
Blisko sześć lat temu 
mieszkańcy dzielnicy 
Częstochówka-Parkitka 

oglądali koncepcje dotyczące 
rewitalizacji Rynku Wieluń-
skiego. Na podstawie konsul-
tacji z częstochowianami stu-
denci wydziału architektury 
Politechniki Śląskiej opraco-
wali propozycje, w jaki sposób 
przebudować plac pod Jasną 
Górą, aby stał się atrakcyjną 
wizytówką miasta.
Były propozycje, aby wybudować 
tam galerię sztuki, stworzyć park, 
a także utworzyć centrum handlo-
wo-gastronomiczne. Lata mijają, 
a Rynek Wieluński niewiele się 
zmienił.
– Ludzie są rozczarowani – opo-
wiada Agata Pawłowska, radna 
z tej częstochowskiej dzielnicy. 
– Mieliśmy nadzieję, że w mia-
rę szybko Rynek się zmieni, że 
będzie naprawdę interesujący. 
Tymczasem nic się nie dzieje. Nie 
wiemy, czy w ogóle ktoś jeszcze 
myśli o rewitalizacji tego placu.
Jak się dowiedzieliśmy w Urzę-
dzie Miasta, samorząd nie rezy-
gnuje ze zmian na Rynku Wieluń-
skim, ale termin i ich zakres jest 
uzależniony od pieniędzy, dużych 
pieniędzy, na co w tej chwili mia-
sta nie stać.

Aby Rynek naprawdę się zmienił, 
jak informuje Biuro Prasowe UM, 
poza pieniędzmi potrzebny jest 
czas. Rozpoczęcie prac na placu 
pod Jasną Górą wymaga bowiem 
opracowania niezbędnej doku-
mentacji.
– Obecnie opracowywany jest 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmujący 

obszar położony w centrum Czę-
stochowy w rejonie Rynku Wie-
luńskiego i alei Jana Pawła II – 
przekazał nam rzecznik prasowy 
UM Włodzimierz Tutaj. – Projekt 
planu zakłada przywracanie ob-
szarowi Rynku formy zabudowy 
kwartałowej ze wskazaniami dla 

ochrony założenia urbanistycz-
nego i poszczególnych obiektów. 
W opracowywanym projekcie 
wskazuje się także na możliwość 
wzmocnienia i zdynamizowania 
kompozycji placu -Rynku Wie-
luńskiego poprzez odpowiednie 
zaprojektowanie, „skierowanie” 
przejść i wyjść z tego zespołu 
na zlokalizowany tam kościółek 

i nową lokalizację pomnika-ta-
blicy upamiętniającej tragicz-
ną śmierć mieszkańców miasta 
w czasie II wojny.
Jak zapewnia miasto, samorząd 
stara się sukcesywnie popra-
wiać stan nawierzchni placu. Po 
przejęciu przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji zarządu nad 
Rynkiem Wieluńskim, Miejski 
Zarząd Dróg i Transportu wyko-
nał oznakowanie poziome na po-
łudniowej części płyty Rynku. Jak 
tłumaczy miasto, celem tych prac 
było poprawienie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz uczytelnie-
nie zasad parkowania w tej części 
Rynku.

–Teraz trwają pracę nad reor-
ganizacją północnej części Rynku 
Wieluńskiego – informuje rzecz-
nik prasowy UM. – W pierwszej 
kolejności ma być zlikwidowane 
stare ogrodzenie i naprawiona 
nawierzchnia bitumiczna płyty 
tej części Rynku. Następnie, po-

dobnie jak na południowej części, 
zostanie wykonane oznakowa-
nie, które ustali zasady parko-
wania także w części północnej.
Jaka przekazuje samorząd, 
większa ingerencja na tym pla-
cu – przebudowa lub rewitaliza-
cja – wymaga opracowania peł-
nej dokumentacji projektowej, 
uzgodnionej z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Mia-
sto na razie się z tym wstrzymu-
je, gdyż nie ma zarezerwowanych 
funduszy na całą inwestycję.
–Przygotowanie takiej doku-
mentacji wiąże się z określony-
mi kosztami, więc aby się tego 
podjąć, miasto musiałoby mieć 
perspektywę pozyskania środ-
ków zewnętrznych za realizację 
inwestycji – mówi Włodzimierz 
Tutaj. – Na razie nie ma progra-
mów, z których można byłoby 
skorzystać, a samorząd będzie 
związany w najbliższym czasie 
realizacją m.in. dwóch bardzo 
dużych – jak na skalę miasta 
– europejskich przedsięwzięć 
drogowych. Dlatego skupia się 
na doraźnej poprawie funkcjo-
nalności płyty Rynku i pracach 
związanych z planem, który 
będzie podstawą kierunków in-
westycyjnych w przyszłości. 
(Tekst i fot. IBS)
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Historia Częstochowy 
teraz na kanale Youtube

Ulica Korczaka do przebudowy

Koronawirus na razie wyłączył 
miejskie fontanny

Cykl filmowych spotkań 
z historią Częstochowy, 
który miał się odbywać 

w OKF przeniesiony został na 
razie do internetu. Od najbliż-
szej niedzieli, 28 czerwca na 
kanale miejskim w serwisie 
Youtube będą wyświetlane 
prezentacje filmowe poświę-
cone historii Częstochowy.
Cykl filmów dokumentalnych 

przygotowanych w ramach 
800-lecia pierwszej wzmianki 
o Częstochowie ruszył w lutym 
w kinie OKF-u „Iluzja”. 
Programy autorstwa Krzysztofa 
Kasprzaka miały się tam poja-
wiać w OKF-ie w kolejnych ty-

godniach. Prezentacje zaburzył 
jednak koronawirus. Teraz cykl 
został wznowiony, ale póki co je-
dynie w internecie.
Od 28 czerwca kolejne filmy pre-
zentowane będą na miejskim ka-
nale Youtube – każdy z nich bę-
dzie dostępny przez 24 godziny. 
Jak zapowiada miasto, jeśli tylko 
stanie się to możliwe, cykl powró-
ci do OKF-u.

Daty publikacji filmów:
28 czerwca - „Częstochowa 1939-
1945 - II wojna światowa”
12 lipca - „Częstochowa lata 50. 
XX wieku”
26 lipca - „Częstochowa lata 60. 
XX wieku”. Miejski Zarząd Dróg 

i Transportu w Czę-
stochowie zapowiada 

kompleksową przebudowę 
ulicy Korczaka w centrum 
miasta. Inwestycja ma być 
niejako dokończeniem prze-
prowadzonych wcześniej 
w tym rejonie Częstochowy 
modernizacji ruchliwych ulic. 

- Do remontu zakwalifikowa-
no brakujący element pomiędzy 
innymi zrealizowanymi w cen-
trum miasta dużymi inwestycja-
mi: ul. Sobieskiego – al. Boha-
terów Monte Cassino – budowa 
obejścia Urzędu Wojewódzkie-
go – informuje rzecznik praso-
wy MZDiT Maciej Hasik.
 
Jak przekazało MZDiT, na ulicy 
Korczaka infrastruktura poddana 
zostanie gruntowej przebudowie. 
Dzięki przygotowanej inwestycji 
oprócz konstrukcji i nawierzchni 
ulicy Korczaka zmieni się jej oto-
czenie.
 
- Mieszkańcy zyskają chodnik, 

drogę rowerową, wykonanie 
kanalizacji deszczowej, prze-
budowę i modernizację sieci 
elektrycznych, zabezpieczenie 

mechaniczne sieci elektrycz-
nych oraz sieci telekomuni-
kacyjnych – wylicza rzecznik 
prasowy MZDiT. - Zostanie 
wykonana telekomunikacyjna 
kanalizacja technologiczna. Ca-
łość zwieńczy nowe oznakowa-
nie i zagospodarowanie zieleni. 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
przekazał, że miasto na remont 
ul. Korczaka, która jest drogą 
powiatową, uzyskało dofinanso-

wanie z Programu Dróg Samo-
rządowych w kwocie ok. miliona 
złotych. 
Dofinansowanie to, jak wyliczono, 
niemal w całości pokryje wydatki 
związane z realizacją inwestycji. 

(Tekst i fot. IBS)

Chociaż miejskie fontan-
ny każdego lata były cie-
kawym elementem de-

koracyjnym w Częstochowie 
i w ciepłe dni dodatkowo da-
wały ochłodę przechodniom, 
w tym roku nawet w trakcie 
upałów większość z nich może 
pozostać wyłączona. Wszystko 
z powodu zagrożenia korona-
wirusem.

Miejskie fontanny, podobnie jak 
cieszące się popularnością kurty-
ny wodne, nie będą uruchamia-
ne. Taką decyzję podjęto po kon-
sultacji pracowników Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miasta z sa-
nepidem.

-Według wytycznych, opartych 
o zalecenia Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny, na 
tę chwilę należy wstrzymać się 
z włączaniem urządzeń, które 

umożliwiają bezpośredni kon-
takt ze strumieniem wody oraz 
takich, wokół których tworzą się 
skupiska ludzi – poinformowała 

Sylwia Bielecka z Biura Praso-
wego Urzędu Miasta Częstocho-
wy. – Oznacza to, że nieczynna 
będzie większość fontann, tężnia 
solankowa przy Promenadzie 
Niemena, zdroje wodne, m.in. 

w parkach miejskich, w Alei 
Najświętszej Maryi Panny. 
Jak przekazał magistrat, od lipca 
w Częstochowie funkcjonować za-

czną wyłącznie fontanny, do któ-
rych nie ma bezpośredniego do-
stępu, a więc wodotryski w Parku 
Staszica i przy ul. Wilsona, obok 
Filharmonii Częstochowskiej. 
(Tekst i fot. IBS)
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Jerzy Duda-Gracz będzie mieć 
swoją ulicę w Częstochowie

Malarz Jerzy Duda-
-Gracz będzie mieć 
swoją ulicę w Często-

chowie. Obok niego patronami 
częstochowskich ulic zostaną 
również: pochodzący z Często-
chowy pedagog Gustaw Grac-
ki, śpiewak operowy Edward 
Reszke oraz kompozytor Woj-
ciech Kilar
 
Jak informuje Urząd Miasta 
Częstochowy na mapie mia-
sta wkrótce pojawią się tak-
że inne, kolejne nowe ulice: 
Bażantowa i Czereśniowa. 
Uchwałę w sprawie nadania nazw 
ulicom podjęli na ostatniej sesji 
miejscy radni.
Imię Gustawa Grackiego otrzy-
mała boczna ulica od ulicy 
Ostatniej, położona w bliskim 

sąsiedztwie ulicy Powstańców War-
szawy, podało Biuro Prasowe UM. 
Patronem ulicy na Lisińcu, 
bocznej od ulicy Zakopiańskiej 
został zmarły w 2004 roku, 
pochodzący z Częstochowy ar-
tysta-malarz Jerzy Duda-Gracz. 
Bas Edward Reszke i kompozytor 
Wojciech Kilar patronować mają 
dwóm bocznym ulicom w rejonie 
ulicy Poleskiej. 
- Boczna droga wewnętrzna 
od ul. Sztormowej będzie teraz 
,,Czereśniową” – to jedna z nazw, 
jaką zaproponowali sami współ-
właściciele działek, przez które 
przebiega ta droga dojazdowa 
– informuje częstochowski magi-
strat. – Z kolei boczna droga od 
ul. Konwaliowej zyskała nazwę 
,,Bażantowa”.
(IBS)

Tak rok temu wyglądała popularna “Dziewczynka z gołębiami”  
w Alejach. Tego lata niestety tak nie będzie.
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Częstochowskie USC 
zacznie się zmieniać

Wyłudzali fundusze unijne

Niszczejący od lat, znaj-
dujący się centrum 
w samym centrum 

Częstochowy Pałac Ślubów, 
w którym mieści się Urząd 
Stanu Cywilnego, ma szansę 
na zmianę wyglądu. Na począ-
tek wyremontowanych zosta-
nie 24 słupów w konstrukcji 
gmachu, zwanych potocznie 
żyletkami. Jest szansa, że po 
tej renowacji przyjdzie czas na 
resztę budynku, która aż prosi 
się o kapitalny remont.
 
Wybudowany pod koniec lat 
osiemdziesiątych, charaktery-
styczny okrągły budynek nale-
żał do jednych z najciekawszych 
obiektów w mieście. Przewidzia-
no w nim kilka sal ślubów, a tak-
że salę bankietową, w której po 

zaślubinach para młodych wraz 
z gośćmi mogła wypić symbolicz-
ną lampkę szampana. Na miejscu 
ulokowano również kwiaciarnię, 
a także zakład fotograficzny. Cho-
dziło o to, aby w jednym miejscu 
przyszli małżonkowie mogli zała-

twić wszystkie sprawy związane 
ze ślubem cywilnym. 

Gdy po podpisaniu przez Polskę 
konkordatu narzeczeni nie mu-
sieli już przed ślubem w kościele 
zawierać związku w USC, liczba 
ślubów cywilnych dramatycznie 
spadła. Budynek nie był już tak 
wykorzystywany, jak wcześniej. 

Od otwarcia Pałacu Ślubów mi-
nęło już ponad 30 lat, więc czas 
najwyższy, aby go wyremonto-
wać. Na początek miasto przezna-
czy na ten cel 300 tys. złotych. Za 
pieniądze te odnowione mają być 
m.in. wystające elementy kon-
strukcji budynku – stalowe słupy. 

Jak informuje radna Jolanta 
Urbańska, która wielokrotnie 

interpelowała w sprawie re-
montu gmachu USC, za te pie-
niądze ma być zrealizowane 
zadanie: „przeprowadzenie rewi-
talizacji terenu wokół budynku  
USC, ul. Focha 19/21”. 
(Tekst i fot. IBS)

Dziesięć osób na zlecenie 
prokuratora Prokura-
tury Okręgowej w Czę-

stochowie zatrzymali funkcjo-
nariusze Centralnego Biura 
Śledczego Policji. Osoby te są 
podejrzane o udział w zorga-
nizowanej grupie przestępczej 
zajmującej się wyłudzaniem 
środków z Unii Europejskiej.

Jak poinformował Zespół Pra-
sowy Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie, oszustwo pole-
gało na wielokrotnym wykorzy-
stywaniu przy rozliczeniu wy-
datków związanych z realizacją 
projektu unijnego tych samych 
faktur. W praktyce oznaczało to 
zawyżanie faktycznych kosztów 
związanych z wydawaniem unij-
nych dotacji.

- W ten sposób doszło do wyłudze-

nia dofinansowania ze środków 
unijnych w kwocie co najmniej 
10 milionów złotych – informuje 
Prokuratura Okręgowa w Często-
chowie. - Nadto wystawienie po-
świadczających nieprawdę faktur 
VAT i wprowadzenie ich do ewi-
dencji podatkowej doprowadziło 
do uszczuplenia należnego podat-
ku od towarów i usług o kwotę nie 
mniejszą niż 5 milionów złotych.

Cała dziesiątka usłyszała zarzu-
ty dotyczące udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej, 
wyłudzenia środków pocho-
dzących z dotacji unijnych, 
uszczupleń podatkowych, wy-
stawiania nierzetelnych fak-
tur VAT i posłużenia się nimi, 
a także tzw. „prania pieniędzy”. 

(Źródło: Prokuratura Okręgowa 
w Częstochowie) 

Nie mnóż cierpienia i śmierci
„Nie mnóż cierpienia 

i śmierci”, pod takim 
hasłem w Często-

chowie trwa akcja wyłapywa-
nia oraz kastracji bezdomnych 
kotów. Zabiegi finansuje sa-
morząd częstochowski, a akcję 
koordynuje Stowarzyszenie 
„Częstochowa dla Zwierząt”.
 
– Z pomocą władz Częstocho-
wy oraz radnej częstochowskiej 
pani Małgorzaty Iżyńskiej, która 
jest społeczną konsultantką do 
spraw zwierząt, chcemy złapać 
i poddać zabiegom jak najwięcej 
kotów – powiedziała nam Bar-
bara Krupińska, prezeska Sto-
warzyszenia „Częstochowa dla 

Zwierząt”. – Częstochowa nie po 
raz pierwszy organizuje taką 
akcję, ale tym razem koordyna-
cją wszystkich działań zajęła się 
nasza organizacja. To bardzo 
ważna akcja i zachęcamy miesz-
kańców miasta, aby się do niej 
przyłączyli.
Co roku w mieście kocą się setki 
kotek. Zaledwie niewielki ułamek 
z narodzonych kociąt przeżywa 

pierwsze tygodnie życia i znajdu-
je dom oraz opiekę. Większość 
z nich nie dożywa często nawet 
dwóch miesięcy. Giną w okrop-
nych męczarnia, zagryzane przez 
drapieżniki, zjadane żywcem 
przez pasożyty, czy rozjechane 
przez samochody. Ich cierpie-
nia i śmierci można uniknąć, 
wystarczy w porę zapobiec nie-
potrzebnemu rozmnażaniu się 
czworonogów. Temu ma właśnie 
służyć prowadzona drugi tydzień 
w Częstochowie akcja sterylizacji 
zwierząt.

– Na zabiegi kastracji kotów 
miasto przeznaczyło 70 tysię-
cy złotych – opowiada Barbara 

Krupińska. – Za te pieniądze 
bezdomnymi kotami zajmuje się 
osiem gabinetów weterynaryj-
nych w mieście. Kastrują one 
kocury i sterylizują kotki, które 
trafiają tam za naszym pośred-
nictwem.
 
