.

Samorząd Radomska wstą-
pił do Inspekcji Transpor-
tu Drogowego o montaż 

radarów na dwóch ruchliwych 
ulicach miasta. Gina  jest już po 
pierwszych uzgodnieniach w tej 
sprawie. W urzędzie miasta od-
było się spotkanie z przedstawi-

cielami Inspekcji. Rozmawiano 
o kwestiach technicznych zwią-
zanych z ustawieniem fotorada-
rów.  Następnym krokiem będzie 
podpisanie stosownej umowy.
Samorząd chce, aby aparatura mie-
rząca prędkość, z jaką jeżdżą kie-
rowcy stanęła w rejonie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy 

Narutowicza oraz przy skrzyżowaniu 
ulic Krakowskiej, Gidelskiej i Toro-
wej.
Władze miasta zwróciły się o pomoc 
do Inspekcji Transportu Drogowego 
w związku z dużym zagrożeniem, ja-
kie dla pieszych, w tym także dzieci, 
stwarzają jeżdżące tam zbyt szybko 

samochody. Stojące w tym rejonie 
miasta znaki informujące  o ogra-
niczeniu prędkości, a także o sąsia-
dującej z ulicą szkole niestety nie 
wszystkich kierowców skłaniają do 
zdjęcia nogi z gazu. Być może dopie-
ro widok fotoradarów i groźba wyso-
kiego mandatu zmusi kierujących do 
respektowania przepisów.

przyszłości miasta
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagra w Tarnowskich Górach

Miejska Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta działająca 
przy Miejskim Domu 

Kultury w Lublińcu nie zwalnia 
tempa! Gdzie w najbliższym cza-
sie będzie można zobaczyć i usły-
szeć muzyków?  

Po tym, jak formacja zdobyła I miej-
sce na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Paradnych Orkiestr Dętych Ustka-
-Rowy, muzycy z orkiestry zdążyli 
już wystąpić jako reprezentacja Lu-
blińca na powiatowych dożynkach w 
Ciasnej. 
Kto był, przekonał się, jak pięknie po-
trafi  defi lować nasz zespół.

Gdzie będzie można zobaczyć for-
mację w najbliższym czasie? Warto 
wybrać się 1 września do Tarnow-
skich Gór.  Na specjalne zaproszenie 

organizatorów Miejska Mło-
dzieżowa 
Orkiestra Dęta z kapelmi-
strzem Bartłomiejem Pię-
tą na czele, wystąpi na XII 
Tarnogórskim Festiwalu 
Orkiestr Dętych im. Józefa 
Szweda. 
Początek o godzinie 18.00 na 
miejskim rynku. 
Warto przypomnieć, że w 
ubiegłym roku na tym sa-
mym festiwalu orkiestra zdo-
była 2. nagrodę Burmistrza 
Miasta Tarnowskie Góry, 
nagrodę za najlepsze wyko-
nanie walca oraz nagrodę 
rektora Akademii Muzycznej 
w Katowicach, której ele-
mentem było zaproszenie do 
zagrania w sali koncertowej 
akademii.                               (red.)

 Wrzesień w Kinie „Karolinka”

Nie ma co ukrywać – dni są 
coraz krótsze! Szukając 
planów na wrześniowe 

wieczory – warto uwzględnić w 
nich wizytę w Kinie „Karolin-
ka”. W repertuarze na najbliższy 
miesiąc znajdziemy aż dwie pre-
miery polskich fi lmów!

Dwie polskie premiery

„Polityka” w reżyserii Patryka Vegi to 
jeden z tych fi lmów, który budzi kon-
trowersje zanim pojawi się na dużym 
ekranie. W przypadku fi lmów Vegi 
zresztą nie może być inaczej. Zarów-
no „Pittbull” , jak i „Botoks”  - najbar-
dziej znane projekty reżysera – rów-
nież zyskiwały rozgłos na długo przed 
premierą. Tym razem na „warsztat” 
Patryk Vega bierze polską scenę poli-
tyczną. Film „Polityka” w lublinieckim 
kinie już 4 września (w dniu ogólno-
polskiej premiery). 

„Legiony” to również polska produk-
cja. Tym razem jednak twórcy przenio-
są widzów w świat z lat 1914-1916. To 
opowieść o historii i dążeniu do nie-
podległości, ale nie tylko. To opowieść 
o młodych ludziach, którzy stają w ob-
liczu walki o marzenia  i wolność.  „Le-
giony” w Kinie „Karolinka” to pozycja 
obowiązkowa nie tylko dla uczniów. 
Możliwość obejrzenia fi lmu w Lubliń-
cu już 20 września (w dniu ogólnopol-
skiej premiery). 

Dla wielbicieli biografi i i bajek
Oprócz polskich fi lmów we wrześniu 
wiele propozycji bajkowych. „Wilk 
w owczej skórze 2” to kolejna część 
opowieści o tym, że wilki i owce mogą 
żyć w zgodzie. W drugiej części przy-
gód nietypowych przyjaciół, stada do 
których należą złączyć się jeszcze bar-
dziej, by pokonać  bardzo złego wilka. 
Jeśli wasze dzieci lub wnuki lubią ba-
wić się ludzikami PLAYMOBIL ucieszy 
ich to, że do kin wchodzi „PLAYMO-
BIL: fi lm”! W świat zabawek zostaje 
wciągnięty Charlie. Jakie przygody 
przeżyje? Czy wróci jeszcze kiedyś do 
prawdziwego świata? Odpowiedzi na 
te pytania oczywiście – w fi lmie. 

W Kinie „Karolinka” we wrześniu 
również dwie opowieści o młodych 
i wyjątkowych dziewczynach: am-
bitnej licealistce, która ma życie 
niczym Indiana Jones („Dora i 
Miasto Złota”) oraz Lilianie, któ-
ra potrafi  rozmawiać ze zwierzęta-
mi („Liliana Pędziwiatr”). 

Tych, którzy lubią fi lmy biografi cz-
ne i dokumentalne zapraszamy na 
dwa tytuły.  „Pavarotti” to opo-
wieść o jednym z wielkich twórców 
kultury XXI wieku. W fi lmie przy-
glądamy się historii Luciana Pa-
varottiego obdarzonego nieziem-
skim głosem. Szczególną gratką są 
zamieszczone w fi lmie fragmenty 
występów, materiały archiwalne i 
niepublikowane wcześniej. 

Druga propozycja to fi lm „Tajem-
nice ojca Pio”. To udana próba 
ukazania prawdziwego oblicza 
stygmatyka oraz bardzo trudnej 
drogi, jaką przeszedł, by na jej koń-
cu stać się jednym z największych 
świętych Kościoła.

Pełny repertuar dostępny jest na 
stronie www.mdk.lubliniec.pl/
kino.

(MDK Lubliniec)

31 sierpnia o godzinie 
21.00 z inicjatywy 
Marszałka Wojewódz-

twa Śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego na Stadionie Śląskim 
odbędzie się wielkie widowisko 
muzyczno-multimedialne ku 
czci Powstań Śląskich – Rapso-
dia Śląska.

W marcu 2019 r. z inicjatywy Mar-
szałka Województwa Śląskiego Ja-
kuba Chełstowskiego w Katowicach 
zainaugurowano obchody 100-lecia 

trzech Powstań Śląskich, które 
potrwają aż do 2022 r. czyli rocznicy 
przyłączenia części Górnego Śląska 
do Polski. Rok 2019 Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego ustanowił „Ro-
kiem Stulecia Wybuchu I Powstania 
Śląskiego”. 
Najważniejszym wydarzeniem tych 
obchodów w tym roku – bezpre-
cedensowym w historii polskiej 
kultury, będzie wielkie widowisko 
muzyczno-multimedialne, które 
odbędzie się 31 sierpnia na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie o godz. 21:00. 
Widowisko zostało objęte Patro-
natem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy.
Takiego rodzaju widowiska, jak 
„Rapsodia Śląska” w Polsce jeszcze 
nie było.  Rapsodia Śląska to połą-
czenie sztuki i rozrywki. Wybitni ar-
tyści reprezentujący różne gatunkii 
muzyki na czele z laureatem Oskara 
Janem A. P. Kaczmarkiem oraz 
niesamowity pokaz multimedialny z 
udziałem francuskiej grupy napo-

wietrznych artystów z Compagnie 
Transe Express stworzą razem nie-
zwykły spektakl, który będzie silnie 
oddziaływał na uczucia odbiorców 
bez względu na wiek.
Pod kierownictwem Jana A. P. 
Kaczmarka i pod batutą dyrygent 
Moniki Wolińskiej na Stadionie 
Śląskim wystąpią:Brodka, Miuosh, 
Igo, Grubson, Marcin Wyrostek 
wraz z 18 akordeonistami, Janusz 
Wawrowski, Orkiestra i Chór Filhar-
monii Śląskiej, Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” oraz kwartet saksofonistów 

The Whoop Group.W marcu 2019 r. 
z inicjatywy Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego Jakuba Chełstowskie-
go w Katowicach zainaugurowano 
obchody 100-lecia trzech Powstań 
Śląskich, które potrwają aż do 2022 
r. czyli rocznicy przyłączenia części 
Górnego Śląska do Polski. Rok 
2019 Sejmik Województwa Ślą-
skiego ustanowił „Rokiem Stulecia 
Wybuchu I Powstania Śląskiego”. 
Najważniejszym wydarzeniem tych 
obchodów w tym roku – bezpre-
cedensowym w historii polskiej 
kultury, będzie wielkie widowisko 
muzyczno-multimedialne, które 
odbędzie się 31 sierpnia na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie o godz. 21:00. 

Widowisko zostało objęte Patro-
natem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy.Wstęp na teren obiektu oraz 
strefa gastronomiczna dostępne 
będą już od godziny 19:00

Wstęp na stadion będzie bezpłatny.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" wystąpi na 
Stadionie Śląskim

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1września 1939 roku zmie-
nił losy świata i życie zwy-
kłych ludzi – nagle świat 

stanął w obliczu wojny. 

Mija 80. lat od pamiętnego ataku na 
Westerplatte, który rozpoczął okrut-
ny czas. Na lublinieckim rynku 1 
września o godz. 16.00 zaplanowane 
są obchody upamiętniające te wyda-
rzenia. „Był kiedyś inny świat…” to 
koncert wokalistów MDK w rocznicę 

rozpoczęcia II wojny światowej.
Przypomnimy sobie ten trudny czas 
w historii świata. Usłyszmy mniej 
i bardziej znane pieśni z czasów II 
wojny światowej, ale również piosen-

ki, które powstały by oddać cześć bo-
haterom. Wokaliści zaśpiewają m.in.  
o „Dziewczynie z grantem”, „Pan-
nach wyklętych”. Koncert odbędzie 
się 1 września 2019 na Krzywej Sce-
nie znajdującej się na lublinieckim 
rynku. Początek o godzinie 16.00. 

wojny światowej, ale również piosen-
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Największa w powiecie oferta zajęć pozalekcyjnych
III Lubliniecka Giełda tuż 

tuż…

Większość rodziców stoi 
przed dylematami: na jakie 
zajęcia dodatkowe zapisać 
dziecko? Czy mu się spodoba? 
Czy powinno samo dokonać 
wyboru, a może to jednak ro-
dzice powinni zadecydować? 
A co jeśli dziecko po kilku za-
jęciach nie będzie chciało cho-
dzić a wykupiliśmy kurs na 
cały rok? Naprzeciw tym pro-
blemom wyszli organizatorzy 
III już edycji Lublinieckiej 
Giełdy Zajęć Pozalekcyjnych, 
która odbędzie się 31 sierpnia 
na terenie Galerii 11-stka.

Ale od początku…

Pomysł na organizację wydarzenia, 
w którym wystawcy mogą zaofero-
wać szereg rozmaitych zajęć poza-
lekcyjnych wyszedł 3 lata temu od 
właściciela Sieci Szkół Językowych 
„Naczyńscy” Mikołaja Naczyńskiego. 
Zainspirowany podobnymi przed-
sięwzięciami organizowanymi przez 
władze większych miast w Polsce, 
sam postanowił zapoczątkować 
podobne wydarzenie w Lublińcu. 
Chciał on zjednoczyć lublinieckie 
firmy, instytucje i stowarzyszenia, 
które dają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach dodatkowych dla dzieci, 
angażując ich czas wolny. Założył 
on, że przedstawienie tylu różnych 
ofert w jednym miejscu pozwoli na 
ich porównanie i przybliżenie w pod-
jęciu decyzji o chęci uczestniczenia 
w konkretnych zajęciach. Postanowił 
on połączyć swoje siły z Zarządcami 
Galerii Handlowej 11-stka, którzy już 
od kilku lat organizują wiele darmo-
wych wydarzeń dla mieszkańców, 
aktywnie uczestniczą w miejskich 
projektach oraz chętnie wspierają 
lokalne firmy i instytucje. Organiza-
torzy postarali się aby ich wydarzenie 
odbyło się pod patronatem zarów-
no Burmistrza Miasta Lublińca jak 
i Starostwa Lublinieckiego. Takie po-
łączenie dało potencjał w organizacji 
wspaniałego wydarzenia.

„Nasza Giełda to nie tylko roz-
dawanie ulotek”

Z takiego założenia wyszli organiza-
torzy Giełdy. „Nie ma nic złego w roz-
dawaniu broszurek z ofertą zajęć, ale 
nasz cel jest inny” – skwitowali. „Za-
daniem wystawców jest przedstawie-
nie oferty w atrakcyjny sposób tak 
aby zachęcić potencjalnych uczestni-
ków. Lublinieckich przedsiębiorców 
nie trzeba do tego zachęcać. Sami 
zaskakują nas swoją kreatywnością”.
Celem przedsięwzięcia jest nie tylko 
zapoznanie rodziców z ofertą firm 
i instytucji działających na terenie 
powiatu lublinieckiego, ale także 
możliwość wzięcia udziału w zaję-
ciach, zaobserwowania na żywo jak 
działające już grupy funkcjonują oraz 
zobaczenia relacji z ubiegłorocznych 

kursów. Taka forma zaprezentowa-
nia oferty, pozwala zarówno dzie-
ciom jak i ich rodzicom na dokładne 
zapoznanie się z przebiegiem zajęć 
i ich efektami.  Duża część wystaw-
ców daje możliwość uczestnikom na 
zapisanie się na zajęcia już podczas 
Giełdy, proponując atrakcyjne zniżki 
na kursy.

A jak to wygląda w tym roku?

III edycja Lublinieckiej Giełdy zaska-
kuje. Organizatorzy wyszli ze sztyw-
nych ram przedstawienia oferty tylko 
dla dzieci. W tym roku będzie można 

zapoznać się z zestawem zajęć dla 
młodzieży, dorosłych i seniorów. Na 
uczestników czeka także wiele atrak-
cji. Przez pierwsze dwie godziny wy-
darzenia, na scenie zobaczymy ma-
łych, lublinieckich wokalistów, którzy 
będą ze sobą rywalizować w konkur-
sie wokalnym o nagrodę główną: 
nagranie własnej piosenki w pro-
fesjonalnym studiu nagrań. Zoba-
czymy także podsumowanie dwóch 
projektów wakacyjnych: Miejskiego 
Projektu Streetworkningowego oraz 
projektu Starostwa Lublinieckiego 
„Nasz Powiat, Nasze Pasje”, w któ-
rych uczestniczyło wiele okolicznych 

firm organizując darmowe zajęcia 
dla mieszkańców. Na scenie zostaną 
również rozdane Międzynarodowe 
Certyfikaty „Cambridge” dla uczniów 
Sieci Szkół Językowych „Naczyńscy”. 
Aby jeszcze bardziej zaangażować 
uczestników Giełdy do zapoznania 
się z ofertą wystawców, organizato-
rzy zorganizowali konkurs, którego 
celem jest wykonywanie prostych za-
dań na stoiskach wystawców, za któ-
re otrzymują pieczątki. Po zebraniu 
określonej ilości pieczątek i wymyśle-
niu hasła promującego Giełdę, Bur-
mistrz Miasta wybierze kilka osób, 
którym bezpośrednio zada pytania 

na temat samorządów i Miasta Lu-
biniec. W tym roku padła rekordowa 
ilość zaproszonych firm i instytucji 
bo ponad 80. Większość wystawców 
potwierdziła swój udział. Będzie-
my mogli zobaczyć ofertę z różnych 
dziedzin: m.in. zajęcia sportowe, 
artystyczne, plastyczne, muzyczne, 
krawieckie, taneczne, akrobatycz-
ne, strzeleckie i wiele innych. Mamy 
nadzieję na sukces tego wydarzenia, 
a organizatorom gratulujemy pod-
jęcia się stworzenia przedsięwzięcia 
takiego w naszym mieście.

S TO WA R Z Y S Z E N I E

LUBLINIECKA

GIEŁDA 
zajęć  pozalekcyjnych

KONKURS
 WOKALNY

KONKURSY 
DLA 

DZIECI 

PATRONI:

31
SIERPNIA
14:00  18:00

PARKING GALERII 
HANDLOWEJ 11STKA

Prezentacja Miejskiego
 Projektu Streetworkingowego

Podsumowanie projektu 
‘’Nasz powiat, nasze pasje’’
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Ognisko czeka na młode talenty

Logo gminy na Rynku

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Żarkach i Aka-
demia Sztuki Baletowej 

„Ballerina" zapraszają do udzia-
łu w zajęciach Ogniska Baletowe-
go dla dzieci i młodzieży.
W programie Ogniska Baletowego 
są: taniec klasyczny, taniec ludowy, 
taniec współczesny, rytmika i umu-
zykalnienie.
Ognisko prowadzi mgr Łukasz Za-
sik – dyplomowany tancerz, tańczył 
w Balecie Narodowym w Warszawie 
i Balecie Narodowym w Meksyku 
oraz w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk 
w Koszęcinie.
W zajęciach pomaga również mgr 
Nina Otręba – akompaniatorka, 
absolwentka Wychowania Arty-
stycznego Akademii im. J. Długosza 
w Częstochowie (obecnie Uniwer-
sytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
w Częstochowie).
We wrześniu Ognisko rozpoczyna 

ósmy rok działalności. Przesłuchania 
dla nowych uczestników odbędą się 
na sali baletowej w Domu Kultury 
w Żarkach: 30 sierpnia 2019 r. (pią-
tek) w godzinach 16 – 18, a także
5 września  (czwartek) i 6 września 
2018 r.  ( piątek), również między go-
dziną 16 a 18. 

Uroczyste rozpoczęcie roku baleto-
wego zaplanowano na 9 września. 
Odbędzie się ono w Sali widowisko-
wej Domu Kultury o  godz. 18.

Dodatkowe informacje: 
MGOK tel. 662 257 288, 
Łukasz Zasik tel. 501 234 150.

Centrum Koziegłów wzboga-
ciło się niedawno o nowy, 
ciekawy element. Na Ryn-

ku stanęła instalacja z logo Gmi-
ny i Miasta Koziegłowy.
Symbol Koziegłów wpleciony został 
w podkowę. Instalację wykonała fir-
ma Adal z Koziegłówek w ramach 
sponsorowania Festiwalu Z Kopyta. 
Kształt konstrukcji nawiązuje wła-
śnie do popularnego festiwalu, a tak-
że do tradycji jeździeckiej w gminie 
i biegnącego przez gminę szlaku kon-
nego.
Konstrukcja ustawiona na Rynku ma 
nie tylko zdobyć centrum Koziegłów, 
ale także promować gminę i stać się 
atrakcją turystyczną. Instalacja usta-
wiona została w ten sposób, że każ-
dy może do niej swobodnie podejść 
i zrobić sobie przy niej pamiątkowe 

zdjęcie.
Podkowa jest podświetlana, a więc 
będzie doskonale widoczne także po 

zmroku, stanowiąc całoroczną deko-
rację Rynku.

Emerytura nie musi się ko-
jarzyć wyłącznie z bujanym 
fotelem, książką i robótka-

mi na drutach. Udowodnili to 
seniorzy z gminy Żarki, którzy 
cztery lata temu stworzyli gru-
pę teatralną i z powodzeniem 
występują przed publicznością. 
Odkryli w sobie nie tylko pokła-
dy twórczości i kreatywności, ale 
także odwagę, o jaką sami by się 
wcześniej nie podejrzewali. Jak  
mówią, nie było łatwo, zwłaszcza 
w tak małym środowisku, z jakie-
go pochodzą, przełamać wstyd 
oraz obawy i wyjść na scenę. Im 
się udało i namawiają swoich ró-
wieśników, by poszli w ich ślady, 
by nie rezygnowali z marzeń i 
decydowali się na rzeczy nietu-
zinkowe.

- Nazwaliśmy się "Odważni" i pod 
taką nazwą wystawiamy spekta-
kle, bo nasza decyzja, by zająć się 
teatrem, wymagała odwagi - opo-
wiada Urszula Mianowska, autorka 
sztuk wystawianych przez zespół i re-
żyserka. - Wielu z nas miało poważ-
ne obawy, jak zostaniemy przyjęci 
w naszym środowisku, niektórzy 
obawiali się krytyki, ale jak czas po-
kazał, było warto. Ludzie przyjmują 
nas niezwykle ciepło, oklaskują, a 
pewnie niektórzy w duchu nam tej 
naszej odwagi zazdroszczą - żartuje.
Jak wspomina Urszula Mianowska, 
wszystko zaczęło się ponad cztery, 
gdy Dom Kultury w Żarkach urucho-
mił zajęcia teatralne dla dorosłych. 
Zajęcia już się tam nie odbywają, 
ale osoby, które wówczas rozpoczęły 
swoją przygodę z Melpomeną posta-
nowiły działać na własną rękę.
- Jak to się mówi, połknęliśmy bak-
cyla i już nie mogliśmy przestać 
grać - wspomina pani Mianowska. 
- Chcieliśmy występować, ale nie 
mogliśmy znaleźć odpowiedniego 
dla siebie repertuaru. Jeździliśmy 
na różne spektakle, ale jakoś te 
współcześnie wystawianie sztuki 
nie przypadły nam do gustu. Za 
dużo było w nich wulgaryzmów, a i 
tematy nie zawsze nam odpowiada-
ły. Chcieliśmy się sami dobrze bawić 
grając i dać radość widzom. Wtedy 
postanowiłam, że sama napiszę dla 
naszego teatru sztukę.

Jak wspomina, była to jej pierwsza 
artystyczna działalność w życiu. Z 
zawodu księgowa, kobieta biznesu 
prowadząca własną działalność go-
spodarczą, raczej do tej pory twardo 
stąpała po ziemi i sama siebie nie po-
sądziłaby nigdy o pisanie dla teatru.
- Chyba gdzieś głęboko to pisanie we 
mnie siedziało - opowiada Urszula 
Mianowska. - Okazało się bowiem, 
że napisanie sztuki przyszło mi ła-
twiej niż sądziłam.
Na początek była jednoaktówka, 
komedia "Dwa serca" o perypetiach 
ludzi dojrzałych szukających za po-
średnictwem biura matrymonialne-
go drugiej połówki na jesień życia.
- Sztuka ta została bardzo dobrze 
przyjęta przez publiczność, więc po-
szłam za ciosem i napisałam kolej-
ną - opowiada. - Tym razem była to 
już komedia w czterech aktach pod 
tytułem "Przystojny siostrzeniec". 
Obecnie pracuję nad komedią "Dwa 
serca bis".
Jak podkreśla Urszula Mianowska, 
ona sama niczego by nie zdziałała, 
gdyby nie zgrana grupa koleżanek 
i kolegów. Połączyła ich miłość do 
teatru i wszyscy równie mocno an-
gażują się w kolejne przedsięwzięcia 
"Odważnych".
- To wspaniali ludzie - mówi Urszu-
la Mianowska. - Wszystko robimy 
sami: projektujemy i wykonujemy 
kostiumy oraz dekorację, gramy, a 
jak trzeba — nosimy dekoracje i re-
kwizyty.
W grupie aktywnie działa dziesięć 
osób. Panie są w większości, więc je-
żeli wymaga tego sztuka, przyjmują 
zarówno role damskie, jak i męskie. 
Poza Urszulą Mianowską do zespo-
łu należą: Irena Horoszko, Maria 
Górna, Zdzisława Bereska, Anna 
Maślankiewicz, Wiesława Gryzik, 
Roman Hamerla, Jan Gryzik, Julia 
Kuzior, Michalina Podsiedlik. Opra-
wą muzyczną i światłem w spek-
taklach zajmuje się Adrian Rał.
Grupa ma za sobą już kilka przed-
stawień nie tylko w samych Żarkach, 
ale także w Myszkowie. W planach są 
występy także w Poraju.
- Kto wie, może wystąpimy jeszcze 
w większych miastach, na dużych 
scenach? - śmieje się Urszula Mia-
nowska. - Życie pokazuje, że na-
prawdę wszystko jest możliwe.

