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GAZETA BEZPŁATNA

Okaż serce niechcianym dzieciom

M

ówi się, że narodziny każdego dziecka to
niezwykłe
szczęście,
to nadzieja, to szansa na kolejne, spełnione życie. Niestety
są i takie narodziny, które nikogo nie cieszą, a nowo narodzone dzieci już od urodzenia
nie mają szans nie tylko na
normalną, samodzielną egzystencję, ale nawet na matczyną
miłość i troskę. Od pierwszych
minut życia, dzieci na starcie
skazane są na życie w placówkach
opiekuńczo-wychowaczych. Takimi właśnie dziećmi
zajmuje się Stowarzyszenie
Pielęgniarsko — Opiekuńcze
"Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie". W tutejszym Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
przebywają maluchy, które
do końca życia będą wymagać pomocy i rehabilitacji,
a na wsparcie ze strony najbliższych nie mogą liczyć.

- Ponad dziewięćdziesiąt procent
naszych podopiecznych, to dzieci,
które po urodzeniu zostały odebrane patologicznym rodzinom —
opowiada prezes stowarzyszenia
Magdalena Szymczyńska. - Wiele
z nich nigdy nie będzie mogło żyć
samodzielnie z powodu dużych
deficytów zdrowotnych. Część
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jest leżąca, wszystkie wymagają
szczególnej opieki i stałej rehabilitacji. Takie dzieci, ze względu na
ich stan zdrowia nie mogą trafić
do rodzin zastępczych. Muszą się
bowiem nimi zajmować lekarze,
pielęgniarki i rehabilitanci.
Stan dzieci przebywających w częstochowskim zakładzie jest wynikiem tego, z jakich rodzin pochodzą. Dzieci są niepełnosprawne
z powodu warunków, w jakich

czyńska, zespół poalkoholowy
zdiagnozowany jest u większości
podopiecznych częstochowskiego
stowarzyszenia.
- Do naszego ośrodka trafiają
dzieci w wieku od 4 miesięcy do
4 lat — informuje Magdalena
Szymczyńska. - Są do nas przywożone praktycznie z całej Polski. Obecnie zajmujemy się 25
dziećmi. Najmłodsze ma właśnie
4 miesiące, najstarsze skończy-

więc z nich do końca życia jest
skazana na przebywanie w zakładach opiekuńczych.
Stowarzyszenie utrzymuje się
w dużej mierze dzięki wsparciu
instytucji, firm i osób prywatnych. Obecnie na portalach społecznościowych organizowane są
zbiórki darów dla podopiecznych
"Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie". Jak mówi prezes stowarzyszenia, opiekunowie dzieci są

żyły ich matki oraz tego, jak się zachowywały w trakcie ciąży. Większość z matek piła i to nałogowo
spodziewając się dziecka, co odbiło się na stanie zdrowia noworodków. Jak opowiada prezes Szym-

ło 3 lata. Los tych dzieci nie jest
wesoły. Staramy się, jak możemy,
ale wiadomo, że nic nie zastąpi
dziecku miłości matki. Niestety,
takie dzieci, jak nasze na adopcję
często nie mogą liczyć. Większość

wdzięczni za każdą taką akcję.
- Zawsze tuż przed świętami ludzie stają się hojniejsi, chętnie
przekazują datki, a także organizują takie zbiórki — opowiada.
- To nas cieszy, bo potrzebujemy
2413

naprawdę dużo — ubranek, środków higienicznych czy jedzenia.
Po takich zbiórkach świątecznych mamy zapasy często na dwa
miesiące. To pokazuje, że wbrew
temu, co się często mówi nie ma
aż takiej znieczulicy w społeczeństwie.
Jak mówi Magdalena Szymczyńska, jej podopieczni wymagają
jednak wsparcia cały rok. Stowarzyszenie prowadzi cały czas
zbiórki, a także przyjmuje dary
rzeczowe.
- Prosimy o ubranka, chusteczki
nawilżane, a także pieluchy — wylicza. - Chętnie przyjmiemy również słoiczki czy kaszki, najlepiej
ryżowe. Jeśli chodzi o ubranka,
prosimy o rzeczy nowe, takie są
wymogi dotyczące naszej działalności. Najlepiej, żeby to było proste, bawełniane koszulki czy tzw.
pajacyki. Wiele z naszych dzieci
jest stale leżących, więc takie rzeczy sprawdzą się najlepiej.
Dary można przynosić osobiście (ul. Michałowskiego 30 b).
W sprawie pomocy można się
kontaktować pod numerem tel.
034/ 372 12 97, e-maile: ufnosc@
poczta.fm. Na stronie "Z Ufnością
w Trzecie Tysiąclecie" można także dokonać internetowych zakupów dla dzieci. (IB)
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Zatrzymali miasto w kadrze

O

środek Kultury Filmowej - Kino Iluzja
w Częstochowie - rozstrzygnął kolejną edycję konkursu dla filmowców-amatorów „Częstochowa w kadrze”.
W kinie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród oraz projekcja nagrodzonych obrazów.

Filmy nadesłane na konkurs oceniało jury w składzie:

Witold Szymczyk – reżyser, scenarzysta, operator, wykładowca
Wydziału Sztuki Operatorskiej
Łódzkiej Szkoły Filmowej
Tadeusz Piersiak – działacz kultury, prelegent DKF-ów, wielolet-

ni dziennikarz lokalnej redakcji
Gazety Wyborczej, dyrektor Muzeum Częstochowskiego
Aleksander Wierny- pisarz, poeta,
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy.
Pierwsze miejsce przyznano Adamowi Kaziorze na obraz „Kamfora”, a drugie — Krzysztofowi Magdziarzowi, autorowi filmu
pod tytułem „Przyjaciel”. Trzecią

lokatę zajęła Alicja Ziental za film
„Czerwona bila”. Jury zdecydowało również o przyznaniu nagrody specjalnej za obraz „Usta”
zgłoszony przez Bartosza Paludkiewicza.

Aktualności
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Sprawdź bezpłatnie światła w swoim samochodzie

C

hociaż pogoda może
na to nie wskazywać,
zima jest bliżej niż myślimy. Krótsze dni, opady
deszczu czy śniegu, to z pewnością nie są warunki sprzyjające bezpiecznej jeździe. Aby
prowadzenie samochodu zimą
było bezpieczne, warto pomyśleć o jego przeglądzie przed
zimą.

Szczególnie ważne, obok opon
zimowych,
jest
prawidłowe
oświetlenie. W całym kraju trwa
w związku z tym kampania„Twoje
światła – Nasze bezpieczeństwo”.
W ramach akcji częstochowscy
kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić prawidłowość ustawienia
świateł w swoich samochodach
w wybranych punktach w mieście. Policjanci z drogówki włączyli się w te działania, prowadzą
kampanię edukacyjną zarówno
wśród kierowców, jak i pieszych.
Tym drugim funkcjonariusze rozdają odblaskowe opaski, a pierwszych zapraszają do stacji kontroli
pojazdów na sprawdzenie świateł
w aucie. Do akcji przyłączyło się
kilka stacji kontroli pojazdów
w Częstochowie. W najbliższych
dniach bezpłatnie ustawienie
świateł można będzie sprawdzić:

26 i 27 listopada w Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie przy ul. Drogowców
36, a 11 grudnia, Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy MPK
w Częstochowie.
Policja przypomina, że właściwie działające oświetlenie w samochodzie zapewnia bezpieczną
jazdę. Niestety wielu kierowców
zapomina o tym, że trzeba przetrzeć reflektory, gdy są brudne
lub wymienić żarówki w przypadku ich przepalenia. Nie wszyscy
kierowcy pamiętają także o tym,
że trzeba również ustawić światła pod odpowiednim kątem.
W okresie jesienno-zimowym
często przez złe ustawienie świateł można spowodować oślepienie
innych uczestników ruchu albo
zbyt późno dostrzec pieszego lub
przeszkodę na drodze.
Komenda
Miejska
Policji
w Częstochowie przypomina
także, o obowiązującym art. 51
kodeksu drogowego, w myśl
którego:
• kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza;
• w czasie od świtu do zmierzchu
w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świa-

teł mijania, kierujący pojazdem
może używać świateł do jazdy
dziennej;
• w czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach,
zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem
może używać świateł drogowych,
o ile nie oślepi innych kierujących
albo pieszych poruszających się
w kolumnie. Kierujący pojazdem,
używając świateł drogowych,
jest obowiązany przełączyć je na
światła mijania w razie zbliżania się: pojazdu nadjeżdżającego
z przeciwka, przy czym, jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe — drugi jest obowiązany uczynić to samo; do pojazdu
poprzedzającego, jeżeli kierujący
może być oślepiony, do pojazdu
szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej
odległości, że istnieje możliwość
oślepienia kierujących tymi pojazdami.
• na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi,
kierujący pojazdem może używać
przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu,
również w warunkach normalnej
przejrzystości powietrza.
(Źródło: KMP Częstochowa)

WOŚP w Częstochowie czeka na wolontariuszy

12

stycznia 2020 po
raz 28, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Najbliższy
finał WOŚP odbędzie się
pod hasłem: „Wiatr w żagle-Dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”.

Jak zawsze Częstochowa także

przyłącza się do wielkiego grania.
Częstochowski sztab WOŚP rozpoczął rejestrację osób chętnych
do pomocy w trakcie styczniowego finału.
Można się już zapisywać on-line poprzez stronę: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/login
Zgłosić się do pomocy można
także osobiście w nowej siedzibie
częstochowskiego sztabu WOŚP
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przy ul. Nowowiejskiego 14. Tam
także organizatorzy akcji czekają
na wolontariuszy w każdy piątek
między godziną 17 a 19.30.
Przyszli wolontariusze są proszeni o przyniesienie swojego zdjęcia
w formie elektronicznej, a osoby niepełnoletnie sztab zaprasza
z opiekunem.
(IB)
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przedstawiciel handlowy

tel. 503 194 643
Częstochowa, ul. Warszawska 57
tel. 34 3615367
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Accolade inwestuje blisko 30 milionów euro w Panattoni Park w Częstochowie

A

ccolade – międzynarodowy inwestor na rynku
nieruchomości komercyjnych – zainwestuje w kolejny park przemysłowy, który zostanie otwarty w lutym
przyszłego roku, tym razem
w Częstochowie. Trwa już budowa dwóch nowoczesnych,
ekologicznych budynków magazynowych klasy A o łącznej powierzchni 30 400 m2.
Wartość projektu wynosi prawie 30 milionów euro i jest
to kolejna inwestycja typu
brownfield czeskiego inwestora w Polsce. Portfel Accolade
obejmuje łącznie 48,5% inwestycji typu brownfield. Wybór Częstochowy to realizacja
strategii wyróżniającej inwestycje w przemyślane lokalizacje w miastach regionalnych
o największym potencjale.
Pierwsi najemcy w Częstochowie mają pojawić się w lutym
2020 r.

