
Trzech młodych czę-
stochowian zgodnie 
z planem, zakończyło 

w minioną sobotę swoją pię-
ciodniową wyprawę rowerową 
wzdłuż wybrzeża. Od ponie-
działku, 31 sierpnia, przeje-
chali blisko 500 kilometrów 
od Świnoujścia do Gdańska. 
Chłopcy: Jakub Wójcik, Łu-
kasz Paruzel i Antek Wielgus 
wyruszyli ostatniego dnia 
sierpnia z Transgranicznej 
Promenady w Świnoujściu, 
aby promować akcję pomo-
cy dla potrzebujących dzieci 
z Częstochowy. Wyprawa zo-
stała zorganizowana na rzecz 
Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom ze Środowisk Zagrożo-
nych Amicus i ma pomóc jednej 
z jego placówek w Kiedrzynie. 

„Gazeta Regionalna” patronowa-
ła temu wydarzeniu, informując 
o przygotowaniach do wyprawy 
oraz relacjonując jej przebieg.
- Jesteśmy zadowoleni, że 
wszystko się udało – powiedzieli 
nam młodzi ludzie po powrocie 
do Częstochowy. - Baliśmy się, 
czy damy radę, ale wszystko 
przebiegło zgodnie z planem.
Jak relacjonują młodzi rowerzy-
ści, droga nie zawsze była łatwa, 
ale sił im starczyło. 

- Największy problem sprawiła 
nam pogoda – opowiada Jakub 
Wójcik. - Niestety, przez część 
wyprawy padał deszcz, co utrud-
niało jazdę. Mieliśmy jednak tak-
że kilka dni ze wspaniałą pogo-
dą. To były te dni, gdy jechaliśmy 

praktycznie przy samym morzu. 
To było super przeżycie.
Jak powiedział nam Antek Wiel-
gus, który na bieżąco relacjo-
nował wyprawę w internecie, 
w trakcie przejazdu obyło się bez 
poważniejszych wydarzeń, cho-

ciaż czasami sprzęt zawodził.
- Aż pięć razy mieliśmy małe 
awarie – musieliśmy naprawiać 
pęknięte dętki w rowerach, ale to 
wszystko – wspomina. - Na szczę-
ście obyło się bez poważniejszych 
usterek i wypadków na drogach.

Tuż po dotarciu na metę, cała 
trójka była nieco zmęczona, ale 
bardzo szczęśliwa z powodzenia 
wyprawy. Jak mówią, są zadowo-
leni nie tylko z samego przejazdy, 
ale także z rezultatów wyprawy.
- Mamy nadzieję, że dzięki nam 
dzieci otrzymają realną pomoc – 
mówi Jakub Wójcik. - Po drodze 
sporo osób pytało nas o cel wy-
prawy, o namiary na dom dziec-
ka. Udało nam się także znaleźć 
siedmiu sponsorów, którzy prze-
kazali dla dzieci około sześciu ty-
sięcy w gotówce oraz podarowa-
li konkretne rzeczy.

Jak informują młodzi częstocho-
wianie, teraz zamierzają się sku-
pić na studiach. Cała trójka od 
października rozpoczyna swoją 
przygodę w szkołach wyższych. 
Jakub Wójcik będzie studiował na 
AWF-ie w Krakowie, Antek Wiel-
gus wybrał na krakowskiej AGH 
kierunek informatyka techniczna, 
a Łukasz Paruzel został studen-
tem informatyki w Opolu.
- Na razie chcemy się skupić na 
studiach, ale nie wykluczamy, że 
kiedyś jeszcze raz ruszymy w po-
dobną wyprawę, tym razem inną 
trasą – powiedzieli nam często-
chowianie.

(IBS, fot. Wielka Wyprawa)
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Przejechali pół tysiąca kilometrów na rzecz dzieci
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z tym kuponem dodatkowa godzina skakania gratis !



gazetaregionalna.com2 NR 66 Piątek 11 września 2020

Park Wodny już gotowy, ale na jego otwarcie 
musimy jeszcze trochę poczekać

Można bezpłatnie zdezynfekować samochód
Miasto szuka pieniędzy na odwodnienie 
w dwóch dzielnicach

Coś dla miłośników płyt 
winylowych i CD Obiekt przy ul. Dekabry-

stów jest już praktycz-
nie gotowy. W środku 

i na zewnątrz prowadzone są 
już ostatnie, można powie-
dzieć kosmetyczne prace po-
rządkowe. Z zabawą na ba-
senie częstochowianie będą 
musieli jednak poczekać. 
– Do 15 września wykonawca 
generalny robót ma czas na uzy-
skanie wszelkich niezbędnych 
pozwoleń, w tym pozwolenia 
na użytkowanie obiektu – mówi 
Michał Konieczny – naczelnik 
Wydziału Inwestycji UM Często-
chowa. - Obecnie na terenie in-
westycji trwają prace tak zwane 
„odbiorowe”. Wykonawca jest 
już po inspekcji sanepidu, trwa 
odbiór gmachu przez straż po-
żarną. Po uzyskaniu tych pozwo-
leń będzie można wystąpić do 
nadzoru budowlanego o dopusz-
czenie obiektu do użytkowania.
Jak dowiedzieliśmy się w magi-

stracie, niecki basenu są napeł-
nione wodą, całość jest wysprzą-
tana i przygotowana na przyjęcie 
pierwszych amatorów kąpieli.
Do końca września potrwa jeszcze 
wyposażanie obiektu. Dostawcy 
mają dostarczyć ostatnie elemen-
ty brakującego wyposażenia aqu-
aparku. 
– Co do terminu otwarcia obiek-
tu, to będzie on ustalony po za-
kończeniu odbiorów, procesu 

wyposażania obiektu i uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie – in-
formuje rzecznik prasowy miasta 
Włodzimierz Tutaj. 
– Prawdopodobnie będzie to 
październik, ale władze miasta 
ostateczną decyzję o terminie 
inauguracji działalności Parku 
Wodnego podejmą po analizie 
aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej w mieście.
(Tekst i fot. IBS)

Samorząd częstochowski 
organizuje drugą, bez-
płatną akcję dezynfekcji 

samochodów. Prywatne auta 
będzie można odkazić w naj-
bliższą sobotę, 12 września. 
Punkt dezynfekcji zostanie 
uruchomiony na parkingu 
przed Urzędem Miasta Czę-
stochowy. Akcję przeprowa-
dzi ponownie firma Ecco Lo-
gic, która zajmuje się m.in. 
dezynfekcją częstochowskich 

karetek, oddziałów szpitala 
miejskiego oraz taboru MPK. 
Z dezynfekcji pojazdów będzie 
można skorzystać na parkingu 
zlokalizowanego naprzeciwko 
wejścia do głównego budynku 
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 
11/13 (wjazd na parking od ul. Wa-
szyngtona – wyłącznie od strony 
alei Wolności, Pasażu Opolczyka/
Tuwima, bo obecnie obowiązuje 
tu jeden kierunek). Dezynfekcja 
odbywać się będzie między godzi-

ną 10 a 13. Dezynfekcja w czasie 
ciągle trwającej epidemii, a jed-
nocześnie po okresie wakacyjnych 
wyjazdów na pewno się przyda, 
więc urząd zaprasza wszystkich, 
którzy chcieliby w ten sposób „od-
świeżyć” swój pojazd. Samorząd 
zachęca do skorzystania z okazji 
szczególnie tych, którzy wykorzy-
stują swój samochód do przewozu 
innych, np. częstochowskich tak-
sówkarzy. (IBS, fot. UM Często-
chowa)

Samorząd Częstochowy 
stara się o środki unijne 
na dwie duże inwesty-

cje związane z odwodnieniem 
w dwóch dzielnicach miasta – 
na Tysiącleciu i w Kiedrzynie.
Jak informuje Biuro Prasowe 
UM Częstochowa, odwodnienie 
zlewni ul. Traugutta wraz budo-
wa drogi ma uregulować gospo-
darkę wodami opadowymi i roz-
topowymi w tym rejonie miasta.  
 