Do odważnych scena należy
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Ślusarz o wielkim sercu
Sześć lat temu nikt by nie przy-

puszczał, że stare, zniszczo-
ne, niepasujące do żadnego 

zamka klucze mogą zdziałać tyle 
dobrego. Teraz od akcji zbiera-
nia niepotrzebnych kluczy dla 
Kliniki "Budzik", w której prze-
bywają dzieci w śpiączce słyszała 
już chyba cała Polska. A wszystko 
to za sprawą pewnego człowieka, 
który od pięćdziesięciu lat zaj-
muje się ślusarstwem, dorabia-
niem kluczy, naprawą zamków.
- Jestem zwykłym ślusarzem — 
mówi skromnie Jan Łaczmański. 
- ale kiedyś usłyszałem słowa, które 
zapadły mi głęboko w serce. Tak się 
zaczęło moje pomaganie dla Kliniki 
"Budzik" pani Ewy Błaszczyk.
Jak wspomina pan Jan, to się zdarzy-
ło kilka lat temu od rozmowy z jed-
ną klientek, która odwiedziła punkt 
pana Jana działający w ramach fi r-
my "Autozamki". Klucz, który Jan 
Łaczmański miał jej dorobić, jakoś 
wyjątkowo się nie udał. Poprawia-
jąc  swoją pracę, ślusarz przeprosił 
ją i usprawiedliwił się, twierdząc, że 
takie "wpadki" zdarzają się mu bar-
dzo rzadko, gdyż zna się na rzeczy 
i potrafi  otworzyć każdy zamek, każ-
de drzwi.
- Pamiętam jak dziś, że ta kobieta 
bardzo smutnym głosem odpo-
wiedziała mi wówczas, że są drzwi, 
których ani ja, ani nikt inny nie jest 

w stanie otworzyć — wspomina. - To, 
jak się wyraziła, ciemne drzwi, za 
którymi znajdują się dzieci w śpiącz-
ce. Dzieci, do których nie można do-
trzeć, które trudno obudzić. Jeszcze 
długo po wyjściu tej klientki nie mo-
głem zapomnieć o jej słowach. Zabo-
lały mnie bardzo, bo zrozumiałem, że 
ona mówiła o kimś bliskim, że prze-
żywa z rodziną tragedię.
Jak opowiada pan Jan, myśl o tych 
przeklętych, ciemnych drzwiach nie 
dawała mu spokoju. Uznał, że trzeba 
próbować je chociaż uchylić. Przy-
pomniał sobie, że przecież w trak-
cie różnych akcji charytatywnych 
zbierane są dla chorych plastykowe 
nakrętki. On pracował w metalu, ale 
też miał sporo niepotrzebnych odpa-
dów, które można by sprzedaż.
- W każdym zakładzie zbiera się spo-
ro niepotrzebnych kluczy — mówi. 
- Zadzwoniłem do moich kolegów 
po fachu, potwierdzili, że mają w za-
kładzie nawet po kilka kilogramów 
nieprzydatnych lub zepsutych kluczy 
wykonanych z różnych metali. Po-
myślałem wówczas, że gdyby zebrać 
klucze z całej Polski, tego złomu było-
by naprawdę dużo. Skontaktowałem 
się z Fundacją pani Ewy Błaszczyk. 
Powiedziano mi, że oni nie mogą się 
zająć zbiórką ani przyjmować kluczy, 
bo mają inne zadania. Pomyślałem 
wówczas, że muszę coś sam wymy-
ślić.

I wymyślił Artura Barcisia. Jan Łacz-
mański skontaktował się z popular-
nym i lubianym aktorem pochodzą-
cym z naszego regionu i poprosił go 
o pomoc w rozpropagowaniu idei. 
Artysta zgodził się i od tej pory jest 
twarzą i ambasadorem akcji.
- Mój pomysł podchwycili kole-
dzy z całego kraju — opowiada Jan 
Łaczmański. - W wielu zakładach 
zbieramy klucze, które następnie 
sortujemy , a następnie sprzedajemy 
w skupach złomu. Uzyskane w ten 
sposób pieniądze trafi ają do kliniki 
"Budzik".
Ponieważ cena za kilogram złomu 
nie jest wysoka, bo waha się od kil-
kudziesięciu groszy do kilku złotych, 
Jan Łaczmański postanowił rozwi-
nąć akcję. Zebranie kluczy zaczęło 
się nie tylko w zakładach ślusarskich, 
ale także w szkołach i przedszkolach. 
Z czasem dołączyli się do niej także 
strażacy i policjanci. W ten sposób 
Fundacja Ewy Błaszczyk otrzymała 
już kilkadziesiąt tysięcy złotych.
- Mnie jednak ciągle było mało — 
śmieje się Jan Łaczmański. - Cały 
czas koordynuję akcję, ale pomy-
ślałem, że trzeba zrobić coś więcej. 
Postanowiłem z kluczy wykonać 
duży, mierzący ponad metr długości 
klucz. Pierwszy otrzymała pani Ewa 
Błaszczyk, jako symbol naszej akcji. 
Kolejne robiłem z myślą o tym, aby 
wzorem serduszek Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy wystawiać 
je na aukcjach charytatywnych.
Poza kluczami pan Jan zaczął two-
rzyć z kluczy kłódki, a także piękne, 
metalowe serca. Zaczął te artystycz-
ne wybory wystawiać na sprzedaż na 
branżowych spotkaniach Polskiego 
Stowarzyszenia Licencjonowanych 
Serwisów Kluczowych. Koledzy pana 
Jana okazują dużo serca i na licyta-
cjach jego dary dla "Budzika" zyskują 
naprawdę wysoką cenę. Na przykład 
zrobiona przez Jana Łaczmańskiego 
kłódka została ostatnio sprzedana za 
ponad 12 tys. złotych. Jedno z meta-
lowych serc trafi ło nawet do Japonii. 
Kupiła go japońska fi rma w trakcie 
targów poświęconych zabezpiecze-
niom. Teraz pan Jan marzy o czymś 
naprawdę dużym, niejednorazo-
wym.

- Chciałbym zrobić wielkie serce 
z kluczy, które stanęłoby w centrum 
Częstochowy — opowiada. - Taka 
metalowa, dwumetrowa konstrukcja 
mogłaby służyć do przypinania "kłó-
dek miłości", jakie na wielu mostach 
zostawiają na znak swojego uczucia 
zakochani. Marzy mi się, żeby wła-
dze miasta zainteresowały się tym 
pomysłem. To byłaby wspaniała pro-
mocja Częstochowy. Serce mogłoby 
na przykład stanąć pod Ratuszem. 
Ludzie robią tam sobie pamiątko-
we zdjęcia przy logo miasta, czemu 
by nie mogli także fotografować się  
przy moim sercu. To byłby nie tylko 
sympatyczny akcent, ale także stała 
pomoc dla "Budzika". Przecież klu-
czyki z przypiętych kłódek od razu 
mogłyby trafi ać do specjalnej skrzyn-
ki. - dodaje.
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Brexit - Działalność Agencji zatrudnienia

Wzwiązku z prawdopo-
dobnym wystąpieniem 
Zjednoczonego Króle-

stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej 
bez zawarcia odpowiedniej umo-
wy, kwestie z zakresu świadcze-
nia usług w Polsce przez bry-
tyjskie agencje zatrudnienia są 
przedmiotem ustawy z dnia 15 
marca 2019 r. o uregulowaniu 
niektórych spraw w związku 
z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej z Unii Europej-
skiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej bez zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 50 
ust. 2 Traktatu o Unii Europej-
skiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 622). 
Ustawa ta dostępna jest na stro-
nach RCL:http://www.dzienni-
kustaw.gov.pl/du/2019/622/1 

i wchodzi w życie z dniem wystą-
pienia Zjednoczonego Królestwa 
z Unii Europejskiej. Dzień ten 
zostanie ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym „Monitor Polski"..

Aktualnie, czyli do dnia poprzedzają-
cego dzień wejścia w życie ww. usta-
wy, przedsiębiorcy ze Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej mogą wykonywać na te-
rytorium Polski działalność agencji 
zatrudnienia:
w zakresie pracy tymczasowej na 
podstawie wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia, zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1482 i 1622), albo
w zakresie pośrednictwa pracy, do-
radztwa personalnego lub poradnic-
twa zawodowego w ramach złożone-

go zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 19i ust. 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.
Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, 
w przypadku bezumownego Brexi-
tu, przedsiębiorcy ze Zjednoczonego 
Królestwa straciliby możliwość wy-
konywania działalności na dotych-
czasowych zasadach.
Ustawa określa, iż przedsiębiorcy Ci, 
posiadający w dniu wejścia w życie 
ww. ustawy, uprawnienia do świad-
czenia na terytorium Polski usług 
z zakresu agencji zatrudnienia (tj. 
pośrednictwa pracy, doradztwa 
personalnego, poradnictwa zawo-
dowego lub pracy tymczasowej), 
będą traktowani jak przedsiębiorcy 
zagraniczni z państw członkowskich 
Unii Europejskiej – jednak nie dłużej 
niż przez okres 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie tej ustawy. Oznacza 

to, że przedsiębiorcy ze Zjednoczo-
nego Królestwa posiadający, w dniu 
wejścia w życie ww. ustawy, wpis 
do rejestru agencji zatrudnienia lub 
działający w ramach złożonego za-
wiadomienia - będą mogły, przez 
okres 3 miesięcy, prowadzić działal-
ność bez żadnych zmian.
Okres przejściowy ma służyć do-
konaniu odpowiednich przekształ-
ceń umożliwiających prowadzenie 
działalności w tym zakresie, już jako 
podmiotowi działającemu z krajów 
trzecich.
Np. jeżeli podmiot, prowadzony 
przez osobę fi zyczną w ramach zło-
żonego zawiadomienia, chciałby 
kontynuować swoją działalność na 
terytorium Polski, musi przekształcić 
się jedną ze spółek prawa handlowe-
go (komandytową, komandytowo-
-akcyjną, z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub akcyjną) i następnie 
starać się o wpis do rejestru agencji 
zatrudnienia, tak jak w przypadku 
przedsiębiorców z państw trzecich.

Z dniem następującym po upływie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ww. ustawy, przedsiębiorcy ze Zjed-
noczonego Królestwa, posiadający 
wpis do rejestru agencji zatrudnienia 
oraz działający w ramach złożonego 
zawiadomienia, nie będą mogli pro-
wadzić działalności w zakresie agen-
cji zatrudnienia na dotychczasowych 
zasadach.
Z tym dniem przedsiębiorcy Ci zosta-
ną, przez marszałka województwa, 
właściwego w rozumieniu przepisów 
ww. ustawy, wykreśleni z rejestru 
agencji zatrudnienia albo z wykazu 
przedsiębiorców zagranicznych.
Przedsiębiorcy, którzy zechcą konty-
nuować działalność z zakresu agencji 
zatrudnienia na terenie Polski, będą 
musieli wystąpić o wpis do rejestru 
agencji zatrudnienia, przy czym oso-
by fi zyczne będą mogły wykonywać 
tę działalność wyłącznie w formie 
spółki: komandytowej, komandy-
towo-akcyjnej, z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i akcyjnej. Przedsię-
biorcy ci będą podlegać przepisom 
mającym zastosowanie do przedsię-
biorców państw trzecich w Unii Eu-
ropejskiej
(Źródło: WUP Katowice)
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Zakład Produkcji Spożywczej Jamar sp. j. 
– producent przetworów 

owocowo-warzywnych, zatrudni:
Operatora urządzeń 

przetwórstwa owocowo-warzywnego
Zadania:
  Obsługa maszyn linii produkcyjnej;
 Bieżąca kontrola procesu w celu zapewnienia produktów najwyższej jakości;
 Wykonywanie koniecznych regulacji i przezbrojeń;
 Prowadzenie wymaganej dokumentacji stanowiskowej;
 Aktywne uczestnictwo w programach usprawnień procesu produkcyjnego;

Wymagania:
 Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  Umiejętność pracy w zespole;
 Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym;

Oferujemy:
 Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z możliwością uzyskania dodatkowych premii;
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 Odpowiednie przygotowanie do pracy oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji.

Miejsce pracy: ZPS JAMAR Albertów 69; 42-165 Lipie 
               (około 35 km od Częstochowy, pow. Kłobuck, gm Lipie)

Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem kadr
Tel.: 034 310 47 35; email: rekrutacja@jamar.pl i przesłanie CV 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).Jeśli wy-
rażasz chęć wzięcia udziału również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez 
........ (proszę wpisać okres czasu) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnychh
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PRACUJ JAKO OPIEKUN OSÓB 
STARSZYCH W NIEMCZECH 

ZARÓB NAWET DO 1800 EURO NETTO MIESIĘCZNIE 

+48 570 662 058
/PFLEGEHELDEN.POLSKA

PRACUJ JAKO OPIEKUN OSÓB 

POLEĆ NAM OSOBĘ, KTÓRA CHCE 
PRACOWAĆ W OPIECE I ZARÓB 50 EURO NETTO

2044REKLAMA

Częstochowski PUP ma środki dla pracodawców na utworzenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie wciąż dys-
ponuje środkami na two-

rzenie nowych stanowisk pracy 
dla osób bezrobotnych powyżej 
30 roku życia. Pracodawcy mogą 
otrzymać na ten cel 18 tys. zł 
wsparcia (na jedno stanowisko) 
w ramach refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy.
PUP przypomina, że zainteresowani 
mogą ubiegać się o refundację wypo-
sażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy w liczbie nie przekraczającej 
stanu zatrudnienia na dzień złożenia 
wniosku o refundację. Podmioty nie 
zatrudniające żadnego pracownika 
mogą również ubiegać się o refunda-
cję, ale w tym przypadku będą mogły 
utworzyć najwyżej jedno stanowisko 
pracy.
Środki na tworzenie stanowisk pracy 

pochodzą z realizowanego projektu 
pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Często-
chowie (IV)". 
Szczegółowe informacje na temat 
tworzenia nowych miejsc pracy do-
stępne są na stronie internetowej 
PUP Częstochowa czestochowa.
praca.gov.pl. Można je też uzyskać 
osobiście w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie przy 
ul. Szymanowskiego 15 (pokój nr 10) 
lub telefonicznie dzwoniąc pod nu-
mer 34 370 61 56.
Na stronie internetowej w zakładce 
Dokumenty do pobrania / Praco-
dawcy i przedsiębiorcy / Refundacja 
kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy  można też zna-
leźć wszystkie dokumenty potrzebne 
do złożenia wniosku.
(Źródło: PUP Częstochowa)

Praca
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Święto rolników w Częstochowie

Jak co roku, w pierwszą nie-
dzielę września na Jasną 
Górę zjeżdżają rolnicy z ca-

łego kraju, aby podziękować za 
plony. Od lat świętu plonów 
w jasnogórskim sanktuarium 
towarzyszy Krajowa Wystawa 
Rolnicza. Nie inaczej będzie tego 
roku. Razem z wystawą przygo-
towywany jest przegląd kultury 
ludowej. Dni Europejskiej Kul-
tury Ludowej odbędą się w Czę-
stochowie po raz dwudziesty. To 
święto plonów i polskiej wsi ma 
w naszym mieście długoletnią 
tradycję.

Zaczęło się sto lat temu

Pierwsza wystawa rolniczo-przemy-
słowa w dawnym Królestwie Pol-
skim odbyła się w 1909 roku i była 
kontynuowana w okresie między-
wojennym i powojennym. W 1992 
roku Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Częstochowie nawiązał do tej 
do tradycji i zorganizował w często-
chowskim Liceum im. Henryka Sien-
kiewicza pierwszą wystawę rolniczą 
pod patronatem ODR-u. Wykorzy-
stano również fakt, że w tym samym 
czasie odbywają się Ogólnopolskie 
Dożynki Jasnogórskie i od 1992 roku 
wystawa towarzyszy uroczystościom 
na Jasnej Góry. 

28 lat Krajowej Wystawy Rol-
niczej

Od dwudziestu ośmiu lat, Ośrodek 
jest organizatorem Krajowej Wy-
stawy Rolniczej, która towarzyszy 
obchodom Ogólnopolskich Dożynek 
Jasnogórskich. To jedna z najwięk-
szych tego rodzaju imprez w kraju, 
ciesząca się zainteresowaniem za-
równo wśród wystawców jak i zwie-
dzających, których każdego roku 
przybywa. Od 2000 roku do wystawy 
włączone zostały Dni Europejskiej 
Kultury Ludowej, połączone z wy-
stępami zespołów ludowych z kraju 
i z zagranicy. Ich organizatorem zo-
stał Ośrodek Promocji Kultury Gau-
de Mater oraz Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie. Okoliczno-
ściowe wystawy na ten czas otwiera 
również Muzeum Częstochowskie. 

Tak było rok temu

W związku z 100. Rocznicą Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, 
również Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie scena-

riuszem planowanych na ten rok 
wydarzeń, wpisał się w obchody 
związane z tą rocznicą. Dlatego też 
zorganizowana przez ODR konfe-
rencja i wystawa były poświęcone 
udziałowi polskiej wsi w walce o od-

zyskanie niepodległości i jej utrwa-
laniu, a także promowaniu i pro-
pagowaniu inicjatyw dotyczących 
obronności w środowisku wiejskim. 
Corocznie wystawa gromadzi ponad 
400 wystawców, a zwiedza ją około 
100 tysięcy osób z Polski i z zagrani-
cy. Wydarzenia te, jak co roku są do-
brą okazją do prezentacji osiągnięć 
i dorobku rolnictwa, najnowszej 
oferty maszyn, urządzeń, technologii 
oraz usług dla rolnictwa. 
Niewątpliwie znaczącym, wydarze-
niem wzmacniającym prestiż ubie-
głorocznej Wystawy było powołanie 
Komitetu Honorowego XXVII Kra-
jowej Wystawy Rolniczej. Honoro-
wym Patronatem XXVII Krajową 
Wystawę Rolniczą w Częstochowie 
po raz kolejny objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej – Andrzej 
Duda, a udział w Komitecie Hono-
rowym potwierdził Pan Jarosław 
Kaczyński Prezes PIS – Premier Rze-
czypospolitej Polskiej w latach 2006-
2007. 
 Na uroczystą inaugurację rolniczego 
święta, która rok temu odbyła się w 
sobotę 1 września przy stoisku Mi-
nisterstwa Rolnictwai Rozwoju Wsi, 
przybyli m.in.: dr Barbara Fedyszak 
Radziejowska – doradca Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, Jan Krzysztof 

Ardanowski – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński 
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jadwiga 
Wiśniewska - Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego, Jerzy Chróści-

kowski – Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa Senatu, Sławomir Siwek 
– Doradca Marszałka Sejmu, Prze-
wodniczący Rady Fundacji „ Soli-
darna Wieś”, Przewodniczący Rady 
Programowej TVP, Marek Chrza-
nowski – Przewodniczący Komisji 

Nadzoru Finansowego, Piotr Koło-
dziejczyk – I Wicewojewoda Śląski, 
Stanisław Gmitruk – Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Śląskiego, 
Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent 
Miasta Częstochowy, Wiktor Szmu-

lewicz -– Prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, Maria Fajger – Prezes 
ARiMR, Krzysztof Maciej Retyk – 
Z-ca Prezesa KRUS, Janusz Wojcie-
chowski – Członek Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, Zenon 
Sułecki – Prezes Zarządu Fundacji 

Solidarna Wieś. Piotr Serafi n - Dy-
rektor Generalny Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa. Obecni byli 
również śląscy parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów lo-
kalnych województwa śląskiego 

oraz instytucji obsługujących wieś 
i rolnictwo. Władze kościelne repre-
zentowali: oraz J.E. Ks. Bp Edward 
Białogłowski – Krajowy Duszpasterz 
Rolników, Ks. Prałat dr Stanisław 
Sojka – Sekretarz Krajowego Dusz-
pasterstwa Rolników, Ojciec Pod-

Dożynki
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przeor - Jan Poteralski., Ks. Prałat 
Eugeniusz Sikorski – Archidiece-
zjalny Duszpasterz Rolników, Ks. 
Łukasz Grabiasz – Dyrektor Wydaw-
nictwa Duszpasterstwa Rolników. 
Następnie odbył się przemarsz ofi-
cjalnych gości na Jasną Górę w towa-

rzystwie Orkiestry Dętej OSP z Ma-
żoretkami „ Szyk” działającej przy 
GCKiR w Konopiskach oraz Grupa-
mi Rekonstrukcyjnymi. Rolników, 
handlowców oraz gości honorowych 
powitał Marek Dziubek – Dyrektor 
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie. Podczas Kon-

ferencji, która odbyła się w Auli Jana 
Pawła II na Jasnej Górze dokonano 
podsumowania wojewódzkich edy-
cji konkursów prowadzonych przez 
ŚODR w Częstochowie: „ AGROLI-
GA 2018” w województwie śląskim, 
„Najlepsze gospodarstwo agrotury-

styczne w województwie śląskim”, „ 
Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 
w województwie śląskim”. Nagro-
dy i wyróżnienia otrzymali także 
zwycięzcy lokalnego konkursu na 
„Najlepszy zakład przetwórstwa rol-
no-spożywczego” oraz „ Najlepsze 
gospodarstwo Regionu Częstochow-

skiego. Zostały także wręczone od-
znaczenia przyznane pracownikom 
ŚODR w Częstochowie przez Prezy-
denta RP oraz odznaczenia „ Zasłu-
żony dla rolnictwa” i „ Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego”. 

Wydarzenia i wystawy towa-
rzyszące

W Auli Jana Pawła II na Jasnej 
Górze odbyła się konferencja p.t.” 
Chłopi, rolnicy, mieszkańcy wsi 
w walce o niepodległość, demokra-
cję, prywatną własność ziemi rol-

nej i prawa obywatelskie po 1945 
roku” oraz „Znaczenie polskiej wsi 
i jej mieszkańców dla odzyskania 
i utrwalenia niepodległości Polski”. 
Wykładowcami byli: dr Barbara Fe-
dyszak Radziejowska oraz dr hab. 
Lech Krzyżanowski. Wystawa to 
nie tylko ekspozycje. To także oka-
zja do podnoszenia swojej wiedzy, 
wymiany doświadczeń i integracji 
całego środowiska rolniczego. Rol-
nikom doradzali pracownicy nauko-
wi instytutów branżowych resortu 
rolnictwa oraz eksperci z MRiRW, 
ARiMR, KOWR, CDR, KRUS, KRIR, 
a także banków obsługujących wieś 
i rolnictwo. W programie ubiegło-
rocznej Krajowej Wystawy Rolniczej 
znalazły się również: targi nasienne, 
paszowe i pszczelarskie, wystawa 
przedsiębiorczości, kiermasze rol-
nictwa ekologicznego i produktów 
rolno-spożywczych, prezentacje 
Lokalnych Grup Działania oraz Od-
nawialnych Źródeł Energii. Wysta-
wa drobnego inwentarza i Ptaków 
Ozdobnych zorganizowana przy IV 
LO im. H. Sienkiewicza, cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych. 
Dopełnieniem uroczystości związa-
nych z organizacją Krajowej Wysta-
wy Rolniczej był uroczysty koncert 
w Bazylice Jasnogórskiej Chóru Pań-
stwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego. 

Z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości wybito medale

Okolicznościowe upominki w po-
staci Monet wydanych z okazji 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę wręczyli Dyrektor 
ŚODR w Częstochowie - Marek 
Dziubek i Wicedyrektor i Komisarz 
Wystawy - Tomasz Wiekiera.