Accolade posiada w Polsce 9 parków przemysłowych o łącznej powierzchni 588 000 m2 i wartości
400 mln euro w lokalizacjach takich jak Szczecin, Zielona Góra,
Lublin, Kielce, Bydgoszcz, Białystok, Konin, Legnica i Mińsk Mazowiecki. Teraz inwestor z Czech
zdecydował się zainwestować
w Częstochowie. Panattoni Park
Częstochowa będzie zlokalizowa-

ny w pobliżu Częstochowskiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego i autostrady S1. Park będzie znajdował się około godziny
jazdy od zjazdu z autostrady A1
i A4 oraz 1,5 godziny od zjazdu
z autostrady A1 i A2.
„Rynek powierzchni magazynowych w centrach regionalnych
stale rośnie. Kontynuujemy wdra-

of Poland w Accolade.
Długoterminowy inwestor, jakim
jest Accolade, widzi duży potencjał w Częstochowie. Nowoczesny
park przemysłowy odmieni istniejącą działkę typu brownfield,
która stoi obok funkcjonującej
koksowni.
W Częstochowie, istnieje również
możliwość ubiegania się o real-

w miastach regionalnych. Najważniejsze kryteria to: potencjał
rynku pracy, dostępność transportowa i możliwość uzyskania
konkurencyjnych warunków finansowych. Koszt gruntów jest
również znaczący, ponieważ
zwykle jest niższy w takich lokalizacjach niż w dużych aglomeracjach. Ponadto najemcami no-

żanie strategii zakładającej obecność w dynamicznych miastach
o dużym potencjale, takich jak
Częstochowa. Wyniki Accolade
pokazują, że każda z lokalizacji,
w którą zainwestowaliśmy, była
dobrze przemyślana i przyczyniła
się do rozwoju danego regionu.
W tym przypadku jest podobnie.
Jestem przekonany, że Panattoni
Park Częstochowa odniesie sukces’’ – mówi Michał Białas, Head

ne wsparcie dla przedsiębiorców
w postaci zwolnień z podatku od
nieruchomości. Pomagają również duże inwestycje w infrastrukturę, realizowane przez samorząd.
Co istotne dla pracodawców, Częstochowa jest również dobrze
oceniana przez pryzmat lokalnego rynku pracy.
„Kilka kluczowych czynników
decyduje o sukcesie parków
przemysłowych i magazynowych

woczesnych magazynów są coraz
częściej lokalne firmy, które rozwijają się dynamicznie i podnoszą
jakość wynajmowanej powierzchni, co znacznie ułatwia im zmniejszenie rotacji pracowników, ale
także przyciągnięcie nowej siły
roboczej” – komentuje Tom Listowski z CRESA.
Według specjalistów z firmy konsultingowej CRESA rynek magazynowy rozwija się obecnie

bardzo dynamicznie. Istnieją zarówno nowe lokalizacje, jak i typy
budynków, które lepiej pasują do
działań najemców i zapewniają
im większą wydajność. Główne
lokalizacje przyciągają największą
liczbę najemców a oni zatrudniają
najwięcej osób, ale z czasem firmy
wynajmujące powierzchnię mogą
zdecydować się na przeniesienie
ze starszych budynków do budynków ekologicznych budowanych
w pobliżu bardziej zaawansowanych technologicznie obiektów,
co pozwoliłoby im zachować pracowników.
Zmodernizowana infrastruktura zapewnia lepszy dostęp z największych aglomeracji w kraju do
miast regionalnych, które stwarzają nowe możliwości zarówno
dla najemców, jak i podmiotów
inwestujących w nieruchomości
przemysłowe i logistyczne. Nowe
technologie, automatyzacja i robotyzacja rewolucjonizują procesy wewnętrzne i zapewniają doskonałe wsparcie w lokalizacjach
o ograniczonym dostępie do pracowników. Dalszy rozwój rynku
nieruchomości przemysłowych
i logistycznych w Polsce jest jednak w dużej mierze uzależniony
od tworzenia nowych lokalizacji,
a tym samym dostępności personelu.
(Mariel & Haan Communications)
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Park Trampolin Stacja Grawitacja
to doskonałe miejsce
na przyjęcie urodzinowe z
przyjaciółmi!
Zadzwoń do nas!
+48 726 136 666

Zorganizuj #oderwaną
imprezę urodzinową!
Skorzystaj z promocji i poznaj
szczegóły naszej oferty!
Zapraszamy do kontaktu
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Kłobuck / Radomsko
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Chrześcijańskie śpiewanie nagrodzone

W

Radomsku odbył się
IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Cecyliada 2019.
Motywem przewodnim tegorocznej Cecyliady były pieśni
oparte na tekstach biblijnych
nawiązujących do 420. rocznicy pierwszego wydania Biblii ks. Jakuba Wujka oraz 70.
rocznicy wydania pierwszego powojennego tłumaczenia
Nowego Testamentu. Festiwal
zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Radomsko Jarosława
Ferenca oraz ks. Abp. Wacława Depo.

Konkurs przeznaczony był wyłącznie dla amatorów, a dolna
granica wieku uczestnika wynosiła 5 lat. W wydarzeniu wzięli
udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach i organizacjach.
Przegląd zakończył koncert finałowy w sali widowiskowej Miej-

skiego Domu Kultury. W trakcie
koncertu odbyło się wręczenie
nagród laureatom festiwalu.

z Kamieńska
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Barbara Moroń

II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Sabina Dziadkiewicz
z Radomska

Liturgicznej "Boże Nutki" z Kamieńska i Beata Garbarz-Hebda
i Joanna Hebda z Radomska
Nagroda specjalna za najlepszą interpretację pieśni opartej na tekstach biblijnych:

Beata Garbarz-Hebda
Nagroda Publiczności:

Oliwia Skalik z Kamieńska
Nagroda Dziennikarzy:

Emilian Kurpiński z Częstochowy
Nagroda Cor Festival za wieloletnią współpracę przy organizacji Festiwalu: dyrektor

Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Elżbieta Kwiatkowska
Cecyliańska Nuta 2019: Katarzyna Marczak MDK Radomsko
Cecyliański
Wyniki festiwalu:
Soliści dzieci:

z Pławna

Duety dorośli:

Schole liturgiczne młodzież:

I miejsce - nie przyznano
II miejsce - Katarzyna Marczak
z MDK Radomsko
III miejsce - Maria Knychas
z Wrocławia

I miejsce - Schola Liturgiczna
"Boże Nutki" z Kamieńska
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - nie przyznano

I miejsce - Adrianna Moroń
i Krzysztof Normand z Pławna
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Emilia i Marysia Kurzydlak z Gałkowic Starych

Soliści młodzież:

I miejsce - Beata Garbarz-Hebda
z Radomska

I miejsce - Małgorzata Stępień

Soliści dorośli

Nagroda specjalna za akompaniament:

Sekcja

instrumentalna

Scholi

Mikrofon

2019:

Małgorzata Stępień z Kamieńska
Cecyliańska Lira 2019: Adrianna Moroń i Krzysztof Normand
z Pławna
Nagroda Grand Prix Cantus
Mater za dorobek w rozkrzewianiu muzyki chrześcijańskiej: Agnieszka Fiuk.

(Źródło: UM Radomsko)

Mieszkańcy zdecydowali Targi Ślubne w Hali Sportowej

P

o raz kolejny Miejski Dom
Kultury w Kłobucku dał
szansę mieszkańcom na
wybór gwiazdy, która uświetni największą w mieście imprezę
rekreacyjno-kulturalną, czyli Dni Kłobucka.
Zdecydowana większość
kłobucczan zagłosowała
na Darię Zawiałow. Ona
więc wystąpi w trakcie
przyszłorocznego święta
miasta.

P

Kombi - 10.32%
Rafał Brzozowski - 7.34%
Bracia - 4.85%
Patrycja Markowska - 4.73%
Sound’n’Grace - 4.10%
Feel - 1.99%.

onad 40 wystawców weźmie udział w najważniejszym w tym roku
wydarzeniu branży ślubnej
w Radomsku, które odbędzie
się 24 listopada. Tego dnia
w Powiatowej Hali Sportowej
odbędą się Radomszczańskie
Targi Ślubne.

Oto wyniki głosowania:
Daria Zawiałow - 26.99%
Golec uOrkiestra - 20.15%
Cleo - 16.04%
REKLAMA
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Radomszczańskie Targi Ślubne
to kompletna oferta ślubna, spotkania z ekspertami, ciekawostki, pokazy, komfort zwiedzania
i przede wszystkim cała branża
ślubna w jednym miejscu. Dodatkową atrakcją będą pokazy
taneczne, barmańskie i występy
artystyczne. Wystawcy przygotują
też specjalne oferty i rabaty targowe, a podczas konkursów będzie
można wygrać ciekawe nagrody.
W programie m.in. losowanie

nagród rzeczowych, pokaz sukni
ślubnych, pokaz garniturów, kon-

i zbiórka publiczna na cele charytatywne.

kurs fryzjerstwa, pokaz pierwszego tańca, pokaz barmański

Targi potrwają od godz. 10 do 17.
Wstęp wolny.

Będzie gdzie wypoczywać

W
REKLAMA
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trzech
sołectwach
gminy Kłobuck pojawiły się lub zostały
odnowione
miejsca
przeznaczono do rekreacji.
Inwestycje były możliwe dzię-

Biała oraz Kamyk. W pierwszym
sołectwie powstała siłownia na
świeżym powietrzu, w pozostałych dwóch miejscowościach
zmodernizowano place zabaw dla
najmłodszych.

ki pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego
w ramach konkursu „Inicjatywa
Sołecka”.

W sołectwie Rybno kupiono
i zamontowano kilka urządzeń
do ćwiczeń: orbitreka, tzw. wioślarza, krzesło do wyciskania,
steper. Przy siłowni pojawiły się

Z dotacji tej skorzystały: Rybno,

także elementy małej architektury — dwie ławki parkowe, kosz na
śmieci oraz stojak na rowery.
W sołectwach Biała i Kamyk przebudowano zlokalizowane przy
szkołach place zabaw dla dzieci. W Kamyku plac uzupełniono
o huśtawkę wagową oraz zestaw
zabawowy. Natomiast w Białej
na placu pojawiły się huśtawki,
karuzela, tzw. bujak oraz zestaw
zabawowy umożliwiający zajęcia
ruchowe.
Koszt całkowity tych zadań to
114 067,43 zł, w tym wysokość
pomocy finansowej ze środków
budżetu Województwa Śląskiego
44 565,04 zł.
(Źródło: UM Kłobuck)
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Kino "Karolinka" znowu zaprasza kinomanów

P

Miejski Dom Kultury zaprasza
mieszkańców Lublińca i regionu
na prawdziwe hity - animowaną
"Krainę Lodu 2" dla całej rodziny

Lublińca.
- Nasze kino cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Lublińca i okolic — opowiada Paulina Pielarz. - Łatwiej im dotrzeć
do naszego kina niż na przykład
jechać do Częstochowy.
Uroczyste otwarcie nowego, cyfrowego Kina "Karolinka" miało miejsce 18 października 2013
roku. Wyposażenie kina i dostosowanie go do potrzeb odbiorców

oraz polski obraz twórców takich
przebojów kinowych jak "Listy do
M" - "1800 gramów".
Wiadomość o wznowieniu działalności kina z pewnością ucieszyła nie tylko mieszkańców samego

było możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MDK zrealizował zadanie „Cyfryzacja kina
Karolinka oraz zakup instrumentów muzycznych”.

o krótkiej przerwie Kino
"Karolinka" w Lublińcu
wznowiło
działalność.
Awaria projektora okazała się
nie aż tak poważna, jak początkowo sądzono i sprzęt wrócił już na miejsce z naprawy
w serwisie.