Jak można przyłączyć się do akcji 
i pomóc zwierzakom? Wystarczy 
skontaktować się z przedstawi-

cielkami Stowarzyszenia „Często-
chowa dla Zwierząt” (telefon: 500 
227 808 czynny od godziny 8 do 
12 i telefon: 692 061 510 czynny 
od godziny 18 do 20). Dzwoniąc 
pod podane numery osoba, któ-
ra chce złapać bezdomnego kota 
i dostarczyć go do gabinetu, jest 
umawiana na wizytę u weteryna-
rza.
– Staramy się, o ile to możliwe, 
umawiać zabiegi w gabinetach 
znajdujących się najbliżej by-
towania zwierzaka – opowiada 
prezeska Stowarzyszenia. – Po-
magamy również, jeśli jest to 
konieczne z samych schwytaniu 
zwierzaka, dostarczając na przy-
kład klatki-pułapki.
 
Jak mówi Barbara Krupińska, 
koordynacja akcji jest niezbędna. 
Wszystko musi być dograne: wol-
ne miejsce w gabinecie i czas na 
zabieg. Weterynarzy trzeba wcze-
śniej uprzedzać o przywiezieniu 
nowego pacjenta, gdyż muszą oni 
zapewnić zwierzakowi opiekę tak-
że po zabiegu. Kocury po kastracji 
przetrzymywane są w gabinetach 
dobę, kotki nawet do tygodnia. 
Od 13 czerwca, gdy ruszyła akcja, 
udało się już poddać zabiegom co 
najmniej 40 kotów.
– Cały czas nie zwalniamy 
tempa – mówi Barbara Kru-
pińska. – Chcemy współdzia-
łać z mieszkańcami miasta 
w wykastrowaniu jak najwięk-
szej liczby kocic i kocurów. 
Uświadomić im konieczność 
takich działań. I tak z powodu 
epidemii nasza akcja ruszyła 
z dwumiesięcznym opóźnieniem 
i niestety w tym czasie zdążyło 
się narodzić wiele niechcianych 
kociąt. Chcemy zapobiec kolej-
nym tragediom.
 
Stowarzyszenie stara się jak naj-
mocniej rozpropagować akcję 
i uświadomić ludziom, także tzw. 
kociarom, lubiącym koty, że samo 
dokarmianie zwierząt nie wystar-
cza, aby o nie odpowiednio za-
dbać.
– Kastracja kocurów i steryliza-
cja kotek jest niezbędna – przeko-
nuje Barbara Krupińska. – Warto 
jednak zauważyć, że dla wielu 
z tych zwierzaków wizyta w ga-
binecie w trakcie akcji będzie naj-
prawdopodobniej jedyną w ich 
życiu. Mają więc okazję zostać 
przebadane, odrobaczone i wyle-
czone, jeśli cierpią na jakieś cho-
roby.
 
Osoby zainteresowanie akcją 
mogą wejść na profil Stowarzy-
szenia na Facebooku i tam za-
poznać się ze szczegółami: ht-
t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
czestochowadlazwierzat lub 
przeczytać informacje zamiesz-
czone na plakatach, które są suk-
cesywnie wywieszane w często-
chowskich autobusach miejskich. 
(IBS)
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Puchar dla przedszkolaków 
walczących ze smogiem

Samorządowcy namawiają do 
udziału w niedzielnych wyborach

Miejskie Przedszkole 
nr 18 w Częstochowie 
w tym roku szkolnym 

wzięło udział w kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej „Mogę! 
Zatrzymać SMOG – Przed-
szkolaku złap oddech”, orga-
nizowanej przez Samorząd 
Województwa Śląskiego w Ka-
towicach.
Celem kampanii było podniesie-
nie świadomości ekologicznej, 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
ich rodziców i opiekunów w za-
kresie wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na ich zdrowie.
W ramach kampanii Miejskie 
Przedszkole Nr 18 otrzymało 
dwa oczyszczacze powietrza i zre-
alizowało 4 zadania o tematyce 
proekologicznej, prozdrowotnej, 
tj.: wzięło udział w konkursie na 
scenariusz zajęć dla dzieci przed-
szkolnych; przeprowadziło za-
jęcia edukacyjne; przygotowało 
przedstawienie; przeprowadziło 
kampanie informacyjną wśród 

rodziców/opiekunów.
W ramach kampanii przedszko-
le otrzymało i rozpowszechni-
ło m.in. następujące materiały 
edukacyjno- informacyjne: ta-
blicę informacyjną o stanie jako-
ści powietrza (jest umieszczona 
w szatni i codziennie aktualizo-
wana), bajkę animowaną, zestaw 
ćwiczeń dla dzieci, plakaty, ulotki 

oraz książki dla 
wszystkich dzieci 
pt. ,,Bajka o Księ-
ciu i złym Smogu” 
W realizację 
kampanii były 
szczególnie zaan-
gażowane Pani 
mgr Małgorza-
ta Grochowska 
(autorka sce-
nariusza zajęć: 
,,Wyprawa an-

tysmogowa EkoSkrzata Czyst-
ka”) oraz Pani Dyrektor  
mgr Krystyna Soluch (autorka 
scenariusza przedstawienia pt. 
,,Jak EkoSkrzat Czystek zatrzy-
mał Smog”)
Ze względu na to, że końcówka 
kampanii została pokrzyżowa-
na przez epidemię nauczycielki 
opracowały specjalną prezentację 

multimedialną skierowaną do ro-
dziców pt. ,,Rodzicu możesz za-
trzymać Smog razem z EkoCzyst-
kiem”.
Miejskie Przedszkole nr 18 uzy-
skało tytuł laureata III miejsce 
w konkursie na przedstawienie 
w ramach kampanii. Małgorzata 
Przybyłek asystent wicemarszał-
ka Izabeli Domagały, przekaza-
ła puchar, dyplom oraz słodkie 
upominki dla przedszkolaków. 
(MP nr 18)

Samorządowcy zrzeszeni 
w Związku Miast Polskich 
namawiają mieszkań-

ców swoich gmin do udziału 
w niedzielnych wyborach pre-
zydenckich i przypominają, że 
“Kto głosuje, ten się liczy”.
 
Trwa wielka mobilizacja przed 
pierwszą turą wyborów na Pre-
zydenta RP, która odbędzie się 
28 czerwca. Do udziału w głoso-
waniu mobilizują wyborców nie 
tylko partie, ale także różne or-
ganizacje i środowiska. Na dużej 
frekwencji zależy również Związ-
kowi Miast Polskich, do którego 
należą samorządy z całej Polski, 
w tym Częstochowa.

- Wybory prezydenckie odbędą 
się już w najbliższą niedzielę, 
28 czerwca. Udział w nich jest 
naszym demokratycznym przy-
wilejem, z którego warto sko-
rzystać, bo współdecydujemy 
o przyszłości Polski – zaapelował 
na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Częstochowy prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. – Także 
od częstochowianek i częstocho-
wian zależy, który z kandydatów 

przez najbliższe pięć lat będzie 
Prezydentem RP. Zachęcam do 
udziału w wyborach – oczywi-
ście z zachowaniem niezbędnych 
środków ostrożności związanych 
ze stanem epidemii.
Samorząd częstochow-
ski przypomina, że loka-
le wyborcze będą otwarte 28 

czerwca w godzinach 7-21. 
Władze miejskie apelują, aby uda-
jąc się w niedzielę do lokalu wy-
borczego pamiętać o zachowaniu 

wszelkich środków ostrożności 
związanych z panującą pandemią. 
Najlepiej zabrać ze sobą własne 
długopisy. Należy także zakryć 
usta i nos oraz zdezynfekować 
ręce.

(Fot. UM Częstochowa)

Niebawem pójdziemy 
do CinemaCity

Darmowa dezynfekcja 
samochodów w sobotę

Już za kilka dni pójdziemy 
do CinemaCity „Wolność” 
i „Galeria Jurajska” w Czę-

stochowie. Firma zapowia-
da, że 3 lipca wznowi seanse 
we wszystkich swoich kina  
w kraju.

Oczywiście projekcje będą się 
odbywać z zachowaniem rygo-
ru sanitarnego. Na sali kinowej 
zajęta będzie mogła być jedynie 

połowa miejsc. Widzowie zostaną 
zobowiązani do oglądania filmów 
w maseczkach oraz do dezynfek-
cji rąk przed wejściem na seans. 
Jak zapowiada kino, pracownicy 
ze swej strony zrobią wszystko, 

aby projekcje były bezpieczne. 
Będą posiadać maseczki i ręka-
wiczki, w salach kinowych do-
stępne środki do dezynfekcji, 
a kinowe toalety mają być sprzą-
tane i dezynfekowane co godzinę. 
 
Kino prosi, aby z udziału w sean-
sach rezygnowały osoby kaszlące, 
mające podwyższoną tempera-
turę (powyżej 38 stopni), a także 
ci, którzy mieli w ciągu ostatnich 

dwóch tygodni kontaktu z pa-
cjentem chorym na COVID-19. 
Repertuar kin podany będzie nie-
bawem na stronie internetowej 
CinemaCity. 
(tekst i fot. IBS)

W sobotę od 11:00 do 
14:00 odbędzie się 
darmowa dezynfek-

cja samochodów na parkingu 
przed Urzędem Miasta Czę-
stochowy. Przeprowadzi ją 
współpracująca z miastem fir-
ma Ecco Logic.

Firma Ecco Logic w Częstocho-
wie zajmuje się m.in. dezynfekcją 
częstochowskich karetek, oddzia-
łów szpitala miejskiego oraz tabo-
ru MPK. 
Zajmowała się również dezynfek-
cją miejskich ławek w alei Naj-
świętszej Maryi Panny oraz przy 
Promenadzie Niemena.

Z oczyszczania wnętrza samo-
chodu będzie można skorzystać 
na parkingu przed głównym bu-
dynkiem Urzędu Miasta przy  
ul. Śląskiej 11/13 (wjazd na par-
king od ul. Waszyngtona) w naj-
bliższą sobotę 27 czerwca br., 
między godziną 11:00 a 14:00. 
Akcja odbędzie się pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Często-
chowy i przy wsparciu organiza-

cyjnym Urzędu Miasta.

W dezynfekcji użyta zostanie 
technika zamgławiania przy 
użyciu zamgławiacza termicz-
nego, preparatu dezynfekcyj-
nego od Medisept (polskiego 
producenta wysokiej jakości pre-
paratów do dezynfekcji i środków 
utrzymania czystości) oraz nośni-
ka mgły M-FOG.

Zdaniem specjalistów metoda 
ta może być z powodzeniem sto-
sowana do realizacji zabiegów 
dezynfekcyjnych w pomieszcze-
niach zamkniętych, w tym w obrę-
bie zamkniętych kabin pojazdów.

Firma Ecco Logic wraz z Urzę-
dem Miasta Częstochowy zapra-
sza wszystkich, którzy chcieliby 
w ten sposób „odświeżyć” swój 
pojazd, tym bardziej w okresie 
wakacyjnych wyjazdów.

W razie dużego zainteresowania 
dezynfekcja może się wydłużyć, 
tak by wszyscy przybyli kierowcy 
mogli z niej skorzystać.
(Źródło: UM Częstochowa)
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Miejski Dom Kultury w Lublińcu podsumował działalność
Chociaż w marcu musie-

liśmy przerwać radosną 
twórczość w murach 

MDK, część zajęć realizowana 
była online. Przed nami waka-
cyjna przerwa. Przyjrzyjmy się 
jak wyglądał ten artystyczny 
rok od września do czerwca! 
Wrzesień: zapisy do sekcji
Pytania o możliwość zapisania 
dziecka (lub zapisania się) do sek-
cji MDK pojawiały się od… końca 
czerwca. Rodzice i opiekunowie 
pytali przy okazji zapisów na zaję-
cia wakacyjne, przy okazji wizyty 
w kinie, telefonicznie i mailowo. 
Tradycyjnie zapisy odbyły się 
w jednym wrześniowym tygodniu 
– wówczas możliwe było spotka-
nie się z instruktorem prowadzą-
cym. Chętnych było wielu – często 
więcej niż wolnych miejsc! Wśród 
nowych propozycji pojawiła się 
m.in. rytmika dla najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta 
i grupa tańca hip-hop. 
Październik: powitanie wolonta-
riuszy z Japonii
Do Lublińca po raz kolejny przy-
wędrowali Japończycy! Tym ra-
zem lekcje języka japońskiego po-
prowadził duet: Risaki i Yosuke. 
Wspólnymi siłami poprowadzili 
zarówno grupę kontynuującą na-
ukę języka, jak i nowicjuszy w tym 
temacie. Zajęcia odbywały się 
prawie cały czas - z krótką prze-

rwą w marcu na przeniesienie do 
sfery online. 
Listopad: jesień pełna kultury
Uczestnicy zajęć języka japoń-
skiego oraz wielbiciele Kraju 
Kwitnącej Wiśni mogli sko-
rzystać z dodatkowych wyda-
rzeń przybliżających wschod-
nią kulturę. Zorganizowane 
zostało spotkanie poświęcone 
rytuałowi parzenia herbaty. 
W tym samym czasie sekcje 
plastyczne i malarskie przy-
gotowywały prace do konkur-
su na Świąteczną Kartkę Bo-
żonarodzeniową. 
Grudzień: śpiewająco w okre-
sie świątecznym
W ostatnim miesiącu roku 
tradycyjnie powitaliśmy 
w Lublińcu Mikołaja! To 
wydarzenie swoimi głosami 
uświetnili wokaliści MDK, 
wykonując na rynkowej sce-
nie największe świąteczne 
przeboje. Kolędowe tournée 
rozpoczęli wówczas również 
Gospelsi. W grudniu również 
artyści związani z MDK wy-
stąpili na Gali „Twoje TAK ma 
ZNACZENIE”, a aktorzy Teatru 
po Pracy gościli na świątecznym 
spotkaniu lublinieckiego koła 
Polskiego Związku Niewidomych.
Styczeń: Koncert Noworoczny 
i WOŚP
W tegorocznym Koncercie No-

worocznym wystąpiła Miejska 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
w repertuarze Whitney Houston. 
Towarzyszyła im Magdalena Tul, 
Frele oraz Gospelsi. 

Luty: premiera Teatru po Pracy
Ten miesiąc to zdecydowanie czas 
Teatru po Pracy, który wrócił na 
scenę z premierą. Tym razem stę-
sknieni widzowie mogli oglądać 
komedię „Pięta Achillesa”. Pozo-
stałe sekcje po zimowej przerwie 
powróciły do działań. 

Marzec: wymuszona przerwa
Zanim „wszystko” się zamknęło 
– w pracowniach artystycznych 
trwały prace nad pisankami na 
wielkanocny konkurs, na sali wi-

dowiskowej przed konkur-
sami recytatorskimi ćwiczyli 
aktorzy grup teatralnych, a na 
sali baletowej – dzieci ćwi-
czyły kolejne układy. Niestety 
10 marca zawieszone zostały 
wszystkie wydarzenia i zajęcia 
w MDK. 
Kwiecień: ruszają zajęcia on-
line! 
Po chwili dezorientacji spo-
wodowanej pandemią swoje 
zajęcia do sfery online rozpo-
częły formacje taneczne, gru-
pa street dance i breakdance, 
Miejska Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta. Odbywały się rów-
nież zajęcia rytmiki, niektóre 
zajęcia wokalne i próby Gos-
pelsów. Swoje lekcje online 
prowadzili również Japończy-
cy – Risaki i Yosuke.
Maj: nagrody dla naszych ar-
tystów

Mimo wszystko rozstrzygane są 
konkursy, w których brali udział 
nasi artyści. Tylko w maju dotarły 
do nas informacje m.in. z XXIV 
edycji OGÓLNOPOLSKIEGO 
konkursu plastycznego „Życie 
jest bajką” organizowanego przez 
MDK w Lidzbarku Warmińskim. 

Prace naszych artystów, działa-
jących pod kierunkiem Marzeny 
Zając, zostały zauważone spośród 
1909 prac nadesłanych na kon-
kurs! Nasi wokaliści w maju rów-
nież święcili triumfy w wyjątko-
wym konkursie „Życie jest piękne, 
bo…”. W całości opanowali jedną 
z kategorii konkursu. 
Na rocznicę urodzin Jana Paw-
ła II, obchodzoną również w tym 
miesiącu – działający przy MDK 
Gospelsi nagrali dwa wyjątkowe 
utwory. Znajdziecie je na naszym 
kanale YouTube. 
Czerwiec: nowe formy podsumo-
wań
Od początku miesiąca w różnych 
punktach Lublińca można oglą-
dać wystawę – to Święto Młodej 
Sztuki #NaMieście. Nowa forma 
tego wydarzenia spotkała się z du-
żym entuzjazmem zarówno wśród 
twórców, jak i wśród mieszkań-
ców naszego miasta. 
W MDK w tym roku działały  
42 grupy, a w nich – 640 uczest-
ników. W zajęciach online od po-
łowy marca uczestniczyło ponad 
160 osób, a do akcji Święto Młodej 
Sztuki #NaMieście zaangażowa-
nych zostało ponad 70 młodych 
artystów. To ważne, że mimo 
trudności i ograniczeń – kultura 
i sztuka nadal pełnią ważną rolę 
w życiu mieszkańców Lublińca. 
(MDK)

2892REKLAMA
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Basen w Radomsku coraz bliżej

Załóż las w słoiku

Wystawa archiwalnych 
zdjęć z Dni Lublińca

„Wakacje wARTe uwagi” – twórcze 
zajęcia w czasach pandemii

Remontują kolejną ulicę

Rośnie basen w Radom-
sku. Postępują prace 
na terenie budowanego 

kompleksu rekreacyjno-spor-
towego przy ul. św. Jadwigi,  
zamontowano już basenowe 
niecki, instalowany jest sys-
tem filtracji wody, a już nie-
długo, jak informuje Urząd 
Miejski w Radomsku, kładzio-
na będzie glazura.