Wyróżnienia otrzymali:
• Barbara Fedyszak Radziejow-

ska – Doradca Prezydenta RP 
• Jan Krzysztof Ardanowski – Mi-

nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Szymon Giżyński - Sekretarz 

Stanu MRiRW
• J. E. Ks. Bp Edward Białogłow-

ski - Krajowy Duszpasterz Rol-
ników

• Ks. Prałat dr Stanisław Sojka 
- Sekretarz Krajowego Duszpa-
sterstwa Rolników

• Ks. Prałat Eugeniusz Sikorski - 
Archidiecezjalny Duszpasterz 
Rolników

• Ojciec Jan Poteralski - Podprze-
or Klasztor Jasna Góra

• Jadwiga Wiśniewska - Poseł do 
Parlamentu Europejskiego

• Piotr Kołodziejczyk - Wicewoje-
woda Śląski

• Marek Chrzanowski - Przewod-
niczący Komisji Nadzoru Finan-
sowego

• Maria Fajger - Prezes ARiMR
• Czesław Sobierajski - Poseł na 

Sejm RP
• Artur Warzocha -Senator RP
• Ryszard Majer - Sena-

tor RP
• Bogusław Białowąs - Prezes 

Banku Ochrony Środowiska

Dożynki
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• Roman Niżnikowski - Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
NFOŚiGW 

• Sławomir Siwek- Doradca Mar-
szałka Sejmu Przewodniczący 
Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

• Piotr Serafin - Dyrektor Gene-
ralny KOWR

• Lidia Burzyńska - Poseł na Sejm 
RP 

• Kamil Bartniczak - Członek Za-
rządu Zakładów Azotowych Kę-
dzierzyn S.A

• Krzysztof Maciej Retyk - Z-ca 
Prezesa KRUS Warszawa

• Tomasz Szymborski  - Dy-
rektor TVP Katowice

• Dr Wacław Strobel - Dyrek-
tor Instytutu Technologiczno – 
Przyrodniczego w Falentach

• Ks. Łukasz Grabiasz - Dyrektor 
Wydawnictwa Duszpasterstwa 
Rolników

• Polskie Radio Katowice 

Wystawie towarzyszyły wydarzenia 
okolicznościowe z dziedziny twórczo-
ści artystycznej i badawczo-edytor-
skiej. Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie przygotował werni-
saż wystawy haftów „Piękna nasza 
Polska cała” w ramach XIX Dni Eu-
ropejskiej Kultury Ludowej. Warto 
zaznaczyć, że w program naszej im-
prezy została włączona wystawa pt. 
„Śląskie kobiety-polskie twierdze”. 
Jej pomysłodawcą był Poseł na Sejm 
RP Pan Czesław Sobierajski. Wy-
stawa była zaprezentowana w Auli 
Jana Pawła II. W niedzielę 2 wrze-
śnia 2018 roku, jak co roku, tysiące 
rolników z całej Polski uczestniczyło 
w mszy świętej na Jasnej Górze.
Tegoroczne święto plonów zapowia-
da się ciekawie
Razem z XXVIII Krajową Wystawą 
Rolniczą i Ogólnopolskimi Dożyn-
kami Jasnogórskimi zaplanowane 
są liczne imprezy towarzyszące. Or-
ganizatorzy zapraszają już od piątku, 
30 sierpnia. Punktem kulminacyj-
nym będą oczywiście dożynki, które 
odbędą się 1 września. 
Oto szczegółowy program:
30 sierpnia 2019 r. (piątek)

godz. 10:00-20:00 – Targi Sztuki 
Ludowej w ramach Dni Europejskiej 
Kultury Ludowej- Pl. Biegańskiego
godz. 17:00 – Galeria Regionalne-
go Ośrodka Kultury ART-FOTO ul. 
Ogińskiego 13 – Wernisaż wystawy 
“Łowicki strój ludowy – tradycja 
żywa” ze zbiorów Muzeum w Łowi-
czu.
31 sierpnia 2019 r. (sobota)
godz. 9:00-9:45 – Otwarcie Wysta-
wy stoisko MRIRW ( okolice Miejska 
Galeria Sztuki) – Al. NMP powita-
nie zaproszonych gości na XXVIII 
Krajowej Wystawie Rolniczej i XX 
Dniach Europejskiej Kultury Ludo-
wej – wystąpienia (Dyrektor ŚODR 
Marek Dziubek, Prezydent Miasta 
Częstochowy – Krzysztof Matyjasz-
czyk, Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, 
J.E. Biskup Białogłowski – Krajowy 

Duszpasterz Rolników)
godz. 9.45 – 11.15 – zwiedzanie 
Wystawy
godz. 11:15 - 11:30 – przemarsz ofi-
cjalnych gości na Jasną Górę w to-
warzystwie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Mykanowa z udziałem ma-
żoretek
godz. 10.00 - 17.00 – Dni Europej-
skiej Kultury Ludowej (Gaude Ma-
ter) – Targi Sztuki Ludowej – Plac 
Biegańskiego
godz. 12:30 KONFERENCJA: Aula 
Jana Pawła II – Jasna Góra
Powitanie gości.
Wystąpienie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Arda-
nowskiego – „ Polityka rolna rządu 
RP”
Wystąpienie Prezes ARiMR Pani 
Marii Fajger – 25-leie powstania 
ARiMR
wręczenie odznaczeń przyznanych 
przez Prezydenta RP
wręczenie medali “Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis” Kapeli znad Bary-
czy- występ 
wręczenie Pucharów Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi ( występ KGW 
Ornontowice)
wręczenie odznaczeń „ Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego”
podsumowanie finału wojewódz-
kiego konkursu AGROLIGA 2019 
w woj. śląskim 
podsumowanie finału wojewódzkie-
go konkursu „Najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne” w woj. śląskim
podsumowanie finału wojewódzkie-
go konkursu „Najlepsze gospodar-
stwo ekologiczne” w woj. śląskim
Występ artystyczny- Kapela Góral-
ska „Wróble”
godz. 15.00 – przejazd kolumny za-
bytkowych ciągników rolniczych po 
terenie Wystawy
godz. 16:30-17:45 – uroczysty kon-
cert Państwowego Zespołu Ludowe-
go Pieśni i Tańca „Mazowsze” pt. „ 
Z Moniuszką po polskich ziemiach” 
w Bazylice na Jasnej Górze (miejsca 

siedzące za okazaniem zaproszenia 
na koncert)
godz. 19.00 – Msza Św. rozpoczyna-
jąca pielgrzymkę rolników (Bazylika 

Jasnogórska) z oprawą muzyczną 
Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-
-Męskiego ”Pueri Claromontani”.
1 września 2019 r. (niedziela)
godz. 11.00-13.00 – uroczysta 
Msza Święta Dożynkowa – Błonia 
Jasnogórskie,
godz. 15.00 – przejazd kolumny za-
bytkowych ciągników rolniczych po 
terenie Wystawy,

godz. 10.00- 17.00 – Dni Europej-
skiej Kultury Ludowej (Gaude Ma-
ter) – Targi Sztuki Ludowej – Plac 
Biegańskiego.

godz. 17.00 – Występ Kapeli Ludo-
wej „Rybnianie” Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mykanowie.
godz. 17.00 – otwarcie wystawy 
„Stefan Burdzyński Częstochowski 
Nikifor” – Muzeum Częstochowskie 
– Zagroda Włościańska
(Źródło: ODR)
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Zapraszamy na TARGI EKO 
w Galerii Handlowej „Jedenastka” Lubliniec

27-29 września 2019
pt.-sob. 10 – 20
niedz. 11-18

Bogata oferta produktów ekologicznych 
od od regionalnych producentów i dostawców

2037REKLAMA

Pokonać nałogi, zatrzymać alergię
Alergia jest nazywana czę-

sto chorobą cywilizacyjną 
XXI wieku. Nie ma się co 

dziwić, ludzi z różnymi alergiami 
stale przybywa. Jeszcze kilkana-
ście lat temu w szkołach dzieci 
nietolerujących jakieś pokarm 
czy cierpiących na tzw. katar 
sienny z powodu pyłków, było po 
kilka. Teraz w każdej z klas jest 
zaledwie po kilka osób, które są 
całkowicie wolne od tego proble-
mu.
- Z alergią boryka się coraz więcej 
moich pacjentów - opowiada Ad-
rianna Szymańska prowadząca Ga-
binet Odczulania mieszczący się przy 
Al. Armii Krajowej 1/107 w Często-
chowie. - Mamy sporo alergii wro-
dzonych u dzieci, ale ten problem 
dotyka również dorosłych. Istnieją 
bowiem poza alergiami wrodzonymi 
także alergie nabyte. Niestety, aler-
gikami możemy się stać w każdym 
momencie życia.
Jak sobie radzić z alergią? Oczywi-
ści, o ile to możliwe unikać kontaktu 
z alergenami. Można także brać leki. 
Na szczęście istnieją także skuteczne 
metody z zakresu medycyny niekon-
wencjonalnej. Adrianna Szymańska 
proponuje przynoszące bardzo do-
bre wyniki zabiegi przy użyciu zesta-
wu biorezonansowego BRT.

- To metoda nie tylko skuteczna, ale 
także bezbolesna i nieinwazyjna-
-opowiada Adrianna Szymańska.
Jak to działa? W organizmie każde-
go człowieka i na zewnątrz wystę-
pują drgania elektromagnetyczne. 

Tym drganiom podlegają procesy 
biochemiczne i są one przez te drga-
nia sterowane. Poza nimi występują 

w naszych organizmach także drga-
nia szkodliwe, wywołane przez m.in. 
obciążenia toksyczne, choroby, zra-
nienia, infekcje.
- Upraszczając znacznie, moja apara-
tura pobiera "zdrowe", indywidualne 

drgania pacjenta, a następnie prze-
twarza je w drgania terapeutyczne, 
które wracają do chorego -opowiada 

terapeutka. - Przekazane przez apa-
rat drgania terapeutyczne nie tylko 
niwelują te szkodliwe, ale wzmacnia-
ją drgania indywidualne pacjenta, 
pomagając mu walczyć z chorobą czy 
właśnie alergią.

Skuteczność tej metody jest duża. 
W wielu wypadkach wystarczy już je-
den zabieg, ale alergeny nie męczyły 

pacjenta. Wszystko, jak zaznacza Ad-
rianna Szymańska, zależy od rodzaju 
alergenu i indywidualnych cech pa-
cjenta.
Najlepsze wyniki przynosi odczu-
lanie dokonane, zanim pojawią się 
różnego rodzaju uczulające nas pyłki. 
Odczulając się zimą: od listopada do 
stycznia, mamy większe szanse, aby 
wiosną nie cierpieć z powodu kwit-
nących krzewów czy drzew.
- Oczywiście zabiegi można stosować 
cały rok - mówi terapeutka. - Prze-
cież mamy alergie skórne czy po-
karmowe, które nie dokuczają nam 
tylko sezonowo.
W swoim gabinecie Adrianna Szy-
mańska dokonuje zabiegów odczula-
jących, ale także pomaga pacjentom 
walczyć m.in. z chorobami kręgosłu-
pa i stawów, depresjami, bezsenno-
ścią, zaburzeniami hormonalnymi 
i chorobami układu krążenia.
- Zabiegi przy użyciu zestawu bio-
rezonansowego BRT przynoszą 
również wyśmienite wyniki w walce 
z nałogami-przekonuje terapeutka. - 
Pomagają skutecznie rzucić palenie. 
To nałóg, z którym wielu pacjentów 
walczy, bezskutecznie, latami. Za-
chęcam do wypróbowania aparatu 
BRT, rezultaty są naprawdę imponu-
jące. Warto spróbować, ale ratować 
swój organizm.
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Nieudana podróż samolotem. Na jakich zasadach można dochodzić 
odszkodowania po wakacjach?

Sezon urlopowy to czas 
wzmożonego ruchu lotni-
czego. 

To właśnie w tym okresie no-
towanych jest najwięcej opóź-
nień samolotów, odwoływane 
są loty i zgłaszane zagubienia 
bagażu. 
Jednak wciąż wielu z nas nie 
wie, że takie trudności można 
reklamować, aby choć w nie-
wielkim stopniu zrekompenso-
wać urlopowe niedogodności. 
Kiedy można uzyskać odszko-
dowanie za nieudaną podróż 
samolotem podczas wakacji i 
jak dochodzić swoich praw?

Według prognoz Eurocontrol – 
agencji zajmującej się kontrolą ru-
chu lotniczego na terenie Unii Euro-
pejskiej – łączna wartość opóźnień w 
pasażerskim ruchu powietrznym w 
2019 r. będzie dwa razy większa niż 
w poprzednim, osiągając wynik 38 
milionów minut. 

Z kolei w czerwcu br. na czas wylą-
dowało jedynie niespełna 67 proc. 
samolotów. 
Zgodnie z prawem pasażerowie 
mogą domagać się odszkodowania, 
gdy przewoźnik nie wywiąże się z 
warunków umowy zawartej w mo-

mencie zakupu biletu.

Odwołany lub opóźniony lot? 
Należy Ci się odszkodowanie 

Zasady przyznawania odszkodowa-
nia i udzielania pomocy pasażerom 
są takie same dla wszystkich lotnisk 
leżących na terenie państw człon-

kowskich Unii Europejskiej, a prawa 
podróżnych reguluje rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego nr 
261/2004. 
– Klient linii lotniczej może ubiegać 
się o rekompensatę fi nansową w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
lotu o minimum 5 godzin, choć regu-
laminy niektórych przewoźników 

mówią też o 3 godzinach. 
Podobnie w wyniku odmowy przyję-
cia na pokład przez tzw. overbooking, 
czyli sprzedaż nadmiarowej liczby 
biletów. Wysokość odszkodowania 
wynosi 250, 400 lub 600 euro w za-
leżności od liczby kilometrów lotu. 
Reklamacje można składać też w 
przypadku zagubienia, zniszczenia 
lub opóźnienia bagażu – podkreśla 
Rafał Nawrocki, specjalista ds. ob-
sługi pasażerów Portu Lotniczego 
Lublin. 

Jak zaznacza, prawo wyraźnie stano-
wi także o obowiązku zapewnienia 
opieki podróżnemu przez fi rmę lot-
niczą. 
– Jeśli lot został odwołany lub jest 
znacząco opóźniony, przewoźnik 
musi zapewnić oczekującym m.in. 
niezbędne posiłki i napoje stosownie 
do czasu zwłoki. 
Niedopełnienie tego obowiązku tak-
że może być zareklamowane – doda-
je Rafał Nawrocki.

Jak i kiedy zgłaszać reklama-
cję?

Reklamacje związane z niedopełnie-
niem warunków przewozu należy w 
pierwszej kolejności skierować do 
linii lotniczej lub biura podróży (loty 
czarterowe). Najlepiej zrobić to bez-
pośrednio po zaistnieniu zdarzenia, 
kiedy wszystkie bilety i karty pokła-
dowe mamy przy sobie. 

– Rozporządzenie europejskie nie 
wyznacza terminu zgłoszenia rekla-
macji, zatem kwestia ta regulowana 
jest przez prawo obowiązujące w kra-
ju wylotu lub to, w którym zarejestro-
wany jest przewoźnik. W większości 
przypadków okres ten trwa 3 lata, 
choć zdarzają się kraje, w których 
wynosi nawet 15. W Polsce to mak-
symalnie 1 rok. Po tym czasie sprawa 
ulega przedawnieniu – informuje 
Rafał Nawrocki. 

Przewoźnik ma 30 dni na rozpa-
trzenie zgłoszenia. Jeśli otrzymana 
decyzja jest odmowna należy złożyć 
skargę na linię lotniczą do Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego (ULC). Zażale-
nie rozpatrzy Rzecznik Praw Pasaże-
rów. 
Choć w teorii ma na to 90 dni, to w 
praktyce postępowania mogą trwać 
dłużej z uwagi na dużą liczbę zgło-
szeń i konieczność zgromadzenia od-
powiedniej dokumentacji. 
Chcąc zatrzymać bieg terminu prze-
dawnienia sprawy, należy skierować 
ją na drogę postępowania sądowego 
bądź administracyjnego.

O czym warto pamiętać

Rekompensata fi nansowa wcale nie 
musi zostać wypłacona, jeśli odwo-
łanie lub opóźnienie lotu jest spowo-
dowane tzw. zaistnieniem nadzwy-
czajnych okoliczności, czyli takich, 
których nie można było uniknąć po-
mimo podjęcia wszelkich racjonal-
nych środków. 

Przykładem mogą być niespodziewa-
ne warunki pogodowe, które unie-
możliwiają bezpieczny ruch lotniczy. 
W sezonie urlopowym pojawiają się 
też informacje o planowanych straj-
kach pracowników linii lotniczych. 
Jeśli doprowadzą do opóźnienia lub 
odwołania lotu, są podstawą do zło-
żenia reklamacji. 

Warto też pamiętać, że prawo do 
zwrotu kosztów biletu jest czym in-
nym niż odszkodowanie – są to dwa 
odrębne prawa pasażera. 
Jeśli w wyniku odwołania lub znaczą-
cego opóźnienia lotu odzyskamy pie-
niądze za bilet, to i tak możemy ubie-
gać się o rekompensatę fi nansową. 
Co więcej, odszkodowanie przysługu-
je każdemu pasażerowi niezależnie 
od wieku, co ma znaczenie w przy-
padku rodzinnych lotów na wakacje.

(red.)
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Dom poza domem
Na mapie Częstochowy 

pojawiło się niedawno 
nowe atrakcyjne miej-

sce z noclegami dla turystów, 
rodzin i biznesmenów. To ele-
gancki aparthotel o nazwie 
"Nowa Kamienica" mieszczący 
się przy ul. Szymanowskiego 
22 a – w podwórku głównego 
deptaka III al. NMP.
Jak zapewniają jego twórcy, 
"Nowa Kamienica" to coś więcej 
niż tradycyjny hotel. Z założenia 
ma to być miejsce, które podróż-

nym zastąpi dom w trakcie krót-
kich i dłuższych pobytów.
- Na potrzeby hotelu przebudo-
waliśmy przedwojenną kamienicę 
– opowiada Inwestor. - Budynek 
przeszedł kapitalny remont i zo-
stał w znacznym stopniu zmienio-
ny, tak że trudno w nim rozpo-
znać dawną kamienicę.
Istotnie, budynek wygląda zu-
pełnie inaczej, jest nowoczesny 
i znacznie większy niż pierwot-
nie. Dwukondygnacyjna stara 
kamienica, to obecnie czterokon-

dygnacyjny gmach o wysokim 
standardzie odpowiadają-
cym oczekiwaniom klientów. 
Przed budynkiem wybudowa-
no zamykany, strzeżony par-
king, a w środku urządzono 
piękne w pełni wyposażone 
apartamenty. Zamontowano 
także windę.
- "Nowa Kamienica" z założe-
nia ma być alternatywą o pod-
wyższonym standardzie dla 
tradycyjnych hoteli – opowia-
dają właściciele - W hotelach, 
nawet o najwyższym standar-
dzie mamy zwykle pojedyn-
cze pokoje z łazienkami. My 
oferujemy samodzielne apar-
tamenty, w których obok wy-
godnych sypialni znajduje się 
w pełni wyposażona kuchnia 

z salonem oraz prywatna łazien-
ka.
W apartamencie znajduje się 
wszytko, co może się przydać 
w trakcie dłuższego pobytu poza 
domem. Wyposażone są w lo-
dówki, zmywarki, mikrofalówki, 
pralki, a także meble kuchenne 
wraz z naczyniami i garnkami do 
gotowania. "Nowa Kamienica" 
oferuje apartamenty dwu- cztero- 
i sześcioosobowe. Jak zapewnia-
ją właściciele hotelu, to idealne 
rozwiązanie dla rodzin z małymi 
dziećmi, ale także dla klientów 
biznesowych, którzy z racji cha-
rakteru swojej pracy dużo podró-
żują i są zmuszeni do spędzania 
poza domem sporo czasu.
- Nasze apartamenty mogą być 
dla takich osób namiastką domu 
– zapewniają twórcy. 
 W większości z nich znajdziemy 
balkony, w niektórych przytulne 
tarasy. 
 -Z pewnością goście będą u nas 
mieli większy komfort i wygodę 
niż w tradycyjnych hotelach, na-
wet tych najlepszych 4 i 5 gwiazd-
kowych. - opowiada właściel. - 
Niebawem zakończymy adaptację 
pomieszczeń sali śniadaniowej . 
Chociaż apartamenty tak wyposa-
żone, że każdy z gości może sam 
sobie przyrządzać posiłki, chce-

my zaproponować im także goto-
we śniadania. Myślimy również 
o uruchomieniu sali konferencyj-
nej. Będzie tam można w przyszło-
ści urządzać niewielkie spotkania 
biznesowe, a także rodzinne, na 
przykład bankiety z okazji komu-
nii czy urodzin.  W najbliższym 
czasie nawiążemy również współ-
pracę z najlepszymi restauracjami 
znajdującymi się w ścisłym cen-

trum naszego miasta, w których 
nasi Goście będą mogli cieszyć się 
wykwintnymi przysmakami, a do 
tego skorzystać z przyjemnego ra-
batu. Miejsce, w którym znajduje 
się hotel z pewnością będzie temu 
sprzyjać. Znajdujemy się bowiem 
w ścisłym centrum – najlepszym 
punkcie miasta,  ale z daleka od 
zgiełku - dodają właściciele obiek-
tu.
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Druga rekrutacja na Uniwersytecie
Uniwersytet Humani-

styczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza 

w Częstochowie prowa-
dzi dodatkową rekruta-
cję na kierunki studiów 
stacjonarnych i niesta-
cjonarnych pierwszego, 
i drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów ma-
gisterskich. Osoby za-
interesowane studiami 
mogą się zgłaszać do 18 
września. Jak zapowia-
da uczelnia, 23 września 
ogłoszona zostanie lista 
przyjętych.
Aby przystąpić do rekruta-
cji, przyszły student musi 
w pierwszej kolejności za-
łożyć osobiste konto reje-
stracyjne w systemie IRK. 
Należy wybrać opcję na 
stronie internetowej opcję 
"Rekrutacja".
Na każdym etapie reje-
stracji możliwe jest prze-
glądanie "Katalogu" opisującego 
wszystkie dostępne kierunki stu-
diów, wymagane dokumenty oraz 
dokładne zasady rekrutacji dla 
danego kierunku (ewentualne eg-
zaminy, ich miejsce i termin oraz 
sposób ogłoszenia wyników). Po 
założeniu konta w systemie IRK, 

należy uzupełnić swoje dane oso-
bowe oraz zapisać się na kieru-

nek, na którym chcesz studiować. 
Jak informuje Uniwersytet, ist-
nieje również możliwość wyboru 
więcej niż jednego kierunku.
Każdy kandydat zobowiązany 
jest uiścić opłatę rekrutacyjną. 
W zależności od preferowane-
go kierunku studiów wynosi ona 

85 zł, 150 zł - na wszystkie kierun-
ki artystyczne prowadzone przez 

Wydział Sztuki.
Kandydat ubiegający się o przy-
jęcie na studia zobowiązany jest 
przesłać w formie elektronicznej 
(pliku .jpg) zdjęcie, które zostanie 
wykorzystane do elektronicznej 
legitymacji studenckiej.
W nadchodzący rok akademicki 

częstochowska uczelnia wchodzi 
z trzema nowymi kierunkami. 