Planowany do realizacji w latach 
2021-22 projekt przewiduje bu-
dowę ulicy Traugutta w dzielni-
cach Tysiąclecie (od ul. Kisielew-
skiego do ul. Łódzkiej) i Kiedrzyn 
(za skrzyżowaniem z ul. Łódzką 
w kierunku zachodnim). W ra-
mach inwestycji zakłada się bu-
dowę drogi o długości ok. 1360 m 
i szerokości 5,5 m wraz z budową 
odwodnienia. Mają powstać dwa 
kanały deszczowe odprowadza-
jące wody opadowe do istnieją-
cego już kanału na skrzyżowaniu 
z ul. Kisielewskiego, a poza tym 
układ podczyszczania (separato-
ry z osadnikami) oraz zbiornik 
retencyjny chłonno-odparowu-
jący, do którego odprowadzane 
będą wody opadowe. W ramach 
zadania planuje się również wy-
budowanie chodników dla pie-

szych, zjazdów na tereny przyle-
głe i oświetlenia ulicznego. Zakres 
projektowanych robót obejmuje 
także przebudowę kolidujących 
sieci gazociągowych, energetycz-
nych i teletechnicznych. Ponad-
to przewiduje się przebudowę 
istniejących skrzyżowań ulicy 
Traugutta z przyległymi ulica-
mi (Brzechwy, Mierosławskiego, 
Grochowskiego, Kołakowskiego, 
Marjańskiej, Łódzkiej i Ludowej). 
 
Gmina chce wystąpić o pienią-
dze na realizację tych planów  
w ramach projektu pn. „Od-
wodnienie zlewni ul. Traugut-
ta w Częstochowie” z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środ-
ków Funduszu Spójności (Dzia-
łanie 2.1 Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpiecze-
niem i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, w szcze-
gólności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska). 
 
Wartość kosztorysowa inwestycji 
wynosi ok. 23,2 mln zł, w tym pla-
nowane dofinansowanie to 11,4 
mln, a udział środków własnych 
11.8 mln zł. 
(Źródło: UM Częstochowa)

11 oraz 12 września 
w Galerii Jurajskiej 
w Częstochowie od-

będzie się Giełda Płyt Winylo-
wych i CD. Kiermasz płytowy 
będzie trwał od godziny 10 do 
22, w pasażu przed Costa cafe.

Organizatorzy giełdy zapraszają 
wszystkich fanów muzyki, którzy 
mogą liczyć na płyty w każdym 
gatunku muzycznym. Znajdą się 
tu na pewno rzadkie okazy, które 
zasilą kolekcję niejednego entu-
zjasty. (MK)

Aktualności

318731863185 REKLAMAREKLAMAREKLAMA



gazetaregionalna.com 3NR 66 Piątek 11 września 2020

Dożynki Jasnogórskie inne niż zwykle
W nieco zmienionej 

z powodu koronawi-
rusa formule w mi-

niony weekend odbyło się 
coroczne święto plonów na 
Jasnej Górze. Ogólnopolskim 
Dożynkom Jasnogórskim to-
warzyszyła jak zawsze Krajo-
wa Wystawa Rolnicza. Debiu-
towała ona w nowym miejscu 
– na parkingu jasnogórskim 
za Domem Pielgrzyma.

Przez dwa dni, w sobotę i nie-
dzielę oglądać można było 
wystawiennicze stoiska oraz 
kupować część z prezento-
wanych na nich towarów. 
Na placu za Domem Pielgrzyma 
przygotowano wystawę nowocze-
snych i zabytkowych maszyn rol-
niczych oraz ekspozycję zwierząt 
hodowlanych.
 
Na miejscu, jak co roku obecni 
byli hodowcy roślin oraz pszcze-
larze. Zwiedzający mogli obejrzeć 
i kupić rękodzieło artystyczne 
oraz wszystko to, co z dożynkami 
się kojarzy, czyli na przykład nie-
śmiertelne obwarzanki i precle.
 
Wystawa odbywała się z zacho-
waniem rygoru sanitarnego. Na 
terenie ekspozycji obowiązywał 
nakaz zasłaniania ust i nosa, a co 
kilkadziesiąt metrów ustawiono 
pojemniki z płynem dezynfekują-

cy, aby udział w wystawie był dla 
zwiedzających bezpieczny.

Ogólnopolskie Święto Plonów, 
czyli Dożynki Jasnogórskie odby-
wały się w tym roku pod hasłem 
„Do Maryi Niewiasty Euchary-
stii”. Głównym punktem rolni-
czego święta była niedzielna msza 
z błogosławieństwem wieńców 
żniwnych, której przewodniczył 
abp Tadeusz Wojda, metropolita 
białostocki.

Dożynkowe uroczystości odbę-
dą się z udziałem prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego, a także repre-
zentantów polskiej wsi. Rolnicy 
dziękowali nie tylko za plony, ale 
również za stulecie urodzin św. 
Jana Pawła II i setną rocznicę 
“Cudu nad Wisłą”, czyli zwycię-
stwa w wojnie polsko-bolszewic-
kiej w 1920 roku.
(Tekst i fot. IBS)
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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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Lubliniec szykuje się do otwarcia Centrum 
Przesiadkowego Park&Ride

Gmina wesprze MLKS „Znicz Kłobuck”

„Czech Boccia Tour 2020” z medalami 
dla „Prometeusa” z Konopisk

Food Trucki w Lublińcu

Oficjalne jego urucho-
mienie ma nastąpić  
16 września. Zapo-

wiada się prawdziwe świę-
to w mieście. Nic dziwne-
go, to jedna z ważniejszych 
inwestycji ostatnich lat, 
która w znaczący sposób 
zmieniła wygląd Lublińca. 

Inwestycja, której realizacja 
rozpoczęła się latem ubiegłe-
go roku, kosztowała ok. 12 mln 
złotych. Na budowę samorząd 
otrzymał ponad 10 mln dofinan-
sowania z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
W ramach tego zadania przy 
dworcach PKS i PKP w centrum 
Lublińca powstał węzeł prze-
siadkowy. Strefa park&ride, czyli 
parkuj i jedź, ułatwi korzystanie 
z transportu zbiorowego, a także 
przyczyniła się do moderniza-
cji terenu wokół dworców. Jak 
zapowiada lubliniecki samorząd, 
miejsce to jest jednocześnie bazą 
pod organizację komunikacji 
miejskiej.
 
Okolica dworców autobusowe-
go i kolejowego zyskała zupełnie 
nowe, ciekawe, funkcjonalne, 
a także estetyczne oblicze. Władze 
Lublińca liczą, że teraz miejsce 
to stanie się nie tylko wizytówką 
miasta, ale także przyciągnie po-
tencjalnych inwestorów zainte-
resowanych stworzeniem w tym 
rejonie nowych sklepów czy też 
punktów usługowych. Gotowy 
jest plac przy PKP, a także nowe 
rondo przy ulicy Oświęcimskiej.
 
