
Pierwszy napędzany ener-
gią elektryczną pojazd 
trafił właśnie do zajezdni.

Do końca przyszłego roku MPK 
planuje wprowadzić do swoje 
taboru 15 takich samochodów. 
W grę wchodzi zakup lub wynaję-
cie elektrycznych autobusów.
Testowy autobus, to pojazd mar-
ki Autosan. Samochód będzie 
sprawdzany w jeździe po mieście 
na trasach autobusów linii nu-
mer: 12, 17, 15 i 19.
Testowany pojazd posiada 27 
miejsc siedzących, jest wyposa-
żony w klimatyzację oraz moni-
toring.
Autobusy elektryczne trafią do 
Częstochowy na mocy porozu-
mienia, jakie MPK osiągnął z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w związku z autobusami hybrydo-
wymi.
Przedsiębiorstwo otrzymało 
z NFOŚiGW 66 milionów dotacji 
na zakup samochodów z napę-
dem gazowo-elektrycznym. Po-
jazdy, które trafiły do Częstocho-
wy okazały się wadliwe i trzeba 
je było wycofać z użytku. Z tego 
powodu MPK nie uzyskało zakła-
danego przy otrzymaniu dotacji 
efektu ekologicznego, a to groziło 
zwrotem dofinansowania.

MPK zawarło niedawno ugodę 
z NFOŚiGW. Zakłada ona m.in. 
zakup lub dzierżawę do końca 
2021 roku 15 autobusów elek-
trycznych. Ponadto do końca 
2023 roku częstochowski prze-

woźnik we współpracy z firmami 
partnerskimi zmodyfikuje auto-
busy hybrydowe zakupione przed 
kilkoma laty w ramach programu 
Gazela. Mają one po modyfika-
cjach spełniać wszelkie wymogi 
i bezpiecznie wozić pasażerów. 
Pierwsza „poprawiona” hybryda 

jest już gotowa. Jeśli nie uda się 
odpowiednio dostosować kolejny 
samochodów, MPK zobowiąza-
ne zostało do tego, że za każdą 
„niepoprawioną” sztukę, która 
nie trafi na ulice miasta, do końca 

2034 roku kupi inny ekologiczny 
autobus.
- Bardzo cieszymy się z tego, że 
dołączą do nas niebawem pierw-
sze, w pełni elektryczne autobusy 
– powiedział Robert Madej, za-
stępca prezesa częstochowskiego 
MPK. – Testy będą okazją do za-

znajomienia się ze specyfiką tych 
nowoczesnych aut. Będą one wy-
dajne, bo zasięg jednego ładowa-
nia szacowany jest na 240 km, 
ponadto z bogatym wyposaże-
niem, bo z biletomatem do płat-

ności zbliżeniowych na pokła-
dzie oraz w pełni monitorowane 
i klimatyzowane – podsumował 
Madej.
Nowy, elektryczny autobus na 
ulicach Częstochowy, to nie je-
dyna zmiana, jaka weszła w życie 
w miejskiej komunikacji w tym 

miesiącu. Od 1 września linia 
numer 13 doprowadzona została 
do miejscowości Wierzchowiska 
w gminie Mykanów. Częstochow-
skiej autobusy miejskie wożą 
również od tego miesiąca pasaże-
rów z gminy Mstów. Tam do miej-
scowości: Siedlec, Jaskrów, Wan-
cerzów i Mstów dojeżdża autobus 
numer 30.
Także na początku tego miesią-
ca na przebudowaną w ramach 
wielkiej modernizacji starej linii 
tramwajowej pętlę przy Dworcu 
Raków PKP powracają tramwaje 
linii numer 2.

- Przez al. Pokoju na razie kur-
sują stare tramwaje, ale Twisty 
pojawią się w tej części miasta po 
zakończeniu całej przebudowy 
– zapowiada rzecznik prasowy 
MPK Maciej Hasik.

Powrót tramwaju na Raków zwią-
zany jest z zakończeniem budo-
wy pierwszego z trzech węzłów 
przesiadkowych w Częstochowie. 
Powstają one przy dworcach PKP 
Śródmieście, Stradom i właśnie 
Raków. Ta duża, warta blisko 70 
mln złotych inwestycja realizowa-
na jest w mieście w ramach samo-
rządowego programu „Lepsza Ko-
munikacja w Częstochowie”.
(tekst i fot. IBS)
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Częstochowskie MPK testuje pierwszy elektryczny autobus
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z tym kuponem dodatkowa godzina skakania gratis !
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W Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom “Skrawek Nieba” 
odbyło się szkolenie przy pomocy alkogogli i dogoterapii 

Filharmonia Częstochowska ma nowego dyrektora

Częstochowskie szkoły i przedszkola 
otrzymają środki ochrony

Trzy częstochowskiej ulice 
mają nowych patronów

W Stowarzyszeniu 
Pomocy Dzieciom 
“Skrawek Nieba” od-

było się szkolenie, które prze-
prowadzili członkowie Pol-
skiego Związku Miłośników 
Psa Użytkowego.

W częstochowskiej Straży Miej-
skiej gościli członkowie Polskiego 
Związku Miłośników Psa Użytko-
wego, którzy na co dzień szkolą 
i trenują Primę – psa służbowego 
strażników. Tym razem pojawili 
się by wyedukować i przeszko-
lić dzieci i młodzież ze „Skrawka 
Nieba”.
Podczas spotkania odbyły się za-
jęcia edukacyjne z dogoterapii ze 
specjalnie wyszkolonymi psami 
oraz zajęcia ze specjalną walizką 

edukacyjną i pięcioma rodzajami 
alkogogli.
 „Wilcze tropy” to oferta zajęć dla 
dzieci i młodzieży, podopiecznych 
świetlicy „Skrawek Nieba” funk-
cjonującej przy Straży Miejskiej 
w Częstochowie. Młodzi ludzie 

podczas zajęć uczą się sposobów 
zapobiegania zjawiskom ryzy-
kownym (przemoc, substancje 
psychoaktywne itp.). 

Tym razem zajęcia były prowa-
dzone za pomocą:
• Dogoterapi - zajęć profi-

laktyczno – rozwojowych 
z udziałem specjalnie wy-
szkolonych psów;

• Walizki edukacyjnej zawiera-
jącej 24 atrapy narkotyków;

• 5 rodzajów alko gogli imitu-
jących różne dawni alkoholu.

Zadaniem alkogogli jest symu-
lowanie stanu nietrzeźwości za-
burzając pracę błędnika i otępia-
jąc zmysł wzroku. Pokazują, jak 
trudno jest przejść lub przejechać 
dany odcinek drogi mając promi-
le „we krwi”.
W czasie zajęć wszyscy chętni mo-
gli przy użyciu alkogogli pokonać 
specjalny tor sprawnościowy na 
czas:
• Pieszo;
• Slalomem, poprzez porusza-

nie się do przodu i do tyłu 
wyznaczonym torem.

Dodatkowo podczas zajęć zostały 
pokazane umiejętności specjalnie 
wyszkolonych psów do wyszuki-
wania substancji psychoaktyw-
nych.
Program nakierowany jest na mo-
dyfikację wiedzy, przekonań i mo-
tywów działania w odniesieniu do 
wartości i celów, którymi kierują 
się dzieci i młodzież, czego zakła-
danym efektem będzie ogranicze-
nie lub zaniechanie podejmowa-
nia zachowań ryzykownych (np. 
sięganie po napoje alkoholowe) 
i podtrzymanie zachowań ocenia-
nych jako pozytywne (np. wolon-
tariat, uprawianie sportu itp) .
Zadanie, które realizują członko-
wie Polskiego Związku Miłośni-
ków Psa Użytkowego jest finanso-
wane ze środków budżetu Miasta 
Częstochowy. (MK, fot. SM)

Adam Klocek przez pięć 
najbliższych sezonów 
będzie kierował Fil-

harmonią Częstochowską. 
Ten znany i cenio-
ny muzyk - dyrygent 
i wiolonczelista wy-
grał konkurs ogło-
szony przez często-
chowski samorząd. 

W roku 2012 Adam 
Klocek został powołany 
na stanowisko zastępcy 
dyrektora do spraw ar-
tystycznych Filharmo-
nii Częstochowskiej im. 
Bronisława Hubermana. 
W 2013 roku otrzymał 
Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, w 2014 roku 
Minister Kultury odzna-

czył go Srebrnym Medalem Gloria 
Artis, a dwa lata później otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Miasta Czę-
stochowy w dziedzinie kultury za 

całokształt swoich dokonań mu-
zycznych.

(IBS, fot, UM Częstochowa)

Wydział Zarządza-
nia Kryzysowego, 
Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych Urzędu 
Miasta Częstochowy przeka-
że szkołom i przedszkolom 
środki ochrony osobistej. 

Wszystkie szkoły i przedszkola 
sumiennie przygotowały się do 
rozpoczęcia nauki od 1 września 
w warunkach epidemii. Z pomocą 
przyszedł im także Wydział Za-
rządzania Kryzysowego, Ochro-
ny Ludności i Spraw Obronnych 
Urzędu Miasta Częstochowy, któ-
ry prowadził akcję przekazywania 
miejskim placówkom oświato-
wym kolejnych partii środków 
ochrony osobistej.
Zostało przekazane łącznie ok.:
• 2,2 tys. listów płynu do de-

zynfekcji rąk;
• 313 litrów koncentratu do de-

zynfekcji powierzchni;
• 16 tys. maseczek wielorazo-

wych i jednorazowych;
• ok. tysiąc przyłbic;
• kilkaset par rękawiczek;
• ponad 1,1 tys. litrów mydła 

antybakteryjnego.
Środki ochrony i dezynfekcji za-
pobiegające rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa były wydawa-
ne zgodnie z ustalonymi limita-
mi opracowanymi na podstawie 
zgłoszeń z poszczególnych szkół, 
przedszkoli, żłobka i uzgodnień 
z Wydziałem Edukacji.
Także z rozdzielnika admini-
stracji państwowej do szkół pu-
blicznych i niepublicznych trafiło 
ponad 4 tys. płynów dezynfekują-
cych oraz 87,5 tys. maseczek jed-
norazowych. Zapotrzebowanie na 
maseczki szkoły zgłaszały bezpo-
średnio do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. (MK)

Decyzję taką podjęła na 
ostatniej sesji Rada 
Miasta Częstochowy. 

Na mapie miasta niebawem 
pojawią się ulice: Braci Krze-
mińskich, Objazdowa i Mun-
durowa. Pierwsza z ulic znaj-
duje się w Kiedrzynie, a druga 
w Gnaszynie. 
Nawiązująca do wojskowości 

ulica Mundurowa wpisana zo-
stanie natomiast na mapę czę-
stochowskiej dzielnicy Stradom. 
Pionierzy polskiej kinematogra-
fii, bracia Antoni i Władysław 
Krzemińscy, którzy przed woj-
ną w częstochowskich Alejach 

prowadzili kino „Odeon” pa-
tronować będą bocznej drodze 
wewnętrznej od ul. mjr. Henry-
ka Sucharskiego w Kiedrzynie. 
,,Objazdowa” będzie droga bocz-
na od ul. Przejazdowej w Gnaszy-
nie, a boczna droga wewnętrzna 
od ul. Reduty na Stradomiu uzy-
ska nazwę „Mundurowej”.
Jak informuje Biuro Praso-

we UM Częstochowa, podjęte 
przez radnych uchwały w kwe-
stii nowych ulic wejdą w życie 
dwa tygodnie po ogłoszeniu ich 
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.
(IBS)

Aktualności
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Zapewniamy, jesień nie musi być nudna!
Stacja Grawitacja w Częstochowie zaprasza
Kochani Stacja Grawitacja 

Częstochowa to wyjąt-
kowy Park Trampolin, 

który od dwóch lat dostar-
cza przyzwoitą ilość endorfin 
mieszkańcom Częstochowy 
i dalszych okolic.
W tych ciężkich czasach pan-
demii coronavirusa, właściciel 
parku dokłada wszelkich starań 
i wypełnia surowe normy GIS, 
abyście Wy, jako klienci mogli się 
czuć bezpiecznie i komfortowo. 
Jesień to czas na organizację 
urodzin. Mnóstwo dzieciaków 
wraca do szkół i łatwiej zebrać 

grupę, która będzie towarzy-
szyć jubilatowi w wyjątkowej za-
bawie i imprezie urodzinowej. 
W parku Stacja Grawitacja znaj-
dziecie mnóstwo atrakcji: park 
trampolin, ogromną poduchę 
z wieżą i trampolinami (abyście 
mogli poczuć dreszczyk emocji), 
Dwupoziomowy Park Linowy, 
boiska do siatkówki oraz koszy-
ków z trampolinami, oprócz tego 
tor przeszkód Ninja, Gladiator 
i ścianki wspinaczkowe.
Podczas urodzin każdy organiza-
tor ma dla siebie oddzielną sal-
kę na czas imprezy, rodzice zaś 

znajdą dla siebie miejsce na ta-
rasie naszej kawiarni z widokiem 
na cały park, gdzie będą mogli 
podziwiać szaleństwa pociech. 
Jednocześnie we wrześniu ru-
szają zapisy na zajęcia z akroba-
tyki i gimnastyki w doskonale 
uzbrojonej salce gimnastycznej. 

Dla wybranych amatorów ska-
kania firma przygotowała indy-
widualne zajęcia ze skoków na 
trampolinach. Szczegóły zapisów 
znajdą Państwo w recepcji parku. 
Przyjdź do Stacji Grawitacja 
Częstochowa i oderwij się od 
codziennych obowiązków. Po-

czuj dreszczyk emocji oraz mło-
dzieńczą radość. Spraw uśmiech 
dla siebie i swoich bliskich. 
Park trampolin znajdziecie na 
południu Częstochowy, przy  
ul. Bór 164. Wszystkie informacje 
dostępne są na stronie: 
www.stacjagrawitacja.pl.

3122REKLAMA

Aktualności

Zapisz swoje dziecko na 

Już od września wskocz do 
Stacja Grawitacja

 i zobacz jej nowy wymiar ! 
Jeszcze więcej zajęć akrobatycznych, oraz 
najlepsza kadra instruktorska jaką można 

sobie wymarzyć !

 Częstochowa ul. Bór 164 
www.stacjagrawitacja.pl
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Podczas koncertu z okazji Dni Częstochowy wręczono 
statuetki osobom promującym miasto

Najładniejsza działka i balkon 
nagrodzone

Statuetkę w kategorii Kul-
tura otrzymał Ireneusz 
Kozera, w kategorii Me-

dia- fotoreporter Leszek Pi-
lichowski, a w kategorii Biz-
nes - Stoelzle Częstochowa. 
Ireneusz Kozera działalność 
organizacyjną i animacyjną 
w sferze kultury rozpoczął pod-
czas studiów w Wyższej Szkole 
Nauczycielskiej (później Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej) 
w Częstochowie. Jego zaanga-
żowanie w budowanie kultury 
akademickiej zaowocowało 
otwarciem klubu studenckie-
go „Tunel”, wieloma wysta-
wami plastycznymi, koncerta-
mi, pierwszymi juwenaliami. 

Po zakończeniu studiów i kilku-
letnim okresie pracy pedagogicz-
nej, w 1986 r. został dyrektorem 
Państwowej Filharmonii w Czę-
stochowie. Był inicjatorem po-
wstania i przez 12 lat prezesem 
Stowarzyszenia Środowisk Twór-
czych w Częstochowie. Później 
pracował jako główny specjalista 
ds. promocji w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza, był dyrektorem 
Akademickiego Centrum Kultu-
ry Politechniki Częstochowskiej, 
pełnił funkcję Naczelnika Wy-
działu Kultury i Sztuki Urzędu 
Miasta Częstochowy, a po reor-
ganizacji Urzędu Naczelnika Wy-
działu Kultury i Promocji oraz 
Naczelnika Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu. Od listopada 
2011 r. do sierpnia 2012 r. piasto-
wał stanowisko p.o. Dyrektora, 
a od września 2012 r. Dyrekto-
ra Filharmonii Częstochowskiej 
im. Bronisława Hubermana. 

Spośród przedsięwzięć powsta-
łych z inicjatywy lub przy wspar-
ciu Ireneusza Kozery należy wy-
mienić m.in. Fundację „Śpiew 
i Taniec Ludowy” z siedzibą w Ko-
szęcinie, której podstawowym 
zadaniem było wspieranie dzia-
łalności Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”; Święto Muzyki; Festiwal 
Wiolinistyczny im. Bronisława 
Hubermana; Festiwal Jazzu Tra-
dycyjnego „Hot Jazz Spring”, Czę-
stochowskie Spotkania Gitarowe; 
Konkurs Rozrywkowej Muzyki 
Akordeonowej; Częstochowską 
Noc Kulturalną; Festiwal Do-
brej Piosenki im. Kaliny Jędru-
sik; Konkurs Wokalny im. Jana, 
Edwarda, Józefiny Reszków; Dni 

Jazzowo-Bluesowe - projekty te 
na stałe wpisały się do kalendarza 
wydarzeń artystycznych o dużym 
znaczeniu nie tylko dla Częstocho-
wy, ale również w wymiarze ogól-
nopolskim i międzynarodowym. 
 
Leszek Pilichowski - częstocho-
wianin, fotograf, fotoreporter, 
obecnie tzw. freelancer. Swoją 
przygodę z fotografią prasową roz-
począł ponad 30 lat temu. Często 
kojarzony z „Gazetą Wyborczą” 
z racji swej kilkunastoletniej pra-
cy w roli fotoreportera i szefa dzia-
łu foto redakcji w Częstochowie. 
Laureat I Nagrody w Konkur-

sie Polskiej Fotografii Prasowej. 
Przez Prezydenta Miasta Często-
chowy uhonorowany został Me-
dalem „Merentibus”.

Jest autorem zdjęć do albumu 
„Chasydzi lelowscy. Spotkania 
w drodze” - publikacji będącej 
owocem kilkuletniego dokumen-
towania tradycyjnych pielgrzy-
mek Chasydów z całego świata do 
grobu Rabina Dawida Bidermana 
w Lelowie. Współtworzył wiele 
innych wydawnictw albumowych, 
m.in. „Almanach Częstochowy”, 
„Małą Encyklopedię Częstocho-
wy” oraz folderów turystycznych. 
Jest autorem zdjęć do publika-
cji reklamowych i kalendarzo-
wych, m.in. do jubileuszowego 
kalendarza Five O’Clock Orche-
stra. Jego zdjęcia trafiły także 
na okładki kilku wydawnictw 
książkowych, publikowane po-
nadto były i są w wielu tytułach 
prasowych: miesięcznikach, ty-
godnikach i dziennikach. Leszek 
Pilichowski ma na swoim koncie 
kilkanaście indywidualnych wy-
staw w Polsce, m.in. w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Częstochowie, 

Jak zwykle pod koniec wa-
kacji, w Częstochowie roz-
strzygnięto miejski kon-

kurs na „Najładniej ukwiecony 
balkon” i „Najładniejszą Dział-
kę Rodzinnych Ogródków 
Działkowych.