- "Karolinka" wyposażona jest
w aparat cyfrowy marki SONY,
który umożliwia projekcje w rozdzielczości 4K, formacie 2D i 3D
- opowiada Paulina Pielarz. - Od
lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania cyfrowym Kinem
„Karolinka”, który przekłada się
na zwiększenie liczbę widzów.
Repertuar w kinie zmienia się dynamicznie – w zasadzie co tydzień
wyświetlamy nowe tytuły. Są to
najnowsze produkcje.
Od 2012 roku kino realizuje też
projekt
„Filmoteka
Szkolna.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” . Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu T-mobile
Nowe Horyzonty przyjeżdżają do
Lublińca, aby wśród dzieci i młodzieży krzewić miłość do kina.
A robią to na różne sposoby –
przez ambitne, niekomercyjne
kino, multimedialne prelekcje,
dyskusje i warsztaty, interdyscyplinarne materiały dydaktyczne.
Uczestnikami edukacji filmowej
są również studenci lublinieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Jak wynika z podsumowań MDK-u, w 2010 roku na widowni kina
zasiadło 11611 osób. W natomiast
w 2018 roku filmy w Kinie "Karolinka" oglądało 53 732 widzów. To
oznacza, że w ciągu tych lat liczba
widzów wzrosła aż pięciokrotnie.
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Śląskie klimaty w MDK-u

W

piątek 28 listopada
w sali widowiskowej
Miejskiego
Domu
Kultury w Lublińcu wystąpią znani i lubiani na całym

Śląsku artyści. Na "Koncert
gwiazd znanych i lubianych
z telewizji" MDK zaprasza
o godzinie 18.

REKLAMA
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ZAPRASZA NA
MOC WYPRZEDAŻY
LUBLINIEC,
29-30 LISTOPADA
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE:

JARMARK LUBLINIECKI

Myszków
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Będzie remont basenu

S

amorząd Żarek podpisał umowę z firmą, która przeprowadzi remont
miejscowego basenu. Razem
z modernizacją samej pływalni gmina planuje rewitalizację
terenu znajdującego się wokół
obiektu.

- Na przetarg wpłynęły dwie oferty – informuje Klemens Podlejski,
burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
- Wybrana została oferta firmy
P.H.U.B. MARMADEX, która za
realizację tego zadania zaproponowała ceną 3 071 145,18 złotych.
Gmina Żarki na to zadanie uzyskała dotację w ramach konkursu w zakresie Rewitalizacji oraz
infrastruktury społecznej i zawodowej dla projektu o nazwie „Re-

witalizacja obszaru rekreacji przy
ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina
Żarki”.
Z pomocą funduszy unijnych samorząd zamierza wykonać nie
tylko nową nieckę basenu, ale
także zagospodarować przyległy
do pływalni teren budując tam
między innymi ścieżki rowerowe
oraz parking.
Niecka basenu (2 684,0 mkw) pozostanie w tym samym miejscu co
obecnie. Będzie wykonana w formie wanny z betonu. Wokół zaprojektowano deptak, na którym
zlokalizowano mają być elementy
małej architektury: latarnie parkowe i ławki. Sam basen podzielony zostanie na dwie strefy: dla
umiejących pływać oraz brodzik

o głębokości 50 cm dla dzieci.
Obie części będą połączone przejściem. W głównym basenie zlokalizowano wysunięty pomost do
skakania do wody. Wokół basenu
zaprojektowano alejki parkowe
o nawierzchni szutrowej oraz
prysznic wolnostojący i miejsce

do palenia ogniska i grillowania.
Jak wylicza urząd, w ramach projektu powstanie parking wraz
ze zjazdem z ul. Wierzbowej na
44 miejsca postojowe — w tym
8 dla osób niepełnosprawnych.
W okolicy wytyczona zostanie
także ścieżka rowerowa asfaltowa

Uczelnia sonduje, czy są chętni do nauki

W

yższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej jest zainteresowana utworzeniem oddziału
zamiejscowego w Myszkowie.
Przed podjęciem decyzji w tej
sprawie uczelnia sonduje zainteresowanie tą propozycją zarówno w samym Myszkowie,
jak i regionie.

W tej sprawie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
REKLAMA

w Myszkowie (www.powiatmyszkowski.pl) pojawiła się ankieta,
którą mogą wypełniać mieszkańcy. Zawarto z niej ofertę WSB.
Osoby, które zechcą wziąć udział
w badaniu zaznaczą, jakimi kierunkami studiów byłyby zainteresowane, gdyby mogły studiować
w Myszkowie.
Opinie mieszkańców będą zbierane do 30 listopada 2019 r.

o szerokości 3 m biegnącą wzdłuż
zachodniej granicy terenu wraz ze
zjazdami z ulic Wierzbowej i Sosnowej. W planach jest również
wybudowanie oświetlenia kąpieliska. Całość ma być gotowa za rok.

Chmurną nie
przejedziesz

D

o 19 grudnia potrwa
remont ul. Chmurnej
w Myszkowie. Z tego powodu ulica została całkowicie
wyłączona z ruchu.

Przebudowa drogi w tym rejonie
Myszkowa będzie realizowana
w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego o nazwie „Nowy
wizerunek ulicy Chmurnej”.
2421

Praca
Są pieniądze na założenie firmy
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P

owiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz
z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu informuje,
że do wyczerpania środków
finansowych otworzył nabór
wniosków o dofinansowanie
podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu
pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (IV)"
współfinansowanego
przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1
PO WER.

Maksymalna kwota dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej wynosi 16.000,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej należy złożyć na druku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego
- PO WER. Do wniosku bezrobotny ubiegający się o środki składa
wymagane załączniki.
Osoby, których dotyczy nabór
wniosków:

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych, które są
osobami młodymi w wieku 18-29
lat (tj. nie ukończyły 30 roku żyREKLAMA

REKLAMA
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cia na dzień rozpoczęcia udziału
w projekcie), w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP w Częstochowie jako
osoby bezrobotne.
Ponadto ze względu na założenia
projektu grupami priorytetowymi
są:
- młodzież NEET, tzn. osoby
niepracujące, niekształcące się
w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków
publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni przed rozpoczęciem
udziału w projekcie,
- osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji na rynku pracy (tj. osoby
długotrwale bezrobotne, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby
o niskich kwalifikacjach),
- byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
Nie dopuszcza się możliwości powrotu do projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w Mieście Częstochowa
i powiecie częstochowskim (IV)"
osób, które były już jego uczestnikami.
Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie na
podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą:
w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 122; w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu
ul. Rzeczna 29, pok. 4, w godzinach od 7.30 do 14.00.
Z uwagi na konieczność wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych wniosek o dofinansowanie
na podjęcie działalności gospodarczej musi zostać złożony przez

bezrobotnego osobiście.
Dodatkowe informacje:

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i na potrzeby realizacji
projektów współfinansowanych
ze środków UE za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się:
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
- w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz
- osobę bezrobotną nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25 lat
i więcej.
Do okresu bezrobocia zalicza się
również okres pozostawania bez
pracy przed rejestracją w Urzędzie, na podstawie Oświadczenia
uczestniczki/ka projektu.
W ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim
(IV)" wymagane jest zapewnienie
w okresie czterech miesięcy wysokiej jakości oferty zatrudnienia,
dalszego kształcenia, przyuczenia
do zawodu lub stażu. Okres czterech miesięcy, w ciągu których
należy udzielić wsparcia osobom
do 25 roku życia zarejestrowanym
w Powiatowym Urzędzie Pracy liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a osobom
powyżej 25 roku życia - od dnia
przystąpienia do projektu.
Osoba bezrobotna, która złożyła wniosek o dofinansowanie
na podjęcie działalności gospodarczej, winna w dniu złożenia
wniosku odbyć wizytę u doradcy
klienta.
Podczas wizyty w Urzędzie Pracy
niezbędne jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

OHP zaprasza na Targi Pracy

T

argi
Pracy
Centrum
Edukacji i Pracy Ochotniczych Hufców Pracy
w Częstochowie zaprasza na
Targi Pracy w Częstochowie.
Odbędą się one 12 grudnia
w siedzibie OHP, al. Niepodległości 20/22, sala 116C.

Na Targach Pracy pojawią się:
•
oferty pracy krótkoterminowej
•
porady doradców zawodowych
•
oferty kursów, szkoleń zawodowych.
Organizatorzy zapowiadają także seminarium dla młodzieży
pt. "Moje kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy". Na miejscu odbywać się będą również
konsultacje dla osób zaintereso-

wanych zagranicznym wyjazdem
wakacyjnym w ramach sieci Eures. Młodzież będzie mogła się
ponadto dowiedzieć o programie
Erasmus+.
Targi potrwają od godziny 13 do
15.30.
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(Źródło: PUP Częstochowa)
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POSZUKUJEMY
TAPICERÓW
ZAROBKI OD 3500 zł - 6500 zł
ZREKRUTUJ I/LUB PRZYJDŹ DO PRACY
A OTRZYMASZ 2000 PLUS*
* wypłata zgodnie z przyjętymi zasadami w firmie

DODATKOWE BONUSY TO m.in.:
- PAKIET SOCJALNY: NP. BAZA WYPOCZYNKOWA
W ZAKOPANE, SZCZYRKU, KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA, DARMOWE WEJŚCIE NA BASEN

9
2426
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Bella Italia w Częstochowie
K

iedy lubi się jakiś kraj,
ma swoje ukochane miejsce do wypoczynku, zwykle po prostu się tam jak najczęściej jeździ. Monika i Piotr
Krawczyńscy na tym nie poprzestali. Swoje ukochane
Włochy, chociaż w namiastce,
postanowili przenieść do Częstochowy. Dziesięć lat temu
stworzyli w mieście miejsce,
które charakterem, klimatem i ofertą ma przypominać
właśnie ich ukochaną Italię.
Miłość do pięknego kraju pełnego słońca, zabytków, pogodnych ludzi, ale także wyśmienitej kawy realizują w swojej
wymarzonej kawiarni - "Cafe
del Corso".

— Kiedy dziesięć lat temu postanowiliśmy otworzyć ten lokal,
uznaliśmy, że musi być jak najbardziej zbliżony do typowo włoskiej kawiarni — opowiada Piotr
Krawczyński. — Zdecydowaliśmy, że wszystko, począwszy od
nazwy nawiązującej do włoskiego corso, czyli deptaka, miejsca
relaksu i spotkań z przyjaciółmi,
będzie u nas możliwie jak najbar-

dziej włoskie.
Jak wspominają właściciele "Cafe
del Corso", Italia była dla nich inspiracją we wszystkim, począwszy
od wystroju wnętrza, a na jakości
podawanej kawy skończywszy.
Od początku uznali, że aby było
to miejsce niezwykłe i naprawdę
włoskie, musi mieć nie tylko klasę, ale także oferować produkty
najlepszego gatunku.
— Szukaliśmy dobrej kawy, która najbardziej będzie zbliżona
do tej podawanej we Włoszech —
opowiada Monika Krawczyńska.
— Nasz pierwszy wybór padł na
małą, polską palarnię kawę. Ponieważ jakość poszczególnych
partii kawy z tej palarni czasami
się różniła, postanowiliśmy poszukać czegoś innego. Od początku było dla nas jasne, że jakość
i stale utrzymywany wysoki poziom usług będzie naszym priorytetem. W końcu natrafiliśmy
na włoską kawę Kimbo, drugiego
producenta kawy w świecie. Tej
kawie my, jak i nasi klienci pozostajemy wierni do dziś. Naszym
zdaniem nie ma lepszej kawy —
dodaje właścicielka kawiarni.