W ramach centrum przesiadko-
wego powstał czteropoziomowy 
parking, wiata przystankowa 
wraz z miejscami postojowymi dla 
autobusów, a także parking dla 
około 80 rowerów z samoobsłu-
gowym punktem naprawy. Zreali-
zowano także przebudowę układu 
komunikacyjnego, zamontowano 

elementy małej architektury – 
ławki i kosze na śmieci. Dodatko-
wo utworzono system monitorin-
gu wizyjnego oraz przystąpiono 
do stworzenia zintegrowanego 
systemu informacji pasażerskiej. 
Wszystko po to, aby zachęcić 
mieszkańców Lublińca i powia-
tu do rezygnacji z samochodu na 
rzecz transportu zbiorowego oraz 
jazdy na rowerze.
 
Oddanie do użytku Centrum Prze-
siadkowego będzie miało uroczy-
sty charakter. Oficjalne otwarcie 
nastąpi 16 września o godzinie 13. 
Dokona go przed głównym wej-
ściem do budynku PKP burmistrz 
Edward Maniura. Tam także na-
stąpi odsłonięcie odrestaurowa-
nego zabytkowego zegara z bu-
dynku przy ul. Grunwaldzkiej. 

Oprócz oficjalnej części przewi-
dziano liczne wydarzenia towarzy-
szące. Od godziny 16, na terenie 
Centrum Przesiadkowego szykuje 
je Miejski Dom Kultury w Lubliń-
cu. W planach są m.in. autobu-
sowa fotobudka, Lubliniecka Gra 
Planszowa, a także występy ar-
tystów związanych z MDK-iem. 

Dla mieszkańców przygotowy-
wane są także: miasteczko ruchu 
drogowego, rowerowe pokazy 
akrobatyki, symulator dachowa-
nia, wystawa „Dworzec na starej 
fotografii”, pokaz starych samo-
chodów oraz przejażdżka autobu-
sem „ogórkiem”. Całość zakończy 
około godziny 18 występ Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

(Tekst i fot. IBS)

W siedzibie Urzędu 
Miasta Kłobuck zo-
stała podpisana 

umowa pomiędzy Gminą Kło-
buck a Miejskim Ludowym 
Klubem Sportowym „Znicz 
Kłobuck” (pierwsza drużyna 
występuje w IV lidze śląskiej).

Burmistrz Kłobucka jakiś czas 
temu rozpisał otwarty konkurs 
na realizację zadania publiczne-
go w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej 
i sportu oraz promocji Gminy po-
przez sport.
W rezultacie gmina wesprze fi-
nansowo „Znicz Kłobuck” na kwo-
tę 50 tys. zł. O to wsparcie starał 
się klub w złożonym wniosku.
Ze strony Gminy Kłobuck umowę 

podpisał Burmistrz Kłobucka Je-
rzy Zakrzewski, a ze strony MLKS 
Znicz Kłobuck prezes Zarządu 

Daniel Zalski oraz wiceprezes 
Piotr Kurasiński.
(MK, fot. UG Kłobuck)

Stowarzyszenie „Pro-
meteus” z Konopisk 
zadebiutował z powo-

dzeniem w Czeskich pa-
raolimpijskich zawodach. 

Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych Ruchowo Ich 
Rodzin i Przyjaciół “Promete-
us” jako jedyni przedstawicie-
le z Polski w międzynarodo-
wej grupie, wzięli udział 28-30 
sierpnia 2020 roku w „Czech Boc-
cia Tour 2020” w Pradze. 
Międzynarodowe Mistrzostwa 
Czech w paraolimpijskiej dyscy-

plinie BOCCIA były bardzo uda-
nym debiutem zawodników z Ko-
nopisk.
Poszczególne miejsca zajęli:
W kategorii BC1: Złoto – 1 miejsce 
– WOJCIECH LAMCH
W kategorii Pary BC3: Srebro – 2 

miejsce – ZBYSZEK BEDNAREK 
z asystentką Anną Stasiak i JA-
REK PLEWA z asystentem Wal-
demarem Trószyńskim 
W kategorii drużyny BC1/
BC2: Brąz – 3 miejsce – WOJ-
CIECH LAMCH z przyjaciółmi 
z Czech (w drużynie).

„Dziękujemy właścicielom firmy 
Gobal Studio, dzięki którym mo-
gliśmy wystartować w Pradze. 
Dedykujemy Państwu zdobyte 
laury” – dziękuje Waldemar Tró-
szyński, Prezes Stowarzyszenia 
„Prometeus”.

„Serdecznie gratuluję i dziękuję 
niepełnosprawnym zawodnikom 
“Prometeusa” za sportową rywa-
lizację i tym samym doskonałą 
promocję Gminy Konopiska” – 
dodaje.
(MK, fot. Gmina Konopiska)

11, 12 i 13 września pod 
Galerię Handlową 
Karuzela w Lubliń-

cu powracają Food Trucki.
Przez trzy dni od godzi-
ny 10:00 do 21:00 jak zawsze 
będzie smacznie i różnorodnie. 
Wszystko to oczywiście przy za-
chowaniu szczególnej ostrożno-
ści, wyznaczone strefy, odległości 
co 2 metry i środki dezynfekujące.
Na zlocie znajdą się następujące 
Food Trucki:
American Grilled Cheese – ame-
rykańskie tosty;

Wok and walk – kuchnia azjatyc-
ka chow main;
Czarros – hiszpańskie churrosy;
Burger – amerykańskie burgery;
Pan Fryta – frytki belgijskie;
Dim sum truck – chińskie pieroż-
ki na parze;
Quesadilla – kuchnia tex-mex;
Le mini – lemoniada molekular-
na
Na wspólne szamanie zaprasza 
organizator Futraki.

Zostaje teraz tylko liczyć na dobrą 
pogodę. (MK)

Region
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Rączka gotował w ŻarkachJarmark rękodzieła

Nauczą grać na instrumentach

Festiwal Latawców w Lubisferze

Smaki żydowskiej kuchni 
i materialne dziedzictwo 
kulturowe w Żarkach zo-

staną zaprezentowane w naj-
bliższą sobotę, 12 września 
o godz. 18 w programie pt. 
„Rączka gotuje” na antenie 
TVP Katowice. Powtórka pro-
gramu w niedzielę 13 wrze-
śnia. Znany i lubiany kucharz 
Remigiusz Rączka wraz z eki-
pą telewizyjną odwiedzili Żar-
ki w miniony poniedziałek.

Zdjęcia do popularnego nie tylko 
na Śląsku programu kulinarnego, 
kręcono na Starym Rynku, nie-
opodal dawnej synagogi, a także 
na cmentarzu żydowskim – kir-
kucie oraz przy zabytkowym Ze-
spole Stodół. Kulinarna część 
programu z gotowaniem została 
sfilmowana przy Starym Młynie 
Muzeum Dawnych Rzemiosł. 