Kompleks sportowy składać się 
będzie z trzech basenów krytych: 
sportowego, rekreacyjnego oraz 
brodzika dla dzieci. Ten ostatni 
wyposażony zostanie w mierzącą 
50 metrów zewnętrzną zjeżdżal-
nię. Poza tym w obiekcie znajdą 
się trzy wanny z hydromasażem, 

a także basen zewnętrzny wraz 
z wodnym placem zabaw. Pro-
jektant przewidział w kompleksie 
również miejsce na sauny i ja-
cuzzi. W skład kompleksu wejdą 
ponadto: park edukacyjny oraz 

dziesięć pokojów gościnnych z ła-
zienkami — po pięć dwuosobo-
wych i czteroosobowych.

Na realizację projektu pn. „Po-
prawa atrakcyjności turystycznej 
południowej części wojewódz-
twa łódzkiego poprzez budowę 
kompleksu obiektów sportowo-

-rekreacyjnych w Radomsku” ra-
domszczański samorząd uzyskał 
dotacje z zewnętrznych źródeł — 

z funduszy europejskich blisko  
7,4 miliona złotych oraz 3,5 milio-
na złotych z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.
 
(Źródło: UM Radomsko)

Stowarzyszenie „Partner-
stwo Północnej Jury, do 
którego należy Miasto 

i Gmina Żarki, zaprasza miesz-
kańców gminy Żarki na bez-
płatne, dwugodzinne warszta-
ty z zakresu zakładania ogrodu 
w szkle -” Las w słoiku”.

Zajęcia odbędą się 9 lipca 
w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Żarkach. Począ-

tek warsztatów godzina 13. 
Jak informują organizatorzy, 
celem warsztatów jest eduka-
cja ekologiczna, inspirowa-

nie do zakładania i obserwo-
wania mikro ekosystemów. 
Zgłoszenia na warsztaty „Las 
w słoiku” w MGOK w Żarkach 
mogą zostać dokonane zarów-
no drogą e-mailową na ad-
res: aleksandra.stachura@jura-
-ppj.pl, jak również telefoniczną  
(tel. do biura Stowarzyszenia  
PPJ- 34 327 89 43).

Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc (15 uczestników) o za-
kwalifikowaniu się na warsz-
taty będzie decydowała kolej-
ność dokonywanych zgłoszeń. 
Warsztaty będą prowadzone 
z zachowaniem obowiązują-
cych reżimów sanitarnych (ma-
seczki, rękawiczki, zachowanie 
dystansu społecznego, dezyn-
fekcja). Organizatorzy zajęć 
proszą, aby zakwalifikowani 
uczestnicy warsztatów zabrali 
ze sobą maseczki i rękawiczki. 
(Źródło: UG Żarki)

Od 19 czerwca Miejski 
Dom Kultury w Lubliń-
cu organizuje wystawę 

archiwalnych zdjęć z Dni Lu-
blińca z dawnych lat.
Z powodu panującej pandemii 

koronawirusa zostaje tylko taka 
forma świętowania. MDK w Lu-
blińcu na wystawę zaprasza do 
galerii Pod Glinianym Aniołem 
codziennie od 12 do 18.
(Źródło: MDK w Lublińcu)

To dobra wiadomość dla 
dzieci i młodzieży spra-
gnionych artystycznych 

działań. W tym roku – przy 
zachowaniu wszelkich zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego - 
odbędą się zajęcia artystyczne 
dla dzieci i młodzieży pod ha-
słem „Wakacje wARTe uwagi”. 
W nieco zmienionej formule 
Miejski Domk Kultury w Lu-
blińcu będzie się spotykać 
z dziećmi od 6 lipca. 
Podczas planowania wakacji 
z MDK najważniejsze było dopa-
sowanie ich do aktualnych wy-
tycznych sanitarnych. W związku 
z tym propozycja na nadchodzą-
ce artystyczne wakacje jest nie-
co inna od formuły znanej z po-
przednich lat. 
W tym roku MDK proponuje 
„Wakacje wARTe uwagi” w trak-
cie których dzieci (od 7. roku ży-
cia) będą pracować nad jednym, 
konkretnym tematem przez cały 
tydzień. Efektem działań będzie 
konkretny projekt artystyczny 
– przedstawienie teatralne, wiel-
koformatowa grafika, animacja, 
kolekcja rękodzieła. Prace arty-
styczne będą odbywać się od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
10.00-13.00. 
Bezpieczeństwo na „Waka-
cjach wARTych uwagi”

Zajęcia będą odbywały się przez 
cały tydzień z jednym instruk-
torem i w jednej grupie uczest-
ników. Grupa pracująca przy 
projekcie będzie liczyła 15 osób. 
Dlatego prosimy o zapisywanie 
dzieci na cały tydzień zajęć. 
Oprócz zmniejszonej liczby osób 
i ograniczonej rotacji uczestników 
zajęć, pracownicy MDK-u dbać 
będą również o inne kwestie bez-
pieczeństwa. Sale zajęć mają być 
każdorazowo wietrzone i odkaża-
ne, a uczestnicy będą mieli dostęp 
do dozowników z płynem do de-
zynfekcji rąk. Jeśli pogoda będzie 
sprzyjała i technicznie będzie to 
możliwe – część zajęć będzie od-
bywała się na świeżym powietrzu.

Plan szczegółowy wakacyjnych 
zajęć
W lipcu plan „Wakacji wARTych 
uwagi” jest następujący:
6-10 lipca // Projekt: teatr, in-
struktor: Agnieszka Raj-Kubat
13-17 lipca // Projekt: grafika, in-
struktor: Marzena Zając
20-24 lipca // Projekt: animacja, 
instruktor: Dorota Swat
27-31 lipca // Projekt: hand made 
(rękodzieło), instruktor: Monika 
Klimza-Gryc
Zapisy na pierwszy projekt – te-
atralny - od 1 lipca, telefonicznie 
w godzinach 8.00-15.00 . 

Dobiega końca re-
mont ulicy Ogrodowej 
w Myszkowie. Jak in-

formują władze samorządo-
we, obecnie trwają tam prace 
przy układaniu nawierzchni 
asfaltowej na ostatnim odcin-
ku, a więc od garaży przy ulicy 
Ogrodowej do skrzyżowania 
z ulicą 1 Maja.

Modernizacja drogi rozpoczęła się 
pod koniec 2018 roku i była po-
dzieloną na dwa zadania: “Prze-
budowa i budowa sieci wodocią-
gowej w ul. Ogrodowej i bocznej 
wraz z przepięciem istniejących 
przyłączy wodociągowych” oraz 
“Budowa drogi wraz z kanali-
zacją sanitarną i deszczową”. 
(Źródło: UM Myszków)
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Luksusowe apartamenty, 
piękny ogród, miejsca do 
wypoczynku na świeżym 

powietrzy, rowery, plac za-
baw, a nawet ścieżki w prywat-
nym lesie na wyłączność, to 
i więcej atrakcji czeka na gości 
“Uroczyska Połomja” w Żar-
kach. To kolejne miejsce do 
wypoczynku, które przed wa-
kacjami powstało w tej części 
Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej.

 
Gospodarstwo agroturystyczne 
„Uroczysko Połomja” położone 
jest na leśnej działce, stanowią-
cej część dawnej osady młyńskiej 
„Tenderowizna” w Żarkach. Go-
spodarstwo, przez które przepły-
wa rzeka Leśniówka, liczy 35 ha. 
Na jego terenie znajdują się cztery 
stawy oraz prywatny las.
 
Jak zachęcają właściciele tego 
ośrodka, “Uroczysko Połamja” 
to idealne miejsce na wakacje 
w dobie koronawirusa. Duża 

przestrzeń i usytuowanie aparta-
mentów daje bowiem możliwość 
zapewnienia gościom bezpieczny 
dystans od pozostałych turystów.

Do dyspozycji gości gospodarze 
oddali cztery apartamenty, łącz-
nie 16 miejsc noclegowych. Każdy 
apartament jest gustownie urzą-
dzony, ma w pełni wyposażoną 
kuchnią, swój taras z meblami 
wypoczynkowymi oraz grillem 
z widokiem na park lub stawy. Dla 
rodzin z małymi dziećmi przygo-
towano łóżeczka dziecięce wraz 
z pościelą, krzesełko do karmie-
nia oraz wanienkę.

Na posesji znajdują się dwie alta-
ny, hamaki, miejsce na ognisko, 
stół pingpongowy, siatka do bad-
mintona/siatkówki, ścieżki leśne 
w prywatnym lesie, huśtawka nad 
stawem oraz grill. Dla dzieci cze-
ka mini plac zabaw z huśtawkami, 
piaskownicą, zjeżdżalnią, a latem 
basenikiem do pływania, trampo-
liną. Na miejscu wypożyczyć tak-
że można rowery, aby urządzać 
sobie wycieczki po okolicy.

Właściciele posiadają 2 koty, psa 
(w zamkniętym wybiegu), kurnik 
i świeże eko-jajka od własnych kur 
zielononóżek. Istnieje możliwość 
zamówienia obiadów u gospodarzy. 
Ponadto obiekt zapewnia bezpłat-

ny parking pod zadaszoną wiatą 
oraz bezprzewodowy Internet.
 
Nocleg można wybrać w nastę-

pujących apartamentach:- Apar-
tament Młynarza usytuowany na 
2 piętrze budynku, pomieści od 4 
do 7 osób (pow. 57 mkw ), posia-
da przestrzeń wspólną z aneksem 
kuchennym, jadalnym oraz wy-

poczynkowym, sypialnię, wnękę 
z łóżkiem oraz łazienkę z pryszni-
cem. Apartament posiada nieza-
leżne wejście.

Apartament przy Stawach usytu-
owany na 2 piętrze, przeznaczony 
od 2 do 4 osób (pow. 50 mkw), 
posiada sypialnię oraz otwartą 
przestrzeń z kuchnią, jadalnią 
i salonem z rozkładana sofą oraz 
łazienka z prysznicem. Aparta-
ment posiada niezależne wejście.
Apartament Parkowy usytuowany 
na parterze, przeznaczony od 2 do 
4 osób (47 mkw), posiada sypial-
nię 2- osobową, kuchnię, salon 
z rozkładaną sofą, dodatkowy po-
kój z łóżkiem juniorskim (165 cm) 
oraz łazienkę z prysznicem.
Apartament pod Klonem dwu-
poziomowy apartament przezna-
czony od 4 do 6 osób (pow. 71 
mkw), posiada 2 sypialnie (jedna 
na antresoli), kuchnię połączoną 
z salonem, w którym znajduje się 
kominek, łazienkę z prysznicem.

Rezerwacja apartamentów tylko 
przezwww.airbnb.pl

Dane teleadresowe:
Gospodarstwo Agrotury-
styczne Uroczysko Połomja 
ul. Myszkowska 94, 42-310 Żarki. 
(Źródło: UMiG Żarki)

W Kłobucku zakończo-
no wprowadzanie 
zmian w ruchu dro-

gowym, które mają na celu 
poprawić bezpieczeństwo na 
gminnych ulicach.

Samorząd zadecydował się na 
modyfikację organizacji ruchu na 
ulicach Armii Krajowej i Jasnej 
w Kłobucku, ponieważ w prze-
ciągu ostatnich lat często do-
chodziło w tym rejonie miasta 
do różnych zdarzeń drogowych. 

Jak informuje kłobucki magistrat, 
w ciągu ulicy Armii Krajowej zo-
stały wyznaczone pasy postojowe, 
z których mogą korzystać kie-
rowcy, a także została zmieniona 
lokalizacja przejścia dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania obu ulic. 

Na innej z kłobuckich ulic, uli-
cy Wyszyńskiego zostało wpro-
wadzone oznakowanie poziome 
polegające na wyznaczeniu kie-
runków ruchu na pasach jezdni. 
(Źródło: UM Kłobuck) 

W tym roku powstanie 
pierwsze takie no-
woczesne w gminie 

Olsztyn interaktywne przej-
ście dla pieszych.

Na ulicy Kühna w Olsztynie do 
końca roku ma powstać inte-
raktywne przejście dla pieszych 
i połączenie ścieżek rowerowych. 
Koszt inwestycji wyniesie 136 tys. 
zł i będzie w połowie sfinansowa-
ny przez Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie. Resztę kosztów 
pokryje Gmina Olsztyn.
– Aby mogło dojść do wspól-
nej inicjatywy, potrzebne były 
uchwały o współpracy Rady Po-
wiatu Częstochowskiego i Rady 
Gminy Olsztyn. Bardzo dzięku-
jemy za tę współpracę. – mówi 
Tomasz Kucharski.

Inwestycja przede wszystkim 
ma na celu zwiększyć bezpie-
czeństwo pieszych i rowerzystów 

przemieszczających się po ulicy 
Kühna. Dzięki pasom zostanie 
połączona ścieżka rowerowa, któ-
ra umożliwi łatwiejsze przejście 
z jednej strony ulicy na drugą, 
a także ma to ograniczyć prędkość 
przemieszczających się w tym 
miejscu samochodów.

– Bardzo brakowało połączenia 
obu tych ścieżek. Interaktywne 
przejście dla pieszych zwiększy 
także bezpieczeństwo spacerowi-
czów i spowolni prędkość pojaz-
dów, o co nam szczególnie chodzi 
na tym tranzycie – mówi Tomasz 
Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.
W ramach inwestycji zostanie 
połączona ścieżka rowerowa, 
przedłużony chodnik, zamonto-
wane doświetlenie przejścia dla 
pieszych i interaktywne oznako-
wanie. Połączenie ścieżek rowero-
wych wywoła także zmianę orga-
nizacji ruchu na ulicy Napoleona.
(MK)

“Uroczysko Połomja” w Żarkach zaprasza Będzie bezpieczniej na 
gminnych drogach

Interaktywne przejście 
dla pieszych w Olsztynie

Region
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PUP Częstochowa
Nabór wniosków o zwrot 
kosztów wyposażenia sta-

nowiska pracy osoby niepełno-
sprawnej ze środków PFRON - 
Częstochowa

Powiatowy Urząd Pracy infor-

muje, iż Rada Miasta Często-
chowy w dniu 21 maja 2020r 
podjęła uchwałę w sprawie okre-
ślenia zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz 
podziału środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczo-
nych na ich realizację w 2020r.

W związku z powyższym Po-
wiatowy Urząd Pracy prowa-
dzi nabór wniosków o zwrot 
kosztów wyposażenia stano-
wiska pracy osoby niepełno-

sprawnej ze środków PFRON.

Maksymalna kwota refundacji 
kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej 
nie wyższa niż piętnastokrot-
ne przeciętne wynagrodzenie.

Osoby, które mogą być kierowane 
na refundowane stanowisko pra-
cy:
Osoby niepełnosprawne zareje-
strowane w powiatowym urzę-
dzie pracy jako bezrobotne albo 
poszukujące pracy niepozostają-
ce w zatrudnieniu, zamieszkałe 
na terenie miasta Częstochowy

Wniosek podlega ocenie i roz-
patrzeniu w drodze nego-
cjacji zgodnie z określonymi 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie procedurami.

Miejsce składania wniosków:
Pracodawca może złożyć wniosek:
• w zaadresowanej i szczel-

nie zamkniętej kopercie 
do skrzynki znajdującej się 
w wydzielonej części budyn-
ku od strony podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Częstochowie ;

• lub przesyłając tradycyjną 
pocztą na adres: Powiatowy 
Urząd Pracy w Częstochowie, 
ul. Szymanowskiego 15, 42-
217 Częstochowa

PUP Radomsko

Powiatowy Urząd Pracy w Ra-
domsku ogłasza następujące na-
bory wniosków:
1. o przyznanie środków z Kra-

jowego Funduszu Szko-
leniowego na kształcenie 
ustawiczne pracowników 

i pracodawców,
2. o zorganizowanie stażu dla 

osób do 30 roku życia w ra-
mach programu „Aktywiza-
cja osób młodych pozosta-
jących bez pracy w powiecie 
radomszczańskim (V)” w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 
- dla osób do 29 roku życia 
(które nie ukończyły jeszcze 
30 lat)

w terminie od 29 czerwca do
3 lipca 2020 roku

W 2020 r. środki Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego 
mogą być wydatkowane zgodnie 
z priorytetami ustalonymi przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, tj.: 
1. wsparcie kształcenia usta-

wicznego dla osób powra-
cających na rynek pracy po 
przerwie związanej ze spra-
wowaniem opieki nad dziec-
kiem;

2. wsparcie kształcenia usta-
wicznego osób po 45 roku 
życia;

3. wsparcie zawodowego kształ-
cenia ustawicznego w zi-
dentyfi kowanych w danym 
powiecie lub województwie 
zawodach defi cytowych;

4. wsparcie kształcenia usta-
wicznego w związku z roz-
wojem w fi rmach technologii 
i zastosowaniem wprowadza-
nych przez fi rmy narzędzi 

Praca

Komunikaty Powiatowych Urzędów Pracy
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Jak otrzymać dodatek 
solidarnościowy?
Jeśli w następstwie CO-

VID-19 po 15 marca 2020 
roku straciłeś pracę lub 

Twoja umowa wygasła, mo-
żesz otrzymać dodatek soli-
darnościowy. Dodatek soli-
darnościowy przysługuje od 
1 czerwca, przez 3 miesiące, 
w wysokości 1400 zł.

Kogo dotyczy?
• Ciebie, jeśli pracodawca roz-

wiązał z Tobą umowę o pra-
cę za wypowiedzeniem po 15 
marca 2020 roku.

• Ciebie, jeśli Twoja umowa 
o pracę na czas określony wy-
gasła po 15 marca 2020 roku.