Zdaniem konkursowego jury, 
tego lata najładniejsze balkony 
w mieście znajdowały się w dziel-
nicy Parkitka, przy ulicy Okólnej 
i Mościckiego. Za najlepiej zago-
spodarowaną i ukwieconą działkę 
uznano natomiast działkę Ogród-
ków Działkowych ,,Wypalanki”.
Jak informuje Biuro Prasowe 

Urzędu Miasta Częstochowy, do 
udziału w konkursie ,,Najładniej 
ukwiecony balkon 2020” wpły-
nęło 27 zgłoszeń (6 z nich było 
niezgodnych z regulaminem). 
Komisja pod przewodnictwem 
Elżbiety Idczak-Łydżby, pełno-

mocniczki Prezydenta Częstocho-
wy ds. estetyki miasta, przyznała 
dwie pierwsze nagrody po 500 zł 
(brutto) każda – Danucie Walich 
(balkon przy ul. Okólnej) i Janowi 

Rydzyńskiemu (przy ul. Mościc-
kiego) oraz dwie drugie nagrody 
w wysokości 300 zł (brutto) każda 
– Monice Zabielskiej (balkon przy 
ul. Dąbrowskiego) i Edycie Gołę-
biowskiej (przy ul. Okulickiego).
Na konkurs „Najładniejsza 

Działka Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Częstochowie 
2020”wpłynęło 16 zgłoszeń. Ko-
misja – również pod przewodnic-
twem pełnomocniczki Prezydenta 
Częstochowy ds. estetyki miasta – 
oceniała zagospodarowanie dział-
ki, ogólne wrażenie oraz kompo-
zycję nasadzeń.

I nagrodę w wysokości 900 zł 
brutto otrzymali Teresa i Andrzej 
Kapuścik (ROD Wypalanki). Na 
drugim miejscu, z nagrodą 600 
zł brutto znalazła się działka pani 
Moniki Kulińskiej-Bryk (ROD Ty-
siąclecie). Trzecią lokatę (po 450 

zł brutto) zajęli: Danuta Krzyś-
ków-Nowak (ROD Park Piastów) 
oraz Dariusz Siedmilat (ROD 
Rząsawa).
(IBS, fot. UM Częstochowa)

Muzeum Kinematografii w Łodzi 
oraz za granicą – swoje zdjęcia 
zaprezentował m.in. na Między-
narodowym Festiwalu Fotogra-
ficznym „Salve Mater” w Belgii. 
Brał też udział w kilkunastu zbio-
rowych wystawach krajowych i za-
granicznych i wielu konkursach 
fotograficznych, w których jego 
zdjęcia są wyróżniane i nagradzane. 
 
Stoelzle to największy z sześciu 
zakładów należących do austriac-
kiej Stoelzle Glass Group. Firma 
dostarcza na rynek wysokiej jako-
ści, prestiżowe opakowania szkla-
ne dla największych światowych 

marek z branży farmaceutycznej, 
spirytusowej i spożywczej, m.in. 
Cirock, Johny Walker, Belvede-
re, Stock, L’Oreal, czy Yves Ro-
cher. Stoelzle oferuje również 
zaawansowane, najlepszej jakości 
usługi dekorowania szkła, a w za-
awansowanym procesie produk-
cji i dekoracji stawia na ekologię 
- zmniejszenie zużycia energii 
i emisji CO2. W produkcji szkła 
korzysta z materiałów pochodzą-
cych z recyklingu (przy produkcji 
szkła bursztynowego i zielonego), 
a w procesie dekoracji od wielu 
lat używa farb wolnych od metali 
ciężkich.

Stoelzle obecnie zatrudnia 
ponad 1000 osób, co czy-
ni firmę jednym z czołowych 
pracodawców w regionie. 
Stoelzle angażuje się w inicjatywy 
społeczne i wspiera sport, zwłasz-
cza młodzieżowy.
Od 2018 roku jest sponsorem 
tytularnym AZS 2020 Często-
chowa, mistrza i wicemistrza 
Polski formacji młodzieżowych. 
Jest ponadto Złotym Sponso-
rem ekstraklasowego Rakowa 
Częstochowa i Włókniarza Czę-
stochowa. W 2019 roku firma 
była sponsorem głównym ogól-
nopolskiej akcji „Polowanie na 
Smoka” i „Świątecznego Grania 
z Kubą”. Stoelzle stale współpra-
cuje z Fundacją „Zdążyć z Po-
mocą”, Hospicjum Dziecięcym 
w Częstochowie i wieloma in-
nymi, miejskimi organizacjami 
pożytku publicznego i lokalnymi 
szkołami. Na terenie firmy orga-
nizowane są „Dni krwiodawstwa”. 

(Źródło: UM Częstochowa)
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„Finał Miss Polonia Ziemi Częstochowskiej 2020”

W Radomsku powstały fluorescencyjne napisy 
„Odłóż telefon i żyj”

Radomsko podpisało umowy 
na program „In vitro”

Weekend w kajaku? Czemu nie

W Częstochowskim 
Hotelu Arche od-
był się Finał Miss 

Polonia Ziemi Częstochow-
skiej 2020.

Na scenie stanęły 23 kandydatki, 
ubiegające się o koronę najpięk-
niejszej Częstochowianki.
Z powodu panującego COVID-19 
tegoroczne wydarzenie organizo-
wane było bez udziału publiczno-
ści. Finał był transmitowany na 
żywo na internecie.
Wybory Miss Polonia mają blisko 
90-letnią tradycję. Nazwę kon-
kursu, w którym wybierana jest 
najpiękniejsza Polka, wymyślił li-
terat Tadeusz Boy-Żeleński. Lite-
ra nie przypuszczał nawet, że kon-
kurs będzie częścią wydarzenia, 
które osiągnie międzynarodowy 

sukces. Pierwsze wybory zostały 
zorganizowane 27 stycznia 1929 
roku w Warszawie w Hotelu Po-
lonia. 
-„Miss Polonia posiada ogromną 
dozę wdzięku. Ma jasną, polską 

twarz i zgrabną dziewczęcą po-
stać. Bądźmy pewni, że wzbudzi 
zachwyt w Paryżu”- to werdykt 
jury podczas pierwszych wybo-
rów Miss Polonia odbywających 

się w 1929 roku w Warszawie. 
Finał Miss Polonia Ziemi Często-
chowskiej’20 wygrała Wiktoria 
Solecka.
W piątkowy wieczór tytuł otrzy-
mała:

• Wiktoria Solecka - Tytuł Miss 
Polonia Ziemi Częstochow-
skiej;

• Patrycja Leśniewska – I Wi-
cemiss;

• Julia Zgajewska – II Wice-
miss;

• Kamila Galińska – Tytuł miss 
internautów oraz pięknego 
uśmiechu.

Dodatkowo sześć uczestniczek 
otrzymało tzw. „dziką kartę” do 
Półfi nału Ogólnopolskiego. Są to:
• Krystyna Macherzyńska;
• Klaudia Kobis;
• Kornelia Koszczyk;
• Dżesika Małczak;
• Kamila Gasińska;
• Roksana Nierobiś.

GRATULUJEMY! 

(MK, fot. organizatorzy)

W ramach akcji Bez-
pieczne Radom-
sko w mieście tym 

w okolicach 14 przejść dla 
pieszych zostały namalo-
wane fl uorescencyjne na-
pisy „Odłóż telefon i żyj”. 
Już niedługo zaczyna się szkoła, 
dlatego powstały ostrzegawcze 
napisy w ramach akcji Bezpieczne 
Radomsko, realizowanej wspólnie 
przez Urząd Miasta Radomsko, 
Komendę Powiatową Policji w Ra-
domsku i Szkołę Jazdy ELCAR.
- „Inicjatywa ma na celu zwró-

cenie uwagi mieszkańców na 
zachowanie bezpieczeństwa 
na drogach, a szczególnie na 
przejściach uczęszczanych przez 
młodzież. Młodzi ludzie space-
rując ulicą często korzystają 
z telefonów. Zajęci komórką nie 
przywiązują uwagi np. do pra-
widłowego rozejrzenia się przed 
przejściem na drugą stronę ulicy. 
Napisy mają ostrzegać i ograni-
czać takie zachowania”. – mówi 

prezydent Jarosław Ferenc.
W Radomsku w ramach akcji 
prowadzony jest szereg działań 
promujących bezpieczeństwo na 
drodze. Niedawno ogłoszony zo-
stał konkurs na mural, który zlo-
kalizowany będzie na budynku 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, a teraz powstają napisy 
przy pasach. Niebawem także 
przy szkołach powieszone będą 
banery informacyjne. 
(MK, fot. UM Radomsko)

Władze miasta Radom-
sko podpisały umo-
wy z realizatorami 

programu „In vitro”. Dla wie-
lu par jest to jedyna szansa by 
mieć dzieci. 
Program pod nazwą „Dofi nanso-
wanie do leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego dla mieszkańców miasta 
Radomska” będzie realizowany 
przez cztery fi rmy, w których pary 
z Radomska będą mogły starać się 
o dziecko.

Realizatorami są:
• SALVE MEDICA – Łodź 

ul. Szparagowa 10;
• Artvimed - Chrobry, Centrum 

Medycyny Rozrodu - Kraków 
ul. Legendy 3/1;

• GRAVITA Diagnostyka i Le-
czenie Niepłodności - Łódź 
ul. Kniaziewicza 20 A;

• Provita, Centrum Medyczne 
Angelius Provita – Katowice 
ul. Fabryczna 13d.

Do wybranej przez siebie kliniki 
na leczenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego 
(In vitro) mogą zgłaszać się pary, 

które mieszkają na terenie miasta 
Radomska. 
Kryterium kwalifi kującym do za-
biegu jest wiek kobiety. Musi on 
się mieścić w przedziale 20 – 40 
lat. Kobiety do 42-go roku ży-
cia, będą wyjątkowo przyjęte je-
śli spełniają warunki medyczne 
określone w programie. Kwalifi -
kacji będzie dokonywać podmiot 
leczniczy. 
O zakwalifi kowaniu się pacjentów 
do programu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. Pierwszeń-

stwo jednak mają pary ze zdia-
gnozowanym schorzeniem nowo-
tworowym. 
Pary mogą starać się o dofi nan-
sowanie z Urzędu Miasta maksy-
malnie dwa razy. Na jeden zabieg 
przysługuje maksymalne 5000 zł. 
Dofi nansowanie będzie przyzna-
wane uczestnikom programu po 
zatwierdzeniu fi nansowania przez 
Urząd Miasta Radomska. 
Na realizację programu w 2020 r. 
Miasto Radomsko przeznaczyło 
kwotę 100.000,00zł.

(MK, fot. pixabay)

Jeszcze do końca września 
jest szansa, aby skorzystać 
z oferty fi rmy zajmującej 

się organizacją spływów kaja-
kowych po rzekach w regionie 
Częstochowy. „Spływy kaja-
kowe – wartaczestochowa.pl” 
zapraszają do udziału w zor-
ganizowanych wycieczkach 
kajakami lub do wypożyczania 
sprzętu wodnego. 

Przy sprzyjającej pogodzie można 
popłynąć malowniczymi trasami 
zarówno w samej Częstochowie, 
jak i na pobliskich rzekach. Firma 
proponuje spływy Wartą, Liswar-
tą oraz Widawką. Wybrać można 
jedną z pięciu interesujących tras 

i pod opieką wykwalifi kowanych 
specjalistów spędzić czas wolny 
na wodzie.
Jak przekują przedstawiciele fi r-
my, Jura Krakowsko – Wieluńska 
obfi tuje w piękne krajobrazy, czy-
ste powietrze i rzeki, nic tylko ko-
rzystać. Ekipa z doświadczeniem 
zapewnia bezpieczny wypoczynek 
nawet najbardziej wymagającym 
klientom. 
Ze spływów skorzystać można 
mogą zarówno osoby indywidu-
alne, w tym rodziny, jak i grupy 
zorganizowane. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: wartaczestochowa.pl.

(IBS, fot. wartaczestochowa.pl)
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Dwaj złoci medaliści z Mysłowa – gmina Koziegłowy

Uwaga! Akcja szczepienia lisów

Dwaj złoci medali-
ści z Mysłowa, gmi-
na Koziegłowy, Jakub 

Musialik (MGLKS Błękitni 
Mexller Koziegłowy) i Kamil 
Gradek (CCC Team). Swo-
je złote medale zdobyli na 
Mistrzostwach Polski w ko-
larstwie szosowym w jeź-
dzie indywidualnej na czas.  

Pod względem osiągnięć sporto-
wych dla Mysłowskich kolaży ten 
rok jest bardzo wyjątkowy. Jed-
nego roku, a tym bardziej podczas 
jednej imprezy rangi mistrzow-
skiej, tylu sukcesów jeszcze wśród 
sportowców z gminy Koziegłowy 
nie było. Kamil Gradek po raz 
pierwszy triumfował w Błękit-
nych Mexeller Koziegłowy w kate-
gorii Elita, a Jakub Musialik w ka-
tegorii Junior.
Mistrzostwa Polski w jeździe in-
dywidualnej na czas odbyły się 
w Busku-Zdrój, gdzie w kategorii 
Junior wygrał Jakub Musialik, 
wyprzedzając o aż 19 sekund dru-
giego zawodnika na mecie, Ma-
teusza Gajdulewicza z Warszaw-
skiego Klubu Kolarskiego. 22 km 
trasę pokonał w czasie 26 min. 36 
sek. ze średnią prędkością 49,24 
km/h. Natomiast Kamil Gradek 
w kategorii Elita wygrał z prze-
wagą 28 sekund, wyprzedzając 
drugiego w klasyfikacji Macieja 
Bodnara. Na dystansie 44 km 
Kamil miał średnią prędkość  
53,76 km/h.
Kamil Gradek swoją przygodę 
z kolarstwem zaczął w 2004 roku. 
Sukcesy zaczął od najwyższego 
stopnia podium w jeździe indywi-
dualnej na czas w 2012 roku, w ka-
tegorii U23. Natomiast w 2015 r. 
w Elicie wywalczył w tej konku-
rencji srebrny medal, powtarzając 
ten sam sukces w 2019r. 
– „Jestem bardzo szczęśliwy, 
że moja długoletnia praca nie 

poszła na marne. Zostałem Mi-
strzem Polski w jeździe indywi-
dualnej na czas. Cieszę się, że 
moja dyspozycja i dobra forma, 
którą skrupulatnie trenowałem, 
pozwoliła mi osiągnąć zamierzo-
ny cel. W ubiegłym roku prze-
grałem walkę o koszulkę Mistrza 
Polski w TT z Maciejem Bodna-
rem, zdobywając wtedy srebr-
ny medal. To dało mi jeszcze 
większa motywacje do działania 
i solidnego trenowania”. – mówi 
Kamil Gradek, który w tegorocz-
nym Tour de Pologne wywalczył 
na 3 etapie koszulkę najlepszego 
„górala”. 
W 2014 r. wygrał Tour of China 
I i Memoriał Andrzeja Trocha-
nowskiego, a w 2017 r. zwyciężył 
w Ronde van Midden Nederland. 
Dodatkowo może pochwalić się 
udziałem w prestiżowych wyści-
gach tj. Paris Roubaix, Tour des 
Flandres czy Grand Tour-Giro 
d’Italia.
Kamil w młodszych kategoriach 
wiekowych startował w przeła-
jach i MTB. Ze względu na wyso-
ki wzrost miał jednak problemy 
na trasie przy nawrotach. Jego 
wzrost jest jednak atutem w jeź-
dzie na czas na szosie, bo można 
założyć dłuższe korby do roweru, 
co daje pewną przewagę. Oczywi-
ście trzeba być także znakomicie 

przygotowanym wytrzymałościo-
wo. Kiedy Kamil przeszedł do ka-
tegorii U23 nie miał już w Błękit-
nych partnerów do treningu w tej 
kategorii. Przeszedł więc do Kar-
tusii Kartuzy, skąd trafił do grupy 
CCC. Obecnie startuje w grupie 
CCC Team, a po ostatnim sukce-
sie jego notowania na kolarskim 
rynku mocno wzrosły.
Co do Jakuba Musialika to pierw-
szy medal w jeździe indywidu-
alnej na czas . Młody kolaż ma 
już jednak na swym koncie złoty 
i brązowy medal w Mistrzostwach 
Polski w kolarstwie przełajowym 
w kategorii Junior i zwycięstwa 
w zawodach Pucharu Polski w tej 
dyscyplinie.

– „O sukcesie w „czasówce” de-
cyduje przede wszystkim wydol-
ność organizmu i trening. Jakub 
był przygotowany perfekcyjnie. 
Pierwszym akcentem przygo-
towań do szosy były przełaje, 
bo w nich wyrabia się rytmicz-
ną jazdę. Przełaj jest podobny 
w pewnym sensie do „czasówki”, 
bo i tu i tu liczy się jak najszybsze 
pokonanie dystansu” – mówi An-
drzej Chmurzewski, trener Błękit-
nych Mexller Koziegłowy.
– „Trzy dni przed jazdą indywi-
dualną na czas byłem już pewny, 
że Jakub zdobędzie medal. Nie 
wiedziałem tylko jaki. Czasem 
przegrywa się zaledwie jed-
ną tysięczną sekundy, jak było 
to kiedyś w przypadku Kamila 

Gradka. To bardzo boli. Jakub 
pojechał teraz na europejskim 
poziomie osiągając znakomity 
rezultat. Z przyjemnością pa-
trzyło się na jego jazdę. Nie po-
trzebował w trakcie wyścigu 
żadnych wskazówek”- dodaje.
Niestety Jakub nie wystartuje 
w Mistrzostwach Europy w jeź-
dzie indywidualnej na czas, ponie-
waż termin zgłaszania kadrowi-
czów upłynął przed rozegraniem 
Mistrzostw Polski. Pretensje do 
trenera kadry Polski o to, że nie 
zgłosił Jakuba nawet w szerokim 
składzie na tę imprezę, ma trener 
Chmurzewski. 
Na szczęście tytuł mistrza Pol-
ski otwiera jednak zawodnikowi 
z Mysłowa drogę do startu w mi-
strzostwach świata, które mają się 
odbyć na początku października 
we Włoszech. Kamil także będzie 
reprezentował Polskę w mistrzo-
stwach świata.
Jakub Musialik trafił do Błękit-

nych razem z trzema kolegami ze 
szkoły w Mysłowie. Trener Chmu-
rzewski wspomina, że podczas 
pierwszego sprawdzianu na kilo-
metr miał najsłabszy czas z nich 
wszystkich. Jednak ciężka praca 
i wytrwałość przyczyniły się do 
osiągania sukcesów. 
Jak podkreśla trener, zawodnik 
ma żelazne zdrowie. Trzy lata 
temu podczas Wyścigu Szlakami 
Jury Jakub doznał poważnej kon-
tuzji, złamał śródstopie z prze-

mieszczeniem. Skutkiem było 
praktycznie półtoraroczne wyeli-
minowanie z treningów. 
Jakub uczy się od ubiegłego roku 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go w Świdnicy. Od października 
przechodzi do kategorii wiekowej 
U23. W przyszłym roku czeka go 
matura. Być może z SMS-u trafi 
najpierw do amatorskiej grupy 
CCC Development Team, by pod-
nosić swoje umiejętności.
– „W najbliższym sezonie podsta-
wą u Jakuba będzie jeszcze prze-
łaj i przygotowanie do szosy. Tak 
czyni wielu zawodowców. Wielu 
Belgów czy Francuzów wygry-
wających klasyki wywodzi się na 
przykład z przełajów, które wy-
rabiają technikę i wytrzymałość 
szybkościową” – wyjaśnia An-
drzej Chmurzewski.
– Gratuluję obu zawodnikom 
sukcesu. To dla gminy Koziegło-
wy wielkie osiągnięcie. Jesteśmy 
dumni z tak utalentowanych 

sportowców. Gratuluję również 
trenerowi Andrzejowi Chmu-
rzewskiemu. Gmina i Miasto 
Koziegłowy od lat wspiera klub 
Błękitni Koziegłowy i organiza-
cję wyścigów na naszym terenie. 
Byliśmy między innymi dwa razy 
gospodarzem Mistrzostw Polski 
w kolarstwie przełajowym – pod-
kreśla Jacek Ślęczka, Burmistrz 
Gminy i Miasta Koziegłowy. 