W tajniki historii i żydowskich 
smaków wprowadzali gościa: Ka-
tarzyna Kulińska-Pluta oraz Piotr 

Zamorski z Gminy Żarki.
Zapraszamy do oglądania i oczy-
wiście wypróbowania przepisów, 
które zostaną zaprezentowane na 
antenie TVP Katowice. Program 
telewizyjny bije rekordy popu-
larności. Prezentowane są w nim 

przepisy na różne dania, nie tylko 
kuchni śląskiej. Po raz pierwszy 
w długiej historii programu zo-
staną zaprezentowane żydowskie 
smaki: chałka oraz kawior po ży-
dowsku.
(Źródło: UG Żarki)

MDK Lubliniec zapra-
sza 20 września 2020 
roku na coroczny Jar-

mark Rękodzieła.
20 września o godzinie 14 wo-
kół Miejskiego Domu Kultury 
w Lublińcu pojawią się stoiska 
lokalnych artystów, którzy będą 
oferować własnoręcznie wykona-
ne produkty. Tak jak w zeszłym 
roku można spodziewać się cera-
miki, biżuterii, przetworów, a na-
wet ubrań. Każdy zakup to real-
ne wsparcie dla rękodzielników 
w tych trudnych czasach.
Poza podziwianiem i kupowa-
niem rękodzielniczych produk-
tów odbędzie się także spotkanie 

autorskie z Alicją Podgrodzką, 
autorką książki „Uwielbiałam cię 
karmić” oraz Joanną Lichtańską, 
która zilustrowała tę szczególną, 
kobiecą opowieść. „Kiedy spo-
tkają się dwie artystki… „ – to ty-
tuł rozmowy, w której obie panie 
opowiedzą o procesie twórczym 
i współpracy nad książką.

Dodatkowo w trakcie trwania Jar-
marku odbędą się warsztaty, a na 
zakończenie spotkania wystąpi 
kabaret „Moherowe Berety” – 
urocze panie w średnim wieku, 
które czasami są zakochane, za-
wsze wesołe, hodują kury nioski, 
krowy holenderki indory i angory 
(na berety).
Plan organizacyjny:
14:00 – 19:00 coroczny Jarmark 
Rękodzieła;
15:00 – 16:00 modelowanie balo-
nów;
15:00 – 18:00 warsztaty: magne-
sowo;
15:00-18:00 – warsztaty: robótki 
na paluszkach;

16:00-18:00 – rozmowa z artyst-
kami;
17:00-19:00 – kabaret Moherowe 
Berety.

O wszelkich zmianach organiza-
tor poinformuje na stronie MDK 
Lubliniec.
(MK)

W Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Żarkach odbywać 

się będzie nauka gry na gita-
rze, keyboardzie, akordeonie 
i fortepianie. Zajęcia będzie 
prowadził Dariusz Kurzak 
- muzyk i pedagog z dużym 
doświadczeniem w zakresie 
nauki gry na instrumentach, 
współpracujący z wieloma 

artystami polskiej estrady. 
Wszystkich chętnych, bez wzglę-
du na wiek, MGOK zaprasza.
Zajęcia odpłatne.
Spotkanie organizacyjne w dniu 
16 września 2020 r. o godz. 18.00 
w Domu Kultury w Żarkach.

Informacje i zapisy pod numerem 
telefonu: 662 257 288.
(IBS)

Lubisfera – Rozrywkowy 
Park Sportowy Lubliniec 
zaprasza całe rodziny na 

„Festiwal Latawców”, który 
odbędzie się w niedzielę 13 
września od godziny 15 do 19.
Wstęp wolny dla każdego. Orga-
nizator zapewnia latawce i ma-
teriały do ozdabiania. Technika 
dowolna. 

Dodatkowo w trakcie imprezy ro-
dzinny konkurs puszczania lataw-
ców (z nagrodami).
Mile widziane wcześniejsze zapisy 
u organizatora pod numerem tel. 
609 323 044 lub bezpośrednio na 
festiwalu. Możliwość przyniesie-
nia własnego latawca.

(MK)
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Maskpol wspiera lokalny sport

Nowa ścieżka edukacyjna

Pieszy rajd w Olsztynie – 
„Moja droga”

W Radomsku będą walczyć ze smogiem!

Burmistrz Blachowni o Torze Wyrazów

Zarząd PSO “MASKPOL” 
S.A. zdecydował o przy-
znaniu wsparcia finanso-

wego klubom sportowym z Pa-
nek, tj. Akademii Siatkówki 
SPS Panki oraz Klubowi Spor-
towemu Panki.
 
Akademia Siatkówki to najwięk-
sza szkółka siatkarska w powiecie 
kłobuckim. Trenuje tam ponad 
50 dzieci i młodzieży w 3 sek-
cjach: mini siatkówka, grupy mło-
dzieżowe oraz grupa seniorska. 
Zajęcia odbywają się 4 razy w ty-
godniu po 1,5 godziny. Drużyna 
seniorek gra w trzeciej lidze wo-
jewódzkiej. Akademia Siatkówki 
zaprasza wszystkich chętnych 
w poniedziałki i środy na godz. 
16:30.
 
Klub Sportowy Panki powstał 

w 1935 roku. Aktualnie zrzesza 80 
piłkarzy w 5 grupach wiekowych: 
seniorzy, juniorzy, młodzicy, orli-
ki oraz żaki. Najmłodsi adepci to 
5-latkowie. Zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży prowadzone są 
dwa razy w tygodniu. Seniorzy, 
juniorzy, młodzicy i orliki grają 
w regularnych rozgrywkach li-
gowych. Żaki stawiają pierwsze 
piłkarskie kroki. KS Panki może 
poszczycić się wieloma nagroda-
mi, w tym prestiżową Brązową 
Odznaką Honorową Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Grupy tre-
ningowe są otwarte dla wszyst-
kich chętnych.

Obydwa kluby wspierane są 
przez lokalne firmy. Właśnie 
dołączył do nich MASKPOL. 

Jesteśmy dumni i kibicujemy!

Prace przy zadaniu 
pn. „Stworzenie ścieżki 
edukacyjnej – przy stawie 

w Żarkach przy ul. Wierzbo-
wej” zostały zakończone. Oko-
lica wypiękniała w oczach.

W ramach projektu zamontowa-
no:
• 4 latarnie wraz z oprawami 

oświetlenia zewnętrznego;
• 6 ławek parkowych;
• 3 kosze na śmieci;
• 3 tablice informatyczno – 

edukacyjne.

Dodatkowo wyrównano istniejące 
alejki poprzez, dosypanie kruszy-
wa na istniejące ścieżki i trakty 
piesze obok stawu raz zakupiono 
1 namiot i 20 leżaków.
Zadanie zrealizowała firma Mar-
madex z Myszkowa, a dotacje 

pozyskano ze Stowarzyszenia Ry-
backa Lokalna Grupa Działania 
“Jurajska Ryba”, które jest współ-
finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego w ramach Programu 
Operacyjnego “Rybactwo i Morze”. 
(MK, fot. UG Żarki)

Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Olsztynie zaprasza 
12 września 2020 roku 

o godzinie 9:00 na pieszy rajd 
organizowany w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa. 
Hasłem tegorocznej edycji 
jest „Moja droga”.

„Moja droga”, czyli rajd pieszy, 
który pozwoli mieszkańcom oraz 
uczestnikom na nowo poznać hi-
storię i kulturę Gminy Olsztyn. To 
zarówno wycieczka w przestrzeni, 

jak i czasie, która odkryje najcie-
kawsze zakamarki i tajemnice 
gminy w pięknej scenerii juraj-
skiego krajobrazu.
Na wydarzenie są zaproszeni 
mieszkańcy Olsztyna oraz odwie-
dzający tę miejscowość goście. 
Zbiórka o godzinie 9:00 przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Olsztynie, Plac Piłsudskiego 15.

Szczegółowe informacje będą 
udzielane pod numerem  
tel. 343285313. (MK)

W Radomsku doszło 
do podpisania poro-
zumienia w sprawie 

walki ze smogiem. 

Przy Smogowym Okrągłym Stole 
zorganizowanym przez Radomsz-
czański Alarm Smogowy zasiedli 
jego organizatorzy oraz przedsta-
wiciele samorządów i partii poli-
tycznych działających na terenie 
Radomska.