Jakie warunki musisz spełnić, 
aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy otrzy-
masz jeśli:
• mieszkasz na terytorium 

Polski i jesteś obywatelem 
RP lub jesteś cudzoziemcem 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 
lub 3 ustawy o dodatku so-
lidarnościowym przyznawa-
nym w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom CO-
VID-19,

• podlegałeś ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu umowy 
o pracę przez łączny okres 
co najmniej 60 dni w 2020 
roku,

• Twój pracodawca po 15 mar-
ca 2020 r. rozwiązał z Tobą 
umowę o pracę za wypowie-
dzeniem albo Twoja umowa 
wygasła po 15 marca 2020 r. 
z upływem czasu, na który ją 
zawarłeś, 

• nie podlegasz ubezpiecze-
niom społecznym, ubezpie-
czeniu społecznemu rolników 
oraz ubezpieczeniu zdrowot-
nemu (z wyjątkiem sytuacji 
kiedy jesteś zarejestrowany 
w urzędzie pracy jako osoba 
bezrobotna lub pobierają-
ca stypendium bądź jesteś 
zgłoszony do ubezpieczenia 
zdrowotnego jako członek ro-
dziny).

Co zyskasz?
• Otrzymasz wsparcie finanso-

we w wysokości 1400 zł mie-
sięcznie za okres od 1 czerwca 
do 31 sierpnia 2020 r.

• Jeśli już pobierasz zasiłek 
dla bezrobotnych lub sty-
pendium wypłacane bezro-
botnym na szkolenia oraz 
podnoszenie kwalifikacji 
i uzyskasz prawo do dodat-
ku solidarnościowego, urząd 
pracy zawiesi Twoje dotych-
czasowe świadczenie.

 
WAŻNE! Dodatek solidarnościo-

wy możesz otrzymać najwcześniej 
za miesiąc, w którym złożyłeś 
wniosek.

Kiedy i jak złożyć wniosek?
• Wniosek o dodatek solidar-

nościowy możesz złożyć do 31 
sierpnia 2020 r. 

• Aby otrzymać dodatek soli-
darnościowy musisz złożyć 
do ZUS wniosek na formula-
rzu EDS.

• Wniosek możesz przekazać 
wyłącznie elektronicznie 
przez portal Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS.

WAŻNE! Wniosek o dodatek so-
lidarnościowy nie zostanie rozpa-
trzony jeśli złożysz go po 31 sierp-
nia 2020 r.

Formy kontaktu z ZUS
• Jeśli ZUS będzie miał wąt-

pliwości dotyczące wniosku, 
skontaktuje się z Tobą e-ma-
ilem lub telefonicznie.

• Informacja o przyznaniu 
prawa do dodatku solidar-
nościowego będzie na Twoim 
profilu Ubezpieczonego na 
portalu PUE ZUS.

• Jeśli pozytywnie ZUS rozpa-
trzy Twój wniosek, otrzymasz 
dodatek solidarnościowy na 
wskazany przez Ciebie we 
wniosku rachunek bankowy.

• Decyzję odmowną w sprawie 
dodatku solidarnościowego 
będziesz miał na portalu PUE 
ZUS.

Czy możesz się odwołać?
Jeśli otrzymasz odmowę prawa 
do dodatku solidarnościowego, 
będziesz mógł odwołać się do 
sądu.

Jakie masz obowiązki?
• Jeśli masz status bezrobot-

nego, musisz niezwłocznie 
poinformować urząd pracy 
o przyznaniu dodatku soli-
darnościowego.

• Jeśli pojawią się okoliczności, 
które uzasadniają utratę pra-
wa do dodatku solidarnościo-
wego, musisz niezwłocznie 
poinformować o tym Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie otrzymasz pomoc?
• W dni robocze (pn.- pt.) w go-

dzinach 7 – 18 w Centrum 
Obsługi Telefonicznej ZUS 
pod numerem telefonu:  
22 560 16 00

• Za pośrednictwem poczty 
elektronicznej – pod adresem:  
cot@zus.pl.

(Źródło: MRPiPS)
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W maju więcej ofert pracy niż w kwietniu
Liczba ofert pracy zgłoszo-

nych przez pracodawców 
do urzędów pracy w maju 

była o prawie 25 proc. wyższa 
niż w kwietniu. Dobrze sytu-
ację w Polsce ocenia Eurostat, 
według którego Polska jest na 
drugim miejscu z najniższym 
bezrobociem w krajach Unii 
Europejskiej.

Liczba wolnych miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodowej 
zgłoszonych przez pracodawców 
do urzędów pracy w maju wynio-
sła  72,2 tys. i była o 14 tys., czyli 
o 24 proc.  wyższa niż w kwietniu 
br.
– Wzrost liczby ofert w maju br. 
miał miejsce we wszystkich wo-
jewództwach. W obecnej sytuacji 
na rynku pracy jest to niewątpli-

wie optymistyczny prognostyk 
na przyszłość. Dodatkowo mimo 
panującej epidemii są branże, 
w których brakuje rąk do pracy 
i firmy, które prowadzą rekruta-
cje – zaznacza minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Marle-
na Maląg.
Najwięcej ofert zgłoszonych do 
PUP w maju br. przeznaczonych 
było dla pomocniczych robotni-
ków w przemyśle przetwórczym, 
robotników wykonujących prace 
proste w przemyśle, pakowaczy 
ręcznych, magazynierów, robot-
ników gospodarczych, pomocni-
czych robotników budowlanych, 
robotników magazynowych, pra-
cowników zajmujących się sprzą-
taniem czy sprzedawców.
Jeszcze lepsze wyniki pokazu-
je raport firmy Grant Thornton, 

z którego wynika, że liczba no-
wych ofert pracy w maju br. była 
w Polsce o 37,7 proc. wyższa niż 
w kwietniu br.
Aktywnych działalności gospo-
darczych więcej niż przed pande-
mią
Najnowsze dane z rejestru CEIDG  
z początku czerwca br. pokazują, 
że mamy obecnie 2,48 mln aktyw-
nych działalności gospodarczych. 
To o ok. 2 tys. więcej niż 11 marca 
br., czyli w dniu ogłoszenia w Pol-
sce stanu epidemicznego zwią-
zanego z COVID-19. Co ciekawe, 
aktualny stan aktywnych działal-
ności gospodarczych jest wyższy 
również od tego z początku 2020 
r., kiedy własną działalność go-
spodarczą prowadziło 2,46 mln 
firm.
– To bardzo dobre wieści, które 
pokazują, że polscy przedsiębior-
cy odnajdują się w nowej rze-
czywistości, a nasza gospodarka 
zaczyna stopniowo wychodzić na 
prostą – wskazuje minister Mar-
lena Maląg.

Eurostat: Polska z drugim wyni-
kiem pod kątem najniższego bez-
robocia w UE
Także najnowsze kwietniowe 
dane Eurostatu pokazują stabilną 
sytuację na rynku pracy w Pol-
sce. Stopa bezrobocia wyniosła 
2,9 proc., tyle samo co w marcu 
i był to po Czechach (2,1 proc.) 
drugi najlepszy wynik wśród kra-
jów Unii Europejskiej.
W tym czasie średnia stopa bezro-
bocia dla krajów unijnych wzrosła 
z 6,4 proc. w marcu do 6,6 proc. 
w kwietniu, podało Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej.

Jak wynika z szacunków resortu  
stopa bezrobocia rejestrowanego 
wyniosła w końcu maja  6 proc. 
i w porównaniu do kwietnia br. 
wzrosła o 0,2 pkt proc. To mniej-
szy wzrost niż w kwietniu – wów-
czas stopa bezrobocia wzrosła 
do 5,8 proc. z 5,4 proc. w marcu. 
Wcześniej na podstawie wstęp-

nych danych informowaliśmy, że 
stopa bezrobocia w kwietniu br. 
wyniosła ok. 5,7 proc.

– Maj cechował dotąd zawsze se-
zonowy spadek bezrobocia. Świa-
towa pandemia koronawirusa ma 
jednak wpływ na niemal wszyst-
kie dziedziny życia społeczne-
go, gospodarczego – również na 
wzrost bezrobocia. Mimo to sytu-
acja w Polsce jest dzisiaj stosun-
kowo stabilna, nie obserwujemy 
gwałtownych wzrostów w tym ob-
szarze. Bez wątpienia mają w tym 
udział nasze pakiety wsparcia dla 
przedsiębiorców składające się 
na tarczę antykryzysową i tarczę 
finansową, które realnie chronią 
miejsca pracy – wskazuje mini-
ster Marlena Maląg.

W porównaniu z końcem maja 
2019 r. stopa bezrobocia rejestro-
wanego w końcu maja 2020 r. 
zwiększyła się o 0,6 pkt proc.
46 tys. osób wyrejestrowanych 
w urzędów pracy rozpoczęło pra-
cę, staż lub działalność gospodar-
czą
Liczba bezrobotnych w końcu 
maja 2020 r. wyniosła  1 mln 11,7 
tys. osób i w porównaniu do koń-
ca kwietnia 2020 r. wzrosła o ok. 
46 tys. osób, czyli o 4,8 proc.
Z danych zawartych w systemie 
analityczno-raportowym CeSAR 
wynika, że chociaż łącznie w maju 
br. w urzędach pracy zarejestro-
wało się ok. 104 tys. bezrobot-
nych, to w tym samym czasie wy-
rejestrowało się ok. 58 tys. osób.

– Liczba osób, które zostały wy-
rejestrowane z urzędów pracy 
w związku z rozpoczęciem pracy 
lub własnej działalności gospo-
darczej, podjęciem pracy subsy-
diowanej oraz skierowaniem na 
staż lub szkolenie wyniosła 45,9 
tys. i była wyższa w porównaniu 
z kwietniem br. o 13,6 tys. osób, 
czyli 42 proc. To dobra wiado-
mość – wskazuje minister Marle-
na Maląg.
(Żródło: MRPiPS)
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Tradycja zobowiązuje – 60 lat Ryneczku „Wały Dwernickiego”

Od 60 lat mieszkańcy 
Częstochowy robią za-
kupy na położonym 

w centrum miasta targowi-
sku – Ryneczek „Wały Dwer-
nickiego”. Kolejne pokolenia 
częstochowian zaopatrują się 
tutaj w świeże owoce, warzy-
wa, ale także ubrania czy buty. 
Miejsce to na stałe wrosło 
w częstochowski krajobraz 
i wielu mieszkańców Często-
chowy, a nawet okolicznych 
miejscowości nie wyobraża so-
bie nie tylko świątecznych, ale 
nawet weekendowych zaku-

pów bez wizyty na Ryneczku. 
- W tym roku, właśnie w czerw-
cu, mamy dwie ważne, okrągłe 
rocznice – opowiada prezes Sto-
warzyszenia Kupców Targowi-
ska „Wały Dwernickiego” Renata 
Bednarska. - Świętujemy sześć-
dziesięciolecie rozpoczęcia han-
dlu w tym rejonie Częstochowy, 
a także dziesiątą rocznicę moder-
nizacji Ryneczku.
 
Początki „Wałów Dwernickiego” 
były skromne. W latach 60. ubie-
głego wieku na ulicy biegnącej 
wzdłuż torów kolejowych, tu, 

gdzie teraz znajduje się targo-
wisko, z wozów konnych zaczę-
to sprzedawać warzywa, owoce 
i kwiaty. Miejsce to tak przypadło 
do gustu zarówno kupcom, jak 
i klientom, że w kolejnym dziesię-
cioleciu pojawiły się tam pierwsze 
stałe, drewniane pawilony. Chęt-
nych do targowania przybywało. 
Przybywało również klientów, 
którym bardzo przypadło do gu-
stu, że w Śródmieściu mogą kupić 

codziennie świeże produkty. 
W 1993 roku powołano Stowarzy-
szenie Kupców Targowiska „Wały 
Dwernickiego”, które zajęło się 
administrowaniem Ryneczku i re-
prezentowało interesy kupców.
- W kolejnych latach przybywało 
stałych i czasowych stoisk, Ryne-
czek się rozrastał – mówi wice-
prezes Stowarzyszenia Aleksan-
dra Purgal. - Przyszedł czas, aby 
podjąć decyzję o modernizacji 
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targowiska. Musieliśmy iść z du-
chem czasu i zapewnić zarówno 
kupcom, jak i klientom odpo-
wiednie warunki.
 
Jesienią 2009 roku Stowarzysze-
nie  przystąpiło do gruntownego 
remontu Ryneczku. Zadanie to 
nie było łatwe. Trzeba było uzy-
skać wszelkie pozwolenia, uzgod-
nienia, a także wybrać koncepcję 
architektoniczną, która uwzględ-
niałaby zarówno potrzeby kup-
ców, jak i fakt, że przez Ryneczek 
cały czas prowadzi oficjalna, pu-
bliczna droga.
- Uroczyste otwarcie Ryneczku 
nastąpiło 9 czerwca 2010 roku – 
opowiada Renata Bednarska.
 

W swojej długiej historii Ryne-
czek przeżył kilka trudnych mo-
mentów. Z pewnością była nią 
trwająca jeszcze epidemia. Ko-
ronawirus na jeden miesiąc, 
w marcu, spowodował zamknię-
cie blisko 80 procent stoisk. Jak 
opowiada Aleksandra Purgal, na 
szczęście „Wały Dwernickiego” 
w porównaniu z wieloma innymi 
centrami handlowymi i tak wyszły 
z tej sytuacji obronną ręką.
- Na szczęście nasze targowisko 
ze względu na powierzchnię, nie 
objął całkowity zakaz handlu, 
mogliśmy więc jakoś przetrwać 
najtrudniejsze tygodnie – mówi 
wiceprezes Stowarzyszenia. - 
Cały czas dbamy, aby zakupy 
u nas były bezpieczne, więc na 

szczęście na brak klientów nie 
możemy narzekać.

- Z okazji naszego jubileuszu 
mieliśmy miłe spotkanie z panem 
prezydentem Krzysztofem Maty-

jaszczykiem, przewodniczącym 
Rady Miasta Zbigniewem Nie-
smacznym i byłym przewodni-
czącym Rady, a obecnie posłem 
– Zdzisławem Wolskim – opo-
wiada Renata Bednarska. - Otrzy-

maliśmy piękne życzenia z okazji 
naszej rocznicy. Mamy nadzieję, 
że nasza historia nie skończy się 
na 60 latach i przed nami jeszcze 
wiele wspaniałych rocznic.
(Tekst i foto: IBS)
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Mała sypialnia – jak urządzić?

Nic zatem dziwnego, że podczas 
urządzania chcemy, by nasza sy-
pialnia była jak najbardziej kom-
fortowa i przytulna. Niestety, poza 
oczywiście budżetem, znacząco 
może ograniczyć nas metraż. Co 
w przypadku, kiedy sypialnia jest 
niewielka i wymarzone wyposaże-
nie najzwyczajniej w świecie 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, in-
tensywne kolory na ścianach czy 
podłodze? Niestety powinniśmy 
z nich zrezygnować w przypadku 
pomieszczeń o niewielkim me-
trażu. Położenie mahoniowych 
paneli oraz pomalowanie ścian 
na ciemny fiolet sprawią, że mała 
sypialnia będzie się wydawała 
jeszcze mniejsza. Dlatego powin-
niśmy wybierać farby jasne, pa-
stelowe, które sprawią, że pokój 
będzie wydawał się bardziej prze-
stronny. 
By sypialnia nie wyglądała na ste-
rylnie czystą – wbrew pozorom 
utrzymanie wszystkiego w bie-
li automatycznie nie sprawi, że 
wystrój będzie prezentował się 
dobrze – akcenty kolorystyczne 
zachowajmy w przypadku dodat-
ków. Pstrokate poduszki, ciekawe 
grafiki na ścianach bądź miękki 
dywanik w żywym, ciepłym odcie-
niu sprawią, że wnętrze nie będzie 
nudne i zbyt jednolite.
Mała sypialnia – łóżko
Łóżko to najważniejszy element 
wyposażenia, które jednocześnie, 
niestety, zajmuje też najwięcej 
miejsca. Łoże małżeńskie zajmie 
centralne miejsce w pomieszcze-
niu i jeśli nie dobierzemy go odpo-
wiednio, zdominuje cały wystrój. 
Na pewno musimy zrezygnować 

z masywnych modeli wyposażo-
nych w baldachim. Takie łóżka 
może i prezentują się ekskluzyw-
nie, jednak jeszcze bardziej ogra-
niczą dostępną przestrzeń.
Właściciele niewielkich sypialni 
powinni się zainteresować łóż-
kami z dodatkowymi udogodnie-

niami. Jeśli rama będzie wystar-
czająco wysoka, pod materacem 
znajdzie się sporo miejsca na 
składowanie różnych rzeczy. Mo-
żemy wówczas dokupić wsuwane 
szuflady, gdzie schowamy drobia-
zgi, które nie są nam na co dzień 
potrzebne. Wiele sklepów oferu-
je także łóżka z wbudowanymi 
pojemnikami na pościel. Dzięki 
temu nie musimy się już przej-
mować, gdzie będziemy trzymać 
prześcieradła i poszewki na zmia-
nę.
Ciekawym i zarazem funkcjo-
nalnym rozwiązaniem są łóżka 
z wbudowanymi półkami. Może-
my tam ułożyć np. książki, tym sa-
mym rezygnując z zakupu regału, 
który mógłby zająć bardzo dużo 
miejsca. Jeśli marzymy o łóżku 
z zabudowanym wezgłowiem, 
również możemy zdecydować się 
na takie z półeczkami, gdzie mo-
żemy 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 
położenie materaca bezpośrednio 
na podłodze. Pozwala to nie tyl-
ko na zaoszczędzenie pieniędzy, 
ponieważ nie musimy kupować 
ramy i stelaża, ale także znacząco 
zmniejszy zajmowaną przestrzeń. 
Materac na podłodze wygląda 
bardzo nowocześnie, niestety na 
dłuższą metę takie miejsce do 
spania może okazać się szkodliwe 
dla zdrowia, szczególnie dla krę-
gosłupa. Traktujmy to zatem jako 
krótkotrwałe rozwiązanie, zanim 
znajdziemy łóżko idealne. 
Alternatywą może być także łóżko 
na antresoli. Materac do spania 
znajdzie się wówczas na piętrze, 
a poniżej pozostanie wolna po-
wierzchnia do zagospodarowania. 
Jeśli pracujemy z domu, może-
my sobie tam urządzić niewielkie 