Są to ekonomia (studia 
I stopnia), kosmetolo-
gia (studia II stopnia) 
oraz turystyka i rekre-
acja (studia II stopnia).
– Cieszy nas rosnąca 
liczba osób, które chcą 
u nas studiować – mówi 
rektor uczelni prof. dr 
hab. Anna Wypych-Ga-
wrońska. – Średnio co 
roku odnotowujemy 
dziesięcioprocentowy 
wzrost liczby absol-
wentów szkół średnich, 
którzy chcą podjąć na-
ukę na naszym uniwer-
sytecie. W tym roku na 
przykład zaintereso-
wanie kształceniem na 
uczelni, poprzez logo-
wanie wykazały 2384 
osoby. Rok temu było to 
2170 osób.
Popularność Uniwersy-

tetu wiąże się ze stale zwiększają-
cą się ofertą uczelni. Uniwersytet 
wprowadza kierunki, które są od-
powiedzią na dynamicznie zmie-
niającą się sytuację i zapotrzebo-
wanie rynku pracy. Przykładem 
na takie przysłowiowe strzały 
w dziesiątkę są m.in. kierun-

ki: kosmetologia czy ekonomia. 
Uruchomienie studiów drugiego 
stopnia z zakresu kosmetologii 
to efekt sukcesu, jakim okazał się 
ten kierunek w ramach studiów 
pierwszego stopnia. Rosnąca licz-
ba studentek, bo to właśnie pa-
nie przeważają na tym kierunku, 
zainteresowanych kontynuowa-
niem nauki z tej dziedziny, skło-
niła uczelnię do starań o studia 
drugiego stopnia. Jak podkreślają 
władze uczelni, także ekonomia 
jest kierunkiem, który wyrósł nie-
jako z bardzo wśród studentów 
popularnego kierunku rachun-
kowość i fi nanse. Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy bę-
dzie pierwszą publiczną uczelnią 
w Częstochowie, która posiada 
w swojej ofercie właśnie ekono-
mię. Będzie to drugi, po obecnym 
na uczelni od trzech lat prawie, 
tak popularny i prestiżowy kieru-
nek w ofercie Uniwersytetu.
Częstochowska uczelnia od kilku 
lat reagując na zapotrzebowanie 
rynku pracy stawia na kierunki 
związane z medycyną. Ma w swo-
jej ofercie kierunek pielęgniarski 
oraz pięcioletnie studia z zakresu 
fi zjoterapii. Uniwersytet poważ-
nie myśli także o uruchomieniu 
kierunku lekarskiego. Prace z tym 
związane już się rozpoczęły.
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Słów nie zabraknie
Blisko 30 wydarzeń w ty-

dzień, spotkania z pisa-
rzami, dyskusje, panele 

tematyczne, a przede wszyst-
kim spotkania z literaturą 
i ludźmi, którzy bez słowa pi-
sanego nie wyobrażają sobie 
życia, to i jeszcze więcej za-
powiadają organizatorzy IX 
Festiwal Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!”.
Wydarzenie znane nie tylko 
w Częstochowie z niebanalnego 
podejścia do literatury, będzie 
miało miejsce w dniach 16-22 
września. Interdyscyplinarne spo-
tkania, których wspólnym 
mianownikiem jest sło-
wo, organizowane będzie 
jak w poprzednich latach 
z udziałem m.in. : Gaude 
Mater, Biblioteki Publicz-
nej w Częstochowie, Mu-
zeum Częstochowskiego, 
Miejskiej Galerii Sztuki, 
Kina Studyjnego OKF 
oraz Zespołu Szkół Pla-
stycznych.
Jak zwykle przy Festiwa-
lu pracować będzie wielu wolon-
tariuszy, dzięki którym często-
chowianie mogą takich autorów 
jak,się w tym roku spotkać z twór-
czością  np. Mariusz Szczygieł, 
Michał Nogaś, Przemysław Cza-

pliński czy Olga Drenda.
W programie tegorocznego Festi-
walu można spodziewać się rów-
nież takich nazwisk, jak: Marta 
Dzido, Anna Mazurek, Bolesław 
Chromry, Wojciech Chmielarz, 
Marcin „Okoń” Okoniewski.
- Nie zabraknie więc okazji do 
spotkań ze znakomitymi osobisto-
ściami środowiska literackiego, 
dyskusji na tematy ważne, poważ-
ne oraz wychodzące z niszy i pola 
kultury popularnej, oraz działań 
prowokujących odbiorców do nie-
oczywistego wysiłku intelektual-
nego – zapewniają organizatorzy.

Festiwalowe informacje można 
śledzić na bieżąco na stronie in-
ternetowej: festiwalczytaj.pl oraz 
na profilach mediów społeczno-
ściowych, głównie na Facebooku: 
facebook.com/czytaj. 

Można pomóc dzieciom
Po raz 18. odbędzie się 

w Częstochowie akcja cha-
rytatywna „Nowy plecak 

na nowy rok szkolny”. W akcji 
organizowanej pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk 
i Radnego Miasta Częstochowy 
Dariusz Kapinos częstocho-
wianie zbierają pieniądze na 
ufundowanie plecaków szkol-
nych z wyprawką szkolną dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
z terenu miasta.
Wręczenie plecaków odbędzie się 
8 września , podczas finału akcji 
„Nowy plecak na nowy rok szkol-
ny” w Parku Lisiniec. Będzie moż-
na dobrze się pobawić, jednocze-
śnie robiąc coś dobrego.
Dzień wcześniej - 7 września - od-
będą się koncerty promujące to 
wydarzenie. Tegoroczną gwiaz-
dą będzie zespół Video i Mezo. 
W programie gry i zabawy dla 
dzieci i dorosłych. Wystawa psów 
i kotów rasowych, a także konku-
rencje sportowe.
Zbiórka publiczna przepro-
wadzona jest przez Fundacja 
Chrześcijańska Adullam zarów-
no w formie wsparcia rzeczowe-
go, jak i dobrowolnych wpłat na 
wyodrębniony rachunek ban-
kowy Fundacji Chrześcijańskie 

„Adullam” w Banku PEKAO S.A. 
I/O w Częstochowie .
Nr rachunku: 95 1240 1213 1111 
0010 0717 3690.
Organizatorami akcji są: Dariusz 

Kapinos Radny Miasta, Fundacja 
Chrześcijańska Adullam, Funda-
cja Dla Rozwoju, Stowarzyszenie 
Abstynenckie Północ i Miejski 
Dom Kultury w Częstochowie.
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Narysuj swojego wymarzonego zwierzaka

"Lepsza chwila z psem 
lub gekonem niż ze 
smarfonem", pod ta-

kim hasłem Sklep Zoologicz-
no-Ogrodniczy "Oskar" z Czę-
stochowy przygotował konkurs 
plastyczny dla najmłodszych. 
Wygrać można terrarium 
z gekonem, klatkę z chomi-
kiem, a także karmę dla zwie-

rząt i wiele innych ciekawych 
nagród. Warunek jest jeden — 
trzeba narysować swoje wyma-
rzone zwierzątko.
By uczestniczyć w konkursie, wy-
starczy wziąć kredki, papier A4 
i usiąść do rysowania.
- Do zabawy zapraszamy przed-
szkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych z Częstochowy, 
a także powiatów: częstochowskie-
go, myszkowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego oraz radomszczań-
skiego - zachęca Małgorzata Hu-
ras ze sklepu "Oskar". - Na prace 
dzieci czekamy od 2 do 17 wrze-
śnia. Rozstrzygnięcie konkursu 
i wręczenie nagród odbędzie się 
w naszym sklepie w Częstochowie 
przy al. Pokoju 4 o godzinie 10.
Jak opowiadają organizatorzy 
konkursu, zabawa ma uwrażliwić 

najmłodszych na świat zwierząt 
i roślin. W czasach, gdy nawet 
maluchy w wózkach bawią się te-
lefonami czy tabletami, ich zda-
niem warto wrócić do dawnych, 
sprawdzonych metod wychowaw-
czych, gdy dzieci uczono odpo-
wiedzialności, okazywania uczuć 
oraz wrażliwości poprzez kontakt 
z naturą.
Szczegóły i regulamin konkursu 
na fanpagu sklepu na Facebooku.



gazetaregionalna.com     23NR 30 Piątek 30 sierpnia 2019 Edukacja

2037

2037

REKLAMA

REKLAMA

Dobry start na nowy rok szkolny
Program rządowy „Dobry 

Start” to 300 zł wsparcia 
wypłacanego raz w roku 

wszystkim uczniom. Pomoc 
może trafić do ponad 4,6 mln 
uczniów. 
To 300 złotych jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. Co 
ważne, rodziny otrzymają świad-
czenie bez względu na dochód. 
Program obejmuje dzieci wycho-
wujące się zarówno w rodzinach, 
jak i te przebywające w pieczy za-
stępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysłu-
guje raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny dzieci do ukończenia 
przez nie 20. roku życia. Dzie-
ci niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają je do ukończe-
nia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie do-
bry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek. Może to zrobić 
mama lub tata dziecka, opiekun 
prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci 
przebywających w pieczy zastęp-
czej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziec-
ka lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą 
przyjmowane i realizowane przez 
te same instytucje , które realizują 
obecnie świadczenie wychowaw-
cze w ramach programu „Rodzina 
500+”. Chodzi tu o urząd miasta/
gminy, ośrodek pomocy społecz-
nej lub inną jednostkę organiza-
cyjną (np. centrum świadczeń) 
właściwą dla miejsca zamieszka-

nia rodzica ubiegającego się o wy-
prawkę na dziecko (w przypadku 
powiatów świadczenia będą reali-
zowane przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnio-
ski o świadczenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500+” – bę-
dzie można składać już od 1 lipca 
online przez stronę Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 
oraz przez bankowość elektro-
niczną takich banków, jak: Alior 
Bank SA, Bank Millennium SA, 
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy 
SA, Bank Polskiej Spółdzielczości 
SA oraz wybrane zrzeszone Banki 
Spółdzielcze, Credit Agricole Bank 
Polska SA, Getin Noble Bank SA, 
ING Bank Śląski SA, mBank SA, 
Nest Bank S.A, PKO Bank Polski 
SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA 

oraz wybrane zrzeszone Banki 
Spółdzielcze. Możliwość skła-
dania wniosku będzie dostępna 
niebawem również w Banku BGŻ 
BNP Paribas, natomiast Bank Za-
chodni WBK włączy się w akcję 
informacyjną o programie “Dobry 
Start” i będzie zachęcać do złoże-
nia wniosku korzystając z Profilu 
zaufanego.
Od 1 sierpnia wnioski można zło-
żyć także drogą tradycyjną (pa-
pierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć 
do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wspar-

cie?
W przypadku wniosków złożo-
nych w lipcu i sierpniu, rodziny 
wyprawkę otrzymają nie później 
niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych 
miesiącach gminy będą miały 
maksymalnie 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku na jego rozpa-
trzenie i wypłatę świadczenia. 
Złożenie wniosku o świadczenie 
dobry start w lipcu i sierpniu to 
gwarancja wypłaty świadczenia 
nie później niż do 30 września.
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: www.mrpips.gov.pl/
DobryStart (Źródło: MEN)
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Kierowców skontrolować może nie tylko policja drogowa

Inspektorzy transportu 
drogowego uprawnie-
ni są do przeprowa-

dzania kontroli w trans-
porcie drogowym, w tym 
kontroli ruchu drogowe-
go.
Inspektor transportu dro-
gowego, podczas przepro-
wadzania kontroli drogo-
wej, jest uprawniony do 
wydania poleceń i sygna-
łów. Wykonuje on czynno-
ści kontrolne w umundu-
rowaniu oraz posługuje się 
legitymacją służbową i zna-
kiem identyfi kacyjnym, 
a także używa oznakowa-
nego pojazdu służbowego.
Polecenia i sygnały mogą być wy-
dawane przez inspektora:
• pieszego,
• znajdującego się w pojeździe 

lub na pojeździe,
Inspektor w warunkach dosta-
tecznej widoczności podaje sy-
gnały tarczą do zatrzymywania 
pojazdów/ tzw. lizak / lub ręką, 
a w warunkach niedostatecznej 
widoczności - latarką ze światłem 
czerwonym albo tarczą do zatrzy-
mywania pojazdów ze światłem 
odblaskowym lub światłem czer-
wonym.
Inspektor jadący pojazdem sa-
mochodowym może podawać 
kierującemu pojazdem polece-
nia do określonego zachowania 
się za pomocą urządzeń nagła-
śniających, sygnalizacyjnych czy 
świetlnych. Ponadto polecenie za-
trzymania się może zostać poda-
ne przez krótkotrwałe włączenie 
niebieskiego światła błyskowego 
i sygnału dźwiękowego o zmien-
nym tonie w przypadku jazdy za 
kierującym, do którego jest ono 
skierowane.
Polecenie do zatrzymania pojaz-
du podaje się z dostatecznej od-
ległości, w sposób zapewniający 

jego dostrzeżenie przez kierujące-
go pojazdem oraz bezpieczne za-
trzymanie w miejscu wskazanym 
przez inspektora.
W celu dojazdu do miejsca, gdzie 
nie utrudnia to ruchu i nie za-
graża bezpieczeństwu, inspektor 
może wydać kontrolowanemu 
uczestnikowi ruchu polecenie jaz-
dy za pojazdem ITD.
Zasad tych nie stosuje się w razie 
konieczności zatrzymania pojaz-
du, co do którego istnieje uza-
sadnione podejrzenie, iż może on 
zagrażać bezpieczeństwu ruchu 
drogowego ze względu na stan 
techniczny lub zachowanie się 
kierującego.
Inspektor po zatrzymaniu pojaz-
du podaje kierującemu stopień, 
imię i nazwisko oraz przyczynę 
zatrzymania. Rozpoczęcie kontro-
li przez inspektora poprzedzone 
jest okazaniem kontrolowanemu 
legitymacji służbowej. Legityma-
cja, o której mowa upoważnia in-
spektora do dokonania czynności 
kontrolnych.
Przystępując do czynności kon-
trolnych, inspektor może wydać 
polecenie unieruchomienia silni-
ka pojazdu.

W przypadkach uzasad-
nionych względami bez-
pieczeństwa lub uwarun-
kowanych charakterem 
kontroli, inspektor może 
wydać kierującemu pojaz-
dem lub pasażerowi pole-
cenie opuszczenia pojaz-
du.
Inspektor może kierować 
kontrolowanym pojazdem 
w zakresie posiadanego 
uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami, jeżeli jest 
to niezbędne dla:
• dokonania sprawdzenia 
stanu technicznego po-
jazdu, a w szczególności 
skuteczności działania ha-

mulców;
• sprawdzenia masy lub naci-

sku osi pojazdu;
• sprowadzenia pojazdu, któ-

rym kierowała osoba będąca 
w stanie po użyciu alkoho-
lu lub w stanie nietrzeźwo-
ści albo będąca pod wpły-
wem środka odurzającego 
lub działającego podobnie 
do alkoholu, zatrzymanego 
w miejscu zabronionym, do 
miejsca gdzie zatrzymanie 
jest dozwolone.

Od stycznia 2011 r. do Inspekcji 
należy kontrola ruchu drogowego 
nie tylko pojazdów wykonujących 
przewóz drogowy (a więc samo-
chodów osobowych i autobusów 
wykonujących przewóz osób oraz 
pojazdów ciężarowych przewożą-
cych rzeczy o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej powyżej 3,5 tony), 
ale także samochodów osobo-
wych w wymienionych w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym przy-
padkach:
• Jeżeli zachodzi uzasadnio-

ne podejrzenie, że kierujący 
znajduje się pod wpływem 
alkoholu lub środków działa-
jących podobnie do alkoholu;

• Jeżeli kierujący naruszył 
przepisy ruchu drogowe-
go, a to naruszenie zostało 
zarejestrowane za pomocą 
przyrządów kontrolno-po-
miarowych lub urządzenia 
rejestrującego;

• Jeżeli kierujący rażąco naru-
szył przepisy ruchu drogowe-
go lub spowodował zagroże-
nie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Dokonując zatrzymania, inspek-
torom przysługują uprawnienia 
takie, jakie mają funkcjonariusze 
Policji, mają prawo wylegitymo-
wać kierującego, sprawdzić do-
kumenty (prawo jazdy, dowód 
rejestracyjny, dowód zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiąz-
kowego OC lub stwierdzającego 
opłacenie składki), mogą również 
sprawdzić stan trzeźwości kieru-
jącego oraz stan techniczny po-
jazdu.

(Źródło: GITD)
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Korytarze życia i jazda na suwak w uzgodnieniach międzyresortowych

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza konkurs „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 20

Minister Infrastruktury 
skierował do uzgod-
nień międzyresorto-

wych projekt nowelizacji usta-
wy - Prawo o ruchu drogowym, 
wprowadzający przepisy doty-
czące tworzenia drogowych 
korytarzy życia oraz jazdy na 
suwak.
Celem projektu jest stworzenie 
jednoznacznych zasad zachowa-
nia kierowców w dwóch istotnych 
dla bezpieczeństwa i płynności 
ruchu drogowego sytuacjach: gdy 
zachodzi potrzeba umożliwienia 
służbom ratowniczym szybkie-

go dotarcia na miejsce zdarzenia 
drogowego, a także gdy występuje 

zwężenie drogi ograniczające licz-
bę dostępnych pasów.

W przypadku korytarzy życia 
przepisy będą określały zasa-
dy tworzenia przez kierujących 
wolnej przestrzeni dla pojazdów 
służb ratunkowych oraz ustępo-
wania im pierwszeństwa, w tym 
właściwy kierunek zmiany pasa 
ruchu w celu stworzenia koryta-
rza.

W przypadku jazdy na suwak 
przepisy precyzyjnie określą za-
sady pierwszeństwa jazdy z po-
szczególnych pasów ruchu, gdy 
następuje zmniejszenie ich liczby, 
a w miejscu zwężenia powstaje 

zator. Sformalizują też zasadę na-
przemiennego wjazdu po jednym 
pojeździe z każdego pasa ruchu.
Propozycje Ministerstwa Infra-
struktury są zbliżone do spraw-
dzonych od lat rozwiązań funk-
cjonujących w wielu w krajach 
Europy.
Projekt powstał w ramach dzia-
łań zapisanych w Programie re-
alizacyjnym na lata 2018-2019 
do Narodowego Programu Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
2013-2020, za który odpowie-
dzialna jest Krajowa Rada Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.

Ministerstwo Infra-
struktury już po raz 
drugi zaprasza polskie 

miasta i gminy do udziału w 
konkursie o nagrody Mini-
stra Infrastruktury w polskiej 
kampanii Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważonego Trans-
portu (ETZT 2019).
Kampania ETZT trwa od 16 do 
22 września każdego roku. Ma 

na celu promowanie zrównowa-
żonego transportu w miastach i 
gminach oraz zmianę zachowań 
mieszkańców.
W 2019 roku hasło kampanii – 
„Bezpieczny ruch pieszy i rowero-
wy" – kładzie nacisk na aktywne 
środki transportu indywidualne-
go oraz korzyści, jakie mogą one 
przynieść naszemu zdrowiu i 
środowisku. Slogan „Chodź z 
nami!" zachęca do aktywności i 
przełamania codziennej rutyny 
siedzącego trybu życia, zwłaszcza 
podczas codziennych podróży, 
przyczyniając się do kształtowa-
nia prozdrowotnych i proekolo-

gicznych zachowań mieszkańców.
Celem konkursu jest nagrodzenie 
polskich miast i gmin oraz grup 
ludzi, organizacji pozarządowych, 
partnerów społecznych, instytu-
cji badawczych/dydaktycznych, 
władz lokalnych/krajowych, in-
stytucji publicznych i przedsię-
biorstw publicznych/prywatnych 
za inicjatywy podejmowane w 
ramach tegorocznej kampanii 
ETZT.
Nagrody Ministra w kampanii 
ETZT mają charakter honorowy 
i będą przyznawane w 4 katego-
riach konkursowych:
nagroda ETZT za najlepszą kam-

panię lokalną – dla dużego mia-
sta/gminy (powyżej 50 000);
nagroda ETZT za najlepszą kam-
panię lokalną – dla małego mia-
sta/gminy (poniżej 50 000 miesz-
kańców);
nagroda ETZT za najbardziej 
innowacyjne działanie, aktyw-
ność – dla miasta, gminy, grupy 
ludzi, organizacji pozarządowej, 
partnera społecznego, instytucji 
badawczej/dydaktycznej, wła-
dzy lokalnej/krajowej, instytucji 
publicznej, przedsiębiorstwa pu-
blicznego/prywatnego.
wyróżnienie ETZT dla najbardziej 
aktywnego województwa.

Szczegółowe warunki uczestnic-
twa oraz wzory formularzy kon-
kursowych określa Regulamin. 
Właściwe formularze konkursu 
oraz data rozpoczęcia i zakończe-
nia ich przysyłania zostaną opu-
blikowane na stronie interneto-
wej Ministerstwa Infrastruktury 
w terminie późniejszym.
Dodatkowych informacji o prze-
biegu konkursu udziela Maria 
Perkuszewska, tel. (22) 630 12 
09, e-mail: maria.perkuszew-
ska@mi.gov.pl

(źródło: Ministerstwo Infrastruk-
tury)
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Nowa forma czasowej rejestracji
Wpołowie lipca we-

szły w życie przepisy 
nowelizacji ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, 
wprowadzające nową formę 
czasowej rejestracji pojazdów 
- profesjonalną rejestrację 
pojazdów. Wraz z nimi wejdą 
w życie dwa rozporządzenia 
wykonawcze Ministra Infra-
struktury, w tym rozporządze-
nie w sprawie profesjonalnej 
rejestracji pojazdów, stoso-
wanych oznaczeń oraz opłat 
związanych z profesjonalną 
rejestracją pojazdów (Dz. U. z 
2019 r. poz. 546) określające 
m.in. wzór blankietu profe-
sjonalnego dowodu rejestra-
cyjnego oraz profesjonalnych 
tablic rejestracyjnych.

Profesjonalna tablica rejestra-
cyjna - jednorzędowa
Profesjonalna rejestracja umożli-
wi fi rmom przeprowadzanie jazd 
testowych niezarejestrowanymi 
wcześniej na terytorium RP lub za 
granicą pojazdami, bez koniecz-
ności rejestracji każdego z nich w 
urzędzie.
Nowe regulacje uproszczą dzia-
łalność przedsiębiorców, odciążą 
je od części obowiązków admini-
stracyjnych, będą też służyć legal-
nemu czasowemu użytkowaniu 

pojazdów w ruchu drogowym. 
Nowe rozwiązania są odpowie-
dzią na postulaty branży motory-
zacyjnej (w tym dealerów) i jed-
nostek badawczych.
Zgodnie z nowymi przepisami 
dokumentem zaświadczającym o 
dopuszczeniu do jazdy testowej 
pojazdu samochodowego, moto-
roweru, ciągnika rolniczego lub 
przyczepy będzie profesjonalny 

dowód rejestracyjny wraz z zale-
galizowanymi profesjonalnymi 
tablicami rejestracyjnymi.
Blankiet profesjonalnego dowodu 
rejestracyjnego będzie wypełnia-
ny przez starostę oraz podmiot 
uprawniony.
Podmioty uprawione
Profesjonalnym dowodem reje-
stracyjnym i profesjonalnymi ta-
blicami rejestracyjnymi będą mo-
gli posługiwać się przedsiębiorcy 
z siedzibą lub oddziałem w Polsce 
(w przypadku przedsiębiorcy po-
siadającego siedzibę za granicą), 
zajmujący się produkcją, dystry-

bucją lub badaniami pojazdów, a 
także jednostki uprawnione (np. 
Instytut Transportu Samocho-
dowego) lub jednostki badawcze 
producentów.