Na wysoką jakość kawiarnia stawia nie tylko w przypadku kawy.
Tutaj wszystko musi być najlepszego gatunku, taki jest cel. Dlatego od początku "Cafe del Corso" oferuje lody, desery i ciastka
własnej produkcji. Recepturę na
lody, jakżeby inaczej, opracowano
z pomocą włoskiego specjalisty.
Włoskie receptury wykorzystywane są także w przypadku ciast. Tutaj jednak obecne są także tradycyjne, polskie wypieki — serniki
czy szarlotki. Do ciast pieczonych
w "Cafe del Corso" przekonali
się nie tylko bywalcy kawiarni.
Lokal sprzedaje wiele wypieków
na wynos. Można tutaj zamówić
wspaniałe ciasta na urodziny czy
święta.
—W naszym menu są potrawy
oparte wyłącznie na wysokiej
jakości naturalnych produktach
— mówi Piotr Krawczyński. — Nie
ma żadnych chemicznych polepszaczy, czy niezdrowych, ale tańszych zamienników.
Jak podkreślają właściciele kawiarni, wysoka jakość to nie tylko
dobre menu, to także odpowiedni
personel. Jak opowiadają pań-

stwo Krawczyńscy, ich pracownicy są doskonali i dobrze przygotowani do obsługi klientów.
Wiedzą, co polecają, znają się na
rzeczy. Nad jakością obsługi czuwa menadżer lokalu i kierownik
sali. Chodzi o to, aby wszystko
działało tutaj bez zarzutów.
Przez dziesięć lat działalności
włoski styl "Cafe del Corso" przypadł do gustu częstochowianom.
Doceniają menu, a także, wzorem
Włochów, wielu z nich zaczyna
dzień od kawy w "Cafe del Corso".
Mogą to zrobić, nawet jeśli pracują od rana, ponieważ lokal czynny
jest już od 7.30.
— Mamy wielu stałych klientów, którzy przychodzą do nas
raz, a nawet dwa razy dziennie
— opowiada Monika Krawczyńska. — Mają swoje ulubione stoliki, przy których spotykają się ze
znajomymi, ale także załatwiają
interesy.
Od miesiąca "Cafe del Corso"
działa w nowej siedzibie, przy al.
NMP 59. Jest to lokal po "Nado
Cafe". Ponieważ "Corso" miało
od lat swoich wiernych klientów,
to właśnie menu z tej kawiarni
dominuje obecnie w połączonych
lokalach. Do oferty z "Cafe del
Corso" dołożono kilka ulubionych
przez klientów propozycji z menu
poprzedniego lokalu. Poza tym,
tak jak dotąd można w "Corso"
zamówić wyśmienitą kawę, a także ciasta oraz lody. Tych ostatnich, zwłaszcza latem kawiarnia

ma w ofercie naprawdę dużo.
— Poza typowymi smakami oferujemy także oryginalne wersje tego deseru — mówi Monika
Krawczyńska. — Co sezon staramy się wprowadzać ciekawe nowości. Dużym zainteresowaniem
naszych klientów cieszą między
innymi lody z pieca zapiekane
w bezie czy lody z oliwą dyniową.
Po przenosinach do nowej siedziby prawdziwym hitem są
śniadania — jajeczne pasty i jajecznice z awokado. Na zimę lokal
wprowadził do jadłospisu także
owsianki na mleku - owsianym,
kokosowym czy bez laktozy do
wyboru.
Dla tych, którzy za słodkościami
nie przepadają, od samego początku kawiarnia ma w ofercie
różnego rodzaju sałatki, tosty czy
naleśniki.
Główna kawiarnia znajduje się
od samego początku w III Alei.
Na dobrą kawę mogą także liczyć klienci centrum handlowego
M1 na Północy. Tam także działa
"Cafe del Corso".
— Na razie nie myślimy o kolejnych lokalach, ale zobaczymy, co
przyniesie życie — mówi Monika
Krawczyńska. — Obecnie chcemy
się skupić na rozbudowie lokalu
w Alejach. Zamierzamy zwiększyć liczbę stolików. Klientów
mamy naprawdę dużo, co nas
cieszy, więc chcemy ich gościć jak
najczęściej.
(IB)

Zdrowie
Czy da się leczyć stres ? Biofeedback jest odpowiedzią
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asz problem z koncentracją w szkole lub
pracy? Męczy cię ciągły stres i bezsenność? A może
bezskutecznie walczysz z depresją? Na wszystkie te dolegliwości świetnym rozwiązaniem jest praca nad falami
mózgowymi, czyli metoda Biofeedback.

Biofeedback wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla osób
z różnego rodzaju zaburzeniami,
przeszkadzającymi w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala
ono na poprawę jakości życia
bez stosowania środków farmakologicznych i żadnych skutków
ubocznych. Leczenie metodą Biofeedback EEG polega na pracy
nad poszczególnymi falami mózgowymi odpowiedzialnymi za
różne stany emocjonalne.
Po wstępnym badaniu oraz
wypełnieniu ankiety przez pacjenta, rozpisuje się mu indywidualny protokół treningowy.
W zależności od problemu jest
to od 20 do 40 treningów średnio po trzydzieści minut. Podczas
treningu pacjent ma za zadanie
odpowiednio sterować pracą swojego mózgu tak, aby przykładowo
przyspieszyć samochodzik widziany na ekranie. Już po pierw-

szych treningach pacjenci widzą
realną zmianę w funkcjonowaniu.
– To jak fale mózgowe pracują,
odzwierciedla się w naszym nastroju i zachowaniu. Jeśli gdzieś
jest ich za dużo lub za mało, możemy je promować i hamować właśnie poprzez Biofeedback, czyli

na poprawę funkcjonowania naszych fal. Wiemy, że możemy wytworzyć nowy, trwały ślad pamięciowy, a całość tego procesu
odbywa się na zasadzie uczenia
się. Terapia odniesie sukces, gdy
ktoś chce sobie pomóc, odmienić
swoje życie – opowiedziała Beata

lista światowej klasy w dziedzinie
Neurofeedback, Tony Steffert.
Mózg bez wątpienia jest najważniejszym narządem, który stanowi
około 2% wagi naszego ciała, ale
zużywa 25% wdychanego przez
nas tlenu. Synaps, które jedna
osoba posiada, wystarczyłoby do

możliwość zobaczenia pracy naszego mózgu jak w lustrze. Gdy
mamy widoczny feedback oraz
odpowiedniego trenera, to możemy mądrze i szybko wpływać

Kossowska, założycielka Instytutu Biofeedback w Częstochowie,
gdzie 29 sierpnia miał miejsce
wykład dotyczący owej metody
leczenia, a poprowadził go specja-

okrążenia Ziemi dwukrotnie. Nic
dziwnego więc, że ten element naszego ciała od zawsze fascynował
naukowców. Już w 1875 roku Richard Canton dokonywał pomia-
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ru EEG na otwartych mózgach
królików i małp. Jednak osobą,
którą uważa się za ojca tej metody, jest Hans Berger, odkrywca fal
alfa i beta, pracujący już od lat 20.
XX wieku. Zatem dzięki ponad
stuletnim pracom nad mózgiem,
dziś za pomocą terapii neurofeedback można wyleczyć padaczkę, ADHD czy alkoholizm.
Jak doktor Tony Steffert trafnie
powiedział, biofeedback to nie
tylko nauka, ale też sztuka, ponieważ aby dobrze wykonać treningi, potrzeba wielu elementów.
To nie tylko wiedza jak obsłużyć
program, czy jak podłączyć EEG
i elektrody, ale również jak porozmawiać z osobą, która przychodzi
do instytutu. Potrzeba również
ogólnej wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii oraz neurobiologii. Sens pracy i sens tego
działania potwierdza się, gdy na
początku swojej drogi przychodzi
do nas człowiek skulony i nieśmiały, a pod koniec całej terapii
swoją osobą zajmuje całą przestrzeń w instytucie. Jest to niesamowita przyjemność – dodaje
Beata Kossowska.
Jeśli miewasz więc problemy,
które omawialiśmy zapraszamy
do Instytutu Biofeedback, który
mieści się w Częstochowie przy
ulicy Jasnogórskiej 45.

Życie bez papierosów jest możliwe

K

to próbował rzucić palenie, ten wie, że nie jest
to sprawa prosta. Media
zasypują nas reklamami o różnych cudownych tabletkach,
plastrach. Są i tacy, którzy proponują osobom pragnącym zerwać z nałogiem długą terapię
połączoną z medytacją.

Okazuje się, że można w nieinwazyjny i skuteczny, a także szybki
sposób rzucić raz na zawsze palenie papierosów. Gabinet Odczulania mieszczący się przy al. Armii
Krajowej 1/107 w Częstochowie
proponuje palaczom zabiegi przy
użyciu zestawu biorezonansowego BRT.
— To metoda nie tylko skuteczna, ale także bezbolesna i nieinwazyjna — opowiada Adrianna
REKLAMA

2427

Szymańska z częstochowskiego
gabinetu.
Jak to działa? W organiźmie każdego człowieka i na zewnątrz
występują drgania elektromagnetyczne. Tym drganiom podlegają procesy biochemiczne i są
one przez te drgania sterowane.
Poza nimi występują w naszych
organizmach także drgania szkodliwe, wywołane przez m.in. obciążenia toksyczne, choroby, zranienia, infekcje.
— Upraszczając znacznie, moja
aparatura pobiera "zdrowe",
indywidualne drgania pacjenta, a następnie przetwarza je
w drgania terapeutyczne, które
wracają do chorego — opowiada
terapeutka. - Przekazane przez
aparat drgania terapeutyczne
nie tylko niwelują te szkodliwe,
ale wzmacniają drgania indywidualne pacjenta, pomagając
mu walczyć z chorobą, alergią,
a także właśnie rzucić szkodliwy
nałóg.
Jak zapewnia Adrianna Szymańska, rzucanie palenia terapią
biorezonansową jest bardzo efektywna. Często już jedna wizyta
wystarcza, aby palacz całkowicie
stracił ochotę na papierosy i palenie.
Skuteczność metody jest imponująca. Jak zapewniają specjaliści
z gabinetu "Odczulanie", po jed-

nym zabiegu aż 90% pacjentów
rzuca palenie. Pozostałym wystarcza tylko jeszcze jeden zabieg,
aby osiągnąć sukces. To istotnie
niewiele, biorąc pod uwagę ile lat

innych palących osób.
Jak wygląda zabieg? Przed przystąpieniem do leczenia, pacjent
wypala papierosa, który umieszczony zostaje w aparacie. Osoba

organizmu z toksyn. Proces ich
usuwania zachodzi przez skórę,
nerki i jelita.
— Po zabiegu zalecamy więc pacjentom, aby wypili 1.5 l wody

palacz próbuje zerwać z niezdrowym nałogiem.
— Takie rezultaty uzyskujemy
bez względu na staż palenia
i ilość wypalanych papierosów
— zapewnia terapeutka. — Co
ciekawe, po naszym zabiegu pacjenci nie odczuwają potrzeby
zapalenia nawet w towarzystwie

poddawana terapii podłączona
jest do urządzenia poprzez specjalne elektrody. Po włączeniu
odpowiedniego programu w urządzeniu, w organizmie zachodzi reakcja mająca na celu wygaszenie
głodu nikotynowego.
Pacjent poddawany jest również
detoksykacji, czyli oczyszczania

mineralnej niegazowanej. To
ułatwia proces wydalania toksyn. — mówi Adrianna Szymańska. — Zalecane są częste kąpiele. To naprawdę prosty i szybki
proces, warto więc spróbować
i postawić na zdrowe życie bez
papierosów.
(IB)

Zdrowie
Modelowanie sylwetki w okolicznościach wyjątkowych
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ferworze codziennej
krzątaniny, przytłoczone
nadmiarem
domowych i zawodowych obowiązków, często zapominamy
o sobie. A przecież każda z nas
chce wyglądać pięknie i czuć
się wyjątkowo. A przecież wcale nie trzeba wiele, aby tak
było.
Idealna sylwetka w przyjemny
sposób? To możliwe!