(źródło: UMIG Koziegłowy)

Na terenie województwa 
śląskiego w terminie od 
12 do 30 września 2020 

roku zostanie przeprowadzo-
na akcja szczepienia lisów 
przeciw wściekliźnie, która 
odbywa się dwa razy do roku 
na wiosnę i w jesieni.
Śląski Wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii w Katowicach informuje 
o przeprowadzeniu na terenie wo-
jewództwa śląskiego akcji szcze-
pienia lisów wolno żyjących. Spe-
cjalne szczepionki będą zrzucane 
z samolotów z wysokości około 
200 metrów na obszarze ponad 
7316 km2 terenów zielonych.
Średnio na 1 km2 ma zostać roz-
rzuconych do 20 dawek szcze-
pionki, w sumie na terenie całego 
województwa śląskiego zostanie 

wyłożonych 146320 dawek.
Szczepionka zostanie zatopiona 
w małych brunatnych krążkach, 
które będą pachniały „zepsutą 
rybą”. Zapach ten lisy wyczuwa-
ją z odległości ok. 800 metrów. 
Poza lasami szczepionki zostaną 
pozostawione także na innych 
terenach zielonych tj. pola, łąki, 
ogródki działkowe, a nawet parki. 

Tu też apel Śląskiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii do 
mieszkańców województwa o nie-
podnoszenie szczepionek z ziemi. 
Lisy wyczuwając zapach człowie-
ka nie zjedzą dotkniętej kostki. 
Dodatkowo przypomina się, że 
przez dwa tygodnie po przepro-
wadzeniu akcji nie wolno wypro-
wadzać zwierząt domowych na 
tereny niezabudowane.
Szczepienie prowadzone będzie 
na obszarze województwa ślą-
skiego zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie przeprowadzania 
ochronnych szczepień lisów wol-
no żyjących przeciwko wściekliź-
nie (Dz.U.2013. poz.1737).
(MK, fot. pixabay)
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Detektyw wytropi niewiernego męża i sprawdzi 
uczciwość wspólnika
Na hasło „detektyw”, lu-

dzie mają zwykle dwa 
skojarzenia: angielskie-

go dżentelmena, siedzącego 
w fotelu, pytającego fajkę i wy-
korzystującego swój ponad-
przeciętny umysł do rozwią-
zania kryminalnej zagadki lub 
ubranego w płaszcz z podnie-
sionym kołnierzem, w kape-
luszu nasuniętym na oczy jego-
mościa, szpiegującego ludzi na 
ulicy przez dziurkę w gazecie. 
Nic bardziej mylnego. Dobry 
detektyw wyglądem nie może 
się wyróżniać w tłumie.
- Nie możemy rzucać się oczy, 
żadne więc czarne okulary czy 
prochowce z sensacyjnych fil-
mów nie wchodzą w grę – żartu-
je Michał Bernaś, współwłaściciel 
firmy „Detektyw Bernn”, prywat-
ny detektyw z kilkunastoletnim 
stażem. – W tym zawodzie, aby 
być skutecznym, trzeba być nie-
zauważalnym. Musimy mieć 
również bardzo dobrą kondycję, 
bo pracujemy głównie w tere-
nie. Chociaż mamy dwudziesty 
pierwszy wiek i różnego rodzaju 
urządzeń do szpiegowania stale 
przybywa, w tym fachu nic nie 
zastąpi człowieka, a w trakcie 

obserwacji często musimy poko-
nywać wiele kilometrów na no-
gach, czy ukrywać się godzinami 
w lasach.
 
Dobra kondycja fizyczna to nie 
wszystko, co jest niezbędne w za-
wodzie detektywa. Jak opowiada 
Michał Bernaś, nie każdy nadaje 
się do tej pracy. Niezbędna jest 
duża wytrzymałość psychiczna 
i umiejętność panowania nad 
własnymi emocjami i uczuciami.
- W tej pracy widzimy wiele róż-
nych, często nie czarujmy się 
moralnie wątpliwych, a wręcz po 
prostu wstrętnych sytuacji – opo-
wiada częstochowski detektyw. 
- My musimy zachować profe-
sjonalizm, nie wolno nam ulegać 
emocjom. To trudne, ale po pra-
cy musimy zapomnieć to, co wi-
dzieliśmy i starać się normalnie 
żyć, nie przekładając swoich do-
świadczeń zawodowych na życie 
prywatne.
 
Jak przyznaje Michał Bernaś, 
współcześnie coraz częściej 
mamy do czynienia z nieuczci-
wością i oszustwem, stąd co-
raz częściej chcemy sprawdzić 
osoby, z którymi wiąże nas ży-

cie prywatne lub zawodowego. 
Jeszcze kilka lat temu, często-
chowska firma, podobnie jak 
inne, tego rodzaju biura detekty-
wistyczne, zajmowała się głównie 
zleceniami od podejrzewających 
zdradę współmałżonków.
- Oczywiście, zleceń takim nadal 
mamy sporo, ale zdecydowanie 
wyprzedziły je zadania związa-
ne z biznesem i pracą zawodową 
– opowiada detektyw. - Spraw-
dzamy uczciwość aktualnych lub 
przyszłych wspólników bizneso-
wych naszych klientów. Ludzie 
chcą mieć dowody, że ich partner 
w firmie jest uczciwy, a przyszły 
współpracownik czy kontra-
hent wypłacalny. Pozory łatwo 
stworzyć, czasami, by wzbudzić 
zaufanie, wystarczy na bizneso-
we spotkanie podjechać drogą 
limuzyną. My jesteśmy od tego, 
aby sprawdzić, czy nie pochodzi 
ona na przykład z wypożyczalni 
drogich samochodów i nie zosta-
ła wynajęta na godzinę, by stwo-
rzyć pozoru zamożności – dodaje 
Michał Bernaś.
 
Biznesmeni sprawdzający wspól-
ników, to nie jedyni klienci, którzy 
zgłaszają się do biura w związku 

z pracą zawodową. Coraz więcej 
zgłoszeń pochodzi na przykład 
od pracodawców, którzy mają 
podejrzenia co do uczciwości pra-
cowników. Często ich zgłoszenia, 
to prośba o weryfikację zwolnień 
lekarskich. Klienci chcą mieć po-
twierdzenie, że wzięte przez pra-
cownika L4 rzeczywiście wynika 
z choroby, a nie jest ucieczką na 
dodatkowy urlop lub okazją do 
wykonania przez niego kolejnej, 
nielegalnej pracy.
– Oczywiście w dalszym ciągu 
sporo naszych klientów, to mał-
żonkowie, którzy podejrzewają 
swoje żony lub mężów o zdradę 
– mówi Michał Bernaś. – Zleca-
ją nam obserwację głównie te 
osoby, które w wyniku rozwodu 
z nieorzeczoną winą mogą sporo 

stracić przy podziale majątku lub 
będą zobowiązane do płacenia 
wysokich alimentów.
 
Jak podkreśla Michał Bernaś, nie 
ma dwóch takich samych przy-
padków, każdy jest inny, bo inne 
są małżeństwa. Do każdej więc 
sprawy detektyw powinien pod-
chodzić z otwartą głową, niesza-
blonowo, stosując coraz to inne 
techniki obserwacji.
- Rutyna zabija, także w naszym 

zawodzie – opowiada detektyw. 
- Musimy realizować zamówie-
nia indywidualnie, zapominając 
o wcześniejszych doświadcze-
niach. W tym zawodzie pewnie 
jak w każdym ważne jest również, 
aby stale się dokształcać. Zmie-
niają się przecież techniki pracy, 
a także przepisy prawa, zgod-
nie z którymi możemy działać. 
 
Potrzeba, a może moda na 
szpiegowanie innych powo-
duje, że na rynku roi się od 
firm oferujących sprzęt do 
obserwacji, podsłuchiwania 
czy fotografowania z ukrycia. 
 
- Nie radzę z niego korzystać – 
przestrzega detektyw .— To nie-
legalne. Jeżeli już musimy kogoś 

sprawdzić, lepiej wynajmijmy 
profesjonalistę. On będzie wie-
dział, jak zgodnie z prawem to 
zrobić, a w razie sprawy sądo-
wej, on i zebrane przez niego 
materiały mogą posłużyć, jako 
dowody. 

(IBS, fot. pixabay)

Detektyw BERNN
Częstochowa, al. NMP 31/5
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REKLAMA Pracownicy delegowani w Polsce 
z większymi prawami

Zmiany w przepisach na 
korzyść pracowników 
delegowanych w Polsce 

wprowadziła Ustawa z dnia 24 
lipca 2020 r. o zmianie ustawy 
o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług 
oraz niektórych innych ustaw. 

To efekt zmian w przepisach unij-
nych. Ustawa wdraża w ten sposób 
do polskiego porządku prawne-
go dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady UE (2018/957 
z dnia 28 czerwca 2018 r.)
Dyrektywa, a w ślad za nią ustawa 

mają na celu rozwiązanie proble-
mu nieuczciwych praktyk związa-
nych z delegowaniem pracowni-
ków.

Pełne wynagrodzenie…
Ustawa rozszerza zakres warun-
ków zatrudnienia gwarantowa-
nych pracownikowi delegowane-
mu do Polski przez zagraniczny 
podmiot.
Przepisy przewidują zmiany zwią-
zane z tzw. zamkniętym katalo-
giem warunków zatrudnienia. Po 
pierwsze pracodawca zapewnia 
pracownikowi delegowanemu 
pełne wynagrodzenie obowiązu-
jące w Polsce wraz ze wszystkimi 
jego obowiązkowymi składnikami 
oraz należności na pokrycie kosz-
tów podróży służbowych wykony-
wanych podczas delegowania.

Dotychczas pracodawca delegują-
cy do Polski był zobowiązany do 
zapewnienia minimalnego wyna-
grodzenia za pracę
… przez określony czas
Wspomniany powyżej zamknięty 
katalog warunków zatrudnienie 
obowiązuje przez 12 miesięcy (lub 
18 miesięcy – w przypadku złoże-
nia przez pracodawcę delegujące-
go tzw. umotywowanego powia-
domienia).
Po upływie 12 miesięcy delegowa-
nia (lub 18 miesięcy) pracodawca 
zapewnia pracownikowi delego-
wanemu niemal wszystkie wa-

runki zatrudnienia nie mniej ko-
rzystne niż wynikające z Kodeksu 
pracy oraz innych przepisów 
regulujących prawa i obowiązki 
pracowników - a nie zamknięty 
katalog warunków zatrudnienia 
jak było dotychczas.
Najszerszy katalog gwaranto-
wanych warunków zatrudnie-
nia dotyczy pracowników tym-
czasowych delegowanych do 
Polski, którym należy zapewnić 
od pierwszego dnia delegowania 
wszystkie warunki zatrudnienia 
gwarantowane krajowym pra-
cownikom tymczasowym, w tym 
wynikające m.in. z zakładowych 
układów zbiorowych, regulami-
nów i statutów, w tym również 
warunki zakwaterowania, jeżeli 
są one zapewniane pracownikom 
krajowym. (MRPiPS)
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców
Od 1 września rodzicom 

i opiekunom przysłu-
guje dodatkowy zasi-

łek opiekuńczy w przypadku 
zamknięcia placówek zapew-
niających opiekę oraz w przy-
padku niemożności zapew-
nienia opieki przez żłobek, 
klub dziecięcy, przedszkole, 
placówkę pobytu dziennego 
oraz inną placówkę lub pod-
miot zatrudniający dzien-
nych opiekunów z powo-
du czasowego ograniczenia 
funkcjonowania tych placó-
wek w związku z COVID-19. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy będzie przysługiwał 
do 20 września tego roku.
Oto podstawowe informacje na 
jego temat przygotowane przez 
resort pracy:

W jakim przypadku przysługi-
wał będzie dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
będzie przysługiwał:
• w przypadku zamknięcia 

żłobka, przedszkola, szkoły 
lub klubu dziecięcego 
z powodu COVID-19, do 
którego dzieci lub osoby 
dorosłe niepełnospraw-
ne uczęszczały, oraz

• w przypadku niemoż-
ności zapewnienia opie-
ki przez żłobek, klub 
dziecięcy, przedszkole, 
placówkę pobytu dzien-
nego oraz inną placów-
kę lub podmiot zatrudnia-
jący dziennych opiekunów 
z powodu czasowego ograni-
czenia funkcjonowania tych 
placówek w związku z CO-
VID-19.

Komu przysługiwał będzie do-
datkowy zasiłek opiekuńczy?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
w przypadku zamknięcia lub 
ograniczonego funkcjonowania 
placówek przysługiwać będzie tak 
jak dotychczas:

• rodzicom dzieci w wieku do 
lat 8,

• ubezpieczonym rodzicom 
dzieci:

• do 16 lat, które mają orzecze-
nie o niepełnosprawności,

• do 18 lat, które mają orzecze-
nie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności,

• do 24 lat, które mają orzecze-
nie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

• ubezpieczonym rodzicom 
lub opiekunom osób pełno-
letnich niepełnosprawnych, 
zwolnionym od wykonywa-
nia pracy z powodu koniecz-
ności zapewnienia opieki nad 
taką osobą.

Moje dziecko za miesiąc koń-
czy 8 lat, czy przysługiwał 
mi będzie dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy?
Tak, dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy przysługiwał będzie rodzicom 
dzieci do ukończenia 8. roku ży-
cia.
W jakim okresie dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy będzie 
przysługiwał?
Zgodnie z projektem rozporzą-
dzenia Rady Ministrów dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy będzie 

przysługiwać od 1 do 20 września 
2020 r.
Jeżeli szkoła, przedszkole lub 
żłobek, do którego uczęszcza 
moje dziecko, zostanie za-
mknięte np. 10 września, to od 
tego czasu mam prawo do do-

datkowego zasiłku opie-
kuńczego?
Tak, dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy będzie przysłu-
giwał.
Jakie są zasady przyzna-
wania dodatkowego za-
siłku?
Zasady te pozostają bez 
zmian, czyli obowiązuje:
• złożenie oświadczenia 

u pracodawcy (wzór oświad-
czenia na stronie ZUS)

• złożenie oświadczenia w ZUS 
(osoby prowadzące działal-
ność pozarolniczą)

Czy dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy wlicza się do limitu 
przyznawanego na tzw. ogól-
nych zasadach 60 dni zasiłku 
opiekuńczego w roku kalenda-
rzowym?
Nie wlicza się.
Co jest podstawą do wypłaty 
dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego?
Zasady dokumentowania prawa 
do dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego nie zmieniły się. Aby otrzy-
mać dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy wystarczy złożyć u swojego 
płatnika składek, np. pracodaw-
cy, zleceniodawcy – oświadcze-
nie o sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem. Oświadczenie to jest 
jednocześnie wnioskiem o dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy. Osoby 
prowadzące działalność poza-
rolniczą składają oświadczenie 
w ZUS. Oświadczenie można zło-
żyć w dowolnym momencie, ale 
trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS 
albo płatnik składek nie wypłaci 
zasiłku.
(Źródło:MRPiPS)
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Pielęgniarki i ratownicy medyczni pilnie poszukiwani
Ostatnie miesiące wyraź-

nie pokazały, jak ważna 
jest w życiu całego spo-

łeczeństwa służba zdrowia. 
Bez lekarzy, ale także pielę-
gniarek i pielęgniarzy oraz ra-
towników medycznych walka 
z koronawirusem, który od 
wiosny zagraża nam wszyst-
kim, nie byłaby możliwa. 
Aby skutecznie ratować ludzkie 
życie i pomagać chorym wracać 
do zdrowia, niezbędny jest od-
powiednio przeszkolony i wy-
kształcony personel medyczny. 
W ciągu minionych miesię-
cy stale przekonujemy się, jak 
bardzo deficytowy jest zawód 
pielęgniarki i pielęgniarza oraz 
właśnie ratownika medycznego. 

Jak pokazują badania, średnia 
wieku pielęgniarek w Polsce to 
obecnie 48 lat. Chociaż w ran-
kingach zaufania publicznego 
zawód ten plasuje się wysoko, to 
jednak nie przekłada się to na 
postrzeganie go przez młodzież 
jako atrakcyjnego pod wzglę-
dem finansowym i prestiżowym. 
Nowoczesne formy kształcenia 
oraz stale poszerzająca się ofer-
ta Wyższej Szkoły Planowania 
Strategicznego w Dąbrowie Gór-
niczej mogą to zmienić. Uczel-
nia od lat stawia na wysoki po-
ziom kształcenia pracowników 
służby zdrowia, aby zapewnić 
swoim absolwentom doskona-
łe przygotowanie do zawodu. 
Wprowadzenie metody kształce-

nia studentów na kierunku pie-
lęgniarstwo w centrum symulacji 
medycznej ma za zadanie uatrak-
cyjnienie oraz unowocześnienie 
tego zawodu. Dodatkowo znaczą-
co w pływa na jakość kształcenia, 
lepsze przygotowanie absolwen-
tów do samodzielnej pracy, a co 
za tym idzie zwiększenie zain-
teresowania tym kierunkiem. 
W ramach projektu realizowa-
nego ze środków UE Wyższa 
Szkoła Planowania Strategicz-
nego utworzyła sale pielęgniar-
stwa wysokiej wierności, w tym 
sale egzaminacyjne OSCE prze-
znaczone do realizacji zaawan-
sowanych scenariuszy symu-
lacyjnych . Pomieszczenia te 
w sposób zbliżony do rzeczywistej 
Sali intensywnej terapii zostały 
wyposażone w sprzęt medyczny 
oraz techniczny Zainstalowany 
system komputerowy i stano-
wiska sterowania symulatora-
mi umożliwią realizację zajęć 
na najwyższym poziomie. Z ko-
lei sprzęt audio-video zapewnia 
obiektywną ocenę studenta oraz 
wielokrotną możliwość odtwo-
rzenia tego samego przypadku. 
Nowo powstałe CSM znajduje się 
w siedzibie Uczelni w Dąbrowie 
Górniczej (przeznaczono w tym 
celu całe piętro). Dotychczasowe 
pomieszczenia administracyj-
ne zamieniły się w sale ćwiczeń 

z zakresu ALS, BLS, Umiejętno-
ści pielęgniarskich, Umiejętności 
technicznych oraz Opieki pielę-
gniarskiej. Wszystkie pomiesz-
czenia zostały wyposażone w naj-
wyższej klasy sprzęt medyczny 

a prawdziwych pacjentów zastą-
piły symulatory wysokiej wierno-
ści osób dorosłych oraz niemow-
ląt. Za prawidłową realizację zajęć 
odpowiedzialna jest przeszkolona 
w tym celu doświadczona kadra.
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Uczelnie szykują się do inauguracji wyjątkowego roku akademickiego

To z pewnością nie bę-
dzie zwykły rok aka-
demicki. Uczelnie 

przygotowują różne scena-
riusze tego, jak zorganizo-
wać pracę w dobie pandemii. 