W czasie spotkania podpisano 
wspólnie wypracowane porozu-
mienie dotyczące walki ze smo-
giem w Radomsku i Powiecie Ra-
domszczańskim. 
Jednym z podpisujących doku-
ment był Prezydent Radomska 
Jarosław Ferenc:

 - „Wszystkim nam zależy, aby 
powietrze w Radomsku było 
czystsze. Każdy z nas ma inne 
poglądy na tą kwestię. Wszyscy 
zgadzamy się jednak, że może-
my działać w tych zakresach, 
na które mamy realny wpływ. 
Proponowane wprowadzenie 
zakazu palenia węglem do roku 
2030 w Radomsku nie jest real-
ne. Uważam, że dzisiejsze poro-
zumienie określa słuszne kierun-
ki” – zauważa prezydent. 
Treść porozumienia:
Porozumienie głównych ra-
domszczańskich sił politycznych 
dotyczące walki ze smogiem 

w Radomsku i Powiecie Ra-
domszczańskim.
My, niżej podpisani, mając na celu 
walkę z zanieczyszczeniem po-
wietrza w Radomsku i w Powie-
cie Radomszczańskim. W trosce 
o jakość i zdrowie mieszkańców, 
uznajemy za zasadne wdrożyć 
w życie następujące postulaty:
1. Inwestycje związane z wal-

ką ze smogiem uznajemy za 
jeden z priorytetów w poli-
tyce Miasta Radomska oraz 
Powiatu Radomszczańskiego 
i będziemy dążyć do odzwier-
ciedlenia tego w wydatkach 
publicznych.

2. Uznajemy, że rozbudowa sie-
ci ciepłowniczej, gazowniczej 
oraz OZE jest jednym z naj-
ważniejszych punktów ogra-
niczenia zanieczyszczenia po-
wietrza w Radomsku.

3. Działania ekologiczne, kon-
trolne oraz edukacyjne sta-

nowią ważne uzupełnienie 
działań inwestycyjnych.

4. W porozumieniu i współ-
pracy z radomszczańskimi 
środowiskami biznesowymi, 
stowarzyszenia i partie dzia-
łające w Radomsku podejmą 
działania, by ograniczyć spa-
lanie odpadów poprzemysło-
wych w zakładach produk-
cyjnych i usługowych oraz 
w domach jednorodzinnych.

5. Konsekwentnie będziemy 
dążyli do wyeliminowania 
z ogrzewania mieszkań, do-
mów i firm paliw przyczynia-
jących się do powstawania 
smogu.

6. Planowanie rozbudowy sieci 
komunikacyjnej w taki spo-
sób aby znacznie ograniczyć 
ruch samochodów w centrum 
miasta Radomska.

(Źródło: UM Radomsko)

Z powodu licznych nie-
jasności, pytań, czy też 
publikacji prasowych do-

tyczących Toru Wyrazów, bur-
mistrz Blachowni Sylwia Szy-
mańska wydała oświadczenie. 

Z oświadczenia wiadomo, że 
Gmina Blachownia decyzją 
Wojewody Śląskiego w maju 
2018 roku stała się właści-
cielem toru na Wyrazowie. 

Jako właściciel Gmina podjęła 
starania o przywrócenie torowi 
dawnej świetności, dlatego Pani 
Burmistrz w grudniu 2018 roku, 
jako przedstawiciel właściciela 
terenu podpisała porozumienie 
z Prezydentem Częstochowy Pa-
nem Krzysztofem Matyjaszczy-
kiem oraz z Automobilklubem 
Częstochowa Panem Marcinem 
Stryczakiem w sprawie rewitali-
zacji toru.
-„Strony wyraziły wolę wspól-
nej realizacji inwestycji, która 
swym zakresem miałaby obej-
mować: budowę uniwersal-
nego toru w zakresie karting/
samochody/motocykle, budowę 
ośrodka szkoleniowego z płytami 
poślizgowymi do doskonalenia 
jazdy kierowców oraz budowę 
zaplecza dydaktyczno-szkolenio-
wego. Porozumienie określiło, 
że współpraca ma być realizo-
wana z pełnym poszanowaniem 

kompetencji instytucjonalnych 
i prawnych” – mówi pani Bur-
mistrz.
W marcu 2020 roku Pani Sylwia 
zwróciła się do Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Północ-
nego Województwa Śląskiego 
z prośbą o wprowadzenie projek-
tu „Rewitalizacja toru wyścigowe-
go w Wyrazowie” na listę projek-
tów kluczowych dla województwa 
śląskiego na lata 2021 – 2027.
Propozycja niestety została od-
rzucona przez Zarząd Związku, 
co powoduje brak dofinansowa-
nia na dalsze działania na torze. 
Budżet Gminy Blachownia nie 
podoła samodzielnej realizacji tej 
wielomilionowej inwestycji.
Dodatkowo w marcu 2020 roku 
w Blachowni zostało zarejestro-
wane Stowarzyszenie Automo-
bilklubu Blachownia. W celu 
przeciwdziałania nielegalnemu, 
niekontrolowanemu i niebez-
piecznemu użytkowaniu toru 
przez nieuprawnione osoby o każ-
dej porze dnia i nocy, Stowarzy-
szenie wyraził chęć tymczasowej 
opieki nad obiektem.
-„Incydenty te ze względu na ha-
łas są szczególnie uciążliwe dla 
mieszkańców Wyrazowa i są 
przedmiotem licznych interwen-
cji policji i pracowników urzędu” 
– oświadcza Sylwia Szymańska.
-„Automobilklub Blachownia zło-
żył do Blachowniańskiego Budże-

tu Obywatelskiego Blachownia 
2021 wniosek o wyposażenie te-
renu, na którym znajduje się tor, 
w monitoring, szlaban, kontener 
gospodarczy, energię elektrycz-
ną i przenośną toaletę. Działa-
nie to ma przede wszystkim na 
celu zabezpieczenie i uporząd-
kowanie terenu, na którym, po 
stworzeniu regulaminu wypra-
cowanego podczas konsultacji 
społecznych i zaakceptowanego 
przez mieszkańców Wyrazowa, 
dopuszczono by organizację im-
prez, ale, co należy podkreślić, 
z poszanowaniem praw okolicz-
nych mieszkańców. W przeko-
naniu blachowniańskiego samo-
rządu przedsięwzięcie to w żaden 
sposób nie koliduje z porozumie-
niem zawartym z Częstochową 
i Automobilklubem Częstochow-
skim. Przeciwnie, służy zarówno 
terenowi, jak i mieszkańcom” 
– dodaje.
Pani Burmistrz zdemontowała 
także plotki, jakoby Gmina Bla-
chownia miała przenieść prawa 
własności do terenu Toru Wyra-
zów na inny podmiot. Gmina jest 
właścicielem gruntu i nie zamie-
rza go sprzedawać. Dalej będzie 
z determinacją dążyć do przywró-
cenia atrakcyjności tego terenu 
oczywiście z poszanowaniem woli 
mieszkańców Wyrazowa i oko-
licznych terenów. 
(MK)
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Są fundusze na szkolenia

Nabór wniosków 
o przyznanie środ-
ków z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego 
(KFS) na kształcenie usta-
wiczne pracodawców i pra-
cowników w 2020 roku. 

Powiatowy Urząd Pracy w Ra-
domsku informuje, że nabór 
wniosków o przyznanie środków 
z Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego na kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawców pro-
wadzony będzie w terminie od 14 
do 18 września 2020 r.