Jak uzyskać profesjonalny do-
wód rejestracyjny
Organem dokonującym profesjo-
nalnej rejestracji pojazdów będzie 
starosta. Decyzję o profesjonal-
nej rejestracji i wydaniu dowodu 
(czyli blankietu i tablic rejestra-
cyjnych) podejmie on po wnie-
sieniu przez podmiot uprawniony 
opłaty administracyjnej i ewiden-
cyjnej oraz dołączeniu wymaga-
nych ustawą dokumentów. Taka 
rejestracja będzie obowiązywała 
przez rok. Uprawione podmioty, 
oprócz producentów, będą mo-
gły zamówić nie więcej niż 100 
blankietów. Opłata za wydanie 
decyzji o profesjonalnej rejestra-
cji pojazdów wyniesie 100 zł, a za 
blankiet profesjonalnego dowodu 
rejestracyjnego – 10 zł. Starosta – 
w określonych przypadkach – bę-
dzie mógł uchylić decyzję, np. gdy 
podmiot uprawniony przekazał 
blankiety i tablice innemu użyt-
kownikowi. Taka decyzja będzie 
podlegać rygorowi natychmiasto-
wej wykonalności.
Obowiązki podmiotu upraw-
nionego

Profesjonalny dowód rejestracyj-
ny będzie ważny 30 dni od daty 
wypełnienia. Jeśli zostanie wyda-
ny na wniosek jednostki upraw-
nionej lub jednostki badawczej 
producenta, to blankiet będzie 
ważny 6 miesięcy (procedury i 
badania homologacyjne trwa-
ją dłużej niż 30 dni). Podmiot 
uprawniony w ciągu 30 dni od 
wygaśnięcia albo uchylenia de-
cyzji o profesjonalnej rejestracji 
pojazdu będzie musiał zwrócić 
staroście blankiety, dowody re-
jestracyjne oraz tablice rejestra-
cyjne. Jeśli tego nie zrobi będzie 
miała zastosowanie sankcja (kara 
pieniężna).
Podmiot uprawniony będzie tak-
że zobowiązany prowadzić wykaz 
pojazdów użytkowanych przez 
niego w ruchu drogowym (doce-
lowo - w systemie teleinforma-
tycznym obsługującym centralną 

ewidencję pojazdów). Jeśli tego 
nie zrobi, będzie miała zastoso-
wanie również sankcja (kara pie-
niężna).
Prowadzenie jazd testowych
Pojazd zarejestrowany na nowych 
zasadach będzie mógł być prowa-
dzony przez podmiot uprawniony 
lub jego pracownika, kierowcę za-
trudnionego przez producenta na 
podstawie umowy cywilno-praw-
nej, a także przez klienta - osobę 
zainteresowaną zakupem pojaz-
du, ale w obecności podmiotu 
uprawnionego albo jego pracow-
nika.
Nowe przepisy pozwolą również 
na gromadzenie odpowiednich 
danych w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów oraz umożliwią sku-
teczne sprawdzanie uprawnień do 
profesjonalnej rejestracji pojaz-
dów przez organy kontroli ruchu 
drogowego.
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Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego opracowane
- Od wielu lat w Pol-

sce obserwujemy 
znaczny wzrost 

zainteresowania ruchem ro-
werowym, w związku z tym 
wzrosło także zapotrzebowa-
nie na rozwój bezpiecznej i 
funkcjonalnej infrastruktury 
dla rowerzystów. Przedstawi-
ciele zarządców dróg, dzięki 
opracowanym z inicjatywy 
Ministerstwa Infrastruktury 
Wytycznym bezpiecznego ru-
chu rowerowego będą mogli 
skorzystać z gotowych pomy-
słów na budowę, eksploatację 
i utrzymanie w należytym sta-
nie technicznym infrastruk-
tury rowerowej. Zastosowa-
nie rozwiązań z wytycznych 
pozwoli na znaczną poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i polepszenie relacji po-
między użytkownikami dróg 
– powiedział minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk.

Wytyczne bezpiecznego ruchu 
rowerowego
Mając na uwadze bezpieczeństwo 
rowerzystów w ruchu drogowym, 
Sekretariat Krajowej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, 
działającej przy Ministerstwie 
Infrastruktury, zlecił opracowa-
nie Wytycznych bezpiecznego 

ruchu rowerowego. Opracowa-
nie to zostało zarekomendowane 
przez Ministra Infrastruktury do 
stosowania przez wszystkich za-
rządców dróg i ulic, projektantów 
infrastruktury drogowej oraz in-
westorów jako standard.
Wytyczne bezpiecznego ruchu 
rowerowego zostały zrealizowa-
ne przez Instytut Transportu Sa-
mochodowego oraz firmę Teresa 
Zamana M&G Consulting Marke-
ting z Warszawy.
Badania parametrów ruchu rowe-
rowego
Wytyczne bezpiecznego ruchu 
rowerowego powstały m.in. w 
wyniku badań terenowych prze-
prowadzonych w 80 różnych lo-
kalizacjach na terenie kraju. Ba-
dania te objęły 16 różnych typów 
istniejącej infrastruktury prze-
znaczonej dla ruchu rowerowego, 
głównie pod kątem jej czytelności, 
wygody użytkowania i bezpie-
czeństwa ruchu. Badano także pa-
rametry ruchu rowerowego, takie 
jak natężenie i prędkość ruchu, 
widoczność, przejezdność w ob-
rębie skrzyżowań, itp. W trakcie 
realizacji zamówienia prowadzo-
ne były m.in. badania ankietowe 
wśród użytkowników infrastruk-
tury rowerowej, a także kierow-
ców innych pojazdów, pieszych 
oraz zarządców dróg.

Szerokie konsultacje
Pod koniec 2018 r. opraco-
wanie zostało udostępnione 
do szerokich konsultacji, w 
których wzięli udział przed-
stawiciele środowisk rowe-
rowych zrzeszonych w róż-
nych organizacjach, w tym 
o zasięgu ogólnopolskim, 
zarządcy dróg samorządo-
wych, przedstawiciele orga-
nów zarządzających ruchem 
drogowym oraz indywidu-
alni użytkownicy rowerów. 
Wiele ze zgłoszonych w 
trakcie konsultacji uwag i 
wniosków zostało uwzględ-
nionych w opracowaniu.

Zakres opracowania
Wytyczne składają się z dwóch 
części, obejmujących:
Wytyczne organizacji bezpieczne-
go ruchu rowerowego - Podręcz-
nik
Katalog przykładowych roz-
wiązań infrastruktury dla ro-
werzystów
Opracowanie stanowi oczekiwa-
ny od wielu lat, cenny materiał 
dla jednostek samorządu teryto-
rialnego różnych szczebli planu-
jących realizację infrastruktury 
przeznaczonej dla ruchu rowe-
rowego. Katalog przykładowych 
rozwiązań infrastruktury dla 

rowerzystów zawiera schematy 
bezpiecznych rozwiązań geome-
trycznych i organizacji ruchu, 
zdjęcia przykładowych rozwiązań, 
kryteria i warunki ich stosowania, 
czy też schematy przykładowych 
konstrukcji nawierzchni. W kata-
logu ujęto ponadto jednostkowe 
kalkulacje cenowe, które mogą 
stanowić pomoc przy szacowaniu 
kosztów poszczególnych inwesty-
cji.
 - Wzrastająca popularność ro-
werów i troska o bezpieczeństwo 
rowerzystów wymagają stworze-
nia odpowiedniej infrastruktu-
ry, która z jednej strony spełni 
pokładane w niej oczekiwania, 
z drugiej zaś nie będzie powo-

dowała konfliktów z 
innymi uczestnikami 
ruchu. Odpowiedzią 
na te potrzeby jest 
opracowanie Wytycz-
ne bezpiecznego ruchu 
rowerowego, które jest 
źródłem fachowej wie-
dzy dla samorządow-
ców, w tym praktyków 
zajmujących się bez-
pieczeństwem ruchu 
drogowego. Opraco-
wanie stanowi także 
zbiór praktycznych 
wskazówek jak organi-
zować bezpieczne śro-
dowisko drogowe dla 

rozwijającego się ruchu rowero-
wego, jak planować sieci dróg dla 
rowerów, jakie rozwiązania orga-
nizacji ruchu zapewnią wygodę 
i bezpieczeństwo w konkretnych 
warunkach drogowych – powie-
dział dyrektor Instytutu Trans-
portu Samochodowego prof. Mar-
cin Ślęzak.
Wytyczne bezpiecznego ruchu 
rowerowego to kolejne opracowa-
nie, które ma na celu ułatwienie 
budowy bezpiecznej, przyjaznej 
użytkownikom i funkcjonalnej 
infrastruktury transportowej w 
Polsce.
(źródło: Ministerstwo Infrastruk-
tury)
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Urządzamy małą sypialnie. Jak to zrobić?
Sypialnia to jedno z najważ-

niejszych miejsc w każdym 
domu czy mieszkaniu. To 

tam odpoczywamy po ciężkim 
dniu pracy, często jest to też 
jedyne pomieszczenie, gdzie 
możemy spędzić trochę czasu 
z partnerem. 

Nic zatem dziwnego, że podczas 
urządzania chcemy, by nasza sypial-
nia była jak najbardziej komfortowa 
i przytulna. Niestety, poza oczywiście 
budżetem, znacząco może ograniczyć 
nas metraż. Co w przypadku, kiedy 
sypialnia jest niewielka i wymarzone 
wyposażenie najzwyczajniej w świe-
cie się tam nie zmieści? Czy można 
jakoś zagospodarować przestrzeń 
tak, by znalazły się w niej wszystkie 
najbardziej potrzebne sprzęty?

Mała sypialnia – kolory mają 
znaczenie
Podobają nam się ciemne, intensyw-
ne kolory na ścianach czy podłodze? 
Niestety powinniśmy z nich zrezy-
gnować w przypadku pomieszczeń 
o niewielkim metrażu. Położenie ma-
honiowych paneli oraz pomalowanie 
ścian na ciemny fiolet sprawią, że 
mała sypialnia będzie się wydawała 
jeszcze mniejsza. Dlatego powinni-
śmy wybierać farby jasne, pastelowe, 
które sprawią, że pokój będzie wy-
dawał się bardziej przestronny.  By 
sypialnia nie wyglądała na sterylnie 
czystą – wbrew pozorom utrzymanie 
wszystkiego w bieli automatycznie 

nie sprawi, że wystrój będzie pre-
zentował się dobrze – akcenty kolo-
rystyczne zachowajmy w przypadku 
dodatków. Pstrokate poduszki, cie-
kawe grafiki na ścianach bądź miękki 
dywanik w żywym, ciepłym odcieniu 
sprawią, że wnętrze nie będzie nudne 
i zbyt jednolite.

Mała sypialnia – łóżko
Łóżko to najważniejszy element wy-
posażenia, które jednocześnie, nie-
stety, zajmuje też najwięcej miejsca. 
Łoże małżeńskie zajmie centralne 
miejsce w pomieszczeniu i jeśli nie 
dobierzemy go odpowiednio, zdomi-
nuje cały wystrój. Na pewno musimy 
zrezygnować z masywnych modeli 
wyposażonych w baldachim. Takie 
łóżka może i prezentują się eksklu-
zywnie, jednak jeszcze bardziej ogra-
niczą dostępną przestrzeń.
Właściciele niewielkich sypialni po-
winni się zainteresować łóżkami 
z dodatkowymi udogodnieniami. Je-
śli rama będzie wystarczająco wyso-
ka, pod materacem znajdzie się spo-
ro miejsca na składowanie różnych 
rzeczy. Możemy wówczas dokupić 
wsuwane szuflady, gdzie schowamy 
drobiazgi, które nie są nam na co 
dzień potrzebne. Wiele sklepów ofe-
ruje także łóżka z wbudowanymi po-
jemnikami na pościel. Dzięki temu 
nie musimy się już przejmować, 
gdzie będziemy trzymać prześciera-
dła i poszewki na zmianę.

Ciekawym i zarazem funkcjonalnym 

rozwiązaniem są łóżka z wbudowa-
nymi półkami. Możemy tam ułożyć 
np. książki, tym samym rezygnując 
z zakupu regału, który mógłby zająć 
bardzo dużo miejsca. Jeśli marzymy 
o łóżku z zabudowanym wezgło-
wiem, również możemy zdecydo-
wać się na takie z półeczkami, gdzie 
możemy poukładać przedmioty co-
dziennego użytku, by zawsze mieć je 
pod ręką.Niektóre osoby, zwłaszcza 
te, które mieszkają w małych kawa-
lerkach, decydują się czasem na po-
łożenie materaca bezpośrednio na 
podłodze. 
Pozwala to nie tylko na zaoszczędze
nie pieniędzy, ponieważ nie musimy 
kupować ramy i stelaża, ale także 
znacząco zmniejszy zajmowaną 
przestrzeń. Materac na podłodze 
wygląda bardzo nowocześnie, nieste-
ty na dłuższą metę takie miejsce do 
spania może okazać się szko

dliwe dla zdrowia, szczególnie dla 

kręgosłupa. Traktujmy to zatem jako 
krótkotrwałe rozwiązanie, zanim 
znajdziemy łóżko idealne. Alternaty-
wą może być także łóżko na antresoli. 
Materac do spania znajdzie się wów-
czas na piętrze, a poniżej pozostanie 
wolna powierzchnia do zagospoda-
rowania. Jeśli pracujemy z domu, 
możemy sobie tam urządzić niewiel-
kie biuro z wygodnym biurkiem i do-
brym oświetleniem.

Mała sypialnia – meble
Zamiast wydawać pieniądze na kil-
ka małych komód i stolik nocny, 
lepiej zainwestować w jedną, dużą 
szafę wykonaną z jasnego drewna. 
Jeśli dodatkowo zdecydujemy się na 
umieszczenie jej we wnęce, rozmiar 
mebla nie będzie tak rzucał się w oczy 
ani nie zabierze zbyt wiele cennych 
metrów kwadratowych. 
Zamiast ustawiać przy łóżku stojącą 
lampę, lepiej zdecydować się na mi-
nimalistyczne oświetlenie wbudowa-

ne w ścianę nad wezgłowiem. Wie-
czorami będziemy mogli swobodnie 
poczytać. Do przechowywania ideal-
nie nadadzą się ozdobne, kartonowe 
pudła lub kosze wiklinowe, które nie 
zajmują dużo miejsca, a jednocześnie 
są bardzo pojemne. 

Oczywiście w przypadku małej sy-
pialni raczej odpada wstawienie do 
niej fotela bądź stolika nocnego. Fo-
tele lepiej ustawić w salonie, a jeśli 
czasem zamarzy nam się zjedzenie 
śniadania w łóżku (bądź będziemy 
chcieli trochę popracować na lapto-
pie), na rynku istnieje wiele rozkła-
danych stolików, które w razie po-
trzeby zapewnią nam odpowiednią 
podkładkę. 

Mała sypialnia – jak optycznie 
powiększyć?
Jeśli poświęcimy odpowiednio dużo 
uwagi wszystkim szczegółom, może-
my sprawić, że mała sypialnia będzie 
wyglądała elegancko, a jednocześnie 
nie wywoła wrażenia ciasnoty. Nie 
wieszaj w oknach grubych, ciężkich 
firan – dużo lepiej sprawdzą się zsu-
wane rolety, które w razie potrzeby 
odgrodzą nas od słońca, a jednocze-
śnie nie ograniczą dostępu do natu-
ralnego światła. Ściany zapełnione 
zdjęciami i obrazami mogą odwrócić 
uwagę od niewielkiego metrażu.

(ibudujemy.pl)

Dom
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SZYBKI, DOGODNY DOJAZD: 
CENTRUM CZĘSTOCHOWY, KATOWICE, ŚLĄSK, LOTNISKO

ZIELONE  ZACISZEZIELONE  ZACISZE
Osiedle

EKOLOGICZNE osiedlezielonezacisze.pl
505 193 002

ZAMIESZKAJ W NOWOCZESNYM DOMU, KTÓRY OSZCZĘDZA ENERGIĘ!
Nowe osiedle „ZIELONE ZACISZE” budowane zgodnie z WT 2021 r

WCzęstochowie trwa 
budowa I etapu no-
wego osiedla ener-

gooszczędnych domów jed-
norodzinnych w zabudowie 
szeregowej i bliźniaczej. 

Inwestycja realizowana jest po-
śród zielonych terenów ulicy Jana 
Skrzetuskiego, a do jej budowy 
użyto materiały, spełniające wy-
sokie standardy energetyczne 
oraz nowoczesne instalacje  (mię-

dzy innymi zastosowano rekupe-
rację, czyli odzysk ciepła), dzięki 

czemu Osiedle już dziś spełnia 
unijne regulacje i normy energe-
tyczne przewidziane dopiero na 
2021 rok.

„Zielone Zacisze” to unikalny 
projekt dedykowany osobom po-
szukującym wysokiego standar-
du i jakości oraz niskiego kosztu 
użytkowania. 

Dogodne położenie osiedla za-
pewnia ciszę i swobodę z dala 

od zgiełku życia miejskiego, 
jednocześnie zapewniając 

komfort wynikający z możli-
wości szybkiego dojazdu do 
centrum miasta, trwającego 
zaledwie 10 minut. Położenie 
osiedla „Zielone Zacisze” po-
siada również bardzo szybki 
i dogodny dojazd na Śląsk, do 
Katowic, czy na lotnisko.

Osiedle „Zielone Zacisze” wy-
różnia się nowoczesną, estetyczną 
architekturą, przemyślaną zabu-
dową, funkcjonalnym układem 
pomieszczeń pozwalającym na 
swobodną aranżację powierzch-
ni, spokojnym sąsiedztwem oraz 
ekologicznym charakterem, dzię-
ki możliwości instalacji odna-
wialnych źródeł energii, takich 
jak instalacje fotowoltaiczne /
wykonany projekt/ czy instalacje 
solarne.
Energooszczędny charakter bu-
dynków „Zielonego Zacisza”
niesie za sobą nie tylko zalety 
ekonomiczne, ale także zapew-
nia przyjazny klimat panujący we 
wnętrzu mieszkań, poprzez stały 
dopływ świeżego powietrza i sta-
bilnej temperatury.

WSZYSTKIE NASZE DOMY 
POSIADAJĄ INSTALACJE RE-

KUPERACJI (ODZYSK ENER-
GII), CO PRZEKŁADA SIĘ NA  
ZNACZNĄ OBNIŻKĘ KOSZ-
TÓW OGRZEWANIA BUDYN-
KU. REKUPERACJA PRZY 
UŻYCIU WŁAŚCIWYCH FIL-
TRÓW W REKUPERATORZE 
ZAPEWNIA CZYSTE, POZBA-
WIONE EWENTUALNEGO 
SMOGU POWIETRZE, W CA-
ŁYM DOMU !!!

Bryły budynków, mimo tego, 
że znajdują się w zabudowie 
szeregowej zostały zaprojekto-
wane tak, aby ich mieszkańcy 
mogli cieszyć się jak najwięk-
szym komfortem przestrzeni 
osobistej. Budynki na parterze 
posiadają niezwykle wygodne 
i duże patio, które z powodze-
niem może zostać przekształ-
cone w ogród zimowy lub do-
datkowy pokój. Na piętrze zaś 
znajduje się kameralny taras.

Atutem „Zielonego Zacisza” są 
duże okna i drzwi tarasowe, któ-
re scalają dom z patio i ogrodem, 
który jak na budynek szeregowy 
jest wyjątkowo duży (działka 303 
m2). Przestrzeń domu jest nie-
zwykle doświetlona zapewniając 

dopływ mnóstwa naturalnego 
światła.

Ogród zabaw zaprojektowany 
został z niezwykłą starannością 
i różnorodnością. Usytuowany 
jest na działce o powierzchni ok 
400 m2. Jest to miejsce przezna-
czone zarówno dla dzieci jak i do 
wypoczynku osób dorosłych. 

Teren Osiedla będzie ogrodzony, 
co gwarantuje bezpieczeństwo 
i prywatność jego mieszkańcom. 

Domy będą oddane w stanie 
deweloperskim, ze wszystki-
mi instalacjami oraz  kotłownią 
z nowoczesnym piecem gazowym. 
Pozostanie właściwie tylko koń-
cowa aranżacja wnętrz. 

Do końca września cena jed-
nego szeregowca  to 484 500 
zł brutto.

Inwestorem jest, istniejąca na 
rynku od ponad 30 lat, często-
chowska fi rma budowlano-in-
stalacyjna INERGIS  S.A., znana 
z rzetelności i profesjonalizmu 
jest gwarancją dobrego wykona-
nia i wiarygodności.
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Wykończenie dachu od spodu – blacha podbitkowa
Możliwości wykończenia 

dachu jest bardzo wiele. 
W zależności od naszych 

potrzeb i stylu domu, można zde-
cydować się na blachodachówkę, 
blachę trapezową, dachówkę ce-
ramiczną, gonty bitumiczne itd. 
Przy zachowaniu odpowiednich 
środków ostrożności i popraw-
nym montażu, niemal każde po-
krycie dachowe przetrwa przez 
wiele lat w nienaruszonym sta-
nie. Jednak pokrycie dachowe 
to nie koniec prac przy budowie 
domu. Warto się też zatroszczyć 
o odpowiednie zabezpieczenie 
wykorzystanych materiałów. 
Jednym z takich rozwiązań jest 
podbitka dachowa. 
Jak wygląda podbitka dachowa i po 
co się ją stosuje?
Podbitka dachowa – do czego słu-
ży? To spodnia część okapu, która 
nie tylko zabezpiecza dach, ale pełni 
też funkcje dekoracyjne. Chroni ele-
wację i więźbę dachową przed szko-
dliwymi warunkami atmosferyczny-
mi, zapobiega też zakładaniu gniazd 
przez ptaki i owady. Niezakryty od 
dołu okap nie prezentuje się zbyt es-
tetycznie. Podbitka eliminuje to wra-
żenie, pozwalając też na zamontowa-
nie dodatkowego oświetlenia.
Podbitka dachowa nie jest niezbęd-
nym elementem wykończenia domu. 
Wszystko zależy od naszych potrzeb 
i preferencji. Owszem, ma właści-
wości ochronne, jednak jej brak nie 
zaburzy w żaden sposób konstrukcji 
dachu. O ile krokwie zostały popraw-

nie zamontowane, nie trzeba ich 
zakrywać, jednak gdy deski zostały 
brzydko ułożone bądź wystaje spod 
nich warstwa izolacyjna, podsufitka 
zamaskuje ten mankament. Pamię-
tajmy też, że zmienne temperatury 
i nasilone opady mogą uszkodzić 
dach, a w przypadku zamontowania 
podbitki zminimalizujemy wpływ 
pogody na trwałość wykorzystanych 
materiałów. 
Rodzaje podbitek dachowych
Podbitki dachowe mogą być wyko-
nane z różnych materiałów:
podbitka z drewna (najczęściej 
sosnowego lub świerkowego) – 
drewniane deski wykorzystane do 
podbitki muszą być odpowiednio 
wysuszone. Stworzona z nich war-
stwa ma właściwości termoizolacyj-
ne i przy okazji efektowny wygląd. 
Trzeba jedynie pamiętać o zastoso-
waniu preparatów impregnujących;
podbitka z PVC – PVC to nie tylko 
materiał prosty w samodzielnym 
montażu, ale też bardzo odporny na 
działanie czynników zewnętrznych. 
Podbitkę z PVC można łatwo wyczy-
ścić, ponadto, po jej wykorzystaniu, 
nie trzeba się obawiać o pojawienie 
się korozji czy rozwój pleśni;
podbitka dachowa z blachy stalowej 
lub aluminiowej – niezwykle trwała 
i lekka, nieulegająca uszkodzeniom.
Blacha podbitkowa
Najczęściej wykonana z paneli stalo-
wych. Czasem do tego celu wykorzy-
stuje się także blachę trapezową, o ile 
wysokość jej profili nie przekracza 20 

mm. Choć podbitki z PVC są wytrzy-
małe, to jednak przy użyciu tych bla-
szanych mamy najmniejszą szansę 
na to, że powstaną jakieś odkształce-
nia. Dodatkowo, jeśli zainwestujemy 
w blachę ocynkowaną, zapobiegnie-
my powstawaniu korozji. Pozostałe 
rodzaje trzeba odpowiednio zabez-
pieczać, żeby z czasem nie pojawiła 
się na nich rdza.
Jak zamontować podbitkę dachową?
Do zamontowania podbitki dacho-
wej dobrze wynająć ekipę fachow-
ców. Jest to szczególnie wskazane w 
przypadku podbitek blaszanych, po-
nieważ do ich cięcia wykorzystywane 
są specjalistyczne narzędzia, dlatego 
lepiej zostawić to w rękach profesjo-
nalistów. Zanim jednak przystąpimy 
do prac, musimy dokładnie wymie-
rzyć odległość między okapem a ele-
wacją. Tylko dzięki temu będziemy 
wiedzieli, ile dokładnie materiału 
potrzeba i tym samym zoptymalizu-
jemy koszty.
Montaż podbitki dachowej powin-
niśmy zacząć od przymocowania 
deski czołowej i listwy montażowej. 
Tę ostatnią przytwierdza się do łat 
montażowych przy użyciu długich 
gwoździ. Musimy przy tym pamię-
tać, by każdy z elementów konstruk-
cji był odporny na rdzę. Do tak przy-
gotowanego podłoża przytwierdza 
się materiał właściwy, np. drewniane 
deski, panele PVC lub panele blasza-
ne. Należy je przybić do łat montażo-
wych w miejscach, gdzie znajdują się 
wycięcia listwy.