Szkoły wyższe szykują się na dru-
gą falę zachorowań. Z informacji, 
które opublikował m.in. „Dzien-
nik Gazeta Prawna” wynika, że 
od nowego roku akademickiego 
nie przewidują one masowych 
powrotów studentów do sal wy-
kładowych.

Do 30 września obowiązuje roz-
porządzenie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Zakła-
da ono, że zajęcia dla studentów 
i doktorantów powinny odbywać 
się zdalnie wszędzie tam, gdzie 
to tylko możliwe. Resort zapo-

wiedział, że wypowie się na temat 
organizacji bezpiecznego nowego 
roku akademickiego, ale wyraźnie 
zaznacza, iż uczelnie mają sze-
roką autonomię to one ostatecz-
nie będą decydowały, jaki model 
kształcenia wybiorą. 

Już wiosną resort nauki, sugero-
wał, by uczelnie opracowały wła-
sne zasady organizacji pracy po 
pierwszym października. Zgod-
nie z wytycznymi ministerstwa, 
zasady te powinny uwzględniać 
zarówno przepisy dotyczące obo-
strzeń, jak i przebieg epidemii na 
obszarze działania uczelni. 

Zdaniem przedstawicieli resortu, 
to właśnie władze uczelni mają 
najlepsze rozeznanie w zakresie 
faktycznej możliwości realiza-
cji kształcenia zdalnego, a także 

wiedzę o specyfice kierunków, na 
których kształcenie w części musi 
odbywać się w formie tradycyjnej. 
Jak dotąd, większość szkół wyż-
szych opowiedziała się za hybry-
dowym systemem studiów. 
Zajęcia w wielu największych 
uczelniach od 1 października od-
bywać się mają w trybie miesza-
nym: wykłady – online, a ćwi-
czenia i warsztaty – stacjonarnie.  
W wielu uczelniach zajęcia wy-
łącznie w trybie tradycyjnym 
przewidziano jedynie dla studen-
tów pierwszego roku, które po-
zwolą im poznać działanie uczelni. 

Nawet te uczelnie, które nie prze-
widują zajęć online, zaznaczają, 
że organizacja pracy może ulec 
zmianie w zależności od sytuacji 
epidemicznej w kraju. 
(red, fot. pixabay)
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Trwa rekrutacja na Uni-
wersytecie Rolniczym 
w Krakowie. Na wybrane 

kierunki studiów nabór stu-
dentów prowadzony będzie 
nawet do 30 września.

Wśród kierunków na studia STA-
CJONARNE I stopnia, na które 
można się jeszcze zapisywać zna-
lazły się m.in: architektura krajo-
brazu, biologia stosowana, biogo-
spodarka, ekonomia, gospodarka 
przestrzenna, geodezja i karto-
grafia, inżynieria i gospodarka 
wodna, inżynieria środowiska, 
leśnictwo, ochrona środowiska, 
ogrodnictwo, odnawialne źródła 
energii i gospodarka odpada-
mi, rolnictwo, sztuka ogrodowa, 
technologia żywności i żywienie 
człowieka, zarządzanie i inżynie-
ria produkcji, zarządzanie, zoo-
technika oraz na NIESTACJO-
NARNE m.in.: biogospodarka, 
ekonomia, geodezja i kartografia, 
gospodarka przestrzenna, in-
żynieria środowiska, leśnictwo, 
ogrodnictwo, odnawialne źródła 
energii i gospodarka odpadami, 
ochrona środowiska, rolnictwo, 
sztuka ogrodowa, transport i lo-
gistyka, technologia żywności 
i żywienie człowieka, techni-
ka rolnicza i leśna, zarządzanie 
i inżynieria produkcji, zootech-
nika, zarządzanie. Szczegółowe 

informacje na temat rekruta-
cji www. rekrutacja.urk.edu.pl  

Uczelnia w roku akademickim 
2020/2021 oferuje kandydatom 
na studia naukę na 31 kierunkach 
(w tym 2 prowadzone wyłącznie 
w języku angielskim i 6 prowadzo-
nych zarówno w języku polskim 
jak i angielskim) i 73 specjalno-
ściach. W ofercie Uczelni znajdu-
je się także Szkoła Doktorska oraz 
studia podyplomowe, w tym MBA.  

Uniwersytet przygotował 3510 
miejsc na studiach stacjonarnych, 
z czego 2154 miejsca na studiach 
stacjonarnych I stopnia i 1356 
miejsc na studiach stacjonarnych 
II stopnia. Zakres postępowania 
kwalifikacyjnego na studia stacjo-
narne i niestacjonarne I stopnia 
obejmuje konkurs świadectw doj-
rzałości z poszczególnych przed-
miotów na poziomie podstawo-
wym lub rozszerzonym. 

Na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne II stopnia – rekrutacja 
odbywać się będzie na podstawie 
oceny określonej na dyplomie 
ukończenia studiów, a w przypad-
ku, gdy będzie ona nierozstrzy-
gająca – na podstawie średniej 
arytmetycznej z ocen wykazach 
w suplemencie.

Na Uniwersytecie Rolniczym stu-
diuje obecnie 7794 studentów 
(6159 na studiach stacjonarnych 

i 1635 na niestacjonarnych- stan 
na grudzień 2019) oraz 167 cu-
dzoziemców. 

W ubiegłym roku akademickim 
największą popularnością na stu-
diach stacjonarnych I stopnia cie-
szyły się: dietetyka, technologia 
żywności i żywienie człowieka, 
biotechnologia, ekonomia, trans-
port i logistyka oraz odnawialne 
źródła energii i gospodarka odpa-
dami.

Ostatnie wolne miejsca na Uniwersytecie Rolniczym
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Wrzesień to czas ak-
tywności motyli ćmy 
bukszpanowej, czas 

niepokoju o nasze ogrody. Czy 
gąsienica także u nas zniszczy 
bukszpan, a może i inne ro-
śliny? Czy stosować popular-
ne środki chemiczne i czy nie 
osłabią jeszcze bardziej znisz-
czonych bukszpanów? Czy 
będę w stanie uratować wie-
loletnie bukszpany? Co robić? 
Pytań rodzi się wiele…
Odpowiadając na powyższe py-
tania, należy przede wszystkim 
przygotować się na to, że ćma 
bukszpanowa (łac. Cydalima per-
spectalis) będzie już z nami za-
wsze. W Polsce nie ma naturalne-
go wroga i musimy walczyć z nią 
sami. Jedynym jej wrogiem jest 
szerszeń azjatycki.

POZNAJMY ĆMĘ BUKSZPA-
NOWĄ I JEJ GĄSIENICE.
Motyl. Rozpiętość skrzydeł osob-
ników dorosłych dochodzi do 
46 mm. Występują dwie formy 
barwne. Najczęściej spotykane 
są osobniki o białych skrzydłach 
z ciemną obwódką wokół. Drugą 
formę stanowią motyle jasno-
brązowe z fioletowym połyskiem. 
U obu form na skrzydle występuje 
jasna plamka w kształcie półksię-
życa. Motyle odżywiają się nekta-
rem i sokami roślin, nie stanowią 
bezpośredniego zagrożenia dla 
bukszpanów. Prawdziwym zagro-
żeniem są gąsienice ćmy buksz-
panowej. Zastosowanie pułapek 
lepowych pozwoli na monitoring 
liczebności motyli, a także na 
ograniczenie ich ilości. Motyle 
latają od kwietnia lub maja do 
września, a nawet do październi-
ka, jeżeli pogoda jest sprzyjająca.
Gąsienice. Młode gąsienice są 
koloru zielonego z brązowymi 
podłużnymi liniami, słabo owło-
sione. Dorastają do 35 - 44 mm 
długości. Głowa jest czarna. Po-
czątkowo larwy żerują wyjadając 
delikatniejsze fragmenty z górnej 
strony liści, powodując ich zasy-
chanie. Starsze gąsienice zjadają 
całe liście i pędy ogałacając rośli-
nę z liści i powodując jej zamiera-
nie.
ZWALCZANIE GĄSIENICY 
ĆMY BUKSZPANOWEJ.
Do walki stosuje się insektycyd 
biologiczny, bezpośrednio prze-
znaczony do profesjonalnego, se-
lektywnego zwalczania gąsienicy 
ćmy bukszpanowej, zawierający 
Bacillus thuringiensis var. Aiza-
wai szczep ABTS-1857. Żołądko-
we działanie środka na gąsienice 
wymaga starannego pokrycia su-
chego bukszpanu cieczą użytkową 
preparatu, wiedzą o tym doświad-
czeni ogrodnicy i sprzedawcy. 
Oprysku nie należy wykonywać 
w razie spodziewanego opadu 

deszczu i do 6 godzin po opadach. 
Po spożyciu środka gąsienice 
przestają żerować, a następnie 
giną w ciągu 1-3 dni. Powtórne 
zastosowanie preparatu jest moż-
liwe po upływie 6 dni.
WAŻNE!
Nie należy usuwać krzewów bez 
uprzedniego sprawdzenia, czy 
dany krzew faktycznie obumarł. 
W tym celu należy zadrapać ga-
łązkę. Jeśli w miejscu zadrapania 
ukaże się kolor brązowy, a gałązka 
jest sucha, bukszpan należy usu-
nąć. Natomiast jeśli zobaczymy 
odcień zielony, gałązka jest wil-
gotna, mamy bardzo dużą szansę 
na odbudowę osłabionego buksz-
panu, ale musimy mu pomóc. Po-
mogą nam w tym dwa preparaty 
TOPBUXUS HEALTH-MIX oraz 
TOPBUXUS GROW
REGENERACJA BUKSZPANU.
Ważnym działaniem w odbudo-
wie bukszpanu jest jego wzmoc-
nienie i odżywienie. Chcąc, by 
szybko powróciła świetność 
bukszpanu, niezbędne jest zasto-
sowanie dwóch specjalistycznych 
preparatów do jego pielęgnacji:
Preparat, który należy zastoso-
wać po zwalczeniu gąsienic oraz 
zawsze po cięciu bukszpanu, to 
środek dolistny, TOPBUXUS-
-HEALTH-MIX wyróżniony 
w Polsce dwoma Złotymi Meda-
lami w 2018r i 2017r. Międzyna-
rodowych Targów w Poznaniu. 
Topbuxus Health-mix jest prepa-
ratem w 100% na naturalnej bazie 
z zawartością pierwiastków ślado-
wych. Wzmacnia komórki roślin, 
poprawia sprężystość. Zatrzymu-
je i likwiduje choroby grzybowe. 
Stosowany regularnie uodparnia 

na Cylindrocladium buxicola, 
najgroźniejszą chorobę bukszpa-
nu. Dzięki niemu liście stają się 
zielone i błyszczące. Bezpieczny 
dla ludzi, zwierząt i owadów. Wy-
dajny, łatwy w użyciu, do upraw 
w gruncie i donicy.
W pielęgnacji bukszpanu niezbęd-
ne jest także nawożenie krzewów 
preparatem TOPBUXUS GROW. 
Topbuxus Grow jest idealnym, 
w pełni zbilansowanym, podsta-
wowym nawozem dla bukszpa-
nów. Krzewy te są specyficznymi 
roślinami, potrzebują w odpo-
wiednim czasie, odpowiedniej 
ilości siarki, magnezu, wapnia 
i potasu. Prawidłowy stosunek 
NPK jest niezbędny. Topbuxus 
Grow jest nawozem, który speł-

Czy ćma bukszpanowa zagraża także innym roślinom?
nia te wszystkie wymagania. 
Szybko wchłaniany przez rośliny 
sprawia, że efekty są widoczne 
w krótkim czasie. Odpowied-
nio odżywia bukszpany podczas 

wzrostu, utrzymuje krzew zdrowy 
i bez żółtych liści. Topbuxus Grow 
jest również bezpieczny dla ludzi, 
zwierząt i owadów. Wydajny, ła-
twy w użyciu, do upraw w grun-

cie i donicy. Preparaty te stoso-
wane są z powodzeniem przez 
profesjonalistów i miłośników 
ogrodów na całym świecie nawet 

w przypadku bardzo zniszczonych 
bukszpanów.
PO CZYM POZNAĆ ŻEROWA-
NIE?
Przyglądając się krzewom można 
dostrzec: obgryzione brzegi liści, 
zjedzone całe liście, pozostawio-
ne grudy odchodów, spustosze-
nie na krzewach, krzewy pokryte 
przędzą, zamieranie, usychanie 
w konsekwencji uszkodzenia ro-
śliny.
Czy stosować chemiczne środki 
ochrony roślin? Z całą pewnością 
wybór najpierw powinien paść na 
naturalne preparaty, byśmy nie 
przyczyniali się do kolejnych strat 
i gorszego stanu słabych roślin. 
Każdy może dokonać analizy „za 
i przeciw”, należy wziąć pod uwa-
gę wpływ na pożyteczne organi-
zmy, zaleganie w glebie i wodzie, 
biokumulację w łańcuchu pokar-
mowym i wiele innych.
Czy gąsienice mogą zniszczyć 
inne rośliny niż bukszpan? Tak, 
gąsienice te, w przypadku bra-

ku krzewów bukszpanu atakują 
rośliny wrzosowate: azalie, ro-
dodendrony, nie gardzą trzmie-
liną, laurowiśnią, irgą, a nawet 
ostrokrzewem. Musimy być czuj-
ni i kontrolować stan roślin.
Więcej informacji na temat pielę-
gnacji bukszpanu na: 
www.centrumzieleni.eu
Wszystkie wymienione preparaty 
do pielęgnacji bukszpanu dostęp-
ne są w sklepie ogrodniczo – zoo-
logicznym „OSKAR” przy Alei Po-
koju 4 w Częstochowie.
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 
NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHO-
WANIEM SZCZEGÓLNYCH 
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. 
PRZED UŻYCIEM NALEŻY 
PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ.
(fot. PIXABAY)

Ogrody

Topbuxus GrowTopbuxus Grow

Topbuxus Health-mixTopbuxus Health-mix

3136REKLAMA



gazetaregionalna.com14 NR 65 Piątek 4 września 2020Dożynki

Sytuacja epidemiczna spo-
wodowała, że także tra-
dycyjnie odbywające się 

w pierwszy weekend września 
Ogólnopolskie Dożynki Jasno-
górskie i towarzysząca im co 
roku Krajowa Wystawa Rolni-
cza będą przebiegać nie tak jak 
w poprzednich latach.
 
Najważniejsza zmiana dotyczy 
wystawy, którą przygotowuje 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Częstochowie. W po-
przednich latach stanowiska wy-
stawiennicze ustawiano w Alei 
NMP. W tym roku stoiska poja-
wią się na terenie parkingów ja-
snogórskich.
 
Dożynki Jasnogórskie i towarzy-
sząca im Wystawa Rolnicza co 
roku przyciągają tysiące uczest-
ników i zwiedzających. Jak się 
szacuje, teren rolniczej ekspozycji 
w każdy pierwszy weekend wrze-
śnia odwiedza około 100 tysięcy 
osób. Mimo zmienionej sytuacji, 
organizatorzy liczą na dużą fre-
kwencję również w tym roku. 
Tegoroczna, dwudziesta dzie-
wiąta już Krajowa Wysta-
wa Rolnicza odbywać się bę-
dzie w dniach 5-6 września. 
W programie dwudniowej im-
prezy przewidziano między in-

nymi.: Targi Nasienne, Targi 
Paszowe i Pszczelarskie, Wysta-
wę Przedsiębiorczości i Maszyn 
Rolniczych, Kiermasz Kwiatów 
i Krzewów Ozdobnych, prezen-
tacje Lokalnych Grup Działania 
oraz Odnawialnych Źródeł Ener-
gii. Ekspozycji towarzyszyć będą 
również prezentacje artystyczne. 
Ponadto rolnikom doradzać 
będą pracownicy naukowi insty-
tutów branżowych resortu rol-
nictwa oraz eksperci z MRiRW, 
ARiMR, KOWR, CDR, KRUS, 
KRiR, a także banków ob-
sługujących wieś i rolnictwo. 
Jak zapewniają organizatorzy, 
wystawa będzie tak przygotowa-
na, aby zapewnić jej uczestnikom 
i widzom pełne bezpieczeństwo, 
również zdrowotne. Wszędzie 
mają być przestrzegane nakazy 
sanitarne, a stoiska wystawien-
nicze będą ustawione z zachowa-
niem bezpieczne, dwumetrowej 
odległości.
XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza 
usytuowana będzie na parkingu 
klasztornych, za Domem Piel-
grzyma. 
Uczestnicy ekspozycji zaczną 
przygotowywać swoje stano-
wiska już w piątek, 4 września, 
jednak oficjalnie wystawa zosta-
nie otwarta w sobotę, 5 września 
o godzinie 9. Uroczystej inaugu-

racji ekspozycji rolniczej dokona 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jan Ardanowski wraz z księ-
dzem biskupem Edwardem Bia-
łogłowskim – Delegatem Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. 
Krajowego Duszpasterstwa Rol-
ników i Pszczelarzy. Honorowy 
patronat nad wystawą objął Pre-
zydent RP Andrzej Duda.
Po zwiedzeniu wystawy, zapro-
szeni goście, w asyście Orkiestry 
Dętej z Mykanowa przemaszeru-
ją na Jasną Górę. Tego samego 
dnia w Bazylice Jasnogórskiej 
o godzinie 16.30 wystąpi Zespół 
Pieśni i Tańca Śląsk”. Wieczorem, 
o godzinie 22 odbędzie się patrio-
tyczny koncert muzyki klasycznej 
poświęcony 100. rocznicy Bitwy 

Warszawskiej.
Krajowa Wystawa Rolnicza czyn-
na będzie oczywiście także przez 
całą niedzielę, 6 września. Tego 
dnia odbędzie się jak co roku 
uroczysta Msza Dożynkowa na 

Błoniach Jasnogórskich. Trady-
cyjnie na Ogólnopolskie Dożynki 
Jasnogórskie z wieńcami i darami 
w postaci płodów rolnych przybę-
dą rolnicy z całego kraju. Począ-
tek nabożeństwa godzina 11. (red)

Tegoroczne dożynki na Jasnej Górze będą wyglądać nieco inaczej
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Idzie jesień, czas na wrzosy
Wrzos to kwiat, który 

chyba najbardziej 
kojarzy się z końcem 

lata. Rośliny te mogą stać się 
ozdobą każdego, nawet nie-
wielkiego ogródka, a także bal-
konu. Świetnie prezentują się 
samodzielnie lub jako część 
zaaranżowanego skalniaka. 
To bardzo dekoracyjne rośliny 
i można z nich stworzyć na-
prawdę piękne kompozycje. 
Ważna informacja na każdego 
amatora ogródka jest też taka, 
że roślina ta jest łatwa w upra-
wie, szybko rośnie i kwietnie 
nawet do późnej jesieni.