Środki KFS na dofinansowanie 
kształcenia pracowników i praco-
dawców mogą być przeznaczone 
na:
1. kursy i studia podyplomowe 

realizowane z inicjatywy pra-
codawcy lub za jego zgodą,

2. egzaminy umożliwiają-
ce uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych,

3. badania lekarskie i psycho-
logiczne wymagane do pod-
jęcia kształcenia lub pracy 
zawodowej po ukończonym 
kształceniu,

4. ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
w związku z podjętym kształ-
ceniem.

W 2020 r. środki Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego mogą być 
wydatkowane zgodnie z prioryte-
tami ustalonymi przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, tj.: 
1. wsparcie kształcenia usta-

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

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

3. wsparcie zawodowego kształ-
cenia ustawicznego w zi-
dentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie 
zawodach deficytowych;

4. wsparcie kształcenia usta-
wicznego w związku z roz-

wojem w firmach technologii 
i zastosowaniem wprowadza-
nych przez firmy narzędzi 
pracy;

5. wsparcie kształcenia usta-
wicznego w obszarach/bran-
żach kluczowych dla rozwoju 
powiatu/województwa wska-
zanych w dokumentach stra-
tegicznych/planach rozwoju;

6. wsparcie realizacji szkoleń 
dla instruktorów praktycz-
nej nauki zawodu bądź osób 
mających zamiar podjęcia 
się tego zajęcia, opiekunów 
praktyk zawodowych i opie-
kunów stażu uczniowskiego 

oraz szkoleń branżowych dla 
nauczycieli kształcenia zawo-
dowego;

7. wsparcie kształcenia usta-
wicznego pracowników za-
trudnionych w podmiotach 
posiadających status przed-
siębiorstwa społecznego, 
wskazanych na liście przed-
siębiorstw społecznych pro-
wadzonej przez MRPiPS, 
członków lub pracowników 
spółdzielni socjalnych lub 
pracowników Zakładów Ak-
tywności Zawodowej.

WAŻNE: Informujemy, że wy-
sokość środków, które pozostały 
na realizację w/w formy wsparcia 
jest ograniczona a zaproponowa-
ne we wniosku formy kształcenia 
powinny się zakończyć do dnia 
30.11.2020 r.

Zasady przyznawania środków 
z Krajowego Funduszu Szkole-
niowego przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Radomsku w 2020 r. 
oraz wniosek wraz z załącznikami 
znajdują się na stronie interne-
towej www.radomsko.praca.gov.
pl w zakładce: Dla pracodawców 
i przedsiębiorców/ Dokumenty do 
pobrania/ Dofinansowanie kształ-
cenia ustawicznego pracowników 
i pracodawców ze środków Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać również w siedzibie Urzę-
du przy ul. Tysiąclecia 2 w pokoju 
nr 19 lub telefonicznie pod nume-
rem tel. 44 683 73 55-58 wew. 42. 

(PUP Radomsko)
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„JurOmania 2020” - Jura zaprasza
„JurOmania 2020”, czyli świę-
to Szlaku Orlich Gniazd, który 
jest jednym z najciekawszych 
i najpiękniejszych zakątków tury-
stycznych w Polsce. W tym roku 
kolejna edycja JurOmanii odbę-
dzie się w dniach 18 – 20 wrze-
śnia 2020 roku.
Podczas cyklicznej imprezy 
w wielu miastach na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej odbędą 
się koncerty, rekonstrukcje histo-
ryczne, turnieje, warsztaty, poka-
zy taneczne i przede wszystkim 
pojawi się wspaniała regionalna 
kuchnia.
Celem imprezy jest promocja 
Szlaku Orlich Gniazd i regionu 
Jury Krakowsko Czestochowskiej 
ze wszystkimi jego walorami: kul-
turowymi, przyrodniczymi, histo-
rycznymi oraz kulinarnymi.
Organizatorzy gwarantują, że 
w czasie trwania JurOmani każdy 
dozna masę emocji w jeden week-
end.
Pełny program wydarzenia na 
stronie: www.juromania.pl.
Poniżej prezentujemy poniżej wy-
brane propozycje:

OLSZTYN 18-20 wrze-
śnia (piątek, sobota, niedziela) 
Miejsce: Zamek Olsztyn
18.09.2020 r. (piątek): 
UROCZYSTA INAUGURACJA 
JUROMANII POD ZAMKIEM 
W OLSZTYNIE
19:00 Koncert Muzyki Filmowej 
Krzesimira Dębskiego z udzia-
łem: Orkiestry Kameralnej PRI-
MUZ, Anny Jurksztowicz i Macie-
ja Miecznikowskiego (spektaklowi 
muzycznemu towarzyszyć będzie 
widowiskowa oprawa wizualna 
i spektakularne efekty świetlne.
19.09.2020 r. (sobota)
13:00 Rozpoczęcie drugiego dnia 
Juromanii – powitanie przez or-
ganizatorów;
13:15 – 14:00 Występ uczniów 
Szkoły Podstawowej i dzieci 
z Przedszkola, koncert Gminnej 
Orkiestry Dętej z Olsztyna, kon-
cert chóru „AKORD” Koła Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 
z Olsztyna;
13:30 – 18:00 Warsztaty i pokazy 

kulinarne. Potrawy regionalne;
14:00 – 19:00 Występy Bractwa 
Rycerskiego Zamku Będzin (m.in. 
wielki turniej rycerski, zabawy 
i gry jarmarczne i plebejskie, 
igraszki z katem, pokaz tańców 

dawnych, pokazy alchemika);
13:30 – 18:00 Stoiska gastrono-
miczne i rzemieślnicze, pokazy;
13:30 – 18:00 Zwiedzanie z prze-
wodnikiem wybranego odcinka 
Szlaku Orlich Gniazd;
15:00 – 17:00 Przejażdżki wozem 
konnym w wybrane miejsce na 
Szlaku Orlich Gniazd;
14:00 – 17:00 Zjazdy na tzw. ty-
rolce, pokazy wspinaczkowe;
16:00 – 19:00 Wspólna zabawa.
20.09.2020r. (niedziela)
13:00 – 17:00 Zwiedzanie z prze-
wodnikiem wybranego odcinka 
Szlaku Orlich Gniazd;
13:00 – 17:00 Przejażdżki wozem 
konnym w wybrane miejsce na 
Szlaku Orlich Gniazd;
13:30 – 17:00 Warsztaty i pokazy 
kulinarne. Potrawy regionalne.

BOBOLICE 19 września (so-
bota)
Miejsce: Zamek Bobolice
10: 00 Rozpoczęcie – wystrzał 
z broni czarnoprochowej na wi-

wat;
11: 00 Pokaz ubierania rycerza 
przez giermków, prezentacja 
zbroi i uzbrojenia rycerskiego 
z udziałem chętnych osób spo-
śród publiczności, które pomaga-
ją uzbrajać rycerza;
12: 00 Bieg Damy i Rycerza, kon-
kurs dla par polegający na wspól-
nym przebyciu„średniowieczne-
go” toru sprawnościowego, gdzie 
np. trzeba trafić włócznią do celu, 
przesypać fasolki, trafić wiankiem 
na miecz, przejść z jajkiem na łyż-
ce przez belkę itd.;
13:00 Pokaz walki rycerzy, walki 

turniejowe nieinscenizowane wy-
łaniające faktycznych zwycięzców 
zmagań;
14:00 Turniej rycerski dla widzów 
na miecze;
15:00 Turniej rzutu kolczugą;

16:00 Pokaz artyleryjski broni 
czarno prochowej;
17:00 II Pokaz Walki Rycerzy;
18:00 Zakończenie.
OGRODZIENIEC 19 wrze-
śnia (sobota)
Miejsce: Zamek Ogrodzieniec
12:00 muzyczne powitanie gości 
– koncert zespołu muzycznego;
13:00 pokaz wojów słowiańskich;
14:00 pokaz artylerii husyckiej;
15:00 turniej walk rycerskich;
16:00 Koncert zespołu Percival – 
zamkowy dziedziniec;
16:30 pokaz regimentu szwedz-
kiego;
17:00 pokaz grupy Sarmatów;
18:30 koncert Zespołu Percival – 
przedzamcze zamkowe;
19:00 zakończenie imprezy.
W czasie trwania imprezy odbędą 
się degustacje kulinarne:
13:00 kuchnia średniowieczna;
14:00 polska kuchnia sarmacka;
15:00 grochówka wojskowa;
18:00 pieczona świnka z ogniska.