Podbitka dachowa – jak ukła-
dać? Najważniejsze jest zachowanie 
odpowiedniego odstępu pomię-
dzy poszczególnymi elementami, 
w przeciwnym wypadku może się 
pofalować i odkształcić, szczególnie 
podczas surowych warunków po-
godowych. Zbyt szczelna warstwa 
wpływa negatywnie na cyrkulację 
powietrza, a brak odpowiedniej wen-
tylacji sprawi, że dach może zacząć 
pleśnieć. Trzeba też pamiętać, że jeśli 
podbitka jest zrobiona z drewna, po 
zamontowaniu powinna zostać po-
kryta powłoką impregnującą. Gdy 
podbitka jest gotowa, można przejść 
do montażu rynien.
Ile kosztuje zamontowanie podbitki 
dachowej?
Oczywiście do ceny wykonania pod-
bitki dachowej trzeba włączyć zakup 
wszystkich elementów, jak i koszt 
wynajęcia ekipy robotniczej. Wiele 

też zależy od tego, z jakiego materia-
łu będzie zrobiona podbitka. Ceny 
drewnianych wynoszą mniej więcej 
30-40 zł za 1 m², z kolei panele PCV 
kosztują około 20-30 zł za 1 m².
Czy w podbitce dachowej można za-
montować oświetlenie?
Jak najbardziej, to jedna z wielu zalet 
takiego wykończenia elewacji. Trze-
ba jedynie pamiętać, by lampy były 
wyposażone w specjalne nakładki, 
które będą chroniły przed wilgocią i 
przy okazji odprowadzały gromadzą-
ce się ciepło. Najczęściej w podbit-
kach dachowych montuje się lampy 
typu LED lub żarówki halogenowe. 
Jeśli chcemy dodać coś takiego do 
naszej podbitki, w tym przypadku 
również najlepiej skorzystać z pomo-
cy fachowców. Mocowanie instalacji 
elektrycznej wiąże się z dużymi ryzy-
kiem, dlatego trzeba do tego podejść 
ze szczególną ostrożnością. 
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Sztachety metalowe na ogrodzenie – wady i zalety

Metalowe ogrodzenia 
należą aktualnie do 
najpopularniejszych. 

Można je spotkać zarówno 
na osiedlach domów jedno-
rodzinnych, jak i przy obiek-
tach przemysłowych, garażach 
bądź działkach – zarówno tych 
budowlanych, jak i rekreacyj-
nych. Szeroki wybór ogrodzeń 
metalowych pozwala nam na 
dopasowanie danego modelu 
do stylu naszego domu. Jed-
nym z trwałych rozwiązań jest 
z pewnością wykorzystanie 
sztachet metalowych, które 
sprawdzą się zdecydowanie 
lepiej niż te tradycyjne, drew-
niane. Czy zatem warto zde-
cydować się na wybudowanie 
takiego płotu?

Rodzaje ogrodzeń metalowych
Decydując się na ogrodzenie 
z metalu, mamy do wyboru kilka 
możliwości. Wiele zależy nie tylko 
od estetyki, ale także dostępnego 
budżetu oraz czasu, jaki możemy 
przeznaczyć na wykonanie takie-
go płotu.
Ogrodzenie z siatki
Najprostszy i jednocześnie naj-
tańszy typ ogrodzenia metalowe-
go. Być może nie prezentuje się 
wyjątkowo estetycznie, jednak 
posiada wiele zalet, które spra-
wiają, że wciąż jest chętnie wyko-
rzystywane, szczególnie w przy-
padku zabezpieczenia działek. 
Siatkę można w każdej chwili 
zdemontować i przenieść w inne 
miejsce, dlatego nie musi pełnić 
funkcji trwałego ogrodzenia, a je-
dynie tymczasowego. Choć może 
nie wydawać się zbyt solidna, po-
prawnie zamontowana przetrwa 
w nienaruszonym stanie nawet 
przez kilkanaście lat. Do budowy 
takiego płotu wykorzystuje się 
sztachety umocowane w ziemi. 

Jeśli wykorzystamy do tego drut 
o dużej grubości i zastosujemy 
niewielkie oczka, to konstrukcja 
stanie się bardziej wytrzymała 
i odporna na uszkodzenia me-
chaniczne. Siatka powinna być 
oczywiście pokryta powłoką chro-
niącą przed korozją, można ją też 
pomalować na dowolny kolor, by 
dopasować do naszych preferen-
cji.
Ogrodzenie metalowe kute
Zdecydowanie najbardziej ele-
ganckie, a przez to i drogie. Wy-
konuje się je zazwyczaj ze stali i to 
w dowolnym wzorze – zazwyczaj 
klient przedstawia indywidualny 
projekt, w pełni dostosowany do 
jego potrzeb. Ich ogromną za-
letą jest z pewnością solidność. 
Zapewniają dużą ochronę przed 
włamywaczami, są masywne i sta-
bilne, więc trudno je uszkodzić, 
nawet silnymi uderzeniami. Za-
zwyczaj są pokryte szczelną war-
stwą ocynku, co sprawia, że stają 
się odporne na korozję i nie musi-
my specjalnie zawracać sobie gło-
wy ewentualną renowacją. Nieste-
ty należy pamiętać, że ogrodzenia 
metalowe kute są bardzo ciężkie, 
a przez to mogą sprawiać trudno-
ści podczas zamontowania. By ich 
ciężar nie sprawił, że płot zacznie 
zapadać się w ziemi, przed rozpo-
częciem montażu należy przygo-
tować trwałą podmurówkę, która 
zapewni odpowiedni fundament. 
Ogrodzenie stalowe panelowe
Konstrukcje takich ogrodzeń są 
wykonywane ze starannie przy-
gotowywanych, stalowych pane-
li, które koniecznie muszą być 
pokryte warstwą zapobiegającą 
korozji. Są znacznie lżejsze niż 
płoty metalowe kute, dzięki cze-
mu montaż przebiega szybciej 
i sprawniej. Jednocześnie nie 
można im odmówić trwałości. 
Zapewnią nie tylko doskonałą 

ochronę posesji przed włamywa-
czami, ale także nie uszkodzą się 
pod wpływem trudnych warun-
ków atmosferycznych. Ogrodze-
nia stalowe panelowe mogą posia-
dać różne zdobienia, co pozwala 
na indywidualne dostosowanie do 
preferencji klienta. Tego typu pło-
ty są najczęściej wykorzystywane 
do ogrodzenia nowoczesnych bu-
dowli, ponieważ wyglądają bar-
dzo estetycznie, a jednocześnie 
zapewniają właścicielom odpo-
wiedni poziom bezpieczeństwa.
Ogrodzenie ze sztachet
Tutaj możemy wyróżnić szta-
chety drewniane i metalowe – i to 
właśnie tym drugim poświęcimy 
większą uwagę.
Metalowe sztachety na ogro-
dzenie – zalety
Niegdyś to drewno było mate-
riałem wiodącym, jeśli chodzi 
o wykonywanie sztachet na płot. 
Ponieważ wciąż na rynku do-
staniemy wiele wzorów takiego 
ogrodzenia, nadal jest chętnie 
wykorzystywane przez właścicieli 
domów. Sztachety drewniane nie 
mogą się jednak równać ze szta-
chetami metalowymi. Chociaż są 
na pewno tańsze, to jednak ich 
trwałość nie będzie nawet w po-
łowie tak duża, jak w przypadku 
ogrodzenia metalowego.
Sztachety metalowe na ogrodze-
nie to materiał bardzo uniwersal-
ny, który można doskonale przy-
stosować do swoich potrzeb. Z ich 
pomocą można z powodzeniem 
zmontować ogrodzenie z bramą 
wjazdową i dużą liczbą uskoków. 
Nie ma też większego znaczenia, 
w jakim stylu został utrzymany 
nasz dom. Metalowe sztachety 
wyglądają bardzo estetycznie, 
czasem do złudzenia przypomi-
nając właśnie drewno, ponadto 
można je pomalować na dowolny 
kolor. 
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Wieczory przy kominku są magiczne
Kiedy przychodzi jesień, 

dni stają się krótkie, a za 
oknem szaro i smutno, 

szukamy ciepła i światła. Chce-
my poprawić sobie nastrój, 
wykorzystując do tego na przy-
kład ogień. Od dawna wiado-
mo, że patrzenie w płomienie 
relaksuje, a żywy ogień, cho-
ciażby w postaci małej świecy 
stwarza sympatyczny nastrój. 
Najlepiej, jednak gdy możemy 
w swoim domu zamontować 
kominek.

- Ważne jest, na jaki kominek 
się zdecydujemy-opowiada Łu-
kasz Knysak z fi rmy Kominki 
Częstochowy. - Jeśli wybierzemy 
urządzenie dobrej i sprawdzonej 
fi rmy, będziemy się cieszyć na-
strojem i ciepłem w domu przez 
długie lata.
Taką gwarancję dają urządze-
nia grzewcze Defro. Firma od 
dwudziestu lat specjalizuje się 
w produkcji tego typu urządze-
niach. Jest liderem w tej branży 
w Polsce i jednym z największych 
producentów w Europie. Zakład 
gwarantuje nie tylko najwyższą 
jakość, ale także oryginalne po-
dejście do tematu. Posiada własne 
biuro konstrukcyjne, które umoż-
liwia kompleksową realizację pro-

jektu począwszy od opracowania 
koncepcji wyrobu aż po produk-
cję wieloseryjną. Wszystkie pro-
dukty są wytwarzane od początku 
do końca w jednym miejscu, co 
zapewnia wysoką jakość ofero-
wanych produktów. Kominki tej 
fi rmy są nie tylko niezawodne, ale 
także spełniają najwyższą jakość 
i klasę bezpieczeństwa.
— Oferta urządzeń tej marki 
spełnią oczekiwania nawet naj-
wybredniejszych klientów — za-
pewnia Łukasz Knysak. — Dosko-
nale sprawdzą się one jako źródło 
ciepła, ale także piękne elementy 
wyposażenia wnętrza.
Jak opowiada Łukasz Knysak, 
fi rma Defro proponuje wkłady 
kominowe powietrzne, wkłady 
kominkowe wodne, piecyki wol-
nostojące oraz piecyki na pellet. 
Tak szeroka gama produktów 
w najróżniejszych formach umoż-
liwia zaspokojenie indywidual-
nych potrzeb klientów.
— Mamy w sprzedaży wszystkie 
urządzenia fi rmy — zapewnia Łu-
kasz Knysak. — Możemy zapropo-
nować zarówno klasyczne komin-
ki do zabudowy, jak i nowoczesne 
kominki narożne, piecyki, tzw. 
kozy, a także kominki z płaszczem 
wodnym, które nie tylko dają 
w domu nastrojowe światło, ale 

także pozwalają na ogrzanie wielu 
pomieszczeń.
— Zastosowana technologia 
płaszcza wodnego umożliwia po-
łączenie go z innymi urządzenia-
mi odpowiadającymi za ogrze-

wanie domu, np. kocioł, pompa 
ciepła czy system solarny. - za-
pewnia fi rma Defro. — Kominek 
z płaszczem wodnym to idealne 
rozwiązanie dla entuzjastów pale-
nia w oszczędnej formie.
Wkłady kominkowe powietrzne 

mogą przybierać najróżniejsze 
formy kształtów i wykończeń. Ist-
nieje możliwość indywidualnego 
doboru ramki ozdobnej, koloru 
klamki oraz ceramitonu. Klient 
może więc zamówić urządzenie 

pasujące do jego domu i odpo-
wiadające jego indywidualnym 
gustom.
Jak opowiada Łukasz Knysak, hi-
tem są obecnie wkłady kominko-
we narożne. Dają one możliwość 
ciekawego i indywidualnego urzą-

dzenia wnętrz.
— Alternatywą dla tradycyjnych 
wkładów kominowych są piecyki 
wolnostojące popularnie nazy-
wane kozami — opowiada Łukasz 
Knysak. — Dzięki swoim niewiel-

kim rozmiarom oraz braku ko-
nieczności zabudowy, Piecyk taki 
może być zamontowany nawet 
w pomieszczeniach o małej kuba-
turze. Zapraszam do naszej fi rmy 
po szczegółowe informacje: ul. 
św. Rocha 179a, tel. 608 747 379.
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Łóżko na antresoli. Kiedy się zdecydować i czy warto?

Łóżko to jeden z najważ-
niejszych elementów w 
wyposażeniu domu lub 

mieszkania. Często jest to 
pierwsza rzecz, którą kupuje-
my po wprowadzeniu się do 
nowego miejsca. Choć zwykle 
nasz budżet jest ograniczony, 
lepiej nie oszczędzać na łóżku. 
To m.in. od niego zależy, czy 
będziemy się wysypiać i budzić 
się rano pełni energii do pra-
cy. To, co nas ogranicza poza 
kosztami, to także metraż. Ze 
względu na powierzchnię, nie 
zawsze możemy sobie pozwo-
lić na zakup wymarzonego 
łóżka. By jednak zaoszczędzić 
miejsce i wykorzystać każdą 
wolną przestrzeń, warto wy-
brać któreś z alternatywnych 
rozwiązań. Jednym z nich jest 
łóżko na antresoli.
Kiedy zdecydować się na an-
tresolę?
Na rynku są oczywiście dostępne 
gotowe modele łóżek imitujących 
antresolę (pojedynczy materac na 
górze, a pod spodem wolne miej-
sce). Zanim jednak wpiszemy w 
wyszukiwarkę „łóżka Kraków", 
warto się zastanowić nad dobu-
dowaniem prawdziwej antresoli 
w naszym domu.
Po co w ogóle antresola? By jak 
najlepiej wykorzystać powierzch-
nię mieszkania. Jeśli pomiesz-
czenie jest niewielkie, ale za to 

wysokie, to podzielenie go na 
piętra sprawi, że zyskamy dodat-
kowe miejsce do zagospodaro-
wania. Co za tym idzie, antresola 
świetnie sprawdzi się zarówno w 
kawalerkach, jak i domach jed-
nopiętrowych. Łóżka na antreso-
li szczególnie często widuje się w 
pokojach dziecięcych i młodzieżo-
wych, jednak to dobre rozwiąza-
nie dla osób w każdym wieku.
Antresola – budowa, pozwole-
nie
Do wzniesienia antresoli nie jest 
konieczne pozwolenie na budowę. 
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli 
konstrukcja wymaga naruszenia 
ścianek działowych, sprawę nale-
ży zgłosić. 
Podłoga antresoli jest z reguły 
oparta na belkach. Całość jest za-
kotwiczona w ścianach nośnych 
oraz stropie. Projekt antresoli po-
winien być wykonany uważnie i 
dokładnie, a materiały muszą być 
najwyższej jakości. Dlatego wy-
konanie najlepiej zlecić dobremu 
fachowcy, który zadba o bezpie-
czeństwo konstrukcji.
Łóżko na antresoli – zalety 
Oczywiście największą zaletą łó-
żek na antresoli jest wspomnia-
na już oszczędność przestrzeni. 
Jeśli zajmujemy malutką kawa-
lerkę, gdzie liczy się każdy metr 
kwadratowy, to dzięki takiemu 
rozwiązaniu unikniemy poczucia 
zagracenia. 

Trzeba też przyznać, że łóżko na 
antresoli wygląda bardzo efek-
townie. Jeśli nasze mieszkanie 
jest niewielkie i składa się przede 
wszystkim z jednego dużego po-
koju dziennego, goście nie będą 
musieli lawirować pomiędzy 
meblami. Zamiast tego zyskamy 
eleganckie półpiętro, które cie-
szy oko i jest jednocześnie bardzo 
funkcjonalne.
Łóżko na antresoli nadaje się tak 
naprawdę do wielu pomieszczeń. 
Możemy je zamontować zarówno 
w pokoju naszego dziecka (rów-
nież nastoletniego), jak i sami 
zdecydować się na takie rozwią-
zanie dla małżeńskiego łóżka. 
Jeśli tylko pomieszczenie jest 
odpowiednio wysokie, antresolę 
da się zbudować nawet w pokoju 
na poddaszu (wystarczy umieścić 
konstrukcję przy najwyższej ścia-
nie).
Łóżko na antresoli – wady
By zbudować antresolę, pokój 
musi spełniać pewne określone 
wymagania. Minimalna wyso-
kość antresoli to 1,2 metra. Tylko 
wtedy możemy mieć pewność, że 
korzystanie z piętra będzie kom-
fortowe. Jeśli dysponujemy wyż-
szym pomieszczeniem, najlepiej, 
by między antresolą a sufitem 
było 2,2 metra. W niższych po-
mieszczeniach zbudowanie takiej 
konstrukcji może być problema-
tyczne.

Przed budową an-
tresoli trzeba też 
wziąć pod uwagę 
cenę. Wzniesienie 
takiego piętra ra-
zem z łóżkiem to 
zwykle koszt kilku 
tysięcy. Jeśli nie chcemy przebu-
dowywać mieszkania, wygodniej-
szy będzie zakup zwykłego łóżka, 
które z pewnością nie nadwyręży 
tak bardzo domowego budżetu.
Jeśli planujemy zakup gotowego 
łóżka z antresolą do pokoju dzie-
cięcego, musimy wziąć pod uwagę 
kilka rzeczy. Zwykle takie modele 
są nieco mniejsze niż standardo-
we, jednoosobowe łóżko, co ozna-
cza, że dziecko szybciej z niego 
wyrośnie. Ponadto wspinanie się 
po drabince może być proble-
matyczne i narazić malucha na 
upadki. W przypadku urządzania 
pokoju dla rodzeństwa, zdecydo-
wanie lepiej wybrać klasyczne łóż-
ko piętrowe. Również zaoszczędzi 
miejsce, a unikniemy kłótni dzieci 
o to, które z nich zajmie antresolę. 
Wyszukując „łóżko Kraków" weź-
my pod uwagę wszystkie czynniki 
wpływające na jakość użytkowa-
nia.
Jak zagospodarować prze-
strzeń pod antresolą?
Możliwości na wykorzystanie do-
datkowego miejsca, które daje 
nam łóżko na antresoli, są wła-
ściwie nieograniczone. Jeśli po-

stawimy taki model w pokoju 
dziecka, pod materacem może-
my mu urządzić kącik do nauki z 
biurkiem i dobrym oświetleniem. 
Mały czytelnik może też tam prze-
chowywać książki. Jeśli metraż na 
to pozwoli, obok półki na książki 
możemy postawić wygodny fotel 
do czytania.
W przypadku antresoli rozbu-
dowanej (np. w salonie), widuje 
się różne rozwiązania. Czasem 
antresola znajduje się tuż nad 
przejściem z jednego pomiesz-
czenia do drugiego, dzięki czemu 
mieszkanie wydaje się bardziej 
przestronne i otwarte. Jeśli jed-
nak dysponujemy wolną, zabudo-
waną przestrzenią, możemy tam 
urządzić miejsce wypoczynkowe. 
Wystarczy ustawić wygodną ka-
napę pasującą do wystroju, stolik 
do kawy oraz miękkie pufy, które 
pomieszczą całą rodzinę, nawet 
gdy zaprosimy gości. Bywa, że 
pod antresolą znajduje się aneks 
kuchenny, szczególnie w kawaler-
kach. Dzięki temu pomieszczenie 
jest odpowiednio podzielone, a 
część sypialna będzie zapewniała 
prywatność.



gazetaregionalna.com     35NR 30 Piątek 30 sierpnia 2019

WYKŁADZINA DYWANOWA SMARTSTRAND
Wykładziny dywano-

we nie są zbyt po-
pularne w Polsce i 

mają złą opinię. Nie stosuje-
my wykładzin dywanowych 
w naszych mieszkaniach, po-
nieważ obawiamy się brudu, 
kurzu, uporczywych plam i 
nieprzyjemnego zapachu. 

Sądzimy, że szkodzą osobom cier-
piącym na alergię, co akurat nie 
jest prawdą. Te wady ewidentnie 
przesłaniają zalety wykładzin dy-
wanowych: przytulność, mięk-
kość, wyciszenie. Obecnie na ryn-
ku pojawiły się wykładziny nowej 
generacji. Do nich z pewnością 
należą wykładziny SmartStrand. 
Wykładziny SmartStrand to wy-
jątkowy produkt. Co o tym decy-
duje?
Wykładzina dywanowa Smart-
Strand jest bardzo trwała i do-
skonale wygląda przez cały okres 
użytkowania. Została wykonana z 
innowacyjnego  włókna.  Zapro-
jektowano je z myślą o podwyż-
szonej wytrzymałości na mato-
wienie i zgniatanie. Dzięki temu 
jest sprężyste i zachowuje piękny 
wygląd przez bardzo długi czas. 
To wyjątkowa wykładzina, na któ-
rą producent daje 25 lat gwaran-
cji.
 SmartStrand to wykładzina, któ-

ra na zawsze pozostanie czysta. 
Jak to możliwe?
Jest to możliwe dzięki wbudowa-
nemu systemowi ochrony przed 
plamami NanolocTM. Ta techno-
logia sprawia, że ultradrobne na-
nocząsteczki łączą się na poziomie 
molekularnym i zamykają włók-
na, tworząc szczelną barierę chro-
niącą je przed rozlanymi płynami 
i brudem. Płyny czy brud pozosta-
ją na powierzchni, nie osadzają 
się w rdzeniu włókna. Rozlane 
czerwone i białe wino, kawa, oli-
wa z oliwek, napój pomidorowy, 
sok żurawinowy, herbata, jodyna, 
coca cola, napój wiśniowy, mle-
ko czekoladowe  i wiele innych 
zabrudzeń nie stanowią proble-
mu. Ta odporność na plamy trwa 
przez całe życie produktu. Inne 
wykładziny mają powierzchnio-
we zabezpieczenie o ograniczo-
nym czasie działania, które wraz z 
upływem czasu zostają zmyte lub 
starte, przez co trudno je wyczy-
ścić. Niezależne badanie wykaza-
ło, że wykładzina nylonowa stra-
ciła prawie 50% swojej ochrony 
przed plamami i brudem już po 
trzech czyszczeniach parowych. 
Stąd utrzymanie czystości takich 
wykładzin dywanowych staje się 
z czasem coraz trudniejsze.  W 
wykładzinie SmartStrand ochro-
na przed plamami została wbu-

dowana w rdzeń włókna, dlatego 
jest trwała i nigdy nie zostanie 
zmyta ani starta. Produkt ten jest 
w 100% zabezpieczony przed bru-
dem i zawsze łatwy do czyszcze-
nia. Gwarancja obejmuje również 
zabrudzenia powodowane przez 
zwierzęta domowe, zwłaszcza psy 
i koty.
 Włókna wykładziny nylonowej 
wchłaniają wilgoć. Rozlane płyny 
wsiąkają w wykładzinę. Gdy płyn 
odparuje, zanieczyszczenia, które 
znajdujące się w cieczy, zostają 
we włóknach i powodują powsta-
wanie nieprzyjemnego zapachu 
stęchlizny. Ten problem nie do-
tyczy wykładzin SmartStrand . 
SmartStrand zatrzymuje rozlane 
płyny na powierzchni, nie wchła-
nia wilgoci, dlatego nie wydziela 
żadnych nieprzyjemnych zapa-
chów. Ta wykładzina eliminuje 

także nieprzyjemne zapachy po-
wodowane często przez zwierzęta 
domowe.
Wykładziny dywanowe Smart-
Strand możemy zamontować  się 
zarówno w domu, jak w obiekcie 
użyteczności publicznej. Świetnie 
sprawdzą się w sypialni, salonie, 
a także w sali konferencyjnej, biu-
rze czy pokoju hotelowym. Kolek-
cja produktów jest duża, a ilość 
kolorów w każdej kolekcji - na-
prawdę imponująca. Wykładzina 
jest produkowana w wielu jako-
ściach, różny jest też styl jej wy-
konania. SmartStrand to wykła-
dzina niesamowicie miękka, miła, 
delikatna w dotyku, komfortowa. 
Ponadto wyróżnia się połyskiem 
i gładkością. Spełni oczekiwania 
najbardziej wybrednych klientów 
i sprawi, że każda podłoga będzie 
doskonale wyglądać.