Osiągnięcie idealnej sylwetki to
marzenie wielu kobiet, które borykają się z problemami związanymi z cellulitem czy zbędnymi
tu i ówdzie kilogramami. Jednak

na myśl o restrykcyjnych, niemal głodówkowych dietach i katorżniczych treningach rezygnują.
A przecież wcale nie musi to tak
wyglądać! Osiągnięcie idealnej
sylwetki może być bardzo przy-

jemne. Wystarczy tylko udać się
w odpowiednie miejsca, a takim
miejscem bez wątpienia jest Studio Modelowania Sylwetki Body
Slim w Pankach.
Body Slim powstało stosunkowo
niedawno, bo w lutym tego roku,
jednak jego założycielka – Sylwia
Kulejewska – na swojej profesji zna się bardzo dobrze. Sama
zawsze dbałam o siebie, zdrowo
się odżywiałam i trenowałam,
więc pewnego dnia pomyślałam,
że stworzę coś dla siebie i dla innych kobiet – mówi Pani Sylwia,
zapytana o pomysł na stworzenie

delowania sylwetki zachęca szeroką ofertą zabiegów, treningów
i usług. Body Slim przede wszystkim zajmuje się właśnie modelowaniem sylwetki, jednak wśród
ich usług znajdują się również
zabiegi na ciało oraz twarz z naturalnym kolagenem linii Souvre,
dietetyczny catering czy konsultacje z dietetykiem. Warto wybrać
się tam z przyjaciółką na zajęcia
fitnessowe, zrelaksować się przy
innowacyjnych stacjach treningowych oraz skorzystać z urządzeń
do modulowania, które skutecznie pomagają pozbyć się cellulitu
i zbędnych kilogramów.

pierwszy, możemy liczyć na pomoc ekspertów, którzy po szczegółowych konsultacjach i analizie
składu ciała, dobiorą odpowiedni
program ćwiczeń i zabiegów na
ciało. Doświadczony dietetyk doradzi natomiast, jak odpowiednio
się odżywiać, aby treningi przynosiły jeszcze lepsze efekty.
Body Slim nie tylko dla kobiet!

Choć przyjęło się, że studia modelowania sylwetki przeznaczone są
dla kobiet, z ich usług coraz częściej korzystają
także mężczyźni.
Nie zamykamy
się tylko na ko-

także zapytania o możliwość
uczestniczenia w zajęciach fitnessu, na które, oczywiście, zapraszamy wszystkich – mówi Pani
Sylwia, właścicielka Body Slim.
Może warto więc zamienić klasyczny relaks przed telewizorem
na taki, dzięki któremu nie tylko
poczujemy się piękne, ale także
będziemy zdrowsze i pełne nowej
energii? Body Slim w Pankach
(ul. Powstańców Śląskich 50,

tego wyjątkowego miejsca.
Body Slim Panki – dlaczego
jest niezwykłe?

Bo Body Slim to nie kolejna siłownia dedykowana kobietom, to
coś więcej. Wyjątkowe studio mo-

Nowoczesne urządzenia w Body
Slim mogą przyprawić o zawrót
głowy. Żadna nowicjuszka nie
jest jednak zdana tutaj na siebie!
Przychodząc do Body Slim po raz

biety. Wielu mężczyzn przychodzi do nas i pyta o zabiegi na
ciało. Coraz częściej dostajemy

budynek Galerii Mebli Stollido)
to bez wątpienia idealne do tego
miejsce!

Zdrowie
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Dom
Oczyszczacz powietrza do domu
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anieczyszczone
powietrze ma bardzo zły wpływ
na nasz e zdrowie. Szczególne nasilenie pojawia się
w okresie zimowym, gdzie normy dotyczące czystości powietrza praktycznie przekraczane
są dzień w dzień. Jeżeli ktoś
myśli, że zjawisko smogu dotyczy tylko miast, jest w ogromnym błędzie. Daleko od miejskiego
zgiełku,
powietrze
może być jeszcze bardziej zanieczyszczone, niż w centrum
miasta. Smog jest normalnym
zjawiskiem atmosferycznym,
które występuje w specyficznych okolicznościach i nie zawsze zanieczyszczone powietrze to smog.

gorszej jakości niż chcielibyśmy.
W jaki sposób działają oczyszczacze powietrza

Wbudowany wentylator wymusza
obieg powietrza, dzięki czemu dostaje się ono do oczyszczacza i tam
następuje jego filtracja. W zależności od modelu oczyszczacza
powietrze może zostać także nawilżone i poddane jonizacji. Kiedy z powietrza zostaną usunięte
zanieczyszczenia, zostaje ono wydmuchane do otoczenia. Schemat

są w otaczającym nas powietrzu
zwiększają ryzyko szeregu chorób. Większość, swojego życia
spędzamy w pomieszczeniach,
więc możemy kontrolować jakość powietrza, które wdychamy.
Bardzo dużą część społeczeństwa
dotyka „syndrom chorego budynku”. Oznacza to niesprawną
wentylację, emisję szkodliwych
substancji z wykorzystanych materiałów budowlanych, a tym
samym negatywne dla zdrowia
ludzkiego konsekwencje. Na

czy metale ciężkie;
Alergeny – bardzo uciążliwe dla
osób cierpiących na alergie (pyłki
roślin, roztocza, kurz);
Lotne zawiązki organiczne – to
związki będące przyczyną powstawania „syndromu chorego budynku”.
W jakim pomieszczeniu ustawić oczyszczacz

Często zadajemy sobie to pytanie, kiedy stajemy przed zakupem
oczyszczacza powietrza. Zasada
jest jedna: jeden oczyszczacz na

Jak możemy zabezpieczyć się
przed smogiem?

Świadomość to bardzo ważny
element w zabezpieczeniu naszego zdrowia. Skoro wiemy jakie
jest zagrożenie zadbajmy o swoje zdrowie dostępnymi środkami, które wcale nie wymagają od
nas bardzo wysokich nakładów,
a uchronią nas przed zanieczyszczeniami.
Oczyszczacze powietrza

Jak działa oczyszczacz powietrza?
Co to takiego? Oczyszczacz powietrza to nic innego jak urządzenie, które dostarcza nam czyste
powietrze przez przefiltrowanie
go i usuniecie z niego zanieczyszczeń. Jak już wspomnieliśmy
wcześniej, zanieczyszczone powietrze w naszych domach i miejscach pracy może być przyczyną
dolegliwości zdrowotnych. Okres
grzewczy = smog, wiosna i lato
to pylące rośliny do tego dołóżmy kurz, zarodniki pleśni, drobnoustroje i brzydki zapach, to
wszystko razem sprawia, że otaczające nas powietrze jest dużo

działania oczyszczaczy powietrza
jest bardzo prosty jednak modele bardzo różnią się między sobą
skutecznością, ogólną wydajnością czy głośnością pracy.
Dlaczego oczyszczacze powietrza są potrzebne?

Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy
z nas średnio robi 900 wdechów
na godzinę tym samym wprowadzamy do płuc około 7,5 litra
powietrza na minutę, czyli ponad 10 000 litrów powietrza na
dobę, oczyszczacze są potrzebne.
Szkodliwe pyły, które zawarte

szczęście w znacznym stopniu
możemy to kontrolować, ponieważ oczyszczacz powietrza potrafi
nas ochronić przed większością
zanieczyszczeń takich jak:
Smog- niestety z łatwością dostaje się do naszych domów poprzez
instalacje wentylacyjne, nieszczelne okna czy w czasie wietrzenia mieszkania (choć to jest najmniej wskazane podczas okresu
grzewczego);
Kurz – zawiera liczne bakterie,
jaja pasożytów, ludzki naskórek

jedno pomieszczenie. Oczyszczacz filtruje powietrze tam,
gdzie się znajduje. Jeżeli w parametrach technicznych będziemy
mieć informację, że urządzenie
zalecane jest do powierzchni
25m2 to oznacza, że oczyści jedno
pomieszczenie o takim metrażu.
Aby powietrze zostało odpowiednio przefiltrowane, musi się dostać swobodnie do oczyszczacza.
Niektóre urządzenie posiadają
tryb intensywnego usuwania zanieczyszczeń i możemy je przenosić do poszczególnych pomiesz-
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- MTAL ZBROJENIOWA
- MATERIAŁY ELEKTRYCZNE
- BLOCZKI FUNMAMENTOWE
- MYMTEMY KOMINKOWE
- POKRYCIA MACMOWE
- MATERIAŁY ŚCIERNE
- KOMTKA BRUKOWA
- IZOLACJE
- OGROMZENIA

czeń. Dzięki temu nie musimy
kupować osobnego oczyszczacza
do każdego pomieszczenia. Jeżeli
chodzi o sypialnie, to powinniśmy
zakupić tyle oczyszczaczy ile używanych jest sypialni, ponieważ
powietrze stale przenika przez
szczeliny okienne i w ciągu godziny od wyniesienia oczyszczacza,
powietrze może ulec znacznemu
pogorszeniu.
Jakie są koszty eksploatacji
oczyszczacza powietrza?

Cena zakupu oczyszczacza to nie
jedyny koszt jaki poniesiemy.
W zależności od tego jaki model
urządzenia wybierzemy, to koszty mogą bardzo różnic się między
sobą. Warto zwrócić więc uwagę
na takie parametry jak:
Częstotliwość i koszt wymiany
filtrów – musimy liczyć się z obowiązkową i regularną wymianą
filtrów, jeżeli chcemy mieć zagwarantowana wysoką jakość powietrza.
Pobór mocy – urządzenie energooszczędne pozwoli zaoszczędzić
nawet do 200zł w skali roku
Dodatkowe koszty – mogą one
być spowodowane nietypowymi
funkcjami urządzenia albo określoną formą czyszczenia. Niektóre
z modeli wymagają użycia odkamieniaczy czy srebrnych elektrod
by funkcjonowały sprawnie.
Przed zakupem warto przeanalizować czy wszystkie funkcjonalności urządzenia będą nam
potrzebne, ponieważ drobne wydatki mogą w skali roku urosnąć
do kwoty rzędu kilkuset złotych.
Często okazuje się, że oczyszczacz
powietrza lepszej marki o fantastycznych parametrach wydajnościowych z uwzględnieniem
kosztów eksploatacji jest dużo
tańszym rozwiązaniem.
(red.)
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Posadzka mineralna nie tylko do magazynu – odnów podłogę w domu

M

ożliwości na wykończenie podłogi w domu
jest nieskończenie wiele. Producenci oferują panele
winylowe i drewniane, płytki ceramiczne, płyty R-Tile, wykładziny dywanowe…
Wszystko zależy od tego, jakie
pomieszczenie chcemy zagospodarować i na jakim efekcie nam zależy. Na rynku jest
także dostępny szeroki wybór
posadzek mineralnych, które
z reguły kojarzą się z wszelkimi obiektami przemysłowymi
i nie tylko – spotkać je można
zarówno w magazynach, biurach, centrach handlowych
czy w obiektach gastronomicznych. Są trwałe i odporne na
uszkodzenia. Czy jednak nadają się do przestrzeni typowo
mieszkalnej?

kie te cechy. To systemy cementowej podłogi pozbawionej łączeń,
dzięki czemu uzyskujemy idealnie
gładką powierzchnię bez fug i krawędzi. Posadzka mineralna może
przybrać niemal dowolny wzór,
do wyboru są też dwa wykończenia: matowe i połyskujące.
Gotową posadzkę warto zabezpieczyć impregnatem i regularnie
polerować, dzięki czemu staje się
jeszcze mniej chłonna, a czyszczenie powstałych w wyniku użytkowania zabrudzeń jest bardzo
proste. Posadzki mineralne są
odporne na ścieranie, a przede
wszystkim niezwykle wytrzymałe.
Nie ma zatem znaczenia, czy wyposażenie pokoju niesie za sobą
duże obciążenie. Jedną z największych zalet jest też antyalergiczność, dlatego osoby szczególnie
wrażliwe na roztocza i kurz mogą
swobodnie z niej korzystać.