biuro z wygodnym biurkiem i do-
brym oświetleniem.
Mała sypialnia – meble
Zamiast wydawać pieniądze na 
kilka małych komód i stolik noc-
ny, lepiej zainwestować w jedną, 
dużą szafę wykonaną z jasnego 
drewna. Jeśli dodatkowo zdecy-

dujemy się na umieszczenie jej we 
wnęce, rozmiar mebla nie będzie 
tak rzucał się w oczy ani nie za-
bierze zbyt wiele cennych metrów 
kwadratowych. 
Zamiast ustawiać przy łóżku sto-
jącą lampę, lepiej zdecydować się 
na minimalistyczne oświetlenie 
wbudowane w ścianę nad wezgło-
wiem. Wieczorami będziemy mo-
gli swobodnie poczytać. 
Do przechowywania idealnie 
nadadzą się ozdobne, kartonowe 
pudła lub kosze wiklinowe, które 
nie zajmują dużo miejsca, a jed-
nocześnie są bardzo pojemne. 
Oczywiście w przypadku małej sy-
pialni raczej odpada wstawienie 
do niej fotela bądź stolika nocne-
go. Fotele lepiej ustawić w salo-
nie, a jeśli czasem zamarzy nam 
się zjedzenie śniadania w łóżku 
(bądź będziemy chcieli trochę 
popracować na laptopie), na ryn-
ku istnieje wiele rozkładanych 
stolików, które w razie potrzeby 
zapewnią nam odpowiednią pod-
kładkę. 
Mała sypialnia – jak optycznie 
powiększyć? 
Jeśli poświęcimy odpowiednio 
dużo uwagi wszystkim szczegó-
łom, możemy sprawić, że mała 
sypialnia będzie wyglądała ele-
gancko, a jednocześnie nie wywo-
ła wrażenia ciasnoty. 
Nie wieszaj w oknach grubych, 
ciężkich firan – dużo lepiej spraw-
dzą się zsuwane rolety, które 
w razie potrzeby odgrodzą nas od 
słońca, a jednocześnie nie ograni-
czą dostępu do naturalnego świa-
tła. 
Ściany zapełnione zdjęciami i ob-
razami mogą odwrócić uwagę od 
niewielkiego metrażu. Świetnym 
pomysłem na optyczne powięk-
szenie sypialni będzie także za-
montowanie dużych luster. Dzię-
ki nim pokój będzie wydawał się 
bardziej rozległy. (Foto: Pixabay)

Sypialnia to jedno z najważ-
niejszych miejsc w każ-
dym domu czy mieszka-

niu. To tam odpoczywamy po 
ciężkim dniu pracy, często jest 
to też jedyne pomieszczenie, 
gdzie możemy spędzić trochę  
czasu z partnerem. 
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Czym wykończyć ściany 
w łazience?
Trzeba przyznać, że ła-

zienka to jedno z naj-
bardziej wymagających 

pomieszczeń w całym domu. 
Musi być funkcjonalna, a uży-
te materiały do jej wykończe-
nia powinny się wykazywać 
dużą odpornością na wilgoć. 
W dobrze zaprojektowanej ła-
zience nie chodzi tylko o to, by 
dawała nam prywatność i po-
zwalała na swobodne wykony-
wanie codziennej higieny. 

Często to także miejsce, gdzie 
możemy się zrelaksować po cięż-
kim dniu, np. dzięki długiej ką-
pieli w wannie. Chcesz odnowić 
łazienkę i zastanawiasz się, czym 
wykończyć ściany? Sprawdź, co 
zapewni im zarówno ochronę, jak 
i estetyczny wygląd.

Drewno na ściany w łazience

Naturalność drewna sprawia, że 
wciąż ma ono wielu zwolenników. 
Jest zresztą materiałem niezwy-
kle uniwersalnym, które nadaje 
się nie tylko do łazienki, ale też do 
wielu innych pomieszczeń. 
Ze względu na podwyższoną wil-
gotność, ściany w łazience pokry-
te drewnem mogą ulegać pleśni 
i grzybom. Żeby temu zapobiec, 
należy wybierać drewno wysokiej 
jakości, poddane odpowiedniej 
obróbce termicznej. W ramach 
dodatkowych środków ostroż-
ności nie pokrywaj drewnem 
wszystkich ścian w łazience – wy-
korzystaj go jedynie w miejscach, 
które nie są bezpośrednio narażo-
ne na kontakt z wodą. 

Możemy wybrać dąb, modrzew, 
jesion czy wiąz, a bardziej orygi-
nalnym rozwiązaniami będą np. 
iroko, merbau czy doussie. Naj-
lepiej, by wykorzystywane panele 
miały jak największą powierzch-
nię, co nie tylko przyspieszy mon-
taż, ale także zmniejszy liczbę za-
łamań i szczelin, do których może 
przedostawać się wilgoć i zabru-
dzenia.

Beton na ściany w łazience

Beton dekoracyjny jest coraz bar-
dziej docenianym materiałem 
podczas urządzania domu. Po-
nieważ istnieje wiele rodzajów, 
możemy świetnie dopasować 
go do wybranego wnętrza. Od-
powiednio oszlifowany, będzie 
bardzo odporny na wilgoć, przez 
co znakomicie sprawdzi się w ła-
zience. By przełamać jego chłodną 
barwę, można postawić na bar-
dziej kolorowe dodatki (dywaniki 
w ciekawym odcieniu, połyskują-
ca mydelniczka bądź intensywnie 
zielone rośliny, które ożywią po-
mieszczenie). 

Płytki ceramiczne na ściany 
w łazience

To już klasyka – to właśnie płyt-
ki jako pierwsze przychodzą na 
myśl, gdy chcemy wykończyć 
ściany w łazience. Obecnie produ-
cenci oferują tyle kolorów i wzo-
rów do wyboru, że bez względu na 
to, w jakim stylu utrzymany jest 
nasz dom, możemy być pewni, że 
znajdziemy odpowiedni model. 

Trzeba jednak pamiętać, że płytki 
mogą być dość problematyczne. 
Chociaż ich powierzchnia nie po-
chłania wody, a przy tym umożli-
wia dość łatwe wyczyszczenie, to 
jednak w fugach mogą gromadzić 
się zabrudzenia. Należy też pod-
kreślić, że fugowanie samo w so-
bie jest dość czasochłonne. Warto 
dodać, że chociaż płytki są odpor-
ne na uszkodzenia mechaniczne, 
to jednak może się zdarzyć, że 
któraś pęknie pod wpływem ude-
rzenia – wówczas wymiana jest 
dość uciążliwa.
Zabudowując ściany w łazien-
ce płytkami, pamiętajmy o tym, 
by nie kłaść ich aż pod sam sufit 
– w przeciwnym wypadku spra-
wimy, że pomieszczenie będzie 
wydawało się mniejsze, niemalże 
klaustrofobiczne. 

Cegła na ściany w łazience

Jeśli lubimy oryginalne, efektow-
ne rozwiązania, to warto zastano-
wić się nad cegłą w łazience. Ten 
materiał raczej nie sprawdzi się 
w całym pomieszczeniu, ale kie-
dy pokryjemy nim jedną ze ścian, 
to zyskamy ciekawy efekt, który 
ożywi wnętrze i np. przełamie biel 
płytek. 

Oczywiście cegłę możemy poma-
lować na dowolny kolor dzięki 
dobrej farbie elewacyjnej. Jeśli 
zatem nie chcemy naturalnego, 
rudawego wykończenia, może-
my przemalować całość na biało, 
dzięki czemu pozostaniemy przy 
fakturze cegły, a jednocześnie nie 
będziemy musieli rezygnować 
z jasnego stylu łazienki.

Trzeba jedynie pamiętać, że cegła 
na ścianie musi zostać odpowied-
nio zabezpieczona, by nie kruszy-
ła się z biegiem czasu. Na pewno 
jednak będziemy zadowoleni z ta-
kiego rozwiązania w łazience, po-
nieważ materiał nie chłonie wody, 
nie przyczepia się też do niego ani 
kurz, ani brud.

Fototapeta na ściany w ła-
-zience

Dość niecodzienne, ale i tak chęt-
nie wykorzystywane rozwiązanie, 
szczególnie w łazienkach, gdzie 
znajdują się niewielkie okna bądź 
też nie ma ich wcale. Dzięki foto-
tapecie możemy sobie zafundo-
wać łazienkę z widokiem, która 
na dodatek będzie się wydawała 
optycznie większa. Wybierzmy 
jakiś spokojny, relaksujący wzór 
(np. ładny krajobraz), przez co ła-
twiej będzie nam się zrelaksować 
podczas wieczornej kąpieli. 
Ze względu na dużą wilgotność, 
do łazienki najlepiej nadają się 
fototapety lateksowe, które są od-
porne na wodę. 

Kamień na ściany w łazience

Aranżacja łazienki z kamieniem 
naturalnym na ścianach pre-
zentuje się niezwykle elegancko. 
Ponadto zapewniamy sobie bez-
pieczeństwo i ochronę przed za-
wilgoceniem, ponieważ kamień 
jest odporny na wodę. 

Do wykończenia ścian w łazience 
wykorzystuje się marmur, trawer-
tyn, onyks, granit czy piaskowiec. 
Jeśli zostaną wypolerowane i za-
bezpieczone impregnatem, ich 
trwałość będzie niezwykle wyso-
ka. Dodatkowo marmur można 
wykorzystać również do zabudo-
wy wanny czy brodzika. 
Jeśli obawiamy się, że łazienka 
w kamieniu naturalnym będzie 
zbyt chłodna, to możemy wyko-
rzystać ten materiał tylko na jedną 
ze ścian – nadamy pomieszczeniu 
ekskluzywności, a jednocześnie 
nieco zaoszczędzimy. 
(Red)(Foto: Pixabay)
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Parapet nie musi być nudny
Gdzie okno, tam parapet. 

Od tej reguły wyjątek 
stanowi okno sięgające 

samej podłogi lub we wnęce 
zastępującej parapet. Jeżeli 
pod oknem znajduje się kalo-
ryfer nie powinniśmy z niego 
absolutnie rezygnować. 

Z praktycznego punktu widzenia 
pozwala uniknąć utraty ciepła. 
Parapet pełni także ważną funk-
cję dekoratywną: pozwala ukryć 
kaloryfer, a także stwarza prze-
strzeń, którą można zaaranżo-
wać zgodnie z własnym gustem 
i upodobaniami. W dobie rolet, 
taki parapet jest od razu zauwa-
żany przez naszych gości, a jeśli 

nie mieszkamy na wysokich pię-
trach, także przez przechodniów. 
Parapet zwykle dopasowujemy do 
okna: białe okno PCV - biały pla-
stikowy parapet, drewniane okno 
- drewniany parapet w tej samej 
kolorystyce. Jest to najbezpiecz-
niejszy sposób doboru parapetu, 
który może spełniać rolę półki, 
siedziska, czy nawet blatu do pra-
cy lub nauki.

Parapet – miejsce nie tylko dla 

kwiatów

Najpopularniejszym sposobem 
zagospodarowania przestrzeni 
parapetu jest stawianie na nim 
doniczek z domowymi roślinami. 
Jeśli też jesteśmy przyzwyczaje-
ni do takiego rozwiązania, warto 
zadbać o oprawę naszych zielo-
nych podopiecznych. Gliniane 
doniczki lub wybrane w jednym 
stylu osłonki nadadzą parapetowi 
charakteru, szczególnie jeżeli nie 
będą to osłonki z marketu, a na 
przykład metalowe pojemniki 
zdobione motywem kwiatowym 
techniką decoupage. Jeśli nie 
mamy tak zwanej „ręki do kwia-
tów” lepiej będzie hodować na 
parapecie wspomnienia. Zdjęcia 

w ramkach w stylu naszego wnę-
trza nadadzą mu nostalgicznego 
i sentymentalnego wydźwięku. 
Miedzy ramkami możemy posta-
wić figurki, stylową porcelanową 
filiżankę czy lampkę z niebanalną 
podstawą. Na zniszczony parapet 
warto położyć uprzednio bieżnik 
lub serwetki.

Siedzisko i biurko z widokiem
Ciekawym pomysłem na wyko-
rzystanie szerokiego parape-

tu wnękowego czy osadzonego 
w wykuszu będzie przystosowanie 
go do siedzenia. Jeśli za oknem 
rozlega się piękny widok, bę-
dzie to idealne miejsce do relak-
su z kubkiem herbaty i książką 
w dłoni. Potrzebne nam będą do 

tego poduszki. Te w ozdobnych 
poszewkach dodatkowo podkre-
ślą charakter pokoju. Jeżeli para-
pet nie jest drewniany, warto wy-
łożyć go, dla wygody i utrzymania 
ciepłoty, złożoną narzutą. Izolacja 
jest niezbędna ze względów zdro-

wotnych, gdy parapet jest wyko-
nany z kamienia. Szeroki i głę-
boki parapet można wykorzystać 
również jako dodatkowe biurko. 
Wystarczy postawić przy nim 
wygodne krzesło. Przybory do 
pisania i inne drobiazgi możemy 
chować do oryginalnej szkatuł-
ki w kształcie książek. Będą one 
ciekawą dekoracją, które pozwolą 
jednocześnie na utrzymanie po-
rządku. Parapet do niedawna był 
ukryty za swobodnie opadającymi 
stylowymi firanami i zasłonami. 
Na szczęście dla parapetów i nas 
samych, żaluzje i rolety niejako 
je nam oddały. W konsekwencji 
zyskaliśmy dodatkową przestrzeń 
użytkową i dekoracyjną. Warto 
znaleźć swój własny „sposób na 
parapet”, który będzie mniej lub 
bardziej inspirowanymi powyż-
szymi przykładami.
(red.)
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Ludzie szukają domów, nie chcą znowu w razie 
kwarantanny siedzieć zamknięci w blokach
Epidemia koronawirusa 

wpłynęła na wszystkie 
branże, także na obrót 

nieruchomości. Koronawirus 
zamknął biura nieruchomości 
mniej więcej na miesiąc. Gdy 
pojawił się COVID-19, wszyst-
ko zamarło, także transakcje 
związane z nieruchomościa-
mi. Kiedy ponownie otwarto 
biuro pośrednictwa, okazało 
się, że rynek i oczekiwania 
klientów nieco się zmieniły.

 — Nie pracowaliśmy w czasie 
obowiązkowej kwarantanny, 
gdy wszyscy pozostaliśmy w do-
mach — opowiada Ewa Borecka 
właścicielka biura Centrum Nie-
ruchomości i Finansów. — Ludzie 
bali się spotykać z obcymi, a do-
datkowo zamknięte, niemal cał-
kowicie, były wtedy różne urzędy 
czy biura notarialne, bez których 
nie można było dokonać żadnej 
transakcji. Teraz wszystko już 
wróciło do normy i ponownie 
mamy sporo pracy.
Jak zaobserwowali specjaliści, te-
raz, po obowiązkowej kwarantan-
nie, klienci biur nieruchomości 
szukają przede wszystkim domów 
jednorodzinnych lub działek bu-
dowlanych. Nie chcą, na wypa-

dek kolejnej pandemii, siedzieć 
zamknięci w czterech ścianach 
w bloku.
— W ostatnich miesiącach po-
czuliśmy, że trudno wytrzymać 

w zamknięciu, nie mając do swo-
jej dyspozycji ogródka — opo-
wiada Ewa Borecka z firmy CNiF 
w Częstochowie. — Stąd teraz, je-
żeli ktoś dysponuje gotówką lub 
ma odpowiednią zdolność kredy-
tową, mając do wyboru miesz-
kanie na przykład z rynku pier-
wotnego czy dom, woli samemu 
podjąć się budowy i kupuje dział-
ki budowlane.

Na zwiększone zainteresowa-
nie działkami budowlanymi, jak 
mówi Ewa Borecka, wpływ mają 
również ostatnie obniżki stóp 
procentowych lokat bankowych. 