ŻARKI 19-20 września (sobo-
ta, niedziela)
Miejsce: Żarki
10:00 – 18:00 Bezpłatne zwiedza-
nie i warsztaty Muzeum Dawnych 
Rzemiosł w Starym Młynie (ul. 
Ofiar Katynia 5, 42-310 Żarki) – 
zwiedzanie z przewodnikiem, de-
gustacja lokalnych chlebów. Ko-
nieczna rezerwacja tel. 690 070 
772, www.muzeumzarki.pl.
11:00 – 17:00 Nie święci… tale-
rze lepią – interaktywne warsz-
taty gliniarskie z ArtWarsztatami 
w Starym Młynie. Konieczna re-
zerwacja tel. 570 668 490;
10:00 – 18:00 Wehikuł Czasu 
na Jurajskim Szlaku (ul. Leśna 
19, 42-310 Żarki) – zwiedza-
nie z przewodnikiem. Opowieść 
o średniowiecznych kulinariach 
na zamkach, opactwach i w zagro-
dzie. Degustacja podpiwka, kwasu 
chlebowego, ciastek z pszenicy 
oraz pieczenie podpłomyków na 
blasze. Konieczna rezerwacja tel. 
603 770 627, www.wehikul-cza-
su.eu.
10:00, 12:00, 14:00 Gaziki na 
kulinarnym szlaku (Przystań Tu-
rystyczna Leśniów, ul. Źródlana 
5, 42-310 Żarki) – przejazdy gazi-
kami. Poczęstunek jurajskimi pie-
czonkami. Konieczna rezerwacja 
tel. 887 803 303, www.przystan-
lesniow.pl.
11:00 – 18:00 Wiejska przygo-
da – Miniskansen Wsi Jurajskiej 

w Przybynowie ze zwierzyń-
cem (Agrogospodarstwo „Pod 
Skałką”, ul. Szkolna 34, 42-310 
Przybynów) – zwiedzanie z prze-
wodnikiem według specjalnego 
scenariusza. Degustacja chleba 
ze smalcem i żurku. Konieczna 
rezerwacja tel. 501 154 921, www.
agroskalka.pl.

ZŁOTY POTOK 19-20 wrze-
śnia (sobota, niedziela)
Miejsce: Złoty Potok
19 września (sobota):
11:00 Quest rodzinny po terenie 
Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd „Spacer po dnie juraj-
skiego morza w Złotym Potoku” 
13:00 Wizyta w Winnicy na Jurze 
– oprowadzenie po winnicy przez 
właściciela, poznanie historii 
winnicy i procesu przygotowania 
wina, odpoczynek pośród wino-
rośli oraz degustacja i możliwość 
zakupu wina regionalnego.
20 września (niedziela): 
„Przyjęcie w ogrodach hrabie-
go Krasińskiego” – XIX-wieczne 

garden party
13:00 Gry, zabawy i sto-
iska dla uczestników: 
APERITIF U KRASIŃSKICH – 
zwiedzanie Muzeum Regional-
nego w Złotym Potoku z prze-
wodnikiem (bezpłatna oferta 
dla pierwszych 20 osób),gra 

w serso, wybijanie pamiątko-
wej monety „1 złoty-potocki”, 
degustacja: jurajskie pierogi 
13.30 Korowód gości i osób 
w strojach z epoki Zwiedzanie 
Muzeum Regionalnego w Złotym 
Potoku zaprasza do zwiedzania. 
Pierwsze 50 osób-pakiet promo-
cyjny;
14:00 OFICJALNE ROZPOCZĘ-
CIE. Występ chóru im. Zygmunta 
Krasińskiego w Złotym Potoku, 
koncert kwartetu smyczkowego 
„Altra Volta”, koncert pozytywnej 
piosenki balladowej w wykonaniu 
zespołu „Mikroklimat”, DEGU-
STACJA: Jurajskie Przysmaki;
16.00 Konkurs dla publiczności 
na najpiękniejszy strój z epo-
ki, zwiedzanie z przewodnikiem 
wystawy „pamiątki po rodzinie 
Krasińskich ze zbiorów muzeum 
częstochowskiego”, koncert ope-
retkowy z XIX-wiecznym reper-
tuarem, DEGUSTACJA: Słodka 
Jura;
18:00 UROCZYSTA KOLACJA;
18:00 zwiedzanie Muzeum Re-

gionalnego im. Zygmunta Krasiń-
skiego -bilety wstępu z 50% zniż-
ką, pokaz teatru tańca z ogniem 
w wykonaniu grupy fireshow 
„Ognista Improwizacja”, DEGU-
STACJA: Pieczonki Jurajskie.
(MK, 
fot: Wikipedia, UG Żarki, IBS)
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Ułatwienia i oszczędności 
dla kierowców i właścicieli pojazdów

W Dzienniku Ustaw 
opublikowana zosta-
ła ustawa z 14 sierp-

nia 2020 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1517) wprowadza-
jąca szereg ułatwień dla wła-
ścicieli pojazdów i kierujących 
pojazdami oraz uproszczeń 
w procedurach związanych 
z rejestracją pojazdów. Rzą-
dowy projekt przedłożony 
przez Ministra Infrastruk-
tury powstał we współpracy 
z Ministrem Cyfryzacji, jako 
tzw. pakiet deregulacyjny. 

Prawo jazdy on-line
Kierujący pojazdami posiada-
jący polskie prawo jazdy będą 
zwolnieni od 5 grudnia 2020 r. 
z obowiązku posiadania przy so-
bie i okazywania dokumentu pod-
czas kontroli drogowej na teryto-
rium Polski. Dane i uprawnienia 
kierowcy będą podczas kontroli 
drogowej sprawdzane w central-
nej ewidencji kierowców. Zmia-
na ta stanowi kolejne ułatwienie 
dla obywateli. Już teraz, dzięki 
działaniom obecnego rządu, kie-
rowcy nie muszą posiadać przy 
sobie dowodu rejestracyjnego 
i potwierdzenia polisy OC. Infor-
mację o zwolnieniu z obowiązku 
posiadania przy sobie prawa jaz-
dy od 5 grudnia 2020 r. Minister 
Cyfryzacji ogłosił w komunikacie 
opublikowanym m.in. w Biulety-
nie Informacji Publicznej.
Koniec z wymianą dowodu re-
jestracyjnego, kiedy skończy się 
miejsce na pieczątki
W sytuacji, w której w dotychcza-
sowym dowodzie rejestracyjnym 
wypełnione zostały wszystkie 
rubryki przeznaczone do wpisa-
nia terminu następnego bada-
nia technicznego, nie trzeba już 
będzie wymieniać dowodu reje-
stracyjnego pojazdu. Takie roz-
wiązanie to znaczna oszczędność 
czasu i pieniędzy dla właścicieli 
pojazdów. Nowe rozwiązanie bę-
dzie obowiązywało od 4 grudnia 
2020 r.