Zalety posadzek mineralnych

Kładąc podłogę np. w salonie,
chcemy, żeby była wytrzymała
i nie odkształcała się pod wpływem ciężkich mebli, nie stanowiła żadnego wyzwania podczas
sprzątania, a przede wszystkim:
by wyglądała estetycznie i pasowała do wystroju. Dekoracyjne
posadzki mineralne łączą wszystREKLAMA

Posadzki mineralne mają szerokie zastosowanie. Sprawdzają się
nie tylko w obiektach mieszkalnych, ale także w biurach, w centrach handlowych, sklepach czy
hotelach.
Beton do posadzek mieszany
jest z innymi materiałami, np.
mikrokrzemionką,
polimera-

mi (m.in. żywicą epoksydową)
i utwardzającymi wypełniaczami
mineralnymi, jak bazalt. „Surowy” beton ma mniejszą odporność na uszkodzenia, dlatego
wylewki koniecznie muszą być
zmieszane z surowcami, które
poprawiają jakość i przedłużają
trwałość posadzki.

Rodzaje
nych

posadzek

mineral-

Najczęściej wybierane są posypki
kwarcowo-cementowe i korundowo-cementowe.
Powłoki zacierane – przygotowanie powierzchni i montaż
Nakłada się ją na świeżo związany beton, czasem w płynnej formie, a częściej w formie posypki.
Grubość takiej posadzki to najczęściej 15-20 cm. Powłokę nanosi się przy pomocy specjalnych
zacieraczek skrzydełkowych bądź
stalowych pacek, jednak te nie są
polecane do dużych powierzchni.
Posadzka tego typu, jeśli została
odpowiednio nałożona, pozwala
na uzyskanie gładkiej powierzchni bez zacieków. Powłoki zacierane powstają na skutek zmieszania
betonu i polimerów, często dodawany jest też piasek albo opiłki
metalowe, które dodatkowo wiążą

formułę.
Posadzki samorozlewne

Nadają się do pomieszczeń szczególnie narażonych na duże obciążenie. Przed wylaniem mieszanki,
trzeba przygotować podłogę poprzez nałożenie preparatu gruntującego (jeśli powierzchnia nie
jest wystarczająco równa, zaleca
się zastosowanie produktów poziomujących).
Jastrychy
Nieco podobne w swojej formule
do posadzek samorozlewnych. Po
nałożeniu (ręcznie lub z pomocą
pompy), warstwa jest zacierana
dla uzyskania gładkiej powierzchni.

Posadzki mineralne – o co zadbać, by pokrycie było trwałe?

Przed wylaniem mieszanki betonowej dobrze przygotować
pomieszczenie poprzez zastosowanie odpowiedniego podkładu.
Później podkład musi zostać dokładnie oczyszczony, odtłuszczony i zabezpieczony. Kiedy posadzka mineralna jest już gotowa,
warto zabezpieczyć ją specjalną
emulsją (np. woskową), co jeszcze
bardziej wygładzi powierzchnię

i utrwali całą warstwę.
Naprawa posadzki mineralnej
Nawet jeśli zachowamy zalecenia
producenta, a do montażu zatrudnimy specjalistów, na podłodze z czasem mogą powstawać
różne uszkodzenia. Wówczas konieczna będzie naprawa posadzki
mineralnej.
Płytkie ubytki (do 1 cm) stosunkowo niskim kosztem można wypełnić dzięki warstwie żywicy epoksydowej. By taka renowacja była
bezproblemowa, beton wykorzystany na podłogę musi odznaczać
się wysoką trwałością. W przeciwnym wypadku wypełniacze
nie będą się dobrze przyklejać do
podłoża i po niedługim czasie zaczną wymagać poprawki.
Głębsze uszkodzenia najlepiej
wypełnić poprzez zastosowanie
zaprawy z materiałów mineralnych typu PCC. Dobrze łączą
się z mieszankami betonowymi
i zapewniają wytrzymałą naprawę
ubytków.
Na posadzce betonowej mogą
także powstawać tzw. pęknięcia
skurczowe, powstałe np. w wyniku kiepskich warunków (jak niska
wilgotność czy silne nasłonecznienie) lub użycia zbyt małej ilości
wody podczas przygotowywania
mieszanki. Takie pęknięcia również najlepiej wypełniać żywicą.
2432
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Wieczory przy kominku są magiczne

K

iedy przychodzi jesień,
dni stają się krótkie, a za
oknem szaro i smutno,
szukamy ciepła i światła. Chcemy poprawić sobie nastrój,
wykorzystując do tego na przykład ogień. Od dawna wiadomo, że patrzenie w płomienie
relaksuje, a żywy ogień, chociażby w postaci małej świecy
stwarza sympatyczny nastrój.
Najlepiej jednak, gdy możemy
w swoim domu zamontować
kominek.

- Ważne jest, na jaki kominek
się zdecydujemy - opowiada Łukasz Knysak z firmy Kominki
Częstochowa. - Jeśli wybierzemy
urządzenie dobrej i sprawdzonej
firmy, będziemy się cieszyć nastrojem i ciepłem w domu przez
długie lata.
Taką gwarancję dają urządzenia grzewcze Defro. Firma od
dwudziestu lat specjalizuje się
w produkcji tego typu urządzeń.
Jest liderem w tej branży w Polsce i jednym z największych producentów w Europie. Zakład
gwarantuje nie tylko najwyższą
jakość, ale także oryginalne podejście do tematu. Posiada własne
biuro konstrukcyjne, które umożliwia kompleksową realizację projektu począwszy od opracowania
koncepcji wyrobu aż po produk-

cję wieloseryjną. Wszystkie produkty są wytwarzane od początku
do końca w jednym miejscu, co
zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Kominki tej
firmy są nie tylko niezawodne, ale
także spełniają najwyższą jakość
i klasę bezpieczeństwa.
- Oferta urządzeń tej marki spełnia oczekiwania nawet najwybredniejszych klientów — zapewnia Łukasz Knysak. - Doskonale

kominkowe wodne, piecyki wolnostojące oraz piecyki na pellet.
Tak szeroka gama produktów
w najróżniejszych formach umożliwia zaspokojenie indywidualnych potrzeb klientów.
- Mamy w sprzedaży wszystkie
urządzenia firmy — zapewnia
Łukasz Knysak. - Możemy zaproponować zarówno klasyczne
kominki do zabudowy, jak i nowoczesne kominki narożne, pie-

płaszcza wodnego umożliwia
połączenie go z innymi urządzeniami odpowiadającymi za
ogrzewanie domu, takimi jak np.
kocioł, pompa ciepła czy system
solarny. - zapewnia firma Defro. Kominek z płaszczem wodnym to
idealne rozwiązanie dla entuzjastów palenia w oszczędnej formie.
Wkłady kominkowe powietrzne
mogą przybierać najróżniejsze
formy kształtów i wykończeń. Ist-

gustom.
Jak opowiada Łukasz Knysak, hitem są obecnie wkłady kominkowe narożne. Dają one możliwość
ciekawego i indywidualnego urządzenia wnętrz.
- Alternatywą dla tradycyjnych
wkładów kominowych są piecyki
wolnostojące, popularnie nazywane kozami - opowiada Łukasz
Knysak. - Dzięki swoim niewielkim rozmiarom oraz temu, że nie

sprawdzą się one jako źródło ciepła, ale także piękne elementy
wyposażenia wnętrza.
Jak opowiada Łukasz Knysak,
firma Defro proponuje wkłady
kominowe powietrzne, wkłady

cyki, 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

nieje możliwość indywidualnego
doboru ramki ozdobnej, koloru
klamki oraz ceramitonu. Klient
może więc zamówić urządzenie
pasujące do jego domu i odpowiadające jego indywidualnym

wymaga zabudowy, piecyk taki
może być zamontowany nawet
w pomieszczeniach o małej kubaturze.
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PRODUCENT MEBLI

www.mebleborowieccy.pl, tel. 661 942 169

Zapraszamy na końcówkę wyprzedaży
Blachownia ul. Sienkiewicza 2, tel. 733 005 086
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Szafki cargo – hit czy kit?

D

zięki temu, że świat
idzie z postępem, nasze
życie staje się łatwiejsze.
Wciąż powstają nowe technologie i rozwiązania, które mają
na celu polepszenie komfortu
życia. Bez wielu z nich nie wyobrażamy sobie dzisiaj dnia
codziennego. Jedną z nowości,
która zyskuje coraz większą
popularność są szafki cargo.
Opowiemy dzisiaj trochę na
ich temat.
Szafka cargo – co to jest?

Szafka cargo to specjalnie zaprojektowany system, który montuje się w taki sposób, aby przy
otwarciu drzwiczek wysuwały się
wszystkie półki czy szuflady. Zapewnia on szybki i łatwy dostęp,
do wszystkiego, co przechowujemy w szafkach. Ułatwia to coREKLAMA

dzienne czynności, oszczędza czas
i energię, a niejednokrotnie ratuje
przed stresem i frustracją. Szafki cargo montuje się zazwyczaj
w meblach robionych na wymiar.
Pozwala to projektantowi na
wykorzystanie każdego miejsca
w kuchni.
Szafki cargo do kuchni

W ostatnim czasie obserwujemy
boom na szafki kuchenne z cargo.
Skąd takie zainteresowanie tym
właśnie rozwiązaniem? Wynika to z tego, że szafki z cargo są
bardzo ergonomiczne, eleganckie
i pozwalają na dobre zagospodarowanie przestrzeni. Poza tym,
szafki z systemem cargo ułatwiają
utrzymanie porządku i czystości.
Szafki cargo wysokie
Stosowane są zazwyczaj w wysokich, pojedynczych frontach.
2437

Sięgają od podłogi, aż do końca
górnej zabudowy. Jednym pociągnięciem otwieramy całą domową spiżarnię. Koszyki do szafek
cargo wysokich posiadają możliwość mocowania ich na różnych wysokościach. Dzięki temu,
możemy przechowywać w nich
produkty i przedmioty o różnych
wymiarach. Dodatkowo, szafka
cargo z koszem, ułatwia znalezienie tego, czego w danym momencie potrzebujemy.
Po użyciu, bez zbędnego szperania, odstawimy dany produkt na
swoje miejsce. Do przechowywania przypraw i innych drobnych
produktów, dobrym pomysłem
będą pojemniki do szafki cargo,
które jeszcze bardziej ułatwią
utrzymanie porządku. Szafki cargo wysokie mogą udźwignąć do
120, a niektóre nawet do 150 kg
produktów. Dlatego są wykorzystywane jako kuchenne spiżarnie.
Należy jednak uważać, aby ich nie
przeciążać, gdyż może to zepsuć
prowadnice i uszkodzić cały system.
Szafki cargo niskie