Wiele osób wypłaciło pieniądze 
i woli je zainwestować z nierucho-
mość niż trzymać bez większego 
zysku na koncie.
Jak opowiada Ewa Borecka, o ile 
pandemia przyczyniła się do 
wzrostu zainteresowania zaku-
pem domów czy ziemi, to na na-
jem mieszkań wpłynęła negatyw-
nie. Przez koronawirus z miasta 
zniknęła największa grupa na-

jemców: studenci, którzy prze-
szli na nauczanie online, a także 
obcokrajowcy, głównie Ukraińcy, 
którzy z powodu pandemii wyje-
chali z Polski.
— Tutaj możemy się spodziewać 
spadków cen — opowiada Ewa 
Borecka. — Nie wiadomo, czy po 
wakacjach studenci powrócą na 
stacjonarne studia, a także czy 
w zakładach pracy pojawią po-
nownie pracownicy zagraniczni. 
Może się okazać, że ofert najmu 
będzie więcej niż chętnych.
Jak wynika z obserwacji biura 
CNiF, epidemia nie wpłynęła za 
to na ceny mieszkań w Częstocho-
wie. Zarówno jeśli chodzi o rynek 
wtórny, jak i pierwotny pozostają 
one na poziomie lutego-marca 
i wynoszą odpowiednio: średnio. 
4,5 tys. złotych i 5,5 tys. złotych za 
metr kwadratowy.
— Nie zmieniło się także zaintere-
sowanie poszczególnymi dzielni-
cami miasta — mówi Ewa Borec-
ka. — Ludzie najchętniej szukają 
mieszkań na Północy, Parkitce 
czy Grabówce. Sporo także osób 
decyduje się na kupno mieszka-
nia na Wrzosowiaku. Raków czy 
Błeszno tak jak wcześniej są naj-
mniej popularne.
Najczęściej poszukiwane są, tak 

jak przed epidemią, mieszkania 
posiadające 2-3 pokoje, o po-
wierzchni 50-60 metrów kwadra-
towych.
Ofert dotyczących domów lub 
mieszkań jest sporo, ale niestety 
nie wszyscy będą mogli tak ła-
two jak dotąd z nich skorzystać. 
Z kupnem wymarzonego M lub 
domu mogą mieć problemy oso-
by, które muszą się posiłkować 
kredytem bankowym.
— Znacznie gorzej wygląda te-
raz kwestia uzyskania kredytów 
hipotecznych — informuje Ewa 
Borecka. —Większość banków 
mocno zaostrzyła zasady przy-
znawania środków na zakup 
nieruchomości i jest o nie trud-
niej niż jeszcze na początku roku. 
Chodzi nie tylko o zwiększenie 
tzw. wkładu własnego klienta, 
ale także to, w jakiej branży jest 
on zatrudniony. Niestety zatrud-
nienie w tych branżach, które 
okazały się szczególnie wrażliwe 
na sytuację epidemiczną często 
dyskwalifikuje osoby starające 
się o kredyty, nawet jeśli ich za-
robki są wystarczające. Mamy 
jednak nadzieję, że i tutaj nie-
bawem sytuacja się unormuje 
i banki złagodzą te obostrzenia 
— dodaje.
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Idealny trawnik - porady eksperta
Elegancki, dywanowy traw-

nik, podkreśla charakter 
ogrodu. Piękna zwarta 

darń w kolorze głębokiej ziele-
ni, a przy tym odporny na mro-
zy i suszę, brzmi wspaniale. 
Taki trawnik to marzenie wie-
lu osób. Jednak gdy spojrzy-
my na nasz „trawnik”, który 
przypomina go tylko z nazwy, 
wydaje się wręcz niewiarygod-
ne, niemożliwe do osiągnięcia, 
aby mieć idealną trawę. 

Co zrobiliśmy, a może czego 
nie wykonaliśmy, by marzenie 
mogło się spełnić?

Podłoże, od niego wszystko się 
zaczyna. Co najmniej raz na 4 
lata powinniśmy zbadać pH gle-
by. Odpowiedni odczyn podłoża 
to połowa sukcesu. Jeśli jest zbyt 

niski, ziemię musimy zwapnować 
dolomitem. Na glebach o pH 7,0–
8,0 stosujemy nawozy zakwasza-
jące np. siarczan amonu.
Idealna gleba pod trawnik posia-
da pH 5,5-6,5.
Nie bez znaczenia jest tutaj ro-
dzaj trawy, którą mamy (użyt-
kowa, ozdobna, uniwersalna) 
i czy jest odpowiednio dobrana. 
W następnej kolejności przepro-
wadzamy wertykulację, nacięcie 
darni i usunięcie resztek z mura-
wy. Najlepiej wykonać to wczesną 
wiosną. Kolejnym zabiegiem jest 
aeracja, gdy gleba jest zbita i nie-
przepuszczalna.
Niestety, to jednak nie koniec na-
szych prac.

Czas na nawożenie
Trawnik nawozimy systematycz-
nie 3-4 razy w okresie wegetacji, 
od marca do października, do-
stosowanymi do danego okresu 
nawozami. Nawożąc wiosną po-
budzamy trawnik do wzrostu. Za-
silanie trawnika w maju i czerw-
cu pielęgnuje go. Pamiętajmy, 
by nawożenie azotem zakończyć 
najpóźniej w lipcu. Od połowy 
sierpnia do października stosuje-
my nawożenie jesienne, aby od-
powiednio przygotować trawnik 
do zimy.
Zalecana przerwa między wapno-
waniem a nawożeniem, to mini-
mum 2 tygodnie (najlepiej wap-

nować jesienią, żeby wydłużyć 
okres do nawożenia wiosennego).
Gleby w zależności od odczynu 
można podzielić na:
bardzo kwaśne pH < 4,5
kwaśne pH 4,6-5,1
lekko kwaśne pH 5,2-6,5
obojętne pH 6,6-7,2
alkaliczne (zasadowe) pH >7,3
(Odczyn gleby, w skrócie pH, 

oznacza ilość kationów wodoru 
(H+) w roztworze glebowym.)
Odczyn gleby pH zbadamy sami 
za pomocą miernika. Natomiast 
analizę gleby można wykonać 
m.in.: w Laboratorium Analizy 
Gleby przy Wojewódzkiej Spół-
dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej 
w Częstochowie lub w Okręgo-
wej Stacji Chemiczno - Rolniczej 

w Łodzi (oraz w pozostałych Re-
gionalnych Stacjach Chemiczno-
-Rolniczych).

Przykre skutki zakwaszenia 
gleb
Zmniejsza się przyswajalność 
podstawowych składników po-
karmowych niezbędnych dla 
rozwoju roślin. Słabszy rozwój 
systemu korzeniowego, a także 
wschody roślin, krzewienie itd.
Zakwaszenie może także powo-
dować nadmierną koncentrację 
niebezpiecznych dla roślin i lu-
dzi pierwiastków, głównie metali 
ciężkich, które skutkuje wyklucze-
niem rośliny na cele spożywcze. 
Dochodzi do pogorszenia pobie-
rania wolnego azotu z powietrza 
oraz składników pokarmowych 
z głębszych warstw gleby, co do-
prowadza do spadku jej żyzności 

i pogorszenia jakości.

Skąd chwasty na trawniku?
Popularne chwasty nie mają ta-
kich wymagań odżywczych jak 
trawa. Gdy brakuje składników 
odżywczych trawa słabnie, żó-
łknie, a potem wysycha. Niemal 
natychmiast z wolnego miejsca 
korzystają chwasty. Zwiększająca 

się ilość dziur w trawniku, będzie 
się równała większej ilości chwa-
stów. Chwasty konkurują z trawą 
o wodę, składniki pokarmowe, 
przestrzeń i światło. W efekcie 
dojdzie do wypierania trawy. 
Z czasem może okazać się, że 
większy obszar naszego „trawni-
ka” zajmują chwasty.
Zatem, żeby tego uniknąć, należy 
dbać o intensywną pielęgnację, 
nawożenie trawnika i szybkie po-
zbywanie się chwastów.
Chwasty można usuwać mecha-
nicznie lub za pomocą herbicy-
dów, środków ochrony roślin 
niszczących chwasty dwuliścien-
ne.
W przypadku pustych miejsc oraz 
rzadkiego trawnika należy dosiać 
nasiona traw.

Szkodniki
Najczęściej występującymi szko-
dnikami w trawie są opuchlaki 
i pędraki, mrówki oraz turkuć 
podjadek. Wymienione szkodniki 
można zwalczyć preparatami eko-
logicznymi jak i insektycydami, 
np. skuteczny w walce z mrówka-
mi jest Radikal.
Tegoroczna inwazja kleszczy nie 
pozwala nam o nich zapomnieć, 

a doskonałym siedliskiem dla 
nich jest nieskoszona trawa. Ko-
nieczne jest zatem koszenie trawy 
i dbanie o własne bezpieczeństwo 
przed zachorowaniem na choroby 
odkleszczowe. Pomocne będzie 
stosowanie oprysków na trawnik 
przeciw kleszczom, np. natych-
miast działającym preparatem 
Draker RTU.
Draker RTU zwalcza także mrów-
ki, chrząszcze, pchły, kleszcze, 
pluskwy, pająki, rybiki cukrowe, 
roztocza kurzu, komary, muchy, 
osy i owady magazynowe.
Trawnik, by był spełnieniem ma-
rzeń, wizytówką ogrodu wymaga 
od nas bardzo dużo cierpliwości 
i systematycznej pracy. Warto po-
święcić mu czas.
PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 
NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHO-
WANIEM SZCZEGÓLNYCH 
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. 
PRZED UŻYCIEM NALEŻY 
PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ.

Wszystkie wymienione preparaty 
są dostępne w sklepie zoologicz-
no-ogrodniczym „OSKAR” przy 
Alei Pokoju 4 w Częstochowie.
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Dotacje w wysokości do  
5 tys. złotych można 
uzyskać na przydomowe 

instalacje, zatrzymujące wody 
opadowe lub roztopowe. 

Pieniądze te będą przyznawa-
ne w ramach nowego programu 
priorytetowego „Moja Woda”, 
ogłoszonego przez Ministerstwo 
Klimatu oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.
 
Łączny budżet przeznaczony na 

ten cel, czyli łagodzenie skutków 
suszy w Polsce, to 100 mln zł do 
wykorzystania w latach 2020-
2024. Dzięki temu ma powstać 
20 tys. przydomowych insta-
lacji, dzięki którym zaoszczę-
dzimy 1 mln m3 wody rocznie. 
Program skierowany jest do wła-
ścicieli domów jednorodzinnych. 
Dotacja może wynieść do 5 tys. 
złotych, ale nie więcej niż 80 proc. 
kosztów poniesionych po 1 czerw-
ca 2020 r.

Środki mogą być przeznaczone 
na zakup, montaż i uruchomienie 

instalacji, takich jak m.in. zbior-
nik retencyjny lub podziemny, 
oczko wodne, instalacje do na-
wadniania lub innego wykorzy-
stania zatrzymanej wody, pozwa-

lających na zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych 
na terenie danej nieruchomości 
Każdy zainteresowany tym pro-
gramem należy składać w WFOŚi-

GW w Katowicach. Wnioski będą 
przyjmowane od lipca tego roku. 
Szczegóły na: 
www.wfosigw.katowice.pl/
(Źródło: WFOŚiGW)

Dom

Są pieniądze na zatrzymanie wody
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Słońce dla naszego domu
Gdy ceny energii rosną, 

a sytuacja klimatyczna 
drastycznie się pogar-

sza, wyjściem jest poszuki-
wanie odnawialnych źródeł 
energii. W zastąpieniu trady-
cyjnego węgla pomóc może 
woda, wiatr, a także Słońce. 
To ostatnie jest szczególnie chęt-
nie wykorzystywane zarówno 
przez małych, jak i większych od-
biorców. Energia słoneczna jest 
coraz bardziej popularna, ponie-
waż jest dostępna wszędzie, bez 
względu na warunku geofizyczne. 
Z tego odnawialnego źródła 
energii możemy bez względu 
na to, czy mieszkamy na nizi-
nie, czy wyżynie, czy w naszym 
rejonie znajduje się zbiornik 
wodny, a wiatr wieje w odpo-
wiednim kierunku, wszędzie 
docierają promienie słoneczne. 
Jak je wykorzystać, aby dostar-
czało energii niezbędnej w na-
szych domach, wiedzą specja-
liści z firmy Solaro działającej 
w podczęstochowskiej miej-
scowości Kolonia Poczesna. 
Firma świadczy komplekso-
wą usługę w zakresie sprzeda-
ży i montażu solarów oraz mo-
dułów fotowoltaicznych, ale 
także pomagają w pozyskiwa-
niu wszelkich możliwych dofi-
nansowań dla swoich klientów. 
Nauka daje wiele możliwości, aby 

światło wytwarzane przez Słońce 
można było spożytkować w ży-
ciu codziennym. Trzeba jednak 
wiedzieć, jak to zrobić. Potrzeb-
ne jest odpowiednie zaplanowa-
nie i zaprojektowanie instalacji 
fotowoltaicznej. Wymaga to in-
dywidualnego podejścia, jakie 
proponuje właśnie firma Solaro. 
W stałej ofercie firmy znajdują 
się kolektory słoneczne, zwane 
potocznie solarami oraz ogni-
wa fotowoltaiczne, czyli baterie 
słoneczne. Te pierwsze wykorzy-
stywane są przede wszystkim do 
podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej. Systemy solarne cechują 
się wysoką sprawnością układu. 
Dobrej jakości solary, odpowied-
nio ustawione względem ruchu 
Słońca, są w stanie ograniczyć 
rachunki za podgrzewanie wody 
nawet do 70% w skali roku. 
Specjaliści zatrudnieni w fir-
mie Solaro doskonale wiedzą, 
że kolektory słoneczne należy 
odpowiednio usytuować, aby 
sprawność układu solarnego 
była optymalna w skali roku. 
- W zależności od kształtu więźby 
dachowej oraz położenia budynku 
względem Słońca dobiera się od-
powiednie rozwiązania montażu 
i kąt, pod jakim należy zainsta-
lować układ - opowiada doradca 
techniczny firmy. - Solary powin-
ny być skierowane na południe 

z maksymalnym odchyleniem 15 
procent na wschód lub zachód. 
Jeśli jest to niemożliwe, instalację 
należy zwymiarować tak, aby była 
w stanie wyprodukować odpo-
wiednią ilość ciepła w godzinach 

przedpołudniowych i popołu-
dniowych. Kąt ustawienia waha się 
od 30 do 60 stopni – optymalnym 
kątem jest 45 stopni, słońce poru-
sza się po naszej orbicie, zmienia-
jąc swoją wysokość, co wpływa na 
kalkulację ustawienia kolektorów 
– latem największą sprawność 
osiągamy przy kącie około 30 
stopni, natomiast zimą przy 60 
stopniach – na podstawie audy-
tu, który wykonujemy bezpłatnie 
na terenie całego śląska dobie-
ramy skuteczne zestawy solarne 
i fotowoltaiczne oraz ustawie-
nie techniczne i zabezpieczenia. 
Z kolei ogniwa fotowolta-
iczne, czyli baterie wyko-

rzystują w swoim działaniu 
zjawisko przemiany energii sło-
necznej w energię elektryczną. 
Najpopularniejsze obecnie są 
instalacje sieciowe (ON GRID), 
które przy odpowiednim do-

borze są w stanie pokryć w ca-
łości zapotrzebowanie w ener-
gię elektryczną budynku. 
Jak zgodnie podkreślają przedsta-
wiciele firmy, przy wyborze insta-
lacji klient nie powinie się jednak 
kierować wyłącznie popularno-
ścią danego urządzenia czy jego 
ceną. Zawsze aparatura powinna 
być dobierana do indywidualnych 
potrzeb klienta, a także z uwzględ-
nieniem lokalnych warunków. 
Pracownicy Solaro doradzą i przy-
gotują indywidualne rozwiązania 
dla każdego klienta, opracowując 
bezpłatne projekty, podpowiedzą, 
jaka aparaturę i sprzęt wybrać, 
a następnie na miejscu doko-

nają profesjonalnego montażu. 
Przygotowując dokumentację dla 
klienta, specjaliści z firmy bio-
rą pod uwagę aktualne zużycie 
energii, ekspozycję terenu, spo-
sób i miejsce montażu. Na tej 

podstawie dobierają odpowied-
nie moduły i wyliczają ich liczbę. 
Zlecając to zadanie fachow-
com takim, jacy pracują w fir-
mie Solaro mamy pewność, 
że dokonaliśmy właściwego 
wyboru i inwestycja przynie-
sie nam spodziewane korzyści. 
Solaro działa głównie na terenie 
Śląska i Małopolski, ale doradz-
two techniczno-handlowe pro-
wadzi właściwie na terenie całego 
kraju. Wszędzie ma wielu zado-
wolonych z usługi klientów, któ-
rzy chętnie polecają pracowników 
firmy innym osobom zdecydowa-
nym na montaż instalacji.
(Red)
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Jest szansa na „Czyste Powietrze” - nowe zasady programu

Gruntowa czy powietrzna pompa ciepła?

Jak poinformował Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach w pro-
jekcie „Czyste Powietrze”. na-
stąpiły korekty.