Na uprawę wrzosów idealnie na-
dają się nasłonecznione stanowi-
ska z kwaśnym podłożem. Dobrze 
na nasadzenie wrzosu wybrać sta-
nowisko suche i przepuszczalne. 
Kwiaty te bowiem kiepsko rosną 
na podłożach podmokłych, gdyż 
ich korzenie szybko zaczną gnić 
w nadmiarze wody. Wrzosy nie 
powinny być sadzone w zagłębie-
niach terenu, gdzie może zbierać 

się woda. Wrzosowisko najlepiej 
tworzyć na górkach i wzniesie-
niach, gdzie wilgoć się nie utrzy-
muje. Do ich uprawy nie nadają 
się ciężkie i nieprzepuszczalne 
podłoża. Rośliny te lubią rów-
nież miejsca osłonięte od wiatru, 
szczególnie od mroźnego wiatru 
zimą.
Wrzosy kupić można i sadzić wła-
ściwie przez cały rok. Najlepiej 
jednak zakładać wrzosowiska pod 
koniec lata. Wysoka wilgotność 
i łagodniejsze temperatury spra-
wiają, że wrzosy zdążą się ukorze-
nić przed zimą. 
Pielęgnacja wrzosów nie jest 

skomplikowana. Podlewamy 
grunt tak, aby jak najmniej zra-
szać liście. Po posadzeniu podle-
wamy regularnie. W następnym 
roku, gdy rośliny są już dobrze 
ukorzenione, stosujemy znacznie 
mniej wody. Ważne jest, aby nie 
podlewać wrzosów twardą wodą, 
która może zmienić odczyn gleby 
na zasadowy. Rośliny podlewamy 
wczesnym rankiem lub wieczo-

rem. 
Wrzosy są mało wymagające, je-
śli chodzi o składniki odżywcze. 
Dlatego wystarczy nawieźć je raz 
w roku, wczesną wiosną.
Przycinanie wrzosów jest nie-
zbędne. Poprawia zagęszczenie 
roślin i gwarantuje obfite kwitnie-
nie w następnym sezonie. Z kolei 
niecięte wrzosy szybko się starze-
ją i marnieją. Większość odmian 
przycina się wczesną wiosną na 
wysokości poniżej przekwitłych 
kwiatów. Wrzosy są dość odporne 
na niską temperaturę. Mimo to 
również je warto okryć na zimę. 
Najlepszym materiałem do okry-

cia roślin są gałązki iglaste. Można 
również stosować agrowłókninę, 
siatkę jutową lub tkaninę cieniu-
jącą z tworzywa sztucznego. Siat-
ka cieniująca zabezpieczy również 
przed zbyt szybkim rozpoczęciem 
wegetacji, gdy słońce zaczyna 
operować na wiosnę. Ważne: 
wrzosowiska nie wolno okrywać 
liśćmi, folią czy słomą.
(Źródło: twojogrodek.pl)

Dożynki
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Posadzka żywiczna w sali konferencyjnej
Jeżeli masz przed sobą wy-

zwanie dotyczące aran-
żacji wnętrza w biurze, 

a dokładniej sali konferen-
cyjnej – oto doskonała szan-
sa, na zapoznanie się z za-
letami posadzki żywicznej. 
Ten materiał nie traci na 
popularności, a to głównie 
dlatego, że posiada wiele za-
let, które warto wykorzystać 
w aranżowanej przestrzeni.  

Posadzka żywiczna – zalety
Jeżeli urządzamy salę konferen-
cyjną, w której spotkania będą 
odbywały się naprawdę często 
– posadzka żywiczna wydaje się 
idealnym rozwiązaniem. Jej trwa-
łość jest niesamowicie wysoka, 
a dodatkowo – nie jest ona nara-
żona na uszkodzenia mechanicz-
ne. Nie musimy więc obawiać się 

ciężkich, masywnych stołów bądź 
krzeseł. Posadzka żywiczna w zu-
pełności sobie z tym poradzi. Czę-
ste użytkowanie podłogi nie wpły-
nie na jej wizualny stan – właśnie 
dlatego jest to najlepsze opcja dla 
pomieszczeń, w której pracuje 
wiele osób.

Posadzka żywiczna to także ide-
alne rozwiązanie dla alergików. 
Jest bardzo prosta w czyszczeniu 
– wystarczą bardzo łagodne de-
tergenty, by odpowiednio oczy-
ścić podłogę z kurzu i brudu. Co 
może znaleźć się pod posadzką 
żywiczną? Właściwie większość 
materiałów – drewno, beton czy 
ceramiczne płytki. Właśnie dlate-
go, to idealne rozwiązanie, jeżeli 
kochamy drewniane elementy, 
ale boimy się, że nie jest to su-
rowiec odpowiedni do tak często 

użytkowanego pomieszczenia. 

Z czym łączyć posadzkę ży-
wiczną?
Posadzka żywiczna doskonale wy-
gląda zarówno w małych, jak i du-
żych wnętrzach. Głównie dlatego, 
że decydując się na błyszczącą 
taflę, możemy uzyskać efekt wi-
zualnego powiększenia pomiesz-
czenia. Natomiast jeżeli samo 
w sobie jest już ono duże – śmiało 
możemy wykorzystać ciemne od-
cienie barw na ścianie, ponieważ 
docierające zza okna światło bę-
dzie odbijało się od podłogi. 
Duże okna – właśnie w ich towa-
rzystwie posadzka żywiczna wy-
gląda wyjątkowo. Pasuje do stylu 
industrialnego, loftowego czy no-
woczesnego. Eleganckie dodatki 
we wnętrzu są wręcz niezbędne.
(red, fot. pixabay)
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Pusta ściana straszy, a często 1 ozdoba może całkowicie zmienić jej charakter

Zwykle największym po-
kojem w naszym miesz-
kaniu jest salon. Zdarza 

się, że jedyną ozdobą ścian jest 
okno i stojące przy nich meble. 
Co zrobić, kiedy pusta ściana 
wprowadza nas w zakłopota-
nie, bo pozbawia salon stylu, 
wieje nudą i sugeruje brak 
zdecydowania przy wykończe-
niu wnętrza? Wtedy trzeba ją 
po prostu dobrze zaaranżo-
wać. Ale jak?

Obrazy i lustra
Nic tak nie kojarzy się z dekoracją 
ścienną jak obraz. Do łask wracają 
obrazy w złoconych ramach, któ-
re świetnie sprawdzają się w sa-
lonach utrzymanych w stylistyce 
barokowej, empire czy art deco. 
Najważniejsze jest oczywiście to, 

co przedstawia. Można zdecydo-
wać się na reprodukcję znanego 
pejzażu lub portretu. Ważne, aby 
wpisywał się on w dotychczasowy 
wystrój. Zamiast obrazu możemy 
powiesić także stylowe lustro, 
które wisząc na odpowiedniej 
wysokości nie tylko zapełni pustą 
przestrzeń, ale będzie elementem 
użytkowym. Ponadto odbijająca 
się w zwierciadle lustra przeciw-
legła ściana stworzy wrażenie, 
jakby w naszym salonie znajdo-

wało się przejście do bliźniaczego 
pokoju. Rama lustra może być 
wzbogacona w figury aniołków 
lub płaskorzeźby.
Ciekawym rozwiązaniem jest 
także powieszenie pustej ramy, 
szczególnie kiedy jest ona bogato 
zdobiona. Dla wnętrz utrzyma-

nych w stylu rustykalnym, pro-
wansalskim czy rokoko lepsze 
okaże się płótno z oleodrukiem 
bez jakiejkolwiek ramy, co uchro-
ni nas przed zbyt ciężkimi zdo-
bieniami dla stylizacji opartych 
o lekkość i delikatność.

Ściana zdobiona inaczej
Oryginalnym pomysłem na wzbo-
gacenie pustej ściany są maski 
weneckie. W sprzedaży dostępne 
są maski wykonane z konglome-
ratu ceramiczno-alabastrowego 
pokryte warstwą brązu. Są one 
przeznaczone właśnie do zdo-
bienia ścian, dlatego nie musimy 
obawiać się, że ulegną uszkodze-
niu przy najmniejszym porusze-
niu. Szeroki wybór wzorów i bo-
gata kolorystyka pozwoli dobrać 

nam taką, która idealnie wpisze 
się w nasz salon. Jeśli jest to duży 
pokój można powiesić kilka ta-
kich masek. Rozmieszczenie ich 
na różnych wysokościach, w nie-
regularny sposób nada salonowi 
ekspresji. Czasami niewielka pu-

sta przestrzeń na ścianie również 
wymaga uzupełnienia. Wtedy 
pomocny będzie relief. Ostat-
nią propozycją na udekorowanie 
ściany jest ozdobna półka. Ideal-
nie sprawdzi się we wnętrzu baro-
kowym. Złota konsolka z postacią 
aniołka nie tylko stanowi ozdobę 
sama w sobie, ale stwarza miejsce 
na postawienie ciekawego świecz-
nika lub innej dekoracji. 

Nie bójmy się pustych ścian
Nie warto każdej ściany naszego 
salonu zastawiać meblami. Zosta-
wiając jedną z nich maksymalnie 
odsłoniętą zyskamy na przestrze-
ni i stworzymy miejsce, w którym 
będziemy mogli zaprezentować 
nasze upodobania. Ciekawie za-
aranżowana ściana może stać się 
wizytówką salonu, do którego za-
praszamy naszych gości.
(red, fot. pixabay)
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Małe mieszkanie. Jak dobrze zaaranżować M-1
Dobry pomysł i kreatyw-

ne zacięcie pozwoli 
nam na taką aranżację 

mieszkania, która sprawdzi 
się na każdym poziomie ży-
cia. Małe mieszkanie będzie 
zarówno kuchnią, sypial-
nią jak i salonem i do tego 
pięknie się zaprezentuje. 

Jak zagospodarować małą 
przestrzeń?
Większość z nas poszukuje szyb-
kich i sprawdzonych sposobów, 
aby ułatwić i uprzyjemnić sobie 
życie, bez względu na to na jakim 
metrażu chcemy dokonać zmian. 
Im mniej mamy miejsca, tym 
skrupulatniej musimy planować 
naszą domową przestrzeń. Jeśli 
nasze mieszkanie nie składa się 
z 5-ciu pokoi, a jedynie z jednego, 
koniecznie dobrze przemyślmy 

nasz projekt. Choć mogłoby się 
wydawać, że kawalerka nie daje 
nam zbyt wielkich możliwości 
aranżacyjnych to wbrew pozo-
rom stwarza doskonałe pole ma-
newru. Wystarczy tylko odrobina 
wyobraźni.

Kreatywnie i nowocześnie
Twoje wnętrze posiada około 
30m2? Ta niewielka przestrzeń 
pozwoli na stworzenie kilku 
głównych punktów bez zbędne-
go natłoku i zagracenia. Każdy 
punkt pokoju stanowić powinien 
oddzielną funkcję. Punkt sypial-
ny, ulokowany jako antresola, 
stanowiąca samo łóżko. Tuz pod 
nią znaleźć się może wygodna 
kanapa, która tylko czeka na go-
ści. Obok zrobić możemy pięknie 
osłonecznione miejsce jadalno-
-kawiarniane. Nawiązujące do 

francuskich kawiarni, gdzie wi-
dok rozpościera się z okna na oko-
licę. Późną jesienią, gdy będziemy 
oglądać rozgwieżdżone niebo, 
grzejnik doskonale nas ogrzeje. 
Miło, nastrojowo i przytulnie. Do-
skonałe miejsce na romantyczną 
kolację we dwoje, szybki obiad czy 
wieczór z książką.

Kuchnia, mimo, że minimali-
styczna, nie przeszkadza nam 
w codziennych czynnościach. Po-
została nam jeszcze łazienka i to-
aleta, do której w zależności od 
usytuowania wchodzi się zaraz po 
wejściu do mieszkania. Mimo, iż 
mieszkanie jest małe, nikt niko-
mu w drogę nie wchodzi.

Aby zaoszczędzić miejsce i za-
chować odrębność poszczegól-
nych części mieszkania, możemy 
dobudować ściankę działową, 
przedzielić ja subtelną zasłonką 
i intymność zostaje w pełni za-
chowana.

Klimat, to coś przy czym warto się 
chwilę zatrzymać, ponieważ to nie 
metraż o nim świadczy, a pomysł 
i odpowiednie zagospodarowanie. 
Z pewnością będzie wymagało do 
nas więcej zapału i kreatywności 
niż w ogromnym dwupiętrowym 
domu, ale efekt, z pewnością bę-
dzie satysfakcjonujący. Jedną 
z ciekawszych propozycji jest do-
mek w stylu letniskowym. Jeśli 
jednak taka wersja to za dużo, 
można postawić na tkaniny i ma-
teriały, które skutecznie ocieplą 
nam wnętrze i sprawią, że stanie 
się przytulne.

Pastele czy kolory?
Biel – ta uniwersalna barwa po-
zwala nam optycznie powiększyć 
i rozjaśnić mieszkanie. To rów-
nież doskonała baza do drobnych 
impresji. Ten spokojny kolor, po-

zwoli na zgromadzenie w miesz-
kaniu kilku różnych przedmiotów 
o odmiennym stylu bez efektu 
chaosu i braku jednolitego prze-
słania aranżacyjnego.
Kolorowe pasy, tkaniny, zasłony 
i dywany. To wszystko pozwala 
lawirować delikatnie klimatem 
naszego małego mieszkanka.

W małych mieszkaniach nie 
strońmy od liczności przedmio-
tów i sprzętów. Wszystko musi 
być pod ręką, a każda wolna prze-
strzeń musi być zagospodarowa-
na. Nic nie może się zmarnować. 
Jest to jakaś ideologia. Choć dla 

niektórych może okazać się zbyt 
przytłaczająca.

Klasa i elegancja. To też jakieś 
rozwiązanie na rozlokowanie ka-
walerki. Było już minimalistycz-
nie, klimatycznie, tłoczno to i nie 
może zabraknąć dobrego stylu. 
Jeśli cenimy sobie zrównoważo-
ny styl na każdym poziomie ży-
cia, możemy również postawić 
na delikatną aranżację. Subtelne 
dodatki, wygodna kanapa oraz 
dobra jakość przedmiotów to 
podstawa.

(red, fot. pixabay)
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Urządzić piękną przestrzeń, to prawdziwa sztuka
Maksyma słynnego 

amerykańskiego ar-
chitekta Franka Lloy-

da Wrigha, zwanego ojcem 
architektury organicznej, 
„Przestrzeń jest oddechem 
sztuki” przyświeca od 30 już 
lat działalności częstochow-
skiej firmie Fuga, która zaj-
muje się sprzedażą importo-
wanych płytek ceramicznych.  

Kolejne dziesięciolecie ta rodzin-
na firma pomaga mieszkańcom 
Częstochowy, ale nie tylko, za-
mienić zwyczajny z pozoru miej-
sca w niepowtarzalną, oryginalną 
przestrzeń, która przywodzi na 

myśl włoskie pałace, czy hisz-
pańską Alhambrę. Nic dziwnego, 
płytki, które od 1990 roku oferuje 
Fuga, nie są pospolite. To oferta 

dla ludzi, którzy cenią jakość, ory-
ginalność i nie chcą, aby ich domy 
wyglądały jak z reklama marke-
tów budowlanych.

- Od samego początku stawiamy 
na materiały niepowtarzalne – 
mówi współwłaściciel i założyciel 
firmy Tadeusz Besiński. - Oferu-
jemy ceramikę włoską, hiszpań-
ską i portugalską, a więc taką, 
jaką od wieków zachwyca się 
świat. Dzięki naszym materia-
łom każdy może urządzić swój 
dom w niepowtarzalnym stylu. 
Gwarantujemy nie tylko orygi-
nalny design, ale także przetesto-
waną na całym świecie najwyż-

szą jakość. Od lat bazujemy na 
materiałach od sprawdzonych 
producentów. My wiemy, że to, 
co sprzedajemy jest z najwyższej 

półki.
 
Historia częstochowskiej firmy 
rodzinnej Fuga zaczęła się do-
kładnie 9 września 1990 roku. 
Pierwsza jej siedziba mieściła się 
w I Alei. Po kilku latach sklep 
przeniesiono na ulicę Wilsona.
 
- Początkowo oferowaliśmy 
sprzedaż nie tylko płytek, ale 
również tak zwanej chemii bu-
dowlanej – opowiada Tade-
usz Besiński. - Kiedy powstały 
w mieście markety budowlane, 
postanowiliśmy specjalizować 
się wyłącznie w ekskluzywnej ce-
ramice i tak jest do dzisiaj.
 
Obecnie firma mieści się przy ul. 
Krakowskiej 45, na terenie Parku 
Handlowego „Warta”. Na dużej 
przestrzeni, która pozwala nie tyl-
ko na ekspozycje samego towaru, 
ale także przykładowe aranżacje 
wnętrz, obejrzeć można setki wzo-
rów i typów ceramiki. W ofercie 
Fugi są płytki, które można wyko-
rzystać zarówno do wykończenia 
łazienek i kuchni, jak i najbardziej 
eleganckich salonów. Na miej-
scu pracownicy firmy nie tylko 
doradzą, jaki materiał sprawdzi 
się w danym pomieszczeniu, ale 
także pomogą w zaprojektowaniu 
wnętrza z użyciem oferowanych 
na miejscu materiałów.