Są to zazwyczaj systemy podblatowe. Pozwalają one do maximum wykorzystać przestrzeń,
jaką mamy do zagospodarowania. Wśród najbardziej popularnych znajdują się szafki cargo
narożne. W szafce narożnej można zamontować system pełnego
wysuwu, lub system obrotowy.
Dzięki zastosowaniu szafki z koszami cargo nie musimy wyciągać
wszystkiego, aby sięgnąć po rzecz,
której nie używamy na co dzień.
Przy zastosowaniu systemu z wysuwem, po otwarciu drzwiczek,
całą szafkę możemy wysunąć na
zewnątrz. Natomiast system obrotowy umożliwia kręcenie koszami, jak karuzelą. Nie będziemy
mieć więc problemu, ze znalezieREKLAMA
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niem tego, czego w danej chwili
potrzebujemy. Łatwo również
odłożymy ja potem z powrotem
na miejsce. Pod blatami najczęściej przechowujemy garnki i patelnie. Dobrym pomysłem będzie
wysuwana szafka cargo na garnki.
Pozwoli ona na szybki dostęp do
tego, którego akurat potrzebujemy. W szafce łatwo będzie utrzymać porządek, gdyż nie będziemy
musieli wciąż przesuwać garnków
z miejsca na miejsce.
Dodatkowo, montując organizer do szafki cargo zawsze znajdziemy odpowiednią pokrywkę.
Szafki cargo na wymiar pozwolą
wykorzystać nawet najmniejszą
lukę. Jeśli zostanie nam wąski kawałek przestrzeni pomiędzy np.
zmywarką a zlewem, możemy tam
zaprojektować szafkę do przechowywania butelek, lub środków
czystości. Miejsce to można również wykorzystać jako szafkę na
kosze cargo na śmieci. Szafka cargo z szufladami to kolejne ergonomiczne i eleganckie rozwiązanie.
Zamiast montować cztery szuflady, możemy mieć dwie większe.
Każda z nich może mieć w środku
dwa niezależne poziomy.

fek można dostosować do naszych
możliwości i w ten sposób uzyskać kilka dodatkowych, poręcznych schowków. W dolnej części
mebli może zostać zamontowana
szafka cargo na pranie. Drzwiczki
otwierane od góry pod kątem, nie
będą zawadzać, a brudne pranie
nie będzie zalegać w widocznym
miejscu. Ważne jest, jakie koszyki
do szafek cargo zastosujemy w łazience. Ponieważ są one narażone
na wilgoć, powinny być wykonane
z metalu pomalowanego specjalną farbą, lub z plastiku.
Umeblowanie dużej łazienki

Szafki cargo świetnie się sprawdzą w dużych łazienkach. Zestawy
mebli łazienkowych, jeśli mamy
do dyspozycji duże pomieszczenie, mogą pomieścić różne rodzaje szafek cargo. W łazience
trzymamy zazwyczaj wszelkie
kosmetyki i to w nich panuje największy bałagan. Szafka cargo
z szufladami będzie idealnym rozwiązaniem tego problemu. Szafka cargo wysoka zapewni sporo
miejsca do przechowywania ręczników, a dodatkowo łatwy do nich
dostęp.

Szafka cargo do łazienki
Gdzie jeszcze szafki cargo?

Nie tylko w kuchni szafki cargo
znajdą swoje zastosowanie. Często możemy je znaleźć zarówno
w łazience, przedpokoju, a nawet
w sypialni.
Szafka cargo w małej łazience
Nie wszyscy mamy szczęście posiadania dużej, przestronnej łazienki. Te w blokach są często
bardzo małe i trudne do zagospodarowania. Musi się w niej znaleźć miejsce na wannę lub kabinę
prysznicową, umywalkę, pralkę,
kosz na brudne ubrania, a nierzadko również na toaletę. Tutaj
znowu doskonałym rozwiązaniem
będą szafki cargo. Wymiary sza2439

Coraz bardziej popularne staje się
wykorzystanie systemów cargo
we wszystkich pomieszczeniach
domu. Często możemy je znaleźć
w sypialniach. Wysuwany kosz
cargo na bieliznę to absolutny
must have w każdej, dobrze zaprojektowanej szafie. Dzięki temu
rozwiązaniu już nigdy nie będziemy szukać ulubionej bielizny.
Również w przedpokoju znajdzie
się miejsce dla tego innowacyjnego systemu. Szafka cargo na buty
zawsze ułatwi znalezienie pary,
której akurat potrzebujesz.
REKLAMA
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Małe AGD w kuchni

R

ynek oferuje ogromną
gamę sprzętów AGD.
Wciąż pojawiają się nowe
urządzenia, które mają za zadanie ułatwić życie i sprawić,
aby gotowanie stało się łatwiejsze i przyjemniejsze. Zewsząd otaczają nas reklamy
różnego rodzaju cudów techniki. Dotyczy to zarówno dużego, jak i małego sprzętu AGD.
Doradzimy co wybrać i czym
się kierować przy zakupie, aby
małe AGD do kuchni spełniło
wszelkie oczekiwania.

Małe AGD – co to?
Wszelkiego rodzaju urządzenia, które znajdują się w każdej
kuchni i bez których trudno sobie
wyobrazić gotowanie to właśnie
małe AGD kuchenne. W każdej
kuchni można dzisiaj znaleźć
czajnik elektryczny, blender, toster czy ekspres do kawy. Jak wybrać małe AGD, aby nie otoczyć
się zbędnymi gadżetami? Niemal
każdy zaczyna dzień od dobrej
kawy, dlatego ekspres i czajnik
elektryczny to podstawowe sprzęty w każdej kuchni.
Małe AGD do gotowania
Dla fanek, lub fanów pieczenia
mikser będzie niemal koniecznoREKLAMA
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ścią. Nasze babcie nie miały mikserów i jakoś sobie radziły. Owszem, ale po co?

smażąc na patelni, musimy liczyć się z tłustymi zabrudzeniami
i niezbyt przyjemnym zapachem.

Wybór mikserów jest bardzo
duży. Można nabyć mikser ręczny lub wielofunkcyjny z obrotową
miską, wymiennymi końcówkami czy kilkustopniową regulacją
prędkości. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i to zarówno pod względem wizualnym jak
i cenowym.

Dla osób niegustujących w sokach
sokowirówka to sprzęt zbędny.
Będzie tylko zajmowała miejsce
i niepotrzebnie się kurzyła. Na-

były nie tylko funkcjonalne, ale
też ładnie wyglądały w kuchni.
Większość producentów oferuje nowoczesne małe AGD, które
doskonale komponuje się w każdej kuchni, niezależnie od stylu
w jakim jest utrzymana. Gama
kolorystyczna jest bardzo szero-

tomiast dla osób lubiących zupy
kremy blender będzie urządzeniem niezastąpionym. Tak więc
decyzja jakie małe AGD do kuchni wybrać,zależy tylko i wyłącznie
od preferencji kulinarnych i przyzwyczajeń użytkownika.
Moda na retro
Ważne jest również, aby sprzęty

ka, dzięki czemu zakupiony sprzęt
AGD nie tylko służy w kuchni, ale
również ją zdobi.
Ponieważ do życia powróciła
moda na retro, niektóre firmy
oferują małe AGD w stylu retro.
Jest to sprzęt wyglądem przypominający ten z kuchni naszej
babci czy amerykańskich seriali.

Dla zapalonych kucharzy dobrym
wyborem będzie multifunkcyjny
robot kuchenny. To urządzenie
ma wiele funkcji: sieka, miesza,
ubija, mieli. Ponadto zastąpi sokowirówkę i maszynkę do mielenia. Przed jego zakupem warto
się jednak zastanowić, ponieważ
zajmuje on dużo miejsca, a dodatkowo jego cena jest dosyć wysoka.
Frytkownica, opiekacz i toster to
kolejne przydatne małe AGD bez
którego trudno wyobrazić sobie
współczesną kuchnię. Dzieci, nawet największe niejadki, nie oprą
się frytkom czy tostom. Frytki
można usmażyć na patelni, ale nie
będą one tak smaczne i chrupiące
jak te z frytkownicy. Dodatkowo

19

Wnętrze i funkcje są jednak jak
najbardziej nowoczesne. Decydując się na aranżację kuchni
w stylu retro, należy pamiętać,
że niewskazane jest mieszanie
stylów. Jeśli w kuchni znalazł się
czajnik w stylu retro, to pozostałe
sprzęty małego AGD również powinny odpowiadać temu designowi. Dodatkowo kilka małych gadżetów z epoki i kuchnia nabiera
charakteru. Dla prawdziwych fascynatów trendów z dawnych lat
producenci przygotowali bogatą
ofertę dużego AGD w stylu retro.
Lodówki, zmywarki, okapy, piekarniki w różnych kolorach i wzorach spełnią oczekiwania każdego
konesera. Jednak stylizacja retro
wymaga dosyć dużego pomieszczenia. Zamknięta na małej przestrzeni sprawia raczej przytłaczające wrażenie.
Decydując się na zakup jakiegokolwiek sprzętu, należy pamiętać, aby zakupiony towar posiadał wszystkie niezbędne atesty
i spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa. Dlatego warto zapłacić
więcej i nabyć sprzęt znanej i cenionej firmy, co zapewni gwarancję, a w przypadku usterki serwis
naprawczy.
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Tapety znowu na tapecie

P

o kilku latach przerwy,
gdy tapety przestały być
modne i wielu właścicieli
domów i mieszkań wybierało
malowanie ścian, tapety zwróciły do łask. Nic dziwnego, to
świetne
przy nieidealnych
ścianach, a także co tu ukrywać tanie rozwiązanie. Idealnie ukryją wszelkie niedoskonałości na powierzchniach,
które chcemy odnowić, ale
także wyśmienicie sprawdzają
się w trudnych warunkach.

- Większość hoteli stosuje w pokojach właśnie tapety zamiast
malowania ścian – opowiada
Zbigniew Chlewicki ze sklepu
„Pantera” mieszczącego się przy
ul. Piłsudskiego 13/15 w Częstochowie. - Tapety są bowiem trwalsze od ściennych farb, a także
pozwalają w ciekawy sposób udekorować wnętrze, stając się interesującym elementem wystroju.
Jak przekonuje Zbigniew Chlewicki, wytapetować można właściwie
każde
pomieszczenie
w domu czy mieszkaniu: pokoje,
przedpokoje, a także kuchnie i łazienki, a nawet piwnice. Trzeba
tylko wiedzieć, jaki rodzaj tapet
wybrać i jak je właściwie położyć.
Takich rad pracownicy „Pantery”
udzielają bardzo chętnie, a wiedzą, co mówią, bo sklep specjali-

zuje się w tej branży już 27 lat.
- Przez te lata zdobyliśmy sobie
wiernych klientów, którzy przez
lata, przy każdym praktycznie

go sposobu odnawiania ścian. Ci
klienci wracają do nas od lat. Wybór mamy naprawdę duży, więc
każdy z pewnością coś dla siebie

nie się zmieniała. Jak opowiada
Zbigniew Chlewicki, kolorystyka
i deseń tapet bywał różny i dostosowywał się do mody związanej

gów. Tutaj ma do wyboru kolejne dwa tysiące motywów.
Jak opowiada Zbigniew Chlewicki, postęp w produkcji ta-

remoncie zaopatrują się u nas
w tapety i kleje – mówi właściciel
sklepu. - Właściwie od zawsze istnieje stałe grono wielbicieli takie-