Ważny jest także fakt, że wykła-
dziny dywanowe  SmartStrand 
są częściowo wykonane z odna-
wialnych źródeł. Dzięki ich wyko-
rzystaniu  zmniejsza się zużycie 
surowców naturalnych w proce-
sie produkcyjnym. To sprawia, 
że wykładzina SmartStrand jest 
przyjazna dla środowiska.
Producent tej wykładziny oferuje 
także dywany wykonane z kilku 
kolekcji SmartStrand. Dywany X 
Collection są dostępne w dwóch 
rodzajach wykończenia: pure i 
elegance.  Sprawdzą się w różnych  
wnętrzach; tradycyjnych  oraz w 
nowoczesnych,  ponieważ dostęp-
ne są w kilku  fakturach oraz bo-
gatej gamie kolorów naturalnych, 
ciepłych i ekstrawaganckich.
Tworząc wykładzinę Smart-
Strand, producent wykorzystał 
najnowszą technologię i badania 
naukowe.
Znalazł idealne rozwiązanie do 
dla osób, które pragną, by ich 
podłoga była miękka, cicha i de-
likatna, ale także łatwa do czysz-
czenia, świeża i bez skazy.
Dzięki temu SmartStrand to naj-
trwalsza i najłatwiejsza w czysz-
czeniu wykładzina dywanowa na 
świecie. 
To niesamowity produkt, który 
zmienia nasze myślenie o wykła-
dzinach dywanowych.

Dom

Szukasz podłogi do domu?
Zainspiruj się naszymi rozwiązaniami

CENTRUM POSADZEK
ul. Goszczyńskiego 1, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 502 693 143, +48 502 256 617 www.CentrumPosadzek.com.pl
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Bez drzwi nie ma domu

Każdy, kto kiedykolwiek bu-
dował dom lub remontował 
mieszkanie, doskona-

le wie, jak ważny jest odpo-
wiedni dobór drzwi i okien. 
Izolują one nas od świata ze-
wnętrznego, chroniąc przed 
intruzami i utratą ciepła, 
dają poczucie bezpieczeń-
stwa, ale także mogą spra-
wić, że banalne na pozór 
wnętrza stają się ciekawe 
i oryginalne.

Decydując się na samodzielny 
zakup, a potem montaż drzwi 
narażamy się na popełnienie 
przynajmniej jednego z naj-
częściej zdarzających się błę-
dów. Albo dobierzemy drzwi 
nieodpowiednie do charakteru 
wnętrza, niewłaściwe wymie-
rzymy otwór potrzebny do 
prawidłowego osadzenia drzwi, 
nieprawidłowo dobierzemy 
strony, w które ma się otwie-
rać skrzydło drzwiowe, albo 
nieprecyzyjnie osadzimy drzwi 
w ościeżnicy. Nie inaczej rzecz 
się ma z oknami. Lepiej więc 
zaufać profesjonalistom i po-

wierzyć im zarówno dobór stolarki, 
jak i jej montaż.

Taką kompleksową usługę świadczy 
firma Made Doors, która mieści się 

w Częstochowie przy ul. 
Sabinowskiej 197.
- Oferujemy stolarkę 
drzwiową i okienną, 
zarówno standardo-
wą, jak i nietypową 
— opowiadają przedsta-
wiciele firmy. - Klienci 
mogą u nas znaleźć nie 
tylko najnowsze pro-
dukty z rynku, ale tak-
że nietypowe drzwi na 
stare ościeżnice.
Made Doors propo-
nuje kompleksową 
usługę. Przedstawiciele 
firmy jadą na miejsce 
do klienta, dokonują 
pomiarów, doradzają, 
jaka stolarka będzie naj-
lepsza dla danego po-
mieszczenia, a następ-
nie fachowo i szybko 
dokonują montażu.
- Podchodzimy do 
klienta indywidual-
nie — zapewnia firma. 
- Każdy bowiem ma 
inne oczekiwania i po-
trzeby. Doradzamy, ja-

kie okna i drzwi wybrać, aby nie 
tylko dobrze się prezentowały, ale 
także sprawdziły  w danym domu 
czy mieszkaniu. Podpowiadamy, 
które drzwi czy okna będą bardziej 
energooszczędne, a które lepiej wy-
tłumią hałas z zewnątrz.
Ponieważ zakup drzwi i okien nie jest 
wydatkiem małym, zwłaszcza gdy 
w grę wchodzi budowa domu, Made 
Doors prowadzi sprzedaż zarówno 
gotówkową, jak i ratalną. Zakupów 
można dokonywać w siedzibie firmy, 
jak i za pośrednictwem internetu. 
Firma od dawna jest bowiem obecna 
w sieci, m.in. na Allegro.
Jak sama nazwa zakładu wskazuje, 
firma specjalizuje się w drzwiach 
różnego rodzaju i przeznaczenia. 
Oferuje drzwi, ościeżnice, ale także 
elementy montażowe.
- Zapraszamy do zapoznania się 
z naszą ofertą — zachęcają przed-
stawiciele Made Doors. - Stale po-
szerzamy nasz asortyment, a także 
prowadzimy ciekawe akcje promo-
cyjne dla klientów. Warto więc być 
na bieżąco z naszą ofertą.

Dom

WIELKA
WYPRZEDAŻ
-10% na pierwszy artukuł

-30% na drugi artykuł
-40% na trzeci artykuł

(promocja na wybrane artykuły)
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Dom
Jak powstają materace? Nowoczesne 
technologie na rynku

Komfort snu jest niezwykle 
ważny. Wpływa na nie-
go zarówno pora, o której 

kładziemy się spać, jak i liczba 
przespanych godzin. Równie 
istotne jest przygotowanie miej-
sca do spania. Wysokiej jakości 
materac zapewni nam wygodę, a 
przede wszystkim zatroszczy się 
o nasze zdrowie. Wbrew pozo-
rom zakup materaca do łóżka nie 
jest najłatwiejszym zadaniem. 
Nie wystarczy tylko dopasować 
rozmiar. Trzeba wziąć pod uwa-
gę wiele czynników, które mogą 
przesądzić o tym, czy rano bę-
dziemy wstawać wypoczęci. Od-
powiednia twardość, materiał 
przepuszczający powietrze, wy-
pełnienie odporne na odkształ-
cenia – to tylko niektóre elemen-
ty, jakie należy wziąć pod uwagę 

przed rozpoczęciem zakupów. 
Warto zatem przyjrzeć się, jak 
powstają materace, by później 
dokonać właściwego wyboru.
Technologie wytwarzania matera-
cy zmieniają się z upływem czasu. 
Wykorzystywane są nowe techniki, 
nowe materiały – wszystko po to, by 
poprawić komfort użytkowania. Pro-
ducenci muszą być na bieżąco, żeby 
nieustannie wprowadzać innowacyj-
ne rozwiązania i zaskakiwać klientów 
ciągle poszerzającą się ofertą. Któ-
rym technologiom warto przyjrzeć 
się bliżej, zanim wpiszemy w wyszu-
kiwarkę „materace Katowice"?
Technologia SAT (Supportive Air 
Technology)
Stosuje się ją w wytwarzaniu eksklu-
zywnych materacy piankowych typu 
Serene. Powstaje z wykorzystaniem 
wielu mikrokapsułek, z czego każda 

pod wpływem ciężaru uwalnia do-
datkowe powietrze. Dzięki tej tech-
nologii materac idealnie dostosowu-
je się do naszego ciała, podpierając 
kręgosłup we wszystkich miejscach. 
Materace SAT zmniejszają nacisk, co 
znacząco poprawia jakość użytkowa-
nia i pomaga w zasypianiu.
Technologia EvoPoreHRC (High Re-
silience Climate) 
Pianka materacowa wykonana tą 
technologią nie pochłania wilgoci, 
dzięki czemu nadaje się idealnie dla 
osób cierpiących na nadmierną po-
tliwość. Jej najważniejszą cechą jest 
wysoka odporność na uszkodzenia. 
Nie ma tutaj mowy o odkształce-
niach, materac nawet po wielu latach 
korzystania będzie zachowywał swo-
ją twardość i pozostanie elastyczny. 

dokończenie na str. 39
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dokończenie ze str. 38 

Technologia Avent02
Technika produkcji materacy wy-
wodząca się ze Szwajcarii. Do wy-
twarzanej pianki dodawane są olejki 
z lawendy i innych roślin, co działa 
uspokajająco i pomaga się zrelak-
sować. Pianka Avent02 jest bardzo 
trwała, dostosowuje się do ułożenia 
ciała i gwarantuje ogromną wygodę. 

Jest polecana nawet dla osób ze zwy-
rodnieniami kręgosłupa.
Lateks Talalay
Lateks to materiał dość specyficzny, 
często wykorzystywany w produk-

cji materacy. Ten poddany obróbce 
Talalay jest w 100% naturalny, po-
zbawiony wszelkich sztucznych do-
datków. Powstaje na bazie mleczka 
kauczukowego i w przeciwieństwie 
do lateksu kiepskiej jakości nie wy-
dziela nieprzyjemnego zapachu. 
Talalay znakomicie utrzymuje tem-
peraturę, zachowując przy tym dużą 
przepuszczalność powietrza. Ze 
względu na bezpieczeństwo dla zdro-

wia, materac zrobiony z tego lateksu 
może znaleźć się nawet w łóżku dzie-
cięcym.
Technologia Octaspring
Technologia hybrydowa, łącząca 

sprężyny i piankę. Siatka sprężyn 
w materacach produkowanych tą 
techniką przypomina nieco plaster 
miodu. Powstaje z zachowaniem 
specjalnych otworów, co zapewnia 
dobry przepływ powietrza. Materace 
Octaspring są niezwykle elastyczne i 
dopasowują się do pozycji ciała pod-
czas snu. Eliminują nadmiar wilgoci, 
co ułatwia zasypianie nawet podczas 
upalnych nocy. 
Pianka Fusion
Bardzo elastyczna, zapewniająca do-
bre podparcie dla wszystkich mięśni. 
Materiały najwyższej jakości spra-
wiają, że materac z pianką Fusion nie 
ulega zniekształceniom i utrzymuje 
się w nienaruszonym stanie przez 
wiele lat. Niecodziennym zabiegiem 
przy wytwarzaniu tej pianki jest sto-
sowanie specjalnych nacięć, które 
dzielą materac na różne strefy twar-
dości tak, by każda część ciała mogła 
spoczywać w wygodnej, zdrowej po-
zycji. 
Technologia PCM (Phase Material 
Change)
Chyba trudno o materace o więk-
szym komforcie użytkowania niż 
te wytworzone technologią PCM, 
opracowaną przez NASA. Tkanina 
wykorzystana w tych materacach 
wyposażona jest w wiele kapsułek, 
które świetnie pochłaniają ciepło wy-
dzielane przez śpiącego i tym samym 
utrzymują optymalną temperaturę 
ciała. Materace PCM równie dobrze 
radzą sobie także z nadmiarem wil-

goci. Kapsułki PCM bywają łączone 
z elastyczną pianką, co z kolei dało 
początek innej nowatorskiej tech-
nologii, jaką jest Clima Fresh. W 
przypadku materacy z rodzaju Clima 
Fresh również mamy do czynienia z 
termoregulacją. Dodatkowo do jej 

składu dodawana jest sól srebra, co 
z kolei daje właściwości antybakte-
ryjne.
Inne technologie wykorzystywane w 
produkcji materacy
Materac Katowice może zostać wy-
konany również jedną z tych technik:
Core Support Center – dodatkowe 
utwardzenie w środkowej części 
materaca służy lepszemu podparciu 
ciała;

ViscoGel – hybryda dwóch rodzajów 
pianek z wykorzystaniem wstawek 
żelowych, które poprawiają elastycz-
ność;
Neroli – dodany do pianki olejek ne-
roli posiada właściwości pielęgnujące 
skórę;

system Pocket Spring – wykorzysty-
wany w materacach sprężynowych. 
Sprężyny nie łączą się ze sobą bezpo-
średnio, co decyduje o równomier-
nym rozłożeniu masy ciała;
Solid Edge HD System – dzięki 
wzmocnieniom na krawędziach, 
zwiększa się powierzchnia użytkowa 
materaca, co jeszcze bardziej popra-
wia komfort.
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Jak urządzić mały ogród - dobre rozwiązania
Mały ogród wymaga 

dobrego projektu. Jeśli 
chcesz dobrze urządzić 

mały ogród, ogranicz liczbę 
roślin, dekoracje i kolory w 
aranżacji ogrodu. Zbyt duże ich 
nagromadzenie sprawi, że mały 
ogród wyda się jeszcze mniejszy. 
Ważnym elementem jest także 
ogrodzenie małego ogrodu: 
zamiast litą ścianą lepiej osłonić 
się luźnymi grupami krzewów 
i wysokich bylin lub pnączami 
wspinającymi się po podporach. 
Podpowiadamy jak urządzić 
mały ogród i jakie wybrać rośli-
ny do małego ogrodu.

Trzeba przy tym pamiętać, że mały 
ogród jest bardziej wymagający niż 
duży, bo patrzymy na niego z zupeł-
nie innej perspektywy i wszystkie, 
dosłownie wszystkie jego elementy 
są ważne. Codziennie bowiem 
będziemy oglądać z bliska każdą 
roślinę, jaka w nim urośnie.

Projekt małego ogrodu
Zagospodarowując w atrakcyjny 
sposób fragment działki sąsiadujący 
z salonem, uzyskujemy dodatkową 
przestrzeń powiększającą optycz-
nie część wypoczynkową naszego 
domu. Przy odpowiedniej pogodzie 
możemy korzystać z tego miejsca jak 
z dodatkowego salonu. Wszystko to 
jednak pod warunkiem, że zago-
spodarujemy ogród ze szczególną 
starannością. Pamiętajmy: niewielka 

przestrzeń wymaga konsekwen-
cji w doborze roślin i materiałów 
używanych do urządzenia ogrodu. 
Teren widoczny przez okna salonu 
może sposobem zagospodarowa-
nia nawiązywać do charakteru 
tego pomieszczenia albo stanowić 
odrębne efektowne wnętrze. Zanim 
podejmiemy decyzję o urządzeniu 
naszego ogrodu, przyjrzyjmy się 
jego otoczeniu. Określmy nieatrak-
cyjne elementy znajdujące się na 
zewnątrz, ale widoczne z ogrodu czy 
przez okna domu. Będziemy musieli 
je zasłonić, odpowiednio sadząc 
grupy wysokich roślin, ustawiając 
pergolę lub trejaż. Znajdźmy też na 
naszej działce miejsca, z których 
roztacza się interesujący widok, na 
przykład na rosnące na zewnątrz 
grupy zieleni czy interesującą archi-
tekturę. Takie obserwacje pomogą 
nam wyznaczyć najkorzystniejszą 
lokalizację placyku wypoczynkowe-
go i ustawienie mebli ogrodowych. 
Jest to ważne, ponieważ właśnie tam 
będziemy spędzać wiele czasu.

Nawierzchnia w małym ogro-
dzie
Ponieważ w małym ogrodzie dys-
ponujemy niewielką przestrzenią, o 
charakterze naszego ogrodowego sa-
lonu w znacznym stopniu zdecyduje 
wielkość i rodzaj nawierzchni, po 
której będziemy chodzić. Możemy 
utwardzić jedynie fragment terenu 
przeznaczony do ustawienia mebli 

ogrodowych, a pozostałą część 
przeznaczyć na trawnik, który będzie 
nie tylko efektownym miejscem 
eksponowania roślin ozdobnych, ale 
posłuży też do rekreacji. Innym spo-
sobem – dobrym zwłaszcza w bar-
dzo małych ogrodach – jest pokrycie 
większej części terenu nawierzchnią 
i otoczenie jej gąszczem roślin. Mo-
żemy tu wykorzystać płyty i kostki 
betonowe lub kamienne, klinkier, 
płytki ceramiczne, bruk drewniany, 
a także podesty z desek.

Miejsce wypoczynku w małym 
ogrodzie
Na małej przestrzeni trudno jest 
wygospodarować zaciszne miej-
sce na placyk wypoczynkowy. Nie 
może też być mowy ani o altanie, 
ani o innym miejscu oddalonym od 
domu, w którym możemy odizolo-
wać się choćby na chwilę. Zazwyczaj 
najlepszym rozwiązaniem staje się 
taras przy domu, wraz z jego naj-
bliższym otoczeniem. To właśnie na 
tarasie skupia się życie całej rodziny, 
na nim najchętniej jemy posiłki, 
wypoczywamy i urządzamy letnie 
przyjęcia. Aby miejsce to sprzyjało 
relaksowi, warto tak zaaranżować 
jego otoczenie, żeby taras był zacisz-
ny i przytulny. Możemy to osiągnąć 
na dwa sposoby: albo umiejętnie 
rozmieszczając różnego rodzaju 
przesłony (trejaże, pergole, ściany 
roślinności czy parawany), albo też 
„rozrzeźbiając” otoczenie tarasu. 

Jeśli będzie się ono znajdowało na 
nieco wyższym poziomie niż sam ta-
ras, a do tego posadzimy tam rośliny 
różnych rozmiarów, to osiągniemy 
zamierzony efekt.

Mały ogród: widok z okna
Jednym z częstszych problemów, 
z jakimi borykają się właściciele 
niewielkich ogrodów, jest to, że 
przeważnie z każdego okna widać 
granice terenu albo – co gorsza – 
także okna sąsiada. Planując ogród, 
warto więc zadbać, aby starannie 
zaaranżować fragmenty najczęściej 
oglądane z okien. W miejscach 
dobrze widocznych z salonu lub 
sypialni posadźmy takie rośliny, 
których wygląd zmienia się wraz z 
porami roku. 
Niezastąpione będą wszelkie 
drzewa i krzewy liściaste, zwłaszcza 
owocujące. Rośliny te wiosną cieszą 
oko kwiatami, jesienią zachwycają 
przebarwiającymi się liśćmi, a zimę 
umilają pozostającymi na gałązkach 
owocami, do których chętnie przy-
latują ptaki. Jeżeli widok za oknem 
jest nieatrakcyjny i nie możemy 
go zmienić – postarajmy się go 
zasłonić. Najprostszym i najszyb-
szym rozwiązaniem będą parawany 
(pergole, trejaże, kratki) obsadzone 
pnączami, które w krótkim czasie 
pokryją podpory i zasłonią zielenią 
szpecący widok. Mogą to być kon-
strukcje wolno stojące albo wbudo-
wane w ogrodzenie.

Zielone ściany, czyli żywopłoty 
i pnącza
Jeżeli nasza posesja jest niewielka i 
otoczona podobnie małymi zabudo-
wanymi działkami, szybko odczu-
jemy potrzebę oddzielenia swojej 
przestrzeni od mniej lub bardziej 
sympatycznych sąsiadów i osłonię-
cia się przed wzrokiem przechod-
niów. Sposobów jest wiele. Możemy 
postawić wysoki mur lub szczelny 
parkan, jednak mały ogród może 
wydawać się wtedy jeszcze mniejszy. 
Warto więc obsadzić go pnączami, 
które przełamią monotonię długiej 
płaszczyzny, albo potraktować jako 
dobre tło dla innych roślin (jedno-
lita barwa ładnie podkreśli kształt, 
barwę i fakturę brył roślinnych).
Inne rozwiązania to posadzenie przy 
ogrodzeniu z siatki formowanego 
żywopłotu z krzewów liściastych, 
gęstego szpaleru żywotników od-
mian kolumnowych albo stworzenie 
zielonej przesłony z pnączy rozpię-
tych na siatce ogrodzenia. W ten 
sposób powstanie zaciszne wnętrze 
wypełnione kompozycjami naszych 
ulubionych roślin. Jeżeli chcemy 
wewnątrz naszego ogrodu wprowa-
dzić podziały lub zasłonić zakątki 
mniej dekoracyjne a niezbędne, jak 
choćby miejsce zabaw dzieci czy 
kompostownik, możemy wyko-
rzystać pergole i trejaże obsadzone 
pnączami. Jeżeli podział ma być 
wyraźny, lepszym rozwiązaniem jest 
posadzenie żywopłotu.
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Jak prawidłowo zadbać o bukszpany w ogrodzie
Rozmowa z Michałem So-

botą, prezes Centrum 
Zieleni Sp. z o.o.

Wiele osób posiada mniejszy 
bądź większy ogród, w którym 
królują wiecznie zielone krze-
wy bukszpanu. Ogród z tymi 
wyjątkowymi krzewami jest 
piękny o każdej porze roku, 
gdyż krzewy te nie gubią liści.
MICHAŁ SOBOTA: Zgadza się. 
Jednak od pewnego czasu nie-
którzy zauważają pokryte oprzę-
dem z licznymi odchodami ga-
łązki, co skutkuje chorobami 
grzybowymi. Dają się także 
zauważyć nadgryzione liście, 
które w wyniku zniszczeń 
usychają.
Kto jest sprawcą tych 
zniszczeń?
MICHAŁ SOBOTA: Za dzia-
łania te odpowiedzialna jest 
ćma bukszpanowa (Cydali-
ma Perspectalis) niepozorna, 
ale bardzo groźna. Rozpię-
tość skrzydeł motyla wynosi 
ok. 40 mm, długość gąsienicy 
żerującej to ok. 35-45 mm. W 
ciągu 2 dni może zjeść 30-me-
trowy żywopłot. Ćma buksz-
panowa pochodzi z Azji.
To przerażające. Wobec 
tego, jak często powinni-
śmy kontrolować bukszpa-

ny?
MICHAŁ SOBOTA: Chciałbym 
powiedzieć, że raz na miesiąc 
wystarczy, ale niestety, jeśli krze-
wy nie były zabezpieczone opry-
skiem, trzeba jak najczęściej, by 
w momencie ataku niezwłocznie, 
odpowiednio zareagować.
Czy w pobliżu Częstochowy 
pojawiła się ta ćma?
MICHAŁ SOBOTA: Tak, donie-
siono nam o jej pojawieniu się w 
Kamienicy Polskiej, Częstocho-
wie i w Lublińcu.

Czy wobec tego powinniśmy 
się bać?
Nie, nie ma powodów do paniki, 
ale trzeba działać tuż po zauwa-
żeniu zmian w wyglądzie buksz-
panu. Bukszpan noszący ślady 
żerowania powinien zostać przy-
cięty, o ile po sprawdzeniu jego 
gałązki są zielone. W następnej 
kolejności należy sprzątnąć su-
che liście, spalić je i zabezpieczyć 
krzewy preparatem, który znisz-
czy gąsienicę. Mowa tutaj o bio-
logicznym preparacie, powodu-

jącym zakażenie przewodu 
pokarmowego gąsienicy, 
paraliż układu pokarmo-
wego lub paraliż ogólny, 
wówczas larwa zaprzestaje 
żerować i zamiera.
Drugim preparatem, który 
należy zastosować to pre-
parat dolistny wzmacnia-
jący krzewy bukszpanu, a 
także zwalczający choroby 
grzybowe – Topbuxus He-
alth mix (zdobywca Złotego 
Medalu w 2018r. na Mię-
dzynarodowych Targach w 
Poznaniu).
Oczywiście w pielęgnacji 
bukszpanu pamiętamy o 
podstawowym nawożeniu 
krzewów Topbuxus Grow. 
Bukszpan musi mieć siłę, 

żeby jego przyrosty były znacz-
ne, a wygląd zachwycał, tym 
bardziej po tak dużym osłabieniu 
spowodowanym przez żarłoczne 
gąsienice.