- Współpracujemy również z fa-
chowcami, którzy znają się na 
naszych materiałach i wiedzą, 
jak je wykorzystać i prawidłowo 
zamontować – mówi współwła-
ściciel Fugi. - Z tymi włoskimi czy 
hiszpańskimi płytkami trzeba 
umieć się obchodzić. To nie są ta-
nie rzeczy, które kupić można po 
okazyjnych cenach w namiocie, 
a z którymi poradzi sobie nawet 
amator. To są niepowtarzalne 
rzeczy o najwyższej jakości.
Fuga stara się nadążać za zmie-
niającą się w architekturze wnętrz 
modą, dlatego znaleźć tam można 
nawet najdziwniejsze, najbardziej 
wymyślne wzory i kolorystykę. 
Jak mówi właściciel firmy, pomy-
słów na aranżację wnętrz są tysią-
ce. Można spełnić nawet najory-
ginalniejsze oczekiwania klienta, 
jedynym ograniczeniem jest wy-

łącznie cena.
- Producenci prześcigają się 
w propozycjach – mówi Tade-
usz Besiński. - Z naszej ceramiki 
możemy wyczarować właściwie 
wszystko – od minimalistycz-
nych wnętrz, po pomieszczenia 
przypominające stylistyką i ko-
lorem starożytne wille Romy. 
Możemy sprowadzić nawet naj-
bardziej wymyślne wzory, ale za-
wsze powtarzam klientom, że jak 
we wszystkim, również w archi-
tekturze najlepiej sprawdza się 
klasyczna elegancja. W ofercie 
mamy więc także wiele ponad-
czasowych propozycji, które nie 
tylko ze względu na trwałość ma-
teriału mogą cieszyć oko wiele lat. 
(red, fot. IBS)

Fuga, 
Częstochowa, ul. Krakowska 45
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Jesienne wieczory będą magiczne przy kominku
Czy tego chcemy, czy nie, 

lato już się skończyło. 
Nadchodzi jesień, a wraz 

z nią krótkie dni oraz szara, 
deszczowa aura za naszymi 
oknami. W takich chwilach 
szczególnie szukamy światła 
i ciepła.
Aby jesień była nieco bardziej 
znośna, pomóc nam może na-
turalny ogień, na przykład z ko-
minka. Od dawna wiadomo, że 
patrzenie w płomienie relaksuje, 
a żywy ogień, chociażby w postaci 
małej świecy, stwarza sympatycz-
ny nastrój.
Poprawę nastroju, a jednocześnie 
ciepło w naszym domu zapewni 
nam właściwie dobrany kominek.
- Wrzesień, to wyśmienity czas, 
aby pomyśleć o montażu komin-
ków w domach — opowiada Łu-
kasz Knysak, właściciel firmy Ko-
minki Heathome specjalizującej 
się w sprzedaży, montażu i serwi-
sie kominków, pieców i grilli. — 
Żywy ogień z kominka nie tylko 
poprawi nam nastrój w jesien-
ną słotę, ale także, co niezwykle 

ważne, pomoże ogrzać nasze po-
koje, gdy za oknem temperatura 
znacznie spadnie.
Jak przekonuje Łukasz Knysak, 
tradycyjny kominek opalany 
drewnem, to idealne rozwiąza-
nie w każdym domu. Nie tylko 
stwarza niepowtarzalny nastrój, 
ale także doskonale sprawdzi się 
przed włączeniem centralnego 
ogrzewania w całym budynku.
- Kominek to idealny pomysł, aby 
ogrzać dom, zanim zdecydujemy 
o właściwym rozpoczęciu sezonu 
grzewczego i odpaleniu naszych 
pieców CO na eko groszek, czy 
inne stałe paliwo — mówi Łukasz 
Knysak. - Jesień mamy każdego 

roku coraz cieplejszą, więc czę-
sto nawet już w październiku 
wystarczy, zamiast uruchamiać 
piec centralnego ogrzewania, 
rozpalić w chłodniejsze wieczory 
w kominku.
Jak opowiada częstochowski spe-
cjalista, za tradycyjnym komin-
kiem przemawia nie tylko szybkie 
jego uruchomienie, ale także fakt, 
iż drewno kominkowe w dalszym 
ciągu należy do najtańszych opa-
łów.
Aby cieszyć się z takiego wiąza-
nego rozwiązania dotyczącego 
ogrzewania domu, ważne jest, 
jaki kominek wybierzemy. Jeśli 
zdecydujemy się na urządzenie 
dobrej i sprawdzonej firmy, bę-
dziemy się cieszyć nastrojem i cie-
płem w domu przez długie lata.
Jak się okazuje, coraz modniejsze 
są alternatywne wobec tradycyj-
nych kominków na drewno ko-
minki na gaz propan czy bioko-
minki zasilane bioetanolem.
Jak opowiada Łukasz Knysak, ko-
minki gazowe są dużo wygodniej-
sze w eksploatacji od tradycyj-

nych. Nie wymagają gromadzenia 
opału, a ich użytkowanie nie 
wiąże się z uciążliwym wyrzuca-
niem popiołu. Takie kominki dają 
praktycznie tyle samo ciepła, co 
tradycyjne na drewno, mogą więc 
pełnić nie tylko funkcję ozdobną.
— Kominki tego typu mogą być 
podłączone do sieci gazowej lub 
zasilane z butli gazowych — in-
formuje Łukasz Knysak. – Można 
przy nich zastosować również 
rozprowadzanie ciepła i ogrze-
wać, na przykład całe mieszkanie 
czy dom. Na pierwszy rzut oka 
nie różnią się od kominków tra-
dycyjnych, ale korzystanie z nich 
jest dużo prostsze, można je na 

przykład…włączać przy pomocy 
pilota, a także programować na 
kilka dni na przód. Po podróży 
możemy więc wrócić do domu, 
w którym jest ciepło i przyjem-
nie, bo kominek na czas sam się 
rozpalił.
Dla tych, którzy mieszkają w bu-
dynkach wielorodzinnych, ideal-
nym rozwiązaniem będzie zakup 
biokominków. Ich zaletą jest to, 
że można je spokojnie wykorzy-
stywać do aranżacji nawet małego 
mieszkania.
– Nie wymagają one montażu 
ani dużej ilości paliwa – informu-
je Łukasz Knysak. – Wystarczy 
płynny bioetanol. Urządzenia te 
nadają się do każdego wnętrza. 
Pozwalają wprowadzić magię 
ognia do mieszkania, a także 
ogrodu. Kominki są w najróż-
niejszych rozmiarach. Mogą być 
zarówno wiszące, jak i stoją-
ce. Ich użytkowanie jest proste 
i bezpieczne. Zbędne są wszelkie 
instalacje kominowe. Aby z nich 
korzystać w mieszkaniu, wystar-
czy, by pomieszczenie, w którym 
się znajduje, było dobrze wen-
tylowane. Przy spalaniu w tym 
kominku wydziela się bowiem 
zwykły dwutlenek węgla.
Kominki Heathome jest m.in. au-
toryzowanym partnerem polskiej 
firmy KRATKI specjalizującej się 
w produkcji kominków gazowych 
i biokominków.
W ofercie częstochowskiego za-
kładu są również urządzenia 
marki Defro. Firma Defro od 
dwudziestu lat specjalizuje się 
w produkcji tego typu urządze-
niach. Jest liderem w tej branży 
w Polsce i jednym z największych 
producentów w Europie. Zakład 
gwarantuje nie tylko najwyższą 
jakość, ale także oryginalne po-
dejście do tematu. Posiada własne 
biuro konstrukcyjne, które umoż-
liwia kompleksową realizację pro-
jektu, począwszy od opracowania 
koncepcji wyrobu aż po produk-
cję wieloseryjną. Wszystkie pro-
dukty są wytwarzane od początku 
do końca w jednym miejscu, co 
zapewnia wysoką jakość ofero-
wanych produktów. Kominki tej 
firmy są nie tylko niezawodne, ale 
także spełniają najwyższą jakość 
i klasę bezpieczeństwa.
— Oferta urządzeń tej marki 
spełnią oczekiwania nawet naj-
wybredniejszych klientów — za-
pewnia Łukasz Knysak. — Do-

skonale sprawdzą się one jako 
źródło ciepła, ale także piękne 
elementy wyposażenia wnętrza.
Jak opowiada Łukasz Knysak, 
firma Defro proponuje wkłady 
kominowe powietrzne, wkłady 
kominkowe wodne, piecyki wol-
nostojące oraz piecyki na pellet. 
Tak szeroka gama produktów 
w najróżniejszych formach umoż-

liwia zaspokojenie indywidual-
nych potrzeb klientów.
— Mamy w sprzedaży wszystkie 
urządzenia firmy — zapewnia 
Łukasz Knysak. — Możemy za-
proponować zarówno klasyczne 
kominki do zabudowy, jak i no-
woczesne kominki narożne, pie-
cyki, tzw. kozy, a także kominki 

z płaszczem wodnym, które nie 
tylko dają w domu nastrojowe 
światło, ale także pozwalają na 
ogrzanie wielu pomieszczeń.
Czy i jaki kominek najlepiej 
sprawdzi się w naszym domu, jak 
odpowiednio go użytkować i kon-
serwować, tego wszystkiego do-
wiemy się właśnie w Heathome. 
Specjaliści z tej firmy zajmują się 

doradztwem, montażem (opraco-
wują własne projekty), a następ-
nie serwisowaniem kominków. 
Jeżeli myślimy o kominku, zanim 
podejmiemy decyzję, warto tam 
zajrzeć.

Kominki Heathome, Częstocho-
wa, ul. Kisielewskiego 18/28.
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Czym ogrzewać dom?
Instalacja grzewcza to je-

den z istotnych elementów 
całej konstrukcji domów 

oraz budynków. W starszych 
budynkach dominują syste-
my grzewcze przystosowane 
do ogrzewania węglem, jed-
nak obecnie odchodzi się od 
tego z powodów ekologicz-

nych. Wiele państw zabra-
nia ogrzewania węglem oraz 
zmniejsza produkcję kotłów 
przystosowanych do ogrze-
wania tym produktem. Al-
ternatywą dla węgla jest za-
stąpienie go gazem, prądem, 
olejem opałowym lub pelletem 
drzewnym. Ten ostatni nale-

ży do najbardziej ekologicz-
nych produktów, ze wzglę-
du na całkowicie naturalne 
pochodzenie. Dodatkowo 
ogrzewanie nim jest opła-
calne niż gazem lub prądem.  

Czym i jak ogrzewać dom?
W dzisiejszych czasach zdecydo-
wanie odchodzi się od ogrzewania 
budynków węglem ze względów 
ekologicznych. W zamian najczę-
ściej używane są :
1. ekogroszek, 
2. olej opałowy, 
3. gaz, 
4. prąd, 
5. pellet drzewny (biomasa).
Tylko pellet ma całkowicie natu-
ralne pochodzenie i najmniejszą 
emisje spalin. Pozostałe produk-
ty mniej ingerują wytwarzanymi 
spalinami w środowisko natu-
ralne niż węgiel ale nadal nie są 
w stu procentach ekologiczne, 
co jest tak ważne dla naszej pla-
nety. Zmiana środka opałowego 
wiąże się ze zmianą lub przysto-
sowaniem obecnego systemu 
grzewczego. Szczególnie dotyczy 
to kotłów. Aby ogrzewać pelletem 
należy wymienić stary piec na 
nowy ekologiczny, przystosowany 
do opału pelletem lub zainwesto-
wać w zmianę palnika odpowied-
niego dla pelletu. 
Pellet drzewny – jak wybrać od-
powiedni pellet?

Wybór odpowiedniego pelletu 
wiąże się z jego jakością i właści-
wościami. Aby dobrze spełniał 
swoje zadania musi spełniać na-
stępujące cechy:
6. mała wilgotność (ok 10%); 
7. do wyprodukowanie użycie czy-
stych odpadów drzew (bez kory); 
8. postać granulek (ok 8-10mm); 
9. kaloryczność (do ok 19 MJ/kg); 
10. mała ilość popiołu (0,5%).

Kiedy pellet drzewny spełnia 
wszystkie wyżej podane właści-
wości, jego jakość i wydajność jest 
wówczas na wysokim poziomie. 
Dzięki temu ogrzewanie budyn-
ków będzie wydajne oraz tanie 
w porównaniu do innych składni-
ków opałowych. Ponadto produkt 
jest w pełni wyprodukowany z na-
turalnych składników, co jest jego 
największą zaletą.
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Ogrodzenie z blachy trapezowej
Ogrodzenie z blachy tra-

pezowej jest ciekawą al-
ternatywą dla tradycyj-

nych rozwiązań. Sprawdzi się 
ono nie tylko jako tani sposób 
na odgrodzenie terenu budo-
wy lub terenu przemysłowego, 
ale również jako ogrodzenie 
domowe. Jak wiemy budowa 
domu czy jakiegokolwiek in-
nego obiektu wiąże się z po-
trzebą zabezpieczenia działki. 
Nikt przecież nie chce, by ktoś 
niepowołany wkraczał na nasz 
teren. Takie ogrodzenie po-
zwoli na bezpieczne wyznacze-
nie granicy terenu działki. 

Blacha trapezowa – możliwo-
ści wykorzystania
Materiałem, który może pełnić 
wiele funkcji jest z pewnością 
blacha trapezowa. Jest przede 
wszystkim lekka, tania i przy tym 
niezwykle wytrzymała. Dzięki 
temu ostatnimi czasy zyskała na 

dużej popularności i wybiera ją 
coraz więcej inwestorów. Możli-
wości jej wykorzystania jest wiele, 
przykładowo znajdziemy ją na:
1. halach magazynowych, 
2. zakładach przemysłowych, 
3. budynkach mieszkalnych, 
4. garażach, 
5. altanach ogrodowych, 
6. domkach letniskowych, 
7. ogrodzeniach.

Ogrodzenie z blachy tra-
pezowej
Blacha to metal formowany 
w procesie przemysłowym, możli-
we jest jej gięcie i cięcie w rozma-
ite kształty. Nie ma norm okre-
ślających jaką grubość powinna 

przyjmować taka blacha użyta do 
ogrodzenia. Konkretne wymogi 
są stawiane wówczas, gdy chodzi 
o zadaszenie budynku.
Ogrodzenia nie mają takich wy-
mogów, najważniejsze by były 
trwałe i chroniły przed dostępem 
niepowołanych osób. Są łatwe 
w montażu i demontażu oraz na-
leżą do najtańszych rozwiązań. 
Taka blacha trapezowa jest bar-

dzo łatwa do pomalowania, dzięki 
czemu może współgrać z elewacją 
budynku.

W przypadku ogrodzeń przydo-
mowych korzysta się z blachy 
trapezowej, wykonanej z innych 
metali, bardziej wytrzymałych. 

Blacha użyta w tego typu ogro-
dzeniach powinna być odporna 
na zmienne warunki atmosferycz-
ne. Zaletą tego materiału jest jej 
sztywność w porównaniu do zwy-
kłej, płaskiej blachy, co wpłynie 
na lepszą ochronę przed wiatrem. 
Wychodząc naprzeciw rosnącym 
oczekiwaniom klientów, powstały 
również ogrodzenia dostosowane 
do warunków ogrodowych.
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Korzyści z docieplania budynków
Docieplenie budynków 

jest sposobem na szyb-
ką termomodernizację 

obiektu. Nie trudno się domy-
ślić, że wiele z domów wybudo-
wanych przed kilkunastoma 
latami, nie jest przystosowa-
nych do dzisiejszych standar-
dów energetycznych. Straty 
ciepła w głównej mierze spo-
wodowane są niewystarczają-
cą grubością izolacji ścian. Po-
zbywanie się już istniejącego 
ocieplenia jest rozwiązaniem 
niezwykle kosztownym i cza-
sochłonnym. Warto więc wy-
konywać docieplenie budynku 
przy zachowaniu już istnieją-
cego. 

Docieplenie budynków na sta-
rym ociepleniu

Dokładnie i dobrze ocieplony 
dom pozwala swoim mieszkań-
com na maksymalne ograniczenie 
eksploatacji energii, przy jedno-
czesnym zachowaniu komforto-
wego standardu życia. Służą temu 

przede wszystkim – odpowiedni 
projekt i jego fachowa realizacja. 
Możliwości jest naprawdę wie-
le, jeśli chodzi o rodzaj obiektu, 
który chcemy docieplić. Przede 
wszystkim docieplamy:
1. domy, 
2. bloki osiedlowe, 
3. budynki użyteczności publicz-
nej, 
4. firmy, 
5. zakłady produkcyjne, 
6. domki rekreacyjne itd.

Najczęściej docieplenie budyn-
ków odbywa się przy pomocy sty-
ropianu bądź wełny mineralnej. 
Posiadają one podobne parame-
try izolacyjne, ale wybór odpo-

wiedniego materiału musi zostać 
dopasowany do indywidualnych 
potrzeb. Ściany oraz dach są to 
elementy domu, przez które ucie-
ka najwięcej ciepła. Komplekso-
wa termomodernizacja budynku 
pozwoli nam zmniejszyć koszty 
ogrzewania nawet o połowę.
Docieplenie budynku – jakie 

są główne zalety?
Podstawowe korzyści wynikają-
ce z docieplenia domu to przede 
wszystkim spadek kosztów ogrze-
wania oraz poprawa mikrokli-
matu pomieszczeń. Jest to jedno 
z najchętniej wybieranych roz-
wiązań dla budynków wymaga-
jących termomodernizacji. To 
spora inwestycja, ale zwrot kosz-
tów następuje niezwykle szybko, 
ponieważ dobra izolacja przynosi 
wiele zysków. Główne zalety wy-
nikające z docieplenia domu to 
przede wszystkim:
7. spadek kosztów energii, 
8. zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń wypuszczanych do środowi-
ska, 

9. lepsza szczelność, 
10. zmniejszenie występowania 
przeciągów, 
11. poprawa wyglądu elewacji, 
12. lepsza przepuszczalność – 
ochrona przed rozwojem pleśni 
i grzybów, 
13. wyższa wartość domu na ryn-
ku nieruchomości.3156
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Panele winylowe hit 2020 roku. 
O czym warto pamiętać przy ich układaniu?
Jedną z głównych zalet, któ-

ra wyróżnia panele winy-
lowe na tle innych rodza-

jów podłóg, jest prosty sposób 
montażu. Układanie paneli to 
przystępna forma na szybkie 
zmiany we wnętrzu. Proces 
ten zależny jest od wybranego 
wariantu, ale w każdym przy-
padku jest to o tyle proste za-
danie, że z montażem paneli 
można poradzić sobie bez po-
mocy fachowca.

Dlaczego warto wybrać mon-
taż paneli winylowych?
Jak się kładzie panele podłogowe, 
aby przez lata wyglądały dobrze? 
Przede wszystkim musimy zadbać 
o równe podłoże, a następnie po-
stępować zgodnie z instrukcją 
montażu, która różni się w zależ-
ności od wybranej metody. Nie 
ma jednak wątpliwości, że jest 
to jedno z prostszych rozwiązań 
na szybką metamorfozę wnętrza. 
Jeżeli nie chcemy sami podejmo-
wać się takiej pracy – możemy 
skorzystać z pomocy fachowca. 
Większość klientów decyduje się 
jednak na samodzielnie układa-
nie paneli.
Układanie paneli z winylu
Jedną z popularniejszych form 
montażu jest metoda pływająca. 
Jest ona przede wszystkim bar-
dzo prosta i podobna do metody 
stosowanej przy panelach lami-
nowanych. Na początku należy 
zastosować podkład, by następ-
nie połączyć ze sobą poszczególne 
elementy. W jaki sposób? Mate-
riały posiadają specjalne zatrza-
ski, dzięki którym pojawia się 
charakterystyczny dźwięk klik-
nięcia. Oznacza on prawidłowe 
powiązanie paneli.
Niektóre panele posiadają już 
warstwę samoprzylepną, dzię-
ki której proces układania jest 

znacznie prostszy i mniej czaso-
chłonny. Większa precyzja wy-
magana jest natomiast podczas 
układania paneli z użyciem kleju. 
Ważne jest równomierne rozpro-
wadzenie preparatu i dokładne 
dopasowywanie poszczególnych 
elementów. Ta metoda gwaran-
tuje jednak maksymalną trwałość 
i chroni przed powstawaniem 
uskoków.
Jak kłaść panele winylowe na 
nierównej podłodze?
Wiele osób zastanawia się, czy 
montaż paneli podłogowych jest 
możliwy na nierównej podłodze. 
Możemy wyróżnić dwie podsta-
wowe – ale nie jedyne – metody 
montażu, które określa się jako 
wariant pływający oraz wariant 
z wykorzystaniem kleju.
W obu przypadkach konieczne 

jest natomiast odpowiednie przy-
gotowanie podłoża, w tym także 
wyrównanie podłogi. Chociaż pa-
nele winylowe należą do trwałych 
materiałów, to pozostają jednak 
elementem o niewielkiej grubo-
ści. Po montażu mogą być więc 
widoczne pewne nierówności czy 
nawet wybrzuszenia, a tego bez-
względnie trzeba unikać.