 Wprowadzone w wersji 2.0 Pro-
gramu zmiany, m.in. znacznie 
upraszczają i skracają proces 
przyznawania dotacji, zmieniają 
ich wysokość oraz kryteria docho-
dowe wniosku. Skracają też czas 
rozpatrywania wniosku o dofi-
nansowanie z 90 do 30 dni.
Obecnie nabór wniosków o do-
finansowanie prowadzony jest 
w oparciu o:
- zmienioną wersję programu 
priorytetowego „Czyste Powie-
trze” (dalej: Program),
- nowy wzór formularza wniosku 
o dofinansowanie,
- nowy regulamin naboru wnio-
sków.
Wnioski o dofinansowanie zło-
żone przed dniem 15.05.2020 r., 
będą rozpatrywane i realizowane 
na warunkach dotychczasowe-
go Programu, a także z zasto-
sowaniem wzorów formularzy 
w brzmieniu obowiązującym na 
dzień złożenia wniosku. Jeżeli 
Wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie przed dniem 

15.05.2020 r., ale nie zawarł 
umowy o dofinansowanie może 
wycofać wniosek i złożyć go po-
nownie na zmienionych warun-
kach Programu, z zastrzeżeniem 
spełnienia wymogów dotyczących 
terminu rozpoczęcia i zakończe-
nia przedsięwzięcia wskazanych 
w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinanso-
wanie?
Nabór dla Beneficjentów kwalifi-
kujących się do Części 2 Progra-
mu (podwyższony poziom dofi-
nansowania) będzie się odbywał 
na podstawie odrębnego ogło-
szenia. Do uruchomienia Części 
2 Programu niezbędne są zmiany 
legislacyjne umożliwiające gmi-
nom wydawanie zaświadczeń 
o dochodach.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie należy 
składać do:
- WFOŚiGW obejmującego swo-
im działaniem teren wojewódz-
twa, w którym zlokalizowany jest 
budynek/lokal mieszkalny, które-
go dotyczy przedsięwzięcie,
- lub za pośrednictwem gmin, któ-
re zawarły porozumienia w spra-
wie ustalenia zasad wspólnej re-
alizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można 
składać:
- poprzez aplikację internetową, 
tj. Portal Beneficjenta dostępny 
na stronie internetowej właściwe-
go wfośigw lub
- poprzez serwis gov.pl (usługa ta 
będzie aktywowana na przełomie 
maja i czerwca 2020 r.)
Szczegółowe informacje o skła-
daniu i rozpatrywaniu wniosków 
o dofinansowanie zawarte są 
w Regulaminie naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć 
w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone 
przedsięwzięcia
Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzo 
możliwość finansowania przed-
sięwzięć rozpoczętych do 6 mie-
sięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie, oraz nie wcze-
śniej niż 15.05.2020 r.
Zmieniona wersja Programu 
umożliwia także dofinansowanie 
przedsięwzięć zakończonych pod 
warunkiem, że nie zostały roz-
poczęte wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o do-
finansowanie oraz nie wcześniej 
niż 15.05.2020 r.
Obecna zmiana Programu jest 
efektem prowadzonych od kil-
ku miesięcy konsultacji, ustaleń 

i analiz dotychczasowego wdra-
żania Programu. Wprowadzana 
zmiana wynika z potrzeby przy-
spieszenia tempa realizacji Pro-
gramu pozwalającego na wymianę 
trzech milionów nieefektywnych 
źródeł ciepła na niskoemisyjne 
w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Pro-
gramie:
- uproszczenie i skrócenie proce-
su aplikacyjnego w ramach Pro-
gramu;
- zmiana i uproszczenie kryteriów 
dochodowych, rezygnacja z po-
wiązania intensywności dofinan-
sowania z siedmioma grupami 
dochodowymi;
- wprowadzenie dwóch grup do-
chodowych:
1. dla Beneficjentów uprawnio-
nych do podstawowego poziomu 
dofinansowania,
2. dla Beneficjentów uprawnio-
nych do podwyższonego poziomu 
dofinansowania;
- uproszczony wniosek o dotację, 
bazujący tam gdzie to możliwe na 
oświadczeniach Wnioskodawcy;
- możliwość składania wniosków 
online w serwisie gov.pl;
- skrócony czas rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie – 
z 90 do 30 dni;

- integracja z programem „Mój 
Prąd” przez możliwość uzyskania 
dotacji na montaż instalacji fo-
towoltaicznej, bez konieczności 
składania dwóch osobnych wnio-
sków;
- poziom dotacji powiązany 
z efektem ekologicznym – bonus 
za niskoemisyjność i odnawial-
ność;
- dotacje na realizację zadań zwią-
zanych z ociepleniem budynku 
oraz wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej dla tych, którzy wy-
mienili już źródło ciepła;
- włączenie w kolejnym etapie 
w realizację Programu sektora 
bankowego, który będzie źródłem 
finansowania uzupełniającego 
i pomostowego;
- wzmocnienie współpracy z gmi-
nami;
- wyłączenie z dofinansowania 
przedsięwzięć w nowo budowa-
nych budynkach;
- docelowo stworzenie platformy 
internetowej z informacjami na 
temat kwalifikujących się urzą-
dzeń, materiałów i usług (w tym 
charakterystyk technicznych), 
które będą finansowane w ra-
mach Programu.
(Źródło: WFOŚiGW w Katowi-
cach)

Każdy marzy o zmniejsze-
niu kosztów ogrzewania 
swojego domu. Niektórzy 

wybierają do tego pompy cie-
pła, warto zastanowić się czy 
faktycznie takie urządzenia 
pomogą obniżyć koszty ogrze-
wania.

Pompa ciepła do nowych i mo-
dernizowanych domów
Według dostępnych danych wyni-
ka, że z roku na rok sprzedaje się 
coraz więcej pomp ciepła. Wynik 
jest tak dobry, ponieważ wiele 
osób zdecydowało się na naby-
cie urządzeń do przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej. A te 
funkcje spełniają właśnie pom-
py ciepła urządzenia typu split 
z dwiema jednostkami: zewnętrz-
ną i wewnętrzną.
Popularność tych pierwszych bie-
rze się zapewne stąd, że idealnie 
nadają się do modernizacji ko-
tłowni na paliwa stałe, których 
jest w Polsce bardzo dużo. Pompy 
ciepła typu split mają natomiast 
uniwersalne zastosowanie i są 
stosunkowo łatwe do zamonto-
wania. Instalowanie ich w no-
wych budynkach z ogrzewaniem 
niskotemperaturowym pozwala 
uzyskać wysoki współczynnik 
efektywności. 
Lokalizacja wymienników 
w gruntowych i wodnych pom-
pach ciepła
Wymienniki gruntowe służą do 
czerpania ciepła z ziemi. Są do 
wyboru te poziome lub pionowe. 

Rury wymiennika poziomego 
z polietylenu wypełnione cieczą 
niezamarzającą układa się jedna 
obok drugiej w odległości uzależ-
nionej od ich średnicy, ale zwy-
kle nie gęściej niż co 0,5-0,8 m. 
Można również zdecydować się 
na spiralne rury. Istotne jest to, 

na jakiej głębokości zostaną za-
kopane. Muszą się znaleźć mniej 
więcej 20 cm poniżej strefy prze-
marzania gruntu, a więc w Polsce 
na głębokości od 1 do 1,6 m pod 
powierzchnią.
Wielkość obszaru, który należy 
przeznaczyć pod poziomy GWC, 
zależy od zapotrzebowania bu-
dynku na energię. Zwykle, musi 
być on większy czterokrotnie od 
powierzchni ogrzewanej domu. 
Musi mieć zapewniony dostęp 

promieni słonecznych i wody opa-
dowej, aby mógł się regenerować. 
Odwiert pod gruntową pompę 
ciepła
Otwory o średnicy kilkunastu 
centymetrów wierci się zazwyczaj 
do głębokości 100 m, co pozwala 
uniknąć dodatkowego pozwole-

nia. Wprowadza się do nich rurę 
z polietylenu, które wypełnia się 
niezamarzającym płynem. Łączna 
długość wymiennika jest oblicza-
na indywidualnie i przeważnie 
wynosi od 1 do 2 m na każdy metr 
kwadratowy powierzchni ogrze-
wanej budynku.
Zalety powietrznych pomp cie-
pła
Powietrzne pompy ciepła należą 
do najpopularniejszych, ze wzglę-
du na łatwy dostęp do źródła 

energii, w końcu powietrza nigdy 
nie zabraknie. Przy pompie ciepła 
nie potrzebne są także wymien-
niki, co jest zarówno zaletą, jak 
i wadą. Zainstalowane urządze-
nie jest tańsze, ale źródło energii 
mniej stabilne, niż na przykład 
podczas czerpania energii z grun-

tu, w którym panują stałe warunki 
termiczne.
Powietrzne pompy ciepła można 
jednak również wykorzystać do 
chłodzenia budynku przy uży-
ciu sprężarki. Wymienniki ciepła 
pompy są zamieniane funkcjami 
i wówczas ciepło może być od-
bierane od wody krążącej w in-
stalacji grzewczej i oddawane na 
zewnątrz. 
Jakie pompy ciepła stosuje się 
do C.O.

Do ogrzewania centralnego 
i przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej są stosowane powietrz-
ne pompy ciepła typu monoblok 
lub split. Pierwszy rodzaj nadaje 
się do zamontowania zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-
dynku. Odznaczają się dużą trwa-
łością i możliwością uzyskania 
wody o temperaturze nawet 65°C.
Budowa modułowa urządzeń 
typu split zapewnia dużą swobodę 
w wyborze miejsca montażu, co 
ma spore znaczenie w modernizo-
wanych budynkach. Odznaczają 
się one jednak mniejszą efektyw-
nością. Pompy ciepła powietrze-
-woda mogą pracować również 
w niskiej temperaturze dochodzą-
cej do -15°C.
Pompa ciepła w nowym bu-
dynku
W nowych budynkach źródłem 
szczytowym jest zwykle grzałka 
elektryczna. Takie rozwiązanie 
jest najłatwiejsze do wykonania 
i najtańsze inwestycyjnie. Nie-
których może jednak przerazić 
konieczność wykorzystania grzał-
ki elektrycznej. Zupełnie niepo-
trzebnie, ponieważ bardzo rzadko 
będzie konieczność jej włącza-
nia. Może się tak zdarzyć jedynie 
w przypadku największych mro-
zów, które od kilku lat do Polski 
nie docierają. Dobrze dobrana 
pompa powietrze-woda będzie 
w stanie zapewnić zapotrzebowa-
nie na energię cieplną w prawie 
99%. 
(red.)
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków – inwestycja na lata
Przydomowe oczyszczal-

nie ścieków zapewniają 
ekologiczne zarządzanie 

odpadami. Choć początkowo 
inwestycja może wydawać się 
droga – od 6 do 20 tysięcy zło-
tych – darmowa eksploatacja 
powinna zachęcić wielu do 
zainwestowania w to rozwią-
zanie. 
Jedynym kosztem związanym 
z użytkowaniem oczyszczalni 
będzie zakup środków bakterio-
bójczych oraz pozwalających na 
usuwanie osadów, ich koszt to ok. 
200 zł rocznie.
Przydomowe oczyszczalnie ście-
ków mają wiele zalet. Przede 
wszystkim: ekologiczność – woda 
zużyta podczas utylizacji wraca 
do środowiska naturalnego, tania 
i prosta eksploatacja, system mało 
uciążliwy dla użytkowników.
Zasady działania przydomo-
wej oczyszczalni ścieków

Działanie przydomowej oczysz-
czalni ścieków jest związane 
z dwoma mechanizmami: mecha-
nicznymi i biologicznymi.
W pierwszym etapie działania 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków, usuwane są nierozpuszczone 
zanieczyszczenia, które zbierane 
są w osadniku gnilnym. Podlega-
ją tam fermentacji. Następnie, na 
drugim etapie dochodzi do tle-
nowego procesu biologicznego. 
Polega to na tym, że mikroorga-
nizmy, głównie bakterie, usuwają 
rozpuszczone w wodzie substan-
cje organiczne.
Rodzaje przydomowych 
oczyszczalni ścieków
Z drenażem rozsączającym, fil-
trem piaskowym, filtrem grun-
towo-roślinnym – tego typu 
oczyszczalnie wykorzystują złoże 
biologiczne o wypełnieniu natu-
ralnym.
Oczyszczalnie kompaktowe, pro-

dukowane fabrycznie – jedne 
posiadają złoże biologiczne o wy-
pełnieniu sztucznym, drugie pra-

cują w oparciu o technologię osa-
du czynnego, a jeszcze inne łączą 
te opcje.
Drenaż czy filtr – które roz-
wiązanie warto wybrać ?
W domostwach, w którym miesz-
ka powyżej 5 osób, najczęściej 
wykorzystuje się drenaż rozsącza-
jący. Ścieki, po wstępnym pod-
czyszczeniu w osadniku gnilnym, 
dostają się do drenażu ułożone-
go na przygotowanym wcześniej 
żwirowym podłożu. Następnie, po 
oczyszczeniu w warstwie żwiru, 
trafiają do gleby. To rozwiązanie 
jest możliwe do zastosowania tyl-

ko wtedy, gdy urządzenie rozsą-
czające można ustawić 1,5 m po-
nad poziomem wód gruntowych.
Można także zdecydować się na 
filtr piaskowy. Najczęściej to roz-
wiązanie znajduje zastosowanie 
na działkach o podłożu gliniastym 
lub ilastym. Zasada działania jest 
podobna, jak w przypadku drena-
żu rozsączającego, z tą różnicą, że 
ścieki po przefiltrowaniu trans-
portowane są do drenażu zbiera-
jącego, a następnie są przekazy-
wane do wód podziemnych lub do 
gruntu.
(red.)
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Mój Prąd – drugie rozdanie
Program priorytetowy Mój 

Prąd stanowi unikatowy 
na dotychczasową skalę 

w Polsce, instrument dedyko-
wany wsparciu rozwoju ener-
getyki prosumenckiej, a kon-
kretnie wsparcia segmentu 
mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych (PV).

Cel Programu
Celem programu jest zwiększe-
nie produkcji energii elektrycznej 
z mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Budżet
Kwota alokacji dla bezzwrot-
nych form dofinansowania: do  
1 000 000 tys. zł.

Beneficjenci
Osoby fizyczne wytwarzające 
energię elektryczną na własne 
potrzeby, które mają zawartą 
umowę kompleksową regulującą 
kwestie związane z wprowadze-
niem do sieci energii elektrycznej 
wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dota-
cji do 50% kosztów kwalifikowa-
nych mikroinstalacji wchodzącej 
w skład przedsięwzięcia nie wię-

cej niż 5 tys. zł na jedno przedsię-
wzięcie.

Terminy i forma składania 
wniosków
Nabór wniosków odbywać się bę-

dzie w trybie konkursowym.
Termin drugiego naboru od 
13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub 
do wyczerpania alokacji środków. 
Wnioski należy składać:
poprzez formularz udostępniony 

na portalu GOV.pl.
Uwaga ! Od 31 marca tylko e-w-
nioski w „Moim Prądzie”.
Wnioski składane w formie pa-
pierowej są odrzucane!
WAŻNE! Po wysłaniu wniosku 

nie możesz go edytować, ani pod-
mieniać w nim załączników.
O ewentualnych brakach lub błę-
dach we wniosku będzie infor-
mował e-mail wysłany na adres 
wskazany w tym wniosku. Usługa 

jest bezpłatna.
Od przygotowania elektronicz-
nych wersji niezbędnych doku-
mentów, które trzeba załączyć do 
wniosku. Oto, o jakie dokumenty 
chodzi:

• Kopia faktury za dostawę 
i montaż instalacji fotowolta-
icznej,

• Dowód zapłaty faktury/
oświadczenie o dokonanej 
wpłacie,

• Zaświadczenie Operatora 
Sieci Dystrybucyjnej potwier-
dzające montaż licznika wraz 
z numerem Punktu Poboru 
Mocy, w którym go zainsta-
lowano,

• Oświadczenie o samodziel-
nym montażu instalacji 
(tylko w przypadku gdy in-
stalacja jest montowana sa-
modzielnie, przy założeniu 
posiadania niezbędnych kwa-
lifikacji),

• Pełnomocnictwo - je-
śli wniosek składany jest 
w imieniu osoby fizycznej 
ubiegającej się o dofinanso-
wanie - nowy wzór obowiązu-
je od 22.05.2020 r.

Gdzie szukać wiadomości?
Informacji o programie Mój Prąd 
udzielają Doradcy Energetyczni 
w ramach „Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego dla sekto-
ra publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie 
efektywności energetycznej oraz 
OZE” Wejdź na stronę https://
doradztwo-energetyczne.gov.
pl/ wybierz województwo, w któ-
rym mieszkasz, przejdź do zakład-
ki kontakt. 

(Źródło:mojprad.gov.pl)
(Foto: pixabay)
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Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów

Upał może zabić

Rozpoczynają się prace 
parlamentarne nad pro-
jektem ustawy o zmianie 

ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym oraz niektórych innych 
ustaw, wprowadzającym sze-
reg ułatwień dla właścicieli 
pojazdów i kierujących pojaz-
dami oraz uproszczeń w pro-
cedurach związanych z re-
jestracją pojazdów. Projekt 
przedłożony przez Ministra 
Infrastruktury powstał we 
współpracy z Ministrem Cyfry-
zacji, jako element tzw. pakie-
tu deregulacyjnego.

Kierujący pojazdami posiadający 
polskie prawo jazdy będą zwol-
nieni z obowiązku posiadania 
przy sobie i okazywania doku-
mentu podczas kontroli drogo-
wej na terytorium Polski. Dane 
i uprawnienia kierowcy będą 
sprawdzane w centralnej ewiden-
cji kierowców. Zmiana ta stanowi 

kolejne ułatwienie dla obywateli. 
Już teraz, dzięki działaniom obec-
nego rządu, kierowcy nie mu-

szą posiadać przy sobie dowodu 
rejestracyjnego i potwierdzenia 
polisy OC. Informację o zwolnie-
niu z obowiązku posiadania przy 
sobie prawa jazdy Minister Cy-
fryzacji ogłosi z trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem w komunikacie 
opublikowanym m.in. w Biulety-
nie Informacji Publicznej.
W sytuacji, w której w dotychcza-
sowym dowodzie rejestracyjnym 
wypełnione zostały wszystkie 
rubryki przeznaczone do wpisa-
nia terminu następnego badania 
technicznego, nie trzeba już bę-
dzie wymieniać dowodu rejestra-
cyjnego pojazdu.

Kolejnym uproszczeniem w pro-
cedurze rejestracji pojazdów jest 
zniesienie obowiązku wydawania 
karty pojazdu oraz nalepki kon-
trolnej i jej wtórnika.
Nowelizacja ustawy przewiduje 
wprowadzenie możliwości re-
jestracji pojazdu lub czasowej 

rejestracji na wniosek właścicie-
la, również przez starostę wła-
ściwego ze względu na miejsce 

czasowego zamieszkania, a także 
czasowej rejestracji pojazdu na 
wniosek właściciela w przypadku 
konieczności przejazdu z miejsca 
jego zakupu lub odbioru, rów-

nież przez starostę właściwego 
dla miejsca zakupu lub odbioru 
pojazdu.