znajdzie.
Oczywiście moda związana z tapetami i tapetowaniem przez lata
funkcjonowania sklepy wielokrot-

z wyposażeniem wnętrz.
- Jeszcze kilka lat temu w kolorystyce dominowały ciepłe odcienie
brązu i beżu, teraz od ubiegłego
roku mamy prawdziwy boom
na szarości i odcienie srebra –
opowiada Zbigniew Chlewicki.
- Zmienił się także sposób wykorzystywania tapet. Często są
stosowane jako element typowo
dekoracyjny. Często tapetowana
jest tylko jedna ściana w pokoju, na przykład za kanapą czy
szafką telewizyjną. Reszta ścian
bywa malowana lub tapetowana
neutralną, prawie pozbawioną
wzorów tapetą w tym samym
kolorze. Wyrazisty, kwiatowy
lub geometryczny wzór jest stosowany, jako element dekoracyjny pokoju. Z myślą o takim
rozwiązaniu producenci przygotowują całe zestawy do tapetowania wnętrz.
Jak opowiada właściciel „Pantery”, nie ma się co obawiać położenia tapet. Doskonale sprawdzą
się one zarówno w pokoju, jak i łazience czy kuchni. W tych dwóch
ostatnich przypadkach oczywiście należy wykorzystywać tapety
i kleje dedykowane właśnie tym
pomieszczeniom. Dobrze położona tapeta, jak przekonuje właściciel „Pantery”, może wytrzymać
wiele lat.
- Technologia poszła naprzód
także w produkcji tapet – opowiada Zbigniew Chlewicki. - Teraz producenci bardzo szybko są
w stanie wprowadzić na rynek
nowe desenie. To powoduje, że
klient ma naprawdę w czym wybierać. U nas w sklepie, „od ręki”
może kupić około 700 różnych
wzorów. Sprowadzamy także tapety na zamówienie. Klient może
także wybrać tapety z katalo-

pet widać nie tylko po szybkości
wprowadzania nowych wzorów,
ale także z coraz łatwiejszym dla
klientów sposobie dekorowania
ścian. Obecnie na rynku przeważają tapety winylowe na fizelinie.
Ich przewaga polega na tym, że są
znacznie łatwiejsze do położenia,
niż dawne tapety papierowe. Wystarczy klejem posmarować same
ściany, a tapeta świetnie się trzyma. To nie tylko skraca czas odnowienia ścian, ale także znacznie
ułatwia sam proces. Z takimi tapetami, jak przekonuje przedstawiciel „Pantery”, poradzi sobie
praktycznie każdy.
- Posiadamy najróżniejsze wzory tych tapet – mówi Zbigniew
Chlewicki. - Upodobania naszych
klientów są bowiem różne. Osoby
starsze wolą tradycyjne wzory,
na przykład kwiatowe. Młodzi
szukają tapet 3 D, a także takich
z nowoczesnymi, geometrycznymi elementami. Staramy się na
bieżąco uzupełniać wzornictwo,
aby każdy, kto podążą za modą
znalazł u nas coś interesującego.
Poza tapetami i klejami do tapet sklep oferuje również farby
oraz panele z tworzywa imitujące
kafelki lub ozdobione zdjęciami.
Są one wykorzystywane jako element dekoracyjny na przykład
w korytarzach czy kuchniach.
Firma „Pantera” prowadzi dwa
sklepy z tapetami. Jeden mieści
się przy wspomnianej już ul. Piłsudskiego 13/15, a drugi: przy
ul. Krakowskiej 75.
- Zapraszamy do odwiedzenia
obu sklepów – zachęca Zbigniew
Chlewicki. - Wybór tapet, jaki
tam się znajduje z pewnością zaskoczy nie jednego klienta.
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Częstochowa, ul. Piłsudskiego 13/15

tel. 34 365 43 89, 512 475 909
Częstochowa, ul. Krakowska 75

tel. 34 365 69 68, 516 025 624
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M3 Ul.Waszyngtona, 1 piętro , blok,
48,40m2, 197.000zł tel.533 340 355

Rędziny - do wynajęcia magazyn
pow.ok 100m2, czynsz 700zł/m-c,
także na produkcję tel.533 340 355

M-4 Błeszno,59, 6m2, do zamieszkania,
blok, 210.000 zł, tel.509 893 140

M-2 Śródmieście, do wynajęcia, 36,5m2,
umeblowane,1200 zł, tel.509 893 140

Dom Dudki, gm, Mykanów, 150 m2,
działka 610 m2, cena 298 tys,
tel. 504 273 779

Mały dom w Olsztynie-Odrzykoniu,
działka 750 m2, tel. 504 273 779

EKSKLUZYWNY DOM PARKITKA, 250 m2, działka 1000 m2, 1.995.000 zł,
tel. 504 273 779

Centrum - lokal użytkowy 125m2, parter
w zadbanej kamienicy, od frontu ,
idealny na kancelarię tel.533 340 355

M-4 Północ, 64,5m2, Pużaka, ładny,
dwustronny układ, 259.000 zł,
do negocjacji,tel. 509 893 140

Elegancki dom na Grabówce, pow. 410m2, Dom Gnaszyn Górny,
idealny na działalność, 350 m2,
działka 981m2, tel. 507 090 517
działka 1771m2, tel. 507 090 517
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Mistrz czterech kółek

A

dam Krysiak – zawodnik MKS Tryb Częstochowa startuje w nie-

Sport

mieckiej serii ENDURANCE
MASTERS w klasie QUAD 4K.

Po ośmiu eliminacjach zakończył

rywalizację na 2 miejscu. W Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego
Cross Country uplasował się na
trzeciej lokacie.
- Sezon nie do końca był dla mnie
tak udany, jak się spodziewałem,
z powodu awarii sprzętu oraz
REKLAMA
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kontuzji – mówi zawodnik.- Teraz przygotowuję się do kolejnego sezon 2020, który zaczyna
się w Niemczech już 23 listopada
tego roku. Bardzo chciałbym podziękować osobom, które wspierały mnie i pomagały przez cały

kończący się sezon. Są to: trener
Jaro Gągała, BauLand, Daniel
Napora, Dariusz Grynbaum Re-habilis, Centrum Medyczne Immuno-Lab, Moto Joker oraz MKS
Tryb Częstochowa.
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Bracia Ciszek z medalami XV Mistrzostw Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu

Z

awodnicy
Rio
Grappling Club Częstochowa
zdobyli dziewięć medali
podczas XV Mistrzostw Polski
w Brazylijskim Jiu-Jitsu, które
odbyły się w Katowicach.

W mistrzostwach wzięła rekordowa liczba, bo ponad 1700 zawod-

ników z całej Polski. Wśród nich
było 22 reprezentantów z klubu
z Częstochowy.
Największym sukcesem jest srebrny medal w kategorii brązowych
pasów do 64 kg, zdobyty przez
Michała Ciszka, który w drodze

na podium wygrał swoją walkę na
punkty, natomiast w finale przegrał przez dźwignię na łokieć. To
już czwarty krążek Michała do
kolekcji z najważniejszej imprezy
Brazylijskiego Jiu-Jitsu w naszym
kraju.

brązowych-czarnych pasów do 70
kg, gdzie w pierwszej walce trafia
na oponenta, który dzień wcześniej wygrał z jego bratem, udało mu się jednak pewnie wygrać
na punkty ale opada w dalszej rywalizacji.

Dobrze zaprezentował się rów-

Całe Rio Grappling Club Polska zdobywa, dzięki współpracy
wszystkich sekcji, 2 miejsce drużynowo, co pokazuje, kto jest siłą
w tym roku naszym kraju. Poniżej
pełne wyniki częstochowskich zawodników:
Michał Ciszek - 2 miejsce w kat.
brązowe pasy -64 kg
Marcin Ciszek - 3 miejsce w kat.
master 1; brązowe/czarne -70 kg
Piotr Olszewski - 3 miejsce w kat.
master 2; niebieskie pasy -76 kg
Tomasz Stodulski - 1 miejsce
w kat. niebieskie pasy -57,5 kg
Kamila Kwiatkowska - 3 miejsce
w kat. niebieskie pasy -48.5 kg
Alicja Ciszek - 3 miejsce w kat.
niebieskie pasy -48.5 kg
Mateusz Melka - 3 miejsce w kat.
młodszy junior -73 kg
Jakub Majchrzyk - 3 miejsce
w kat. młodszy junior -56.5 kg
Patryk Woldański - 3 miejsce
w kat. junior; chłopcy -58.5 kg

nież trener i zawodnik, Marcin
Ciszek, który startował w dwóch
kategoriach wiekowych. Pierwszy
dzień nie należał do najlepszych
i przegrywa on z późniejszym
triumfatorem kategorii. Drugiego
dnia natomiast, zdobywa on brązowy medal w kategorii Masters

Bardzo dobre występy zanotowali Wojcieszak Maksymilian

oraz Nowak Mateusz, ale po
dwóch wygranych walkach odpadli w ćwierćfinałach, zaraz przed
strefą medalową. Równie dobrze
REKLAMA

AKUMULATORY
DOJEŻDŻAMY
DO KIENTA!
tel. 34 3240609

B

ramka ze Szwajcarią,
pochlebne recenzje oraz
w sumie 168 minut na
boisku. Tylko te trzy fakty
sprawiają, że Mateusz Bondarenko z występów w kadrze
Jacka Magiery powinien wrócić w bardzo dobrym nastroju.

REKLAMA

wał piłkę do bramki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Trener
Jacek Magiera dał mu zagrać
niemal całe spotkanie, ponieważ
dopiero w 87. minucie zmienił go
Mateusz Skrzypczak.
Kolejne starcie biało-czerwonych
czekało w poniedziałek (18.11)

w Bytowie. Tym razem już nie
było tak łatwo i musieliśmy się
zadowolić remisem 1-1. Mateusz
jednak po raz kolejny potwierdził
duże zaufanie jakim obdarza go
selekcjoner, bo na boisku przebywał do 81. minuty zmieniony przez grającego na co dzień
w miejscowej Bytovii Karola Czubaka. W pierwszej, bezbramkowej
części spotkania to właśnie Bondarenko był najbliżej otwarcia
wyniku. W 24. minucie z bliskiej
odległości uderzył głową po dośrodkowaniu, ale piłka nieznacznie poszybowała nad poprzeczką.
W opinii komentatorów TVP
Sport Mateusz rozegrał dwa dobre spotkania i był wyróżniającą
się postacią reprezentacji. Mamy
nadzieję, że pozytywnie naładowany wróci do ligowego grania.
Przed Skrą bowiem w tym roku
jeszcze trzy bardzo ważne spotkania. Pierwsze z nich już w najbliższą sobotę (23.11) w Krakowie
z Garbarnią.
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Dobre występy Bondarenki w kadrze U-20

To właśnie z powodu powołania
obrońcy Skry na towarzyskie starcia reprezentacji U-20 ze Szwajcarią oraz Norwegią przełożony
z minionego weekendu został bardzo ważny mecz naszej drużyny
z Legionovią. W czwartek (14.11)
na stadionie Chojniczanki młodzi
reprezentanci Polski rozstrzelali
Helwetów aż 5-1, a wszystko w 35.
minucie rozpoczął właśnie Mateusz, który strzałem głową wpako-

zaprezentował się też Jan Stochniałek, który debiutował na zawodach także wygrał dwie walki.

KLIMATYZACJA
ZAPRASZAMY
NA PRZEGLĄDY
AKUMULATORÓW

2447

24
REKLAMA

gazetaregionalna.com

Dom

NR 40 Piątek 22 listopada 2019
2448