Najlepszym rozwiązaniem jest 
wyrównanie podłogi przy pomocy 
wylewki samopoziomującej, jed-
nak jest to proces czasochłonny. 
Alternatywą może być również 
zastosowanie specjalnej pianki 
– często wyciszającej – która po-
może usunąć niewielki problem 
z różnicą poziomu podłoża.
Układanie paneli winylowych 
– o czym warto pamiętać?
Zanim przystąpimy do monta-
żu paneli podłogowych, war-
to pamiętać o kilku ważnych 
czynnikach, które mogą spra-
wić, że proces ten przebiegnie 
szybko, sprawnie i bezproble-
mowo. Przede wszystkim warto 
dokładnie oczyścić pomieszcze-
nie, w którym chcemy wymienić 
podłogę. Dobrym momentem 
na zmiany są większe remonty 

wymagające od nas wyniesienia 
z pokoju wszystkich mebli. W ten 
sposób zyskujemy wolną prze-
strzeń, a stojące wokół sprzęty nie 
przeszkadzają podczas pracy.
Warto również wydzielić je-
den kąt, który posłuży nam jako 
miejsce do cięcia paneli. Musi-
my zapewnić sobie pełne pole do 
manewru, aby (cdn na str. 27)  
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(dok. ze str. 26) docinanie nie 
przysporzyło nam większego kło-
potu. Pamiętajmy także, aby cze-
kające na montaż elementy nie 
były narażone na działanie czyn-
ników zewnętrznych – nie zosta-
wiajmy ich w miejscu, w którym 
grozi im zawilgotnienie czy nawet 

uszkodzenie.
Kierunek także ma znaczenie – 
podstawową zasadą, o której nie 
należy zapominać, jest montowa-

nie paneli prostopadle do okna 
(czyli równolegle do padających 
promieni słonecznych). Jeże-
li w pomieszczeniu znajduje się 
więcej niż jedno okno, wtedy su-
gerujemy się tym, które znajduje 
się naprzeciwko drzwi wejścio-
wych.

Kolejność prac remontowych
Jeżeli remont nie ogranicza się 
jedynie do zmiany podłogi – do-
brze pamiętać o odpowiedniej 

kolejności prac budowlanych. 
Najpierw usuwamy starą podło-
gę, a następnie przystępujemy do 
malowania ścian. Dopiero w tym 
momencie warto kłaść panele wi-
nylowe. Unikniemy tym samym 
sytuacji, w której pojawią się wi-
doczne ubytki w farbie. Może się 
okazać, że poprzednia podłoga 
była znacznie wyższa, a farba zo-
stała nałożona tylko do widoczne-
go poziomu. Część mankamentów 
pomogą ukryć listwy przypod-
łogowe, ale warto unikać takiej 
konieczności. Nie będziemy też 
zmuszeni do zabezpieczania pod-
łoża folią malarską.
Montaż paneli podłogowych – czy 
warto skorzystać z pomocy fa-
chowca?
Jaka jest cena układania paneli 
winylowych? Wszystko zależne 
jest od tego, czy montażem zaj-
miemy się samodzielnie, czy też 
skorzystamy z usługi wybranego 
fachowca. Najkorzystniejszy jest 

zawsze wybór pierwszej opcji, 
ponieważ na koszt robocizny ma 
wpływ wiele czynników. Przede 
wszystkim warto sprawdzić, czy 
w naszym mieście możemy liczyć 

na korzystną ofertę – im większa 
konkurencja, tym większa szan-
sa, że uda nam się zaoszczędzić. 

Ważny jest także metraż – przy 
większej powierzchni możemy 
negocjować lepszą stawkę. Mon-
taż paneli podłogowych nie trwa 
zazwyczaj długo, ale fachowiec 

musi przyjechać pod wskazany 
adres, co powinno być dla niego 
opłacalne.
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Zalety i wady domów szeregowych
Domy segmentowe lub 

częściej nazywane sze-
regówkami, z roku na 

rok stają się popularniejsze. 
Powstają nawet nowoczesne 
osiedla mieszkaniowe, na któ-
rych możemy kupić mieszka-
nie tego typu w stanie „pod 
klucz”. Mimo wszystko, wokół 
owego wariantu zabudowy 
nadal krąży wiele mitów, któ-
re mogą powstrzymywać nas 
przed wybraniem mieszkania 
w szeregówce. O wszystkich 
wadach i zaletach takiego roz-
wiązania przeczytasz w tym 
artykule. 

Domy segmentowe – wszyst-
ko, co warto wiedzieć
Szeregówki można przyrównać do 
mieszkania w bloku lub kamieni-
cy. Dzielimy ściany z sąsiadami, 

ale mamy własny ogród i prywat-
ną przestrzeń. Dzięki temu, że 
ściany domu graniczą z lokato-
rami obok jedynie garażami, nie 
musimy narzekać na hałas lub 
dziwny tryb życia sąsiadów. Poza 
tym, segmentowe budynki są 
o wiele nowocześniejsze i elegant-
sze od domów wolnostojących. 

Wyróżnia je także niższa cena 
i przede wszystkim, brak stresu 

związanego z etapami budowy 
własnego domu. Z kolei innowa-
cyjne rozwiązania sprawiają, że 
dom w szeregówce jest przyjazny 
naturze i możemy urządzić go po 
swojemu. 
Zalety szeregówek
Największą zaletą domu szere-
gowego jest posiadanie własnego 

ogrodu i garażu. Dzięki temu, że 
mieszkanie ma piętro, możemy 

świetnie oddzielić część dzienną 
i rozrywkową od nocnej, wypo-
czynkowej i biurowej. Poza tym, 
osiedla domów segmentowych 
znajdują się blisko centrów miast. 
To sprawia, że mieszkamy w pięk-
nej okolicy z przyrodą w tle, ale 
nie tracimy czasu na dojazdy. 
Warto wiedzieć, że szeregówki 
są tańsze w zakupie niż opłace-
nie działki i postawienie domu od 
fundamentów.

Minusy mieszkania w domu 
segmentowym
Dla wielu osób wadą mieszkania 
na takim osiedlu może być są-
siedztwo i posiadanie lokatorów 
za ścianą. Jednak dzięki nowocze-
snym rozwiązaniom, mieszkanie 
w szeregówce w ogóle nie przypo-
mina tego w bloku lub kamienicy. 
Nikt nie wchodzi sobie w drogę, 
a ewentualne hałasy zza ściany są 
skutecznie izolowane.
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To się buduje w Częstochowie - propozycje deweloperów
Okulickiego Park
U zbiegu ulic Łódzkiej, Okulickie-
go oraz Poleskiej powstaje nowo-
czesny i spójny kompleks trzech 
budynków mieszkalnych. Obec-
nie w budowie jest drugi z nich. 
W ofercie dewelopera znajdziemy 
zarówno 34-metrowe dwupokojo-
we lofty, jak i niemal 80-metrowe, 
wielobalkonowe apartamenty. 
Dzięki dobrej lokalizacji obecni 
i przyszli mieszkańcy mogą cie-
szyć się bliskością licznych skle-
pów i marketów, a nieopodal, 
znajduje się także miejskie przed-
szkole - to bez wątpienia ogrom-
ny plus dla młodych par. Oprócz 
tego do dyspozycji mieszkańców 
są komórki lokatorskie, podziem-
ny garaż lub naziemne miejsce 
postojowe, a także stacja łado-
wania pojazdów elektrycznych. 
Zainteresowania elektrycznymi 
samochodami wzrasta, może się 

okazać zatem, że wkrótce to bę-
dzie niezbędny element każdego 
nowo powstającego osiedla. 
Osiedle zlokalizowane jest na 
Parkitce, dzięki czemu bez trudu 
możemy łączyć elementy życia 
miejskiego z zieloną rekreacją. 
W pobliżu znajduje się nie tylko 
osiedlowy park, ale także Aleja 
Brzozowa czy Park Lisiniec. Par-
kitka to dzielnica, która rozwija 
się w Częstochowie najdynamicz-
niej i od lat cieszy się dobrą opi-
nią - nic więc dziwnego, że wła-
dze miasta planują w tym rejonie 
nową linię tramwajową. Wokół 
powstają nowe bloki i apartamen-
ty, które wyprzedają się zwykle 
już w fazie budowy - to doskonały 
zwiastun dla całej dzielnicy.
Wileńska 17
Dla tych, którzy marzą o własnym 
domku jednorodzinnym, ale nie 
chcą rezygnować z miejskich wy-

gód, idealnym rozwiązaniem bę-
dzie wybór nowo powstającej in-
westycji - Wileńska 17. To zespół 
domów szeregowych zaprojekto-
wanych tak, aby zapewnić miesz-
kańcom maksymalny komfort 
i poczucie intymności. Znajdują 
się one kilka minut spacerem od 
Parku Lisiniec. Powierzchnia po-
jedynczego domu to aż 206 me-
trów kwadratowych - to idealny 
warunki na założenie rodziny. 
Każdy z domów ma także swój 
ogród - dzięki czemu nasze dzieci 
będą mogły się bezpiecznie bawić 
na świeżym powietrzu. Na par-
terze zlokalizowano część dzien-
na w formie przenikających się 
otwartych przestrzeni, z wyjściem 
na okalający taras. Na górze strefę 
nocną - z południową ekspozycją 
balkonu, dzięki której nie zosta-
niemy obudzeni promieniami 
słońca o wczesnym świcie. 

Wileńska 17 to świetny kom-
promis, gdy jedna strona marzy 
o domu, lecz druga nie chce rezy-
gnować z miejskich udogodnień. 
To także świetne rozwiązanie dla 
tych, którzy nie mogą się zdecy-
dować czy zamieszkać w mieście, 
czy na wsi. 
PLATINIUM PARK
Tysiąclecie – Kisielewskiego 48, 
Częstochowa
12 mieszkań – 6 parter, 6 piętro
Partery 76 m2 i 84 m2 
z ogrodem, piętro dwu-
poziomowe 125 m2 i 162 
m2
Ceny parter: od 420 tys. 
(5.500 m2), piętro 560 
tys. i 640 tys., (4.400 
m2)
Stan Developerski pod-
wyższony
Miejsca postojowe w ga-
rażu podziemnym i ko-

mórki lokatorskie pakiet 40 tys. 
Miejsca postojowe na zewnątrz 
gratis
Osiedle Platinium Park zapewnia 
bardzo dużą przestronność na 
zamkniętym osiedlu, plac zabaw, 
łatwą komunikację, 500 m do 
szkół, w pobliżu CH M1, plac za-
baw, ogrzewanie z sieci Miejskiej 
Fortum
Oddanie do użytkowania – do 
końca roku 2021 r.
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Brama rolowana w garażu
Rynek bram garażowych 

oferuje kilka ich rodza-
jów. Jednym z nich jest 

brama rolowana, potocznie 
nazywana żaluzjową lub role-
tową (działa bowiem podobnie 
do rolet okiennych). Należy 
ona do jednych z droższych 
rozwiązań, co jednak skutecz-
nie rekompensuje swoją funk-
cjonalnością. Brama ta spraw-
dzi się w niemalże każdym 
garażu, zaspokajając potrze-
by najbardziej wymagających 
osób. 

Brama rolowana nie zajmuje 
przestrzeni
Właściciele posesji z garażami, 
przed którymi nie ma wiele wol-

nego miejsca (ze względu na krót-
ki podjazd lub usytuowanie przy 
jezdni), docenią to, w jaki sposób 
działa brama rolowana. Jej atu-
tem jest bowiem niezajmowanie 
przestrzeni przed garażem, jak 

i w nim. Dzieje się tak dzięki sys-
temowi zwijanych profili (tworzą-
cych bramę), które nawijają się na 
wał napędowy ukryty w kasecie. 
Kaseta montowana jest w nadpro-
żu (przestrzeni pomiędzy górnym 
końcem otworu wjazdowego a su-
fitem) i tylko na jej montaż należy 
przeznaczyć miejsce. Oznacza to, 
że boki garażu oraz przestrzeń 
pod sufitem, możesz swobodnie 
zagospodarować. Kasetę z wałem 
możesz zamontować także na ze-
wnątrz, aby zyskać dodatkowe 
miejsce wewnątrz – zwłaszcza 
małego – garażu.

Skuteczna izolacja termiczna
 Coraz więcej osób zauważa, jak 
ważne jest oszczędzanie ener-

gii. Dlatego też, jeśli posiadasz 
ogrzewany garaż, Twoja brama 
rolowana powinna być dobrze za-
izolowana. Dzięki temu unikniesz 
utraty ciepła w garażu i oszczę-
dzisz na jego ogrzewaniu. Swoim 

klientom producenci oferują mo-
dele z różną izolacją, którą okre-
śla współczynnik przenikania cie-
pła U. Im niższy, tym lepiej (np. 
1,0 W/mZa izolację termiczną od-
powiada wypełnienie profili pian-
ką poliuretanową. Dzięki niej nie 
tylko ograniczysz utratę ciepła, 
ale też zabezpieczysz bramę przed 
osadzaniem się na niej szronu, 
zwiększając jej żywotność. Zwróć 
też uwagę, aby profile były wyko-
nane z odpornego na korozję alu-
minium. Brama powinna być też 
zabezpieczona lakierem, chronią-
cym przed promieniami UV.

Brama rolowana to wygoda
Każda brama rolowana sprzeda-
wana jest w pakiecie z napędem 
elektrycznym. Jej sterowanie od-
bywa się drogą radiową przy uży-
ciu pilota. Na pewno docenisz to 
w czasie deszczowej lub mroźnej 
pogody. Jeśli jednak z jakiegoś 
powodu dojdzie do awarii zasi-
lania, swoją bramę z łatwością 
otworzysz ręcznie. Czynność ta 
nie będzie wymagać użycia dużej 
siły, dzięki silnikowi z awaryjnym 
otwieraniem.
Pamiętaj jednak, że brama po-
winna być montowana przez spe-
cjalistów. Tylko wtedy będziesz 
mieć gwarancję, że będzie ona 
działać poprawnie i bezawaryjnie 
przez wiele lat. Ci sami specjaliści 

powinni zająć się montażem do-
datkowych systemów usprawnia-
jących korzystanie z bramy oraz 
gwarantujących bezpieczeństwo.
Bezpieczne działanie bramyW 
czasie zamykania bramy istnieje 
ryzyko, że na jej drodze znajdzie 
się jakiś przedmiot, zwierzę lub 
dziecko. W tym celu należy ko-
niecznie wyposażyć bramę w fo-
tokomórki, które zatrzymają ją 
lub zaczną podnosić do góry – 
jeśli tylko coś znajdzie się na jej 
drodze. Przed zgnieceniem może 
ochronić także mechanizm prze-
ciążeniowy, zatrzymujący bramę 
zawsze wtedy, gdy natrafi ona na 
przeszkodę.

Dobrym pomysłem będzie też 
brama rolowana wyposażona 
w hamulec awaryjny – na wypa-
dek awarii silnika (napędu). Dzię-
ki niemu nie dojdzie do niekon-

trolowanego opadnięcia bramy, 
która mogłaby uszkodzić samo-
chód lub zrobić komuś krzywdę. 
Udogodnienia te zapewnią bez-
pieczeństwo Tobie i Twojej rodzi-
nie.
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Bramy rolowane muszą być do-
brze zabezpieczone, aby uniemoż-
liwić niecne działania złodziei. 
Warto więc wybrać bramę z blo-
kadą na wale nawijającym oraz 
dodatkowo, zastosować napęd 
z blokadą dociskową. Skutecznie 
uniemożliwi ona podważenie za-
mkniętej bramy. Nie zapomnij też 
o tym, jak istotna jest solidna bla-
cha, która utrudnia sforsowanie 
bramy.
Wybór bramy rolowanej to wygo-
da i bezpieczeństwo. Warto w nią 
zainwestować, aby zapewnić so-
bie i swoim bliskim komfort na 
wiele lat. (red, fot. pixabay)
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Hiszpan Ivan Lopez Alvarez nowym piłkarzem Rakowa

Trener Skry Marek Gołębiewski i strzelec zwycięskiej bramki 
Kamil Wojtyra komentują pierwsze zwycięstwo Skry

Raków Częstochowa 
pozyskał nowego pił-
karza. To 26-letni na-

pastnik Ivan Lopez Alvarez.  

Raków Częstochowa poważnie 
myśli o tegorocznym sezonie. 
Czerwono-niebiescy nieznacznie 
przegrali w I kolejce z mistrzem 
Polski Legią Warszawa 1:2. W II 
kolejce podopieczni trenera Mar-
ka Papszuna wygrali w Gdańsku 
z czwartą drużyną ubiegłego sezo-
nu Lechią 3:1. Przed poniedział-
kowym spotkaniem z Zagłębiem 
Lubin działacze Rakowa poinfor-
mowali, że pozyskali Hiszpana 
Ivana Lopeza Alvareza. To 26-let-
ni napastnik. 
Być może nowy nabytek Rakowa 
zaprezentuje się już w poniedział-
kowym spotkaniu z Zagłębiem 

Lubin, które w dwóch kolejkach 
PKO BP Ekstraklasy zdobyło 
komplet 6 punktów.
Grał w m.in. w Getafe, Sevilli FC 

oraz Levante, gdzie w 2017 roku 
rozegrał pierwszy mecz w La Liga 
czyli w najwyższej lidze hiszpań-
skiej.

Piłkarze Skry w nowy se-
zon 2020/21 w 2 lidze 
rozpoczęli od wygranej 

we Wrocławiu ze Śląskiem II. 
Bramkę na wagę 3 punktów 
zdobył Kamil Wojtyra. 