W projekcie zaproponowano po-
nadto wprowadzenie możliwości 
zachowania, na wniosek właści-
ciela pojazdu, dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego.
Dużym ułatwieniem dla właści-
cieli pojazdów będzie wprowa-
dzenie powiązania czasowej re-
jestracji pojazdu w celu wywozu 
za granicę z wyrejestrowaniem 
pojazdu z urzędu.
Jeśli od ostatniej rejestracji po-
jazdu nie nastąpiła zmiana wła-
sności, nie będzie obowiązku 
przedkładania do rejestracji do-
wodu własności pojazdu.

Nowością jest wprowadzenie 
możliwości załatwienia formalno-
ści związanych z rejestracją nowe-
go pojazdu samochodowego przez 
salon sprzedaży autoryzowany 
przez producenta. 

Rozwiązanie to ułatwi proces re-
jestracji, zaoszczędzi czas nabyw-
cy, a także umożliwi mu odbiór 
już zarejestrowanego pojazdu 
z salonu sprzedaży, w przypad-
ku zlecenia wniosku o rejestrację 

przez salon sprzedaży drogą elek-
troniczną.
Przepisy ustawy umożliwią zwrot 
zatrzymanego elektronicznie 
przez organ kontroli ruchu dro-
gowego dowodu rejestracyjnego 
(pozwolenia czasowego) przez 
stację kontroli pojazdów. Rozwią-
zanie to wyeliminuje konieczność 
zwracania się kierowcy o zwrot 
dokumentu np. do urzędu lub też 
jednostki organu, który zatrzymał 
dokument.

Nowe przepisy zaczną obo-
wiązywać po 3 miesiącach od 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, 
z wyjątkiem rozwiązań związa-
nych z koniecznością wydania 
komunikatu Ministra Cyfryzacji. 
Przepisy dotyczące zniesienia 
obowiązku wydawania karty po-
jazdu i nalepki kontrolnej wejdą 
w życie po upływie 24 miesięcy od 
publikacji.

Projekt ustawy jest dostępny 
na stronie Sejmu.
(Źródło: gov.pl)
(Foto: pixabay)

Chociaż policja i media co 
roku latem apelują, aby 
nie zostawiać zwierząt 

w upalne dni w zamkniętych 
samochodach, co roku wiele 
czworonogów ginie przed bez-
myślność właścicieli.

Wychodząc na zakupy, nie zosta-
wiajmy psa samego z zamkniętym 
aucie. Nie sugerujmy się tempe-
raturą panującą na zewnątrz. Pa-
miętajmy, że pozamykane szczel-
nie auto, stojące w słońcu może 
się okazać śmiertelną pułapką. 
Gdy na dworze jest ok. 20 st. C., 
to w zamkniętym aucie, stojącym 
w słońcu temperatura wzrosnąć 
może aż do 80 stopni. To może 
doprowadzić do omdlenia, osła-
bienia, a nawet śmierć zwierzaka. 
Kiedy widzimy obcego 
psa zamkniętego w gorą-
cy dzień w aucie, reagujmy. 
Najlepiej zadzwonić po policję 

lub straż miejską. Jeśli wyraźnie 
widzimy, że psu grozi niebezpie-
czeństwo, mamy prawo ratować 
go, wybijając szybę. Musimy jed-
nak zachować spokój i dobrze 
ocenić sytuację, zanim to zrobi-
my. Możemy bowiem źle ocenić 
sytuację i zniszczyć cudzą wła-
śność, gdy tak naprawdę psu nie 
dzieje się krzywda, bo na przykład 

auto jest wyposażone w system 
chłodzenia działający także na 
postoju.
Z tego powodu najlepiej, o ile sy-
tuacja nie jest naprawdę drama-
tyczna, zawiadomić policję. Wte-
dy uratujemy czworonoga, gdy 
ratunek będzie potrzebny, ale bez 
ryzyka, że sami narazimy się na 
problemy. (Foto: pixabay)
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Jak nie zasnąć za kierownicą
Kiedy czeka nas wielogo-

dzinna podróż, warto 
przed wyjazdem zastano-

wić się, co zrobić, aby nie za-
snąć za kierownicą. Taka na-
wet kilkusekundowa drzemka 
może się bowiem skończyć tra-
gicznie.

Najważniejsze, abyśmy wyrusza-
li w podróż wyspani i wypoczęci. 
Pokonywanie kilkusetkilometro-
wej trasy po nieprzespanej nocy 
lub po intensywnej pracy, po któ-
rej nie zrobiliśmy sobie przerwy, 
to zły pomysł.

Druga ważna rzecz, to wybór 
pory, o której wyjeżdżamy w tra-
sę. Wielu kierowców woli podró-
żować nocą. Wybierają taką jaz-
dę, aby uniknąć korków i jazdy 
w upale. Dla kogoś, kto nie jest 
przyzwyczajony do jazdy nocą, to 
kiepskie rozwiązanie. Nasz zegar 
biologiczny jest już tak ustawio-
ny, że właśnie w godzinach noc-
nych wypoczywamy. Łatwo więc 
o zaśnięcie za kierownicą. Jeśli 
wcześniej zawsze podróżowali-
śmy w dzień, nie zmieniajmy od 
razu przyzwyczajeń, rzucając się 
na głęboką wodę i planując poko-
nanie nocą dalekiej trasy.

Chociaż naturalnie to noc sprzy-
ja spaniu, zasnąć za kierownicą 

możemy również w dzień. Mo-
notonna, jednostajna jazda bez 
przystanków może powodować 
drzemkę za kierownicą. Co zro-

bić, aby tego uniknąć? Przede 
wszystkim robić regularne prze-
rwy w podróży. Wyjdź z auta, 
przejdźmy się i rozprostujmy 
nogi. Odetchnijmy świeżym po-
wietrzem, to z pewnością pomoże. 

Zaśnięciu za kierownicą zapobie-
ga także głośne słuchanie muzy-
ki. Oczywiście, powinna to być 
muzyka energiczna. Nostalgiczne 

ballady raczej zadziałają odwrot-
nie.

Warto także, jeżeli nie jedziemy 
sami, rozmawiać z pasażerami. 
Nic tak nie sprzyja zaśnięciu za 

kierownica, jak drzemiący obok 
nas pasażerowie. Poprośmy ich, 
aby z nami rozmawiali. Do po-
budzenia naszego mózgu, poza 

rozmową, przydadzą się także 
na przykład różnego rodzaju gry 
słowne.
Wybierając się w daleką po-
dróż warto pamiętać o ka-
wie. Zabierzmy z sobą termos 

kawy. Uwalniająca się w orga-
nizmie powoli kofeina pomoże 
utrzymać naszą koncentrację. 
Jeśli w samochodzie jest za cie-
pło, o drzemkę łatwiej. Włączmy 
więc klimatyzację lub odtwórz-
my okna. Świeże, chłodne po-
wietrze nie pozwoli nam zasnąć. 

Poza tym starymi i sprawdzony-
mi metodami warto także sięgnąć 
po nowe rozwiązania, np. alarmy 
i tzw. antydrzemki dla kierowców. 
Można je kupić już za kilkanaście 
złotych. Najpopularniejsze anty-
drzemki wyglądem przypominają 
nieco aparaty słuchowe. Zakłada 
się je na ucho. Czujka włącza się, 
gdy nasza głowa pod wpływem 
snu opada w dół. Wtedy rozlega 
się głośny, denerwujący dźwięk, 
który z pewnością nas obudzi.

Te wszystkie metody mogą po-
móc, ale nie zastąpią zdrowego 
rozsądku w trakcie jazdy. Najważ-
niejsze, abyśmy wcześniej dobrze 
zaplanowali podróż. Przeznacz-
my na dojazd na wakacje więcej 
godzin niż to wynika z prostego 
przeliczenia długości trasy i śred-
niej prędkości jazdy. Róbmy prze-
rwy, a jeżeli trasa jest naprawdę 
daleka, pokonujmy ją na raty. Le-
piej dojechać na miejsce później, 
niż nie dojechać wcale. 
(Red) (Foto: pixabay)
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Jeśli potrzebujesz akumulatora, jedź do firmy „Bacart”
O tym, że sprawny aku-

mulator jest niezbędny, 
by cieszyć się z jazdy 

samochodem, nikogo przeko-
nywać nie trzeba szczególnie 
kiedy panuje mróz lub upał. 
Okazuje się jednak, że dobra ba-
teria przyda się w wielu innych 
urządzeniach, z których korzysta 
coraz więcej osób. Jaki model 
wybrać, o jakich parametrach, 
jak sprawdzić jego stan, to wie 
najlepiej właściciel częstochow-
skiej Firmy „BACART” Centrum 
Akumulatorów i Olejów Tomasz 
Golis, który od lat specjalizuje się 
w serwisie i sprzedaży tych urzą-
dzeń.

- Nasza firma posiada bogatą 
ofertę akumulatorów różnego 
typu - opowiada właściciel firmy 
„Bacart”. - Na stanie posiadamy 
kilka tysięcy baterii wyproduko-
wanych przez kilkadziesiąt firm. 
W naszej ofercie klienci mogą 
znaleźć około 400 różnych refe-
rencji (typów) akumulatorów. 
Jesteśmy w stanie dobrać odpo-
wiednią baterię dla wszystkich 

samochodów osobowych, także 
tych najnowocześniejszych wy-
posażonych w system Start-Stop 
oraz motocykli, autobusów, 
zabawek dziecięcych i innych 
urządzeń, którymi się otaczamy, 
a potrzebują one zasilania z aku-
mulatora.

W firmie „Bacart” można znaleźć 
akumulator pasujący nie tylko do 

modelu i potrzeb auta, ale także 
zasobności portfela klienta. Jak 
zapewnia pan Tomasz, odpo-
wiednia eksploatacja i właściwe 
użytkowanie gwarantuje sprawne 
i długie działanie akumulatora.

- Posiadamy akumulatory naj-
popularniejszych marek np. Cen-
tra Varta, YUASA, Moll i inne, 
ale także baterie producentów 
może mniej znanych, ale war-
tych polecenia - mówi właściciel. 
- Sprzedajemy między innymi 
akumulatory ze Słowenii firmy 
Topla, które są z najwyższej pół-
ki i jakością nie ustępują znanym 
i popularnym markom. W ofercie 
mamy również baterie Rombat. 
To także doskonałe, a przy tym 
konkurencyjne cenowo zasobni-
ki energii, które cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem.
Firma „Bacart” zajmuje się aku-
mulatorami kompleksowo. W ra-
mach oferty mogą dostarczyć i za-
montować akumulator u klienta 
lub w siedzibie firmy. Na miejscu 
można sprawdzić stan baterii, 
a także wymienić akumulator i zo-
stawić stary do utylizacji. W przy-
padku akumulatorów AGM, EFB 

montowanych w samochodach 
z systemem Start-Stop dokonuje 
bezpłatnej adaptacji akumulatora 
oraz wymiany baterii z podtrzy-
maniem prądu. Kto nie ma możli-
wości, aby podładować swój aku-
mulator, może to również zrobić 
w tej firmie. Wystarczy go dostar-
czyć a oni zajmą się resztą.

W ofercie serwisu i sklepu poza 
bateriami do samochodów, wóz-
ków inwalidzkich, kosiarek, czy 

akumulatorów przemysłowych, 
są także prostowniki, urządzenia 
rozruchowe oraz automatycz-
ne ładowarki do baterii rozru-
chowych i przemysłowych. Na 
miejscu można ponadto kupić 
i wymienić olej oraz filtry w samo-
chodzie osobowym, dostawczym, 
jednośladzie lub innym sprzęcie, 
który tego wymaga np. koparce, 
traktorze. Znajdziemy tam rów-
nież chemię samochodową, np. 
preparaty do paliwa, oleju czy ko-
smetyki do pielęgnacji aut i tech-
niczną przydatną w warsztatach 
samochodowych.

- Pomożemy ze wszystkim, co 
ma związek z akumulatorami 

- zapewnia pan Tomasz - Posia-
damy stanowisko do testowania 
akumulatorów. Jesteśmy w sta-
nie sprawdzić stan naładowa-
nia akumulatora, określić jego 
zasiarczanienie, zwarcie we-
wnętrzne, spływ masy czynnej, 
przebiegunowanie, przetesto-
wać system elektryczny pojazdu 
i zweryfikować poprawne dzia-
łanie alternatora oraz rozrusz-
nika. Dzięki tym testom możemy 
określić czy problem leży po stro-

nie akumulatora czy pojazdu. 
Zadowolenie i satysfakcja klien-
tów z naszych usług jest dla nas 
priorytetem dlatego cały czas 
doskonalimy się i zdobywamy 
kolejne certyfikaty i autoryzacje 
wiodących producentów w tej 
branży.

Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8 do 17. 
W soboty jesteśmy do dyspozycji 
klientów od godziny 9 do 13.

Firma „BACART” 
Centrum Akumulatorów i Olejów, 
Częstochowa, ul. Piastowska 81, 
tel. 601 965 567.
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3 runda PGE Ekstraligi. Zapowiedź meczu ELTROX Włókniarz Częstochowa – BETARD Sparta Wrocław

ELTROX Włókniarz Czę-
stochowa w niedzielę 
28 czerwca podejmie na 

Arena zielona-energia.com 
obecnego wicemistrza Druży-
nowych Mistrzostw Polski dru-
żynę BETARD Sparty Wrocław. 
Spotkanie zapowiada się niezwy-
kle emocjonująco, chociażby dla-
tego, że obie ekipy stawiane są 
w gronie faworytów do rozdania 
medali w tegorocznym sezonie. 
Warto przypomnieć, że w po-
przednim sezonie borykający się 
ze sporymi problemami z wła-
snym torem częstochowia-
nie, przegrali dość gładko 
z wrocławianami 41:49. 
Bardzo dobrze w drużynie 
gości pojechał wówczas Tai 
Woffinden 12+1 punktów 
oraz wybrany na Rajdera 
Meczu Maciej Janowski 
zdobywca 11+1 punktów. 
W drużynie spod Jasnej 
Góry wszyscy pojechali 
poniżej oczekiwań z wy-
jątkiem Leona Madsena (12+1) 
w sześciu startach. Trzeba zazna-
czyć, że była to pierwsza porażka 
ze Spartanami od 2006 roku na 
własnym torze. Czy w tym roku 
może być podobnie?
BETARD Sparta Wrocław dys-
ponuje bardzo mocnym, wyrów-
nanym składem. W porównaniu 
z poprzednim sezonem nastąpiło 
kilka kosmetycznych zmian. Naj-
ważniejszym faktem z punktu 

widzenia budowy zespołu było 
zakończenie wieku juniora przez 
Maksyma Drabika i osłabienie 
tej pozycji w kontekście startów 
w PGE Ekstralidze. Zarządzają-
cy klubem z Wrocławia forsowali 
więc mocno pomysł możliwości 
zakontraktowania zagranicznego 
juniora. Pomysł ten nie uzyskał 
poparcia władz PGE Ekstrali-
gi, ale i tak wrocławianie dopięli 
swego. Rosjanin Gleb Chugunov 
uzyskał polskie obywatelstwo 
i wzmocnił obok Przemysława 
Liszki formację juniorską Spar-

tan. Przesunięcie Gleba Chugu-
nova pod numery polskich ju-
niorów otworzyło też drogę dla 
pozyskanego z PGG ROW-u Ryb-
nik Brytyjczyka Danego Bewleya 
na regularne starty z pozycji re-
zerwowego. Warto wspomnieć, 
że w ostatniej rundzie BETARD 
Sparta Wrocław przegrała na to-
rze mistrzów Polski w Lesznie 
53:37, aczkolwiek wynik meczu 
nie odzwierciedla walki na torze, 

której w pojedynkach na szczycie 
tych zespołów jest już pewnego 
rodzaju standardem. Liderami 
wrocławian pozostają Tai Woffin-
den oraz Maciej Janowski.
ELTROX Włókniarz Częstochowa 
po dwóch rundach prowadzi w ta-
beli PGE Ekstraligi. Odniósł dwa 
przekonujące zwycięstwa naj-
pierw z MRGARDEN GKM Gru-
dziądz na swoim torze, a w ostatni 
poniedziałek dość niespodziewa-
nie łatwo pokonał RM SOLAR Fa-
lubaz Zielona Góra zdobywając 
przy W69 59 punktów. Ciężko 

na tę chwilę wskazać słabe 
punkty częstochowskich 
Lwów. Zarówno liderzy 
z zagranicy, jak i juniorzy 
punktują równo i syste-
matycznie. Również trener 
ELTROX Włókniarz Czę-
stochowa Marek Cieślak 
bardzo dobrze taktycznie 
ustawia całą drużynę, wy-
korzystując maksymalnie 
drzemiący w niej potencjał 

na tyle, o ile pozwala nowa tabela 
biegowa.
Porównując potencjał obu zespo-
łów, biorąc pod uwagę również 
zawsze dobrze przygotowany 
i przede wszystkim do ścigania 
tor, możemy być pewni ogrom-
nych emocji, a co ważniejsze wie-
lu mijanek i ścigania do samej 
„kreski”. Powtórki z poprzednie-
go sezonu raczej nie przewidu-
jemy, jednakże należy pamiętać, 

że PGE Ekstraliga to najbardziej 
nieprzewidywalna żużlowa liga 
na świecie.
Start do pierwszego biegu zapla-
nowano na godzinę 19:15. Spotka-
nie będą mogli obejrzeć na żywo 
kibice, jednak w ograniczonej ilo-

ści oraz z uwzględnieniem zasad 
reżimu sanitarnego. Dla tych, dla 
których zabraknie biletów, trans-
misję ze spotkania przeprowa-
dzi telewizja nSport+, początek 
o 18:45.
(RB)