Wszystkie preparaty do pielę-
gnacji bukszpanu dostępne są 
u Państwa w sklepie w Często-
chowie przy Alei Pokoju 4, w 
sklepie ogrodniczo -zoologicz-
nym.
MICHAŁ SOBOTA: Tak, poprzed-
nio nasz sklep znajdował się w 
Centrum Handlowym „Jagiel-
lończycy”, ale w sierpniu zmieni-
liśmy lokal na dużo większy i te-
raz nasza fi rma znajduje się przy 
Alei Pokoju 4. Zapraszam także 

do naszego sklepu wysyłkowego 
www.sklep.centrumzieleni.eu
Ponieważ mamy już koniec lata, 
przypominam, że podstawowe 
nawożenie doglebowe Topbuxus 

Grow – należy zakończyć w po-
łowie września. Przeciw cho-
robom grzybowym stosujemy 
oprysk preparatem Topbuxus 
Health maksymalnie do połowy 
października. Wszystkie wymie-
nione przeze mnie preparaty 
są oparte na bazie naturalnych 
składników. Nie szkodzą lu-
dziom, zwierzętom ani owadom, 
więc warto je stosować. Za-
praszam do naszego sklepu, by 
ogród nadal cieszył.
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Częstochowa
al. Niepodległości 11, tel. 34 363 61 23
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www.elde.com.pl
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Łóżko kontynentalne – idealne dla sypialni w stylu skandynawskim
Problemy z zasypianiem i po-

ranne zmęczenie to codzien-
ność dzisiejszych czasów. 

Dlatego tak ważne jest wygodne 
łóżko, w którym można zasnąć 
z przyjemnością i zdrowo się wy-
spać. Powinno być nie tylko zdro-
we dla naszego kręgosłupa, ale 
i pasujące do wystroju panujące-
go w sypialni. Odpowiedzią na te 
oczekiwania będzie łóżko konty-
nentalne, które idealnie wpasuje 
się w skandynawskie wnętrze. 
Doda przytulności i zaprowadzi 
w pokoju klimat sprzyjający re-
laksowi.
Łóżko kontynentalne Kraków 
– stworzone na miarę Twoich po-
trzeb
Chcąc nareszcie się wyspać i wstać 
pełnym energii, nie wystarczy je-
dynie wywietrzyć sypialni i nie jeść 
co najmniej 3 godziny przed snem. 
Nawet łóżko na wiele się nie zda, kie-
dy wyposażymy je w nieodpowiedni 

materac. Dlatego chcąc na-
reszcie zyskać zdrowy i głębo-
ki sen, musimy zwrócić szcze-
gólną uwagę na tę część łóżka, 
na której bezpośrednio sy-
piamy. Warto wymienić sta-
ry i zużyty materac na nowy, 
który dopasuje się do kształtu 
naszego kręgosłupa oraz wagi 
ciała. Wybór nowego łóżka, 
np. kontynentalnego, na pew-
no przywróci spokojne noce 
i pełne energii poranki.
Dlaczego klienci coraz częściej 
decydują się na łóżko kon-
tynentalne do sypialni? Wy-
różnia się ono przede wszyst-
kim konstrukcją – składa się 
ze sprężynowego materaca 
umieszczonego dodatkowo 
na drewnianej skrzyni wy-
pełnionej bonellowymi sprę-
żynami. Poza tym jest wyższe 
niż klasyczne modele, więc wygod-

niej i łatwiej z niego wstać nawet oso-
bom, które borykają się z problema-
mi z poruszaniem. 
Łóżko kontynentalne charakteryzu-
je się także tapicerowanym wezgło-
wiem i szczytem dolnym. Wyposażo-
ne zostało także w elektryczny silnik 
ułatwiający sterowanie łóżkiem. 
Dlaczego warto kupić łóżko konty-
nentalne?
Łóżko to jest profesjonalnie skon-
struowane w środku, by było jak naj-
wygodniejsze. Dlatego umieszczono 
w nim specjalny, wielowarstwowy 
materac składający się z pianki wyso-
koelastycznej. Na materacu spodnim 
znajduje się wierzchni, który zapew-
nia higienę snu i który można w ła-
twy sposób wyczyścić. 
Tego typu łóżko zapewnia nie tyl-
ko zdrowy sen, ale także efektywny 
wypoczynek. Jeśli lubimy oglądać 
w sypialni seriale, czytać książki lub 
relaksować się przy muzyce, ten typ 
łóżka zapewni wiele dodatkowych 
funkcji ułatwiających takie czynno-
ści. Są to między innymi wbudowane 
głośniki w zagłówku czy dodatkowe 
oświetlenie. Komfortowy zagłówek 
zagwarantuje wygodną, półleżącą 
pozycję idealną do relaksu lub czyta-
nia przed snem.
Łóżka kontynentalne Kraków a desi-

gn sypialni
Bez względu na to, w jakim stylu 
urządzona jest sypialnia, możemy 
sobie pozwolić na łóżko kontynen-
talne. Producenci oferują ogromny 
wybór designu posłania oraz jego ko-
lorów i wzorów zdobiących tapicer-
kę. Bez problemu dopasujemy więc 
swoje łóżko do sypialni w stylu skan-
dynawskim czy kolonialnym. Czasy, 
w których tak wygodne i piękne łóż-
ka podziwialiśmy jedynie w hotelach 
i kolorowych magazynach wnętrzar-
skich, już dawno minęły. Projektanci 
wnętrz wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom konsumentów i tworzą 
piękne łóżka kontynentalne pasujące 
do pomieszczeń o różnej powierzch-
ni i urządzonych w różnych stylach.
Jak urządzić sypialnię z łóżkiem kon-
tynentalnym?
Taki typ posłania wymaga sporej 
ilości miejsca. Jednak bez obaw – 
znajdzie się na nie przestrzeń nawet 
w stosunkowo niewielkiej sypialni. 
Wystarczy jedynie odpowiednie 
przeorganizowanie i zaaranżowanie 
wnętrza. W tym celu możemy wy-
konać sobie projekt z wizualizacją 
łóżka. W sieci znajdziemy strony, na 
których za darmo zaprojektujemy 
swoją sypialnię w dokładnych wy-
miarach. To pomoże nam idealnie 

ustawić wszystkie meble 
i jednocześnie stworzyć 
niewielkich rozmiarów, 
funkcjonale wnętrze.
Łóżka kontynentalne wy-
konywane są z różnorod-
nych tkanin i materiałów. 
Posiadają szeroką gamę 
kolorystyczną, dzięki cze-
mu łatwo dobrać takie, 
które idealnie wpasuje się 
w design sypialni marzeń. 
Nierzadko same w sobie 
są ozdobą. Nie wymagają 
więc dodatkowych deko-
racji. Nie tylko pięknie się 
prezentują, ale także za-
pewniają zdrowy sen. 
Czyszczenie i konserwacja 
łóżka kontynentalnego
Decydując się na zakup 
łóżka kontynentalnego, 
warto wiedzieć, w jaki spo-

sób poprawnie je czyścić i konserwo-
wać. 
Jak czyścić tapicerkę? Najlepiej 
odkurzaczem z końcówką przezna-
czoną do delikatnych powierzchni. 
Szczotka od odkurzacza musi mieć 
bardzo miękkie włosie. Jeździmy nią 
delikatnie po całej powierzchni łóżka, 
by zebrać kurz, włosy lub okruchy.
Czym odplamić tapicerkę? Na rynku 
dostępnych jest mnóstwo specjal-
nych środków. Najczęściej kupuje 
się dedykowaną piankę do tapicerek 
kanapowych.
Czy można odświeżyć materac? Tak, 
pod warunkiem, że wybierzemy 
odpowiedni proszek odświeżający. 
Rozprowadza się go na materacu 
pozbawionym prześcieradła i innych 
osłonek, a następnie odkurza.
Jak konserwować łóżko? Czasami 
po kilkunastu latach eksploatowania 
łóżka może się przydać naprawienie 
drobnych usterek. Renowacja tapi-
cerki lub wymiana materaca może 
być konieczna. W takiej sytuacji 
warto udać się do sklepu, w którym 
wcześniej kupiliśmy łóżko i wybrać 
materac idealnie dopasowany do 
modelu, który posiadamy.
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Wybieramy działkę pod budowę domu
Kształt działki ma znaczny 

wpływ na to, jaki dom bę-
dziemy mogli na niej wy-

budować. Zanim kupimy działkę 
zastanówmy się czy spełni ona 
nasze wszystkie oczekiwania.

Dobrze jest mieć tego świadomość 
i wybrać jedynie kilka najważniej-
szych warunków, które musi speł-
niać poszukiwana działka, a pozosta-
łe traktować mniej priorytetowo. 
Co oczywiście nie oznacza, że nie 
zauroczy nas działka, która nie speł-
nia nawet tych paru wybranych wa-
runków, a my i tak jesteśmy pewni, 
że to jest właśnie nasze miejsce na 
Ziemi.

Niezależnie jednak od tego, czym 
skończą się te poszukiwania, jedno 
jest wszakże pewne – od działki i jej 
lokalizacji w dużej mierze zależy, czy 
będziemy zadowoleni z mieszkania 
we własnym domu.

Pora roku

Jesień to bardzo dobry, jeśli nie naj-
lepszy czas na szukanie działki pod 
budowę domu. Gdy któraś z ofero-
wanych do sprzedaży nieruchomo-
ści spodoba nam się w pochmurny, 
jesienny dzień, to kupując ją, może-
my mieć pewność, że w każdej innej 
porze roku będzie jeszcze bardziej 
cieszyć nasze oczy. Dokonując wy-
boru działki nie zostaliśmy bowiem 
omamieni zielenią drzew, krzewów 
i trawy, oświetlonych promieniami 
słońca, ani też urodą skrzącego się 
śniegu, który dokładnie ukrył wszyst-
kie jej mankamenty

Korzyścią z kupna działki jesienią 
jest jeszcze to, że jeśli zależy nam na 
czasie, to zdążymy załatwić wszel-
kie formalności i rozpocząć budowę 
domu, jeśli nie wczesną, to przynaj-
mniej późną wiosną.

Miejscowy plan zagospodaro-
wania

Zawsze należy sprawdzić w gminie, 
jakie są ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla interesującego nas terenu 
Jeśli plan nie został jeszcze ustalony, 
spróbujmy dowiedzieć się w urzędzie 
gminy, czy w okolicy naszej działki 
są rozważane jakieś przedsięwzięcia 
inwestycyjne, albo czy ktoś już uzy-
skał na nie pozwolenie. Perspektywa 
bowiem realizacji na przykład drogi 
szybkiego ruchu, może być nie tyl-
ko uciążliwym sąsiedztwem, ale też 
znacząco obniżać wartość „naszej” 
nieruchomości.

Także budowa niedaleko nas dużego 
apartamentowca z kilkupoziomo-
wym podziemnym garażem może 
oznaczać nie tylko utrudnienia ko-
munikacyjne na spokojnej dotąd 
uliczce osiedlowej, ale też pociągać 

za sobą znaczne podniesienie pozio-
mu wód gruntowych oraz wywołać 
niekorzystne odkształcenia gruntu 
w okolicy, czego skutkiem może być 
na przykład pękanie ścian w naszym 
domu.

Kształt i orientacja działki

Uważa się, że najlepiej, jeśli działka 
ma kształt zbliżony do kwadratu, jest 
lekko pochylona na południe, a wjazd 
na nią jest od północy. Nie powin-
niśmy się jednak obawiać działek 
o mniej regularnych kształtach, nie-
co pofałdowanych i „źle” zorientowa-
nych względem stron świata. Są one 
zwykle tańsze od tych foremnych, 
równych i „dobrze” położonych. Jeśli 
jedną piątą kwoty zaoszczędzonej na 
zakupie takiej działki przeznaczymy 
na zrobienie projektu naszego domu 
i ogrodu przez dobrych architektów 
(co wcale nie oznacza: drogich), to 
będziemy mieszkać w atrakcyjnym, 

funkcjonalnym i nietuzinkowym bu-
dynku, stojącym w urozmaiconym 
i oryginalnym otoczeniu.

Podłączenie mediów

Z mediów tak naprawdę niezbędny 
jest tylko prąd, ale bez dostępu do 
niego nie dostaniemy pozwolenia na 
budowę. Jeśli więc zakład energe-
tyczny na nasze zapytanie odpowie, 
że nie będzie z tym najmniejszych 
problemów, możemy brać pod uwa-
gę zakup interesującej nas działki. 
Gdy jednak czujemy, że mogą być 
z tym trudności, powinniśmy je jakoś 
wkalkulować w nasze budowlane 
plany. Bo wprawdzie zakład energe-
tyczny ma obowiązek w ciągu mak-
simum dwóch lat doprowadzić prąd 
na naszą działkę, ale jeśli będzie to 
oznaczać duże koszty inwestycyjne, 
zrobi wszystko, żeby rzecz opóźnić, 
albo przerzucić te wydatki na nas.

(receptynadom.pl)
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TSUE uwolnił frankowiczów
Rozmowa z Ewą Borecką z 
Centrum Nieruchomości i Fi-
nansów

Czy możliwa jest sprzedaż nie-
ruchomości obciążonej hipo-
teką w CHF ? 

Sytuacja osób, które zaciągnę-
ły kredyt we frankach i z jakie-

goś powodu chciałyby wcze-
śniej spłacić kredyt lub sprzedać 
nieruchomość jest zła. Problem 
kredytów we frankach widzimy 
codziennie w naszej pracy, kie-
dy niejednokrotnie jest on prze-
szkodą w sprzedaży nierucho-
mości. Sprzedaż nieruchomości 

obciążonej hipoteką 
w CHF jest oczywi-
ście możliwa, jednak 
może się to zwy-
czajnie nie opłacać. 
Większość kredytów 
zaciągnięto bowiem 
w momencie, gdy 
kurs CHF oscylował 
wokół 2,00 – 2,50 zł. 
Obecny kurs franka 
szwajcarskiego to 
około 4 złote. Ozna-
cza to, że wartość 
zadłużenia hipotecz-
nego wzrosła dwu-
krotnie. Na rynku 
nieruchomości nie 
o b s e r w o w a l i ś m y 
tymczasem takiego 
samego wzrostu cen 
nieruchomości. Może 

się więc okazać, że gdy właściciel 
nieruchomości, posiadający kre-
dyt we frankach szwajcarskich, 

zdecyduje się na jej sprzedaż, 
otrzyma od potencjalnego kupca 
propozycję kwoty, która nie wy-
starczy na uregulowanie wszyst-
kich zobowiązań wobec banku. 
Bez znaczenia będzie fakt, że 
kredyt był spłacany na przykład 
przez ostatnich dziesięć lat.
Centrum Nieruchomości i Finan-
sów (CNIF) od samego początku 
odradzało zaciąganie kredytu we 
frankach szwajcarskich. 

Co zatem zrobić, żeby na nowo 
móc samemu decydować o lo-
sach swojej nieruchomości ? 

Od dłuższego czasu obserwuję, że 
klienci nie chcą już biernie pła-
cić wciąż rosnących rat kredy-
tów hipotecznych we frankach 
szwajcarskich. Zaczynają się 
interesować swoimi kredytami 
i możliwościami, jakie daje obo-
wiązujące prawo. Sprzyjające 
dla kredytobiorców są orzecze-
nia Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE), a co 
za tym idzie orzeczenia polskich 
sądów. Coraz więcej posiadaczy 
kredytów we frankach szwajcar-
skich idzie do sądu, aby walczyć 

o sprawiedliwe rozliczenie zacią-
gniętego zobowiązania. 
Osobiście namawiam klientów 
do przyjrzenia się swojemu kre-
dytowi, a przede wszystkim za-
pisom w umowie kredytowej. 
Na podstawie zakończonych już 
pozytywnie dla kredytobiorców 
spraw sądowych, wiadomo, że 
warto pozwać bank i walczyć o 
swoje. Każdy posiadacz kredy-
tu musi to zrobić sam, nie ma co 
liczyć na to, że sprawa sama się 
jakoś rozwiąże. Korzyści z tego 
wynikające mogą być spore.

Jakie korzyści ma Pani na my-
śli ? 

W przypadku „odwalutowania”, 
czyli odejścia od liczenia zobo-
wiązania we frankach szwajcar-
skich, konsument zyskuje zwrot 
nadpłaconych rat z odsetkami, 
zmniejszenie kapitału pozosta-
łego do spłaty oraz zmniejszenie 
comiesięcznej raty kredytu na-
wet o połowę. 
Natomiast w przypadku unie-
ważnienia całej umowy, konsu-
ment otrzymuje zwrot wszyst-
kich wpłaconych dotychczas rat 

z odsetkami. Umowa przestaje 
obowiązywać, nie ma już więc 
także żadnych kolejnych rat do 
płacenia.

Które rozwiązanie jest dla kre-
dytobiorców bardziej korzyst-
ne z punktu widzenia sprzeda-
ży nieruchomości ? 

Oczywiście bardziej korzystne 
jest unieważnienie całej umowy, 
gdyż prowadzi do wykreślenia 
hipoteki, a co za tym idzie nie-
ograniczonego dysponowania 
nieruchomością. 

Może pojawić się jednak koniecz-
ność zwrotu bankowi otrzyma-
nej w złotówkach kwoty kredytu, 
ale kredytobiorcy mają wówczas 
możliwość podniesienia zarzutu 
przedawnienia roszczeń banku. 
W każdym wypadku warto pod-
jąć wyzwanie. 

Po szczegóły odsyłam na naszą 
stronę internetową www.cnif.pl
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Klub AZS Częstochowa od 
dłuższego już czasu boryka 
się z problemami fi nanso-

wymi. Nieopłacone zobowią-
zania klubu dotyczą zarówno 
umów z zawodnikami, jak i inny-
mi podmiotami.

Z większości problemów klub wycho-
dzi polubownie. Wdrożone zostało 
już postępowanie restrukturyza-
cyjne, a z niektórymi wierzycielami 
udało się zawrzeć ugody. Niestety 
kilku wierzycieli oddało sprawę w 
ręce komornika, który był zmuszo-
ny do zajęcia majątku klubu. Naj-
cenniejsze okazały się zdobyte przez 
AZS Częstochowa trofea – puchary i 
medale.Decyzją komornika wszyst-
kie puchary zdobyte przez AZS trafi ą 
na licytację komorniczą. Do licytacji 
wystawiono łącznie:13 pucharów (w 
tym Puchar Europy i 6 pucharów za 
mistrzostwo Polski)2 medale. Naj-
droższy okazał się Puchar Europy 
wywalczony przez klub w 2012 roku. 
Komornik wycenił go na 750 zł. Jest 
to oczywiście cena wywoławcza – w 
drodze licytacji urośnie do najwyższej 

kwoty, która zostanie zaproponowa-
na przez licytatorów. Sześć pucharów 
otrzymanych za mistrzostwo Polski 
komornik wycenił na 375 zł. Najniżej, 
bo na kwotę zaledwie 225 zł, zostały 
wycenione 3 puchary wygrane w za-
wodach o mniejszej skali: Puchar dla 
Tyttan za I miejsce w memoriale A. 

Gołasia, Puchar za zajęcie I miejsce w 
memoriale A. Gołasia, Puchar Wójta 
Gminy Poczesna dla AZTS Często-
chowa. 
W odpowiedzi na zajęcie komornicze 
trofeów klubu w internecie szybko 
zorganizowała się grupa osób chcą-
cych wykupić wszystkie trofea na 
licytacji. Zbiórka pieniędzy została 
zainicjowana przez Rafała Pośpiecha, 
pochodzącego z Częstochowy sędzię 
siatkarskiego. Obecnie uzbierano już 
5600 zł na ten cel. Zebrane środki 
Rafał Pośpiech ma w planie nie tylko 
wykorzystać na wykup trofeów, ale 
także na przygotowanie gabloty, któ-
ra będzie mogła stanąć w miejscu pu-
blicznym. Imiona i nazwiska wszyst-
kich darczyńców zostaną ponadto 
zamieszczone na specjalnej tablicy z 
podziękowaniami.                            (red.)

Puchary AZS-u na licytacji

Tyttan za I miejsce w memoriale A. 
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Wpierwszym meczu 
częstochowskie lwy 
podejmować będą 

aktualnego Drużynowego Mi-
strza Polski - FOGO Unię Lesz-
no. 

Po zakończeniu rundy zasadniczej-
wyłonione zostały cztery drużyny, 
które walczyć będą o medale. Do 
rundy play-off  zakwalifi kowali się: 
Fogo Unia Leszno, Betard Sparta 
Wrocław, ForBet Włókniarz Czę-
stochowa oraz Stelmet Falubaz Zie-
lona Góra. 
Drużyna Marka Cieślaka, nie zwal-

nia tempa i z pewnością możemy 
liczyć na emocjonujący wyścig o 
miejsce na podium.

Spotkanie  w ramach  pierwszego 
półfi nału Play-Off  Ekstraligi odbę

dzie się już w najbliższą niedzielę 1 
września na SGP Arena w Często-
chowie. 
Początek tego ekscytująco zapowia-
dającego się spotkania zaplanowa-
no  na godzinę 16:00. 
Bilety na to spotkanie można za-
kupić  w Sekretariacie Włókniarza 
Częstochowa przy Olsztyńskiej 

123/127, sklepie komputerowy „Pa-
t-Rox", Sieć całodobowych sklepów 
Mocny Nocny, Sklep całodobowy 
PIT STOP, Piwiarnia 

Częstochowa oraz w Księgarni 

Sowa.
Warto pamiętać: wybierając się na 
mecz z dziećmi do 12 roku zycia, 
również należy zakupić dla nich bi-
let wstępu. Cena to jedynie 1 zł.

Wspieraj biało-zielonych w walce o 
medale!

(red.)

Pierwsza runda w walce o medale
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Po wcześniejszych udanych negocjacjach 
z Leonem Madsenem przyszedł czas na 
kolejnego, świetnego żużlowca – Fre-

drika Lindgrena.

Jak poinformował klub: “Dzięki staraniom 
prezesa klubu Michała Świącika, szwed zde-
cydował, że z Lwem na piersi występować 
będzie jeszcze przynajmniej przez 3 najbliższe 
sezony, czyli do końca 2022 roku!” 

To z pewnością dobra informacja dla klubu 
i dla kibiców, bowiem to właśnie Lindgren 
uchodzi za trzon drużyny. Poza skuteczną jaz-

dą w barwach forBET Włókniarza Częstocho-
wa, Fredrik Lindgren poszczycić się może tak-
że osiągnięciami na arenie międzynarodowej. 

W ubiegłym roku wywalczył swój życiowy 
sukces – zdobył brązowy medal Indywidual-
nych Mistrzostw Świata. 
Również w tym roku bardzo dobrze radzi 
sobie w cyklu Grand Prix i na pewno będzie 
chciał powalczyć o „kolejny” krążek rangi mi-
strzostw świata.

Cekamy na kolejne umowy klubu.

Lindgren zostaje w Częstochowie na 
trzy kolejne sezony Rajd Rowerow po Gmi-

nie Dąbrowa Zielona 
jest pierwszym takim 

przedsięwzęciem. Jego 
celem jest zachęcenie do 
aktywnego spędzania wol-
nego czasu.

I Rajd Rowerowy po Gminie 
Dąbrowa Zielona odbędzie się 
7 września o godz. 15.00. Start 
zaplanowano spod remizy OSP 
Ulesie. W dniu rajdu, każdy z 
uczestników otrzyma  kamizel-
kę oraz wodę . 
Po dojechaniu do mety, na 
uczestników czekać będzie 
ciepły posiłek. Jak mówi ora-
gnizator "Rajd nie jest wy-
ścigiem jest to rekreacyjna 
jazda aby poznać okolicę". Po 
zakończeniu rajdu, oraganiza-
torzy zapraszają wszystkich do 
wspólnej zabawy przy zespole ,, 
Ex-Ever'' 
Zapisy telefoniczne trwają do 
1 września, natomiast istnieje 
także możliwość zapisu w dniu 
imprezy.

Zapraszamy do aktywnego  
spędzenia wolnego czasu. Za 
uczestnictwo każdy otrzyma 
pamiątkowy medal. Dobra za-
bawa gwarantowana

I Rajd Rowerowy po Gminie Dąbrowa Zielona
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