- Najważniejsze są trzy punkty – 
mówi Kamil Wojtyra. - Cieszę się, 
że udało mi się tak zadebiutować 
w 2 lidze. Oby to był dobry zwia-
stun na kolejne mecze – skomen-
tował napastnik, który jeszcze 
w poprzednim sezonie grał w IV-
-ligowym Zniczu Kłobuck.
Ze zwycięstwa Skry zadowolony 
był też trener Marek Gołębiew-
ski, który debiut w Skrze w 2 lidze 
też rozpoczął od wygranej. - To 
był bardzo fajny mecz, otwarty 
z wieloma sytuacjami – komen-
tuje trener Gołębiewski. - Dobra 
postawa Mikołaja Biegańskiego 
(bramkarz Skry) też nam pomo-
gła, ma on godnego konkurenta 
w osobie Mateusza Kosa. Zawod-
nicy z pola też włożyli bardzo 
dużo pracy.
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Kibice Eltrox Włókniarza uruchomili zbiórkę pieniędzy #MuremZaWłókniarzem 
i chcą pomóc klubowi w spłacie nałożonej kary za walkower

Eltrox Włókniarz wygrał w Lublinie, a w piątek podejmuje ROW Rybnik

Komisja Orzekająca Ligi 
za odwołany mecz Eltrox 
Włókniarza z Moje Ber-

mudy Stalą Gorzów nałożyła 
na częstochowski klub wal-
kower oraz kary pieniężne na 
kwotę ok. 200 tysięcy złotych. 
Na tę kwotę składają się trzy 
części: odszkodowanie dla 
klubu z Gorzowa, obowiązek 
pokrycia kosztów realizacji 
transmisji telewizyjnej oraz 
wpłata na rzecz fundacji nio-
sącej pomoc osobom chorym.
Kibice Eltrox Włókniarza uru-
chomili zbiórkę pieniędzy #Mu-
remZaWłókniarzem i chcą po-
móc klubowi w spłacie nałożonej 
kary za walkower.
Kibice Włókniarza na platfor-
mie pomagam.pl uruchomili 
zbiórkę pieniędzy i chcą zebrać 
50000 zł, aby przeznaczyć je na 
fundację niosącą pomoc osobom 
chorym i w ten sposób odciążyć 
częstochowski klub. Organizator-
ką zbiórki jest Ilona Tatar, która 
napisała. – Przez wzgląd na za-
istniałe okoliczności postanowi-
łam utworzyć zbiórkę, żeby choć 

w 1/4 wesprzeć nasz klub. Nasz 
– dobrze czytacie – bo przede 
wszystkim tworzymy go my – 
KIBICE. Nikogo do niczego nie 
zmuszam, kto będzie chciał – po-
może chociażby złotówką, kto nie 
będzie chciał to po prostu nawet 
nie otworzy tej strony. Jestem 
za swoim klubem całym sercem. 
Jestem za żużlem całym sercem. 
A Ty? Chciałam oficjalnie ogło-
sić, iż zbiórka zorganizowana 
przez mnie i cały dochód z niej 
zebrany będzie przeznaczony na 
następującą część kary: wpłata 
na rzecz fundacji niosącej pomoc 
osobom chorym! Także wszelkie 
spekulacje, iż zbieram pieniądze 
dla Prezesa proszę sobie daro-
wać- czas najwyższy. Po zakoń-
czeniu zbiórki zostanie zamiesz-
czone w sieci odpowiednie zdjęcie 
z fundacji, do której się udamy 
oraz stosowne oświadczenie.
Celem zbiórki #MuremZaWłó-
niarzem jest zebranie 50000 zł. 
W ciągu czterech dni wpłaty do-
konało już 150 osób. Do czwartku 
na koncie zbiórki było: 7 628 zł. 
(AK)

Żużlowcy Eltrox Włók-
niarz Częstochowa pod 
wodzą nowego trenera 

Piotra Świderskiego wygra-
li w poniedziałek arcyważ-
ny mecz w PGE Ekstralidze 
w Lublinie i zdobyli ważne 3 
punkty, które otwierają szan-
sę na walkę o play off. W pią-
tek o godz. 20:30 Eltrox Włók-
niarz podejmuje ROW Rybnik. 
Żużlowcy Eltrox Włókniarza je-
chali do Lublina na mecz o przy-
słowiowe życie. Tylko wygrana, 
najlepiej za 3 punkty przybliżała 
ich do czołowej czwórki. Przy-
pomnijmy, że Eltrox Włókniarz 
przegrał u siebie niespodziewa-
nie z Motorem 43:47 i w rewanżu 
musiał zdobyć 48 punktów, aby 
zdobyć bonus. 
Spotkanie zapowiadało się na 
zacięte. Co ważne, częstochow-
scy żużlowcy pod wodzą nowego 
trenera Piotra Świderskiego od 
pierwszego biegu objęli prowa-
dzenie. Sygnał do walki dali Leon 
Madsen z Rune Holta, którzy 
w inauguracyjnym wyścigu wy-
grali z Matejem Zagarem i Paw-
łem Miesiącem 4:2. Kolejne czte-
ry biegi zakończyły się remisami. 
W kolejnym starcie częstochow-
skie Lwy znowu wygrały 4:2 i od-

skoczyły na cztery punkty przewa-
gi (16:20). 
Siódmy wyścig Włókniarz mógł 
wygrać, ale skończyło się remi-
sem. W kolejnym starcie żużlow-
cy musieli stawać pod taśmą dwa 
razy. Przy pierwszym podejściu 
upadł Lampart i został wyklu-
czony. W powtórce Rune Holta 
z Jasonem Doylem pokonali 5:1 
Michelsena i częstochowska dru-
żyna odskoczyła na 8 punktów 
przewagi w meczu i 4 przewagi 
w dwumeczu. 
Od 9. biegu można było spodzie-
wać się rezerw taktycznych w sze-
regach gospodarzy. I taka nastą-
piła od razu. W miejsce Miesiąca 
w 9. wyścigu pojawił się Zagar, 
który razem z Łagutą miał poko-
nać Madsena i Przedpełskiego. 
Na torze stało się coś zupełnie 
innego! To częstochowscy żuż-
lowcy: Madsen z Przedpełskim 
wygrali 5:1 i Włókniarz prowadził 
już różnicą 12 punktów! 
W 10. biegu ponownie był remis. 
Przebudził się Zagar, który przy-
jechał przed Lindgrenem i Miśko-
wiakiem. Junior Włókniarza nie 
dał się wyprzedzić Hampelowi. 
W 11. wyścigu Motor sięgnął pod 
drugą rezerwę taktyczną. Za Mie-
siąca tym razem pojechał Łaguta. 

Bieg zakończył się remisem. Waż-
ne było jednak to, że gospodarze 
po raz drugi nie wykorzystali re-
zerwy taktycznej i goście utrzy-
mali 12-punktowe prowadzenie. 
Gospodarze swój pierwszy wy-
ścig meczu wygrali dopiero w 12. 
biegu. W kolejnym starcie Motor 
po raz trzeci stosował rezerwę 
taktyczną. Za Michelsena pojawił 
się Hampel. Ale gospodarze w po-
niedziałek mieli pecha do zmian. 
Lindgren z Holtą pokonali Łagutę 
i Hampela 5:1 i zapewnili gościom 
zwycięstwo. Przed biegami nomi-
nowanymi Eltrox Włókniarz pro-
wadził znowu różnicą 12 punktów 
45:33! W dwóch ostatnich bie-
gach goście potrzebowali tylko 
3 punktów by zdobyć również 
punkt bonusowy. I losy bonusa 
rozstrzygnęły się już w 14. stracie. 
O meczu w Lublinie trzeba już za-
pomnieć i przygotowywać się do 
dwóch ostatnich spotkań w run-
dzie zasadniczej. W piątek o godz. 
20:30 częstochowianie podejmu-
ją najsłabszy w tabeli ROW Ryb-
nik, a w ostatnim meczu przed 
play-off pojadą do Leszna, na 
mecz z liderem PGE Ekstraligi. 
Motor Lublin – Eltrox Włókniarz 
Częstochowa 39:51
Motor: Miesiąc 1 (0,1,-,-), Ła-

guta, 7 (3,2,0,1,1,0), Zagar 
13 (2,2,1,3,2,3), Hampel 7 
(3,1,0,2,0,1), Michelsen 1 (0,0,1 
,-), Lampart 1 (1,0,u), Trofimow 9 
(2,2,3,2). 

Eltrox Włókniarz: Madsen 
9 (3,1,2,0,3), Przedpełski 8 
(1,3,3,1,0), Holta 6 (1,0,3,2), 
Doyle 12 (2,3,2,3,2), Lindgren 11 
(2,3,2,3,1), Miśkowiak 5 (3,1,1), 
Świdnicki 0 (0,0,0). 
Bieg po biegu: I. Madsen, Zagar, 
Holta, Miesiąc 2:4; II. Miśkowiak, 
Trofimow, Lampart, Świdnicki 
3:3/5:7; III. Hampel, Lindgren, 
Przedpełski, Michelsen 3:3/8:10; 
IV. Łaguta, Doyle, Miśkowiak, 
Lampart 3:3/11:13; V. Doyle, Za-
gar, Hampel, Holta 3:3/14:16; VI. 
Przedpełski, Trofimow, Madsen, 
Michelsen 2:4/16:20; VII. Lind-
gren, Łaguta, Miesiąc, Świdnicki 
3:3/19:23; VIII. Holta, Doyle, Mi-
chelsen, Lampart (u) 1:5/20:28; 

IX. Przedpełski, Madsen, Za-
gar, Łaguta 1:5/21:33; X. Zagar, 
Lindgren, Miśkowiak, Hampel 
3:3/24:36; XI. Doyle, Hampel, 
Łaguta, Madsen 3:3/27:39; XII. 

Trofimow, Zagar, Przedpełski, 
Świdnicki 5:1/32:40; XIII. Lind-
gren, Holta, Łaguta, Hampel 
1:5/33:45; XIV. Madsen, Tro-
fimow, Hampel, Przedpełski 
3:3/36:48; XV. Zagar, Doyle, 
Lindgren, Łaguta 3:3/39:51.
Awizowane składy na mecz Eltrox 
Włókniarz – ROW Rybnik: ROW: 
1. Kacper Woryna, 2. Mateusz 
Szczepaniak, 3. Sergei Logachev, 
4. Vaclav Milik, 5. Robert Lam-
bert, 6. Kamil Nowacki, 7. Mate-
usz Tudzież. Włókniarz: 9. Leona 
Madsen, 10. Paweł Przedpełski, 
11. Rune Holta, 12. Jason Doyle, 
13. Fredrik Lindgren, 14. Mateusz 
Świdnicki, 15. Jakub Miśkowiak. 
(AK)

Sport
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W piątek i sobotę Exact Systems Norwid organizuje 
turniej z 3 drużynami z Plus Ligi

Marta Marek z Kolejarz Jura Częstocho-
wa wywalczyła brązowy medal Górskich  
Mistrzostw Polski 

Exact Systems Norwid Czę-
stochowa we współpracy 
z firmą zielona-energia.

com zorganizuje w piątek 
i w sobotę Turniej o Puchar 
zielona-energia.com. Oprócz 
drużyny gospodarzy w impre-
zie udział wezmą trzy zespoły 
występujące w Pluslidze; GKS 
Katowice, MKS Bę-
dzin oraz Stal Nysa.  

W najbliższy piątek, czte-
ry zespoły stoczą walkę 
w dwóch półfinałach, 
których stawką będzie 
awans do ścisłego fina-
łu Turnieju o Puchar 
zielona-energia.com. 
Na inaugurację impre-
zy, w pierwszym poje-
dynku staną na przeciw 
siebie drużyny MKSu 
Będzin i Stali Nysa (po-
czątek spotkania – go-
dzina 16:00). Tuż po 
zakończeniu tego wido-
wiska na parkiet wybie-
gną gospodarze – Exact 
Systems Norwid Czę-
stochowa, który spraw-
dzi swoje umiejętności 
na tle szóstej drużyny 
poprzedniego sezonu 
Plusligi – GKSu Katowi-
ce (początek spotkania 

18:30). W sobotę przegrani roze-
grają mecz o 3. miejsce (godzina 
12:00), a imprezę zwieńczy wielki 
finał (godzina: 14:30).
„Turniej o Puchar zielona-ener-
gia.com będzie fantastyczną 
okazją do tego, by częstochow-
scy kibice znów, na nowo poczuli 
magię Ligi Mistrzów Świata i na 

własne oczy zobaczyli w przecią-
gu dwóch dni, aż trzy drużyny 
z najwyższej klasy rozgrywko-
wej w Polsce! Nasza drużyna 
intensywnie przygotowuje się 
do startu rozgrywek Tauron 
1.Ligi, a z kim, jak nie z rywala-
mi z najwyższej półki sprawdzać 
swoje umiejętności i korygować 

własne błędy. Mamy 
nadzieję, iż będzie to 
prawdziwe święto dla 
naszych wiernych ki-
biców, którzy ostatnio 
nie mogli oglądać swo-
ich ulubionych siatka-
rzy „na żywo” w hali IX 
LO.” - powiedział Marek 
Osuchowski - koordyna-
tor biura prasowego oraz 
mediów społecznościo-
wych w Exact Systems 
Norwid Częstochowa. 

Przypomnijmy, iż to nie 
jedyna impreza siatkar-
ska, którą organizował 
będzie nasz klub. Ty-
dzień później odbędzie 
się bowiem II Memoriał 
im. Janusza Sikorskiego, 
w którym udział wezmą 
Reprezentacja Polski 
Juniorów, Mickiewicz 
Kluczbork oraz ZAKSA 
Strzelce Opolskie.

Z bardzo dobrej stro-
ny zaprezentowała się 
Marta Marek podczas 

Górskich Mistrzostw Polski 
juniorek młodszych. Kolar-
ka Kolejarza Jury Częstocho-
wa zdobyła brązowy medal.  

Częstochowska zawodniczka 
prezentowała się bardzo dobrze 
podczas całej trasy i rewelacyj-
nie rozegrała końcówkę wyścigu, 
co dało jej trzecie miejsce na po-
dium i brązowy medal Górskich 

Mistrzostw Polski juniorek młod-
szych. 
Z bardzo dobrej strony podczas 
mistrzostw zaprezentował się tez 
Kajetan Wąsowicz. W grupie ju-
niorów młodszych też miał szansę 
na podium, ale przez problemy 
techniczne ukończył wyścig na 

wysokim 7. miejscu. 
Kolejni reprezentanci Kolejarza 
Jury zajmowali następujące miej-
sca: 17. Ludwik Knapiński, 47. 
Łukasz Nowak i 50. Adam Marci-
niak. (AK)
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Raków wgrał w Gdańsku z Lechią 3:1, 
a w poniedziałek, 14 września podej-
muje niepokonane Zagłębie Lubin

W drugiej kolejce PKO 
PB Ekstraklasy Ra-
ków Częstochowa 

wygrał w Gdańsku z Lechią 3:1 
i zdobył pierwsze zwycięstwo 
oraz pierwsze punkty w obec-
nym sezonie. A w poniedzia-
łek, dopiero 14 września Ra-
ków o godz. 18 podejmuje 
w Bełchatowie Zagłębie Lubin, 
które ma na koncie 6 punktów. 

Piłkarze Rakowa Częstochowa 
w I kolejce dość pechowo prze-
grali z mistrzem Polski Legią 
Warszawa. Pokazali jednak cha-
rakter i wolę walki przez co kibi-
ce Rakowa liczyli na przełamanie 
w Gdańsku. Tym bardziej, że Ra-
ków potrafi grać z Lechią. W po-
przednim sezonie, gdy był be-
niaminkiem, wygrał z 4. drużyną 
Ekstraklasy dwa razy: w Bełcha-
towie i w Gdańsku. 

W miniona sobotę podopieczni 
trenera Marka Papszuna zagrali 
niezłe spotkanie, choć o pierwszej 
połowie nie będą chcieli długo pa-
miętać. 

Od 40. minuty gospodarze grali 
w osłabieniu, bo czerwoną kart-
kę zobaczył Michał Nalepa, który 
faulował wychodzącego na czystą 
pozycję Marcina Cebulę. Ten fakt 
uśpił czujność częstochowskich 
piłkarzy, bo tuż przed przerwą 
dali sobie strzelić gola „do szat-
ni”. Na listę strzelców wpisał się 
Omran Haydary, który pięknym 
strzałem zza pola karnego poko-
nał Jakuba Szumskiego. 

Raków fatalnie zakończył pierw-
szą połowę, ale fenomenalnie 
rozpoczął drugą. Już w 46. mi-
nucie Marcin Cebula wykorzystał 
dośrodkowanie z prawej strony 

i strzałem z 11 metrów doprowa-
dził do remisu 1:1. 

I powtórzyła się sytuacja z pierw-
szego meczu z Legią Warszawa, 
gdy Raków całą drugą połowę grał 
w osłabieniu. Tym razem to czę-
stochowianie grali w przewadze 
jednego zawodnika. I wykorzysta-
li to już w 55. minucie, gdy Vla-
dislav Gutkovskis strzałem głową 
podwyższył na 2:1. 

Czerwono-niebiescy od tego mo-
mentu kontrolowali wydarzenia 
na boisku. Druga połowa była 
zdecydowanie lepsza niż pierw-
sza. Raków wypracował sobie 
kilka okazji do strzelenia bramki. 
Na 3:1 podwyższył w 76. minucie 
Gutkovskis, który zdobył swoją 
drugą bramkę w meczu dobijając 
strzał jednego ze swoich kolegów. 
Można już było zaryzykować, że 
Raków tego meczu już nie prze-
gra. Podopieczni trenera Marka 
Papszuna utrzymali prowadzenia 
do końca spotkania i wywieźli 
z Trójmiasta cenne trzy punkty. 
A już w poniedziałek, 14 września 
(przerwa na reprezentację) piłka-
rze Rakowa zmierzą się w Bełcha-
towie z niepokonanym w dwóch 
kolejkach Zagłębiem Lubin, które 
ma na koncie 6 punktów. Począ-
tek poniedziałkowego meczu za-
planowany jest na godz. 18. 

Lechia Gdańsk – Raków Często-
chowa 1:3 (1:0)
Bramki: 1:0 Haydary (45.), 1:1 
Cebula (46.), 1:2 Gutkovskis (55), 
1:3 Gutkovskis (76.)
Raków: Szumski - Wilusz, Pe-
trasek, Piątkowski, Tudor (46. 
Bartl), Sapała, Tijanić, Kun, 
Schwarz (84. Papanikolau), Ce-
bula (85. Malinowski), Gutkov-
skis (82. Musiolik).

Sędziowie z Częstochowy sędziowali  
turniej finałowy Mistrzostw Polski  
kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej
Po raz kolejny z bardzo 

dobrej strony zaprezen-
towali się częstochowscy 

sędziowie siatkówki. Polski 
Związek Piłki Siatkowej no-
minował na turniej finało-
wy mistrzostw Polski kobiet 
i mężczyzn Martę Rembie-
lak-Kucharską i Marcina Do-
brzańskiego. 

Tegoroczny turniej finałowy od-
był się w Mysłowicach, gdzie od 
piątku do niedzieli najlepsze pol-
skie plażowiczki i najlepsi krajowi 
plażowicze walczyli o mistrzowski 
tytuł i złote medale. Pula nagród 
wynosiła 110 tys. zł. 
Podczas turnieju obecni byli też 
sędziowie z Częstochowy. Pol-
ski Związek Piłki Siatkowej no-
minował na te niezwykle ważne 
zawody sędzię Martę Rembielak-
-Kucharską i sędziego Marcina 
Dobrzańskiego, którzy po raz ko-
lejny promowali Częstochowę na 
zawodach najwyższej rangi. Na 
turnieju był też obecny Przewod-
niczący Wydziału Siatkówki Pla-
żowej PZPS Rafał Pośpiech z Czę-
stochowy. 
Z bardzo dobrej strony zapre-
zentowała się Marta Rembie-
lak-Kucharska, która w meczu 
finałowym kobiet decydującym 
o złotym medalu i mistrzostwie 
Polski była sędzią II i pomagała 
sędziemu I Januszowi Cyranowi 
z Bielska Białej.
- Mam nadzieję, ze nie zapeszę na 
następne lata, ale od 5 lat Fina-
ły Mistrzostw Polski odbywają 
się z udziałem częstochowskich 
arbitrów – mówi sędzia Marcin 
Dobrzański.
- Cieszę się, że po raz kolejny by-
łam nominowana na turniej fi-

nałowy i po raz drugi dotarłam 
do finału i meczu o złoty medal – 
dodaje Marta Rembielak-Kuchar-
ska. - W 2018 roku byłam sędzią 
II w meczu finałowym kobiet. 
Teraz też udało mi się dotrzeć do 
najważniejszego meczu w kobie-
cym turnieju. 

PZPS na turniej finałowy Mi-
strzostw Polski kobiet i mężczyzn 
nominował sędziów: Agnieszka 
Myszkowska (Warszawa), Aga-
ta Józefowicz (Wrocław), Marta 
Rembielak-Kucharska (Często-
chowa), Wioletta Franczyk (Bia-

doliny Radłowskie), Krzysztof 
Wojtunik (Łódź), Marcin Grzelak 
(Łódź), Janusz Cyran (Bielsko-
-Biała), Marcin Dobrzański (Czę-
stochowa), Paweł Kryda (Łódź), 
Michał Grzegórzko (Ruda Śląska), 
Mateusz Kolan (Plewiska), i Woj-
ciech Obłój (Mysłowice). Komisa-

rzami zawodów byli: Jerzy Tata-
rek (Wrocław) i Bogusław Kawiak 
(Warszawa), a sędzią głównym 
turnieju Jan Baniak (Opole).

Foto: Archiwum Marty Rembie-
lak-Kucharskiej
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