Karta pojazdu i nalepki kon-
trolne nie będą już wydawane
Kolejnym uproszczeniem w pro-
cedurze rejestracji pojazdów jest 
zniesienie obowiązku wydawania 
karty pojazdu oraz nalepki kon-
trolnej i jej wtórnika. Dzięki temu 
właściciele pojazdów oszczędzą, 
np. podczas rejestracji pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy w su-
mie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 
zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł 
i łącznie 1 zł opłaty ewidencyj-
nej). Wydawanie karty pojazdu 
nie będzie konieczne, bo organy 
rejestrujące pojazdy oraz organy 
kontroli ruchu drogowego mają 
dostęp do centralnej ewidencji 
pojazdów. Właściciel może po-

nadto sprawdzić historię pojazdu 
on-line. Data wejścia w życie tych 
przepisów to 4 września 2022 r.
Pojazd zarejestruje starosta 
w miejscu czasowego zamieszka-
nia
Nowelizacja ustawy wprowadza 
możliwość rejestracji pojazdu lub 
czasowej rejestracji na wniosek 
właściciela, również przez sta-
rostę właściwego ze względu na 
miejsce czasowego zamieszka-
nia, a także czasowej rejestracji 
pojazdu na wniosek właściciela 
w przypadku konieczności prze-
jazdu z miejsca jego zakupu lub 
odbioru, również przez starostę 
właściwego dla miejsca zakupu 
lub odbioru pojazdu. Data wejścia 
w życie – 4 grudnia 2020 r.

Będzie można zachować do-
tychczasowe tablice rejestra-
cyjne
Ustawa wprowadza możliwość 
zachowania, na wniosek właści-
ciela pojazdu, dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego nabyte-
go pojazdu. Opłata za najczęściej 
wydawane tablice samochodowe 
to 80 zł, dzięki pozostawieniu 

dotychczasowego numeru reje-
stracyjnego nie będzie trzeba jej 
ponosić, jak również nie trzeba 
będzie ponosić opłaty za nalepkę 
kontrolną - w sumie razem z opła-
tą ewidencyjną da to oszczędności 
99,50 zł. O terminie wejścia w ży-
cie tego rozwiązania poinformuje 
minister właściwy ds. cyfryzacji 
w komunikacie.

Dealer zarejestruje nowy po-
jazd
Nowością jest wprowadzenie 
możliwości załatwienia formal-
ności związanych z rejestracją no-
wego pojazdu samochodowego, 
motoroweru lub przyczepy przez 
salon sprzedaży autoryzowany 
przez producenta. Rozwiązanie 
to ułatwi proces rejestracji, za-
oszczędzi czas nabywcy, a także 
umożliwi mu odbiór już zare-
jestrowanego pojazdu z salonu 
sprzedaży, w przypadku zlecenia 
wniosku o rejestrację przez sa-
lon sprzedaży drogą elektronicz-
ną. Rejestracja nowego pojazdu 
przez dealera będzie możliwa od 
4 czerwca 2021 r.

Będzie można czasowo wyco-
fać z ruchu samochód osobo-
wy
Nowym rozwiązaniem, które za-

kładają przygotowane w MI prze-
pisy, jest rozszerzenie katalogu 
pojazdów wycofanych czasowo 
z ruchu o samochody osobowe. 
Będzie to jednak dotyczyło sytu-
acji uszkodzonych, a nie chwilo-
wo nieużywanych samochodów. 
W przypadku konieczności na-
prawy samochodu (np. po wypad-
ku) wynikającej z uszkodzenia 
zasadniczych elementów nośnych 
konstrukcji będzie można wyco-
fać pojazd z ruchu na okres od 3 
do 12 miesięcy i nie częściej niż po 
upływie 3 lat od daty poprzednie-
go wycofania z ruchu. Przywró-
cenie do ruchu będzie wiązało się 
przeprowadzeniem dodatkowego 
badania technicznego pojazdu 
po naprawie. Ta zmiana pozwo-
li właścicielowi naprawianego 
i czasowo wycofanego z użytku 
samochodu ograniczyć koszty 
ubezpieczenia pojazdu. Obecnie 
czasowo można wycofać z ruchu 
samochody ciężarowe i przyczepy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
od 3,5 t, ciągniki samochodowe, 
pojazdy specjalne oraz autobusy. 
O terminie wejścia w życie tego 
rozwiązania poinformuje mini-

ster właściwy ds. cyfryzacji w ko-
munikacie.
Przepisy ustawy umożliwią zwrot 
zatrzymanego elektronicznie 
przez organ kontroli ruchu dro-
gowego dowodu rejestracyjnego 
(pozwolenia czasowego) przez 
stację kontroli pojazdów. Rozwią-
zanie to wyeliminuje konieczność 
zwracania się kierowcy o zwrot 
dokumentu np. do urzędu lub też 
jednostki organu, który zatrzymał 
dokument. Data wejścia w życie – 
4 października 2020 r.
Dużym ułatwieniem dla właści-
cieli pojazdów będzie wprowa-
dzenie powiązania czasowej re-
jestracji pojazdu w celu wywozu 
za granicę z wyrejestrowaniem 
pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to 
wejdzie w życie 4 grudnia 2020 r.
Jeśli od ostatniej rejestracji po-
jazdu na terytorium RP nie na-
stąpiła zmiana własności, od  
4 grudnia 2020 r. nie będzie obo-
wiązku przedkładania do rejestra-
cji dowodu własności pojazdu. Do 
wniosku o rejestrację wystarczy 
dowód rejestracyjny z aktualny-
mi badaniami technicznymi, nie 
trzeba już będzie dostarczać do 
urzędu umowy kupna pojazdu.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruk-
tury)
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Prawo jazdy w telefonie
Minister Cyfryzacji Ma-

rek Zagórski podpisał 
decyzję o cyfryzacji 

prawa jazdy. Za trzy miesią-
ce tzn. 5 grudnia br. będzie-
my mogli zostawić prawo 
jazdy w domu. Podczas kon-
troli drogowej nasze dane 
będą sprawdzone w Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów 
(CEP) lub w naszym telefonie. 

– „Dwa lata temu podjęliśmy 
decyzję, dzięki której Polacy nie 
muszą mieć przy sobie dowodu 
rejestracyjnego samochodu oraz 
dokumentu potwierdzającego 
jego ubezpieczenie. Dzisiaj zro-
biliśmy kolejny krok” – mówi mi-
nister cyfryzacji Marek Zagórski. 
– „Za trzy miesiące będziemy mo-
gli zostawić prawo jazdy w domu 
albo skorzystać z aplikacji mO-
bywatel, do czego zresztą bardzo 
zachęcam” – dodaje minister. 

Te wyczekiwane zmiany to efekt 
tzw. pakietu deregulacyjnego 
(wspólna inicjatywa ministerstwa 
cyfryzacji i resortu infrastruk-
tury) dla kierowców (a dokład-
nie ustawy z 14 sierpnia 2020 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw). Trzy miesiące po 

podpisaniu odpowiedniego ko-
munikatu przez ministra cyfryza-
cji zniknie obowiązek wożenia ze 
sobą prawa jazdy.

Od 5 grudnia nie będziemy mu-
sieli wozić ze sobą prawa jazdy, 
będziemy mogli je mieć w telefo-
nie. 

– „Nie chcieliśmy zwlekać, mieli-
śmy mnóstwo próśb od obywate-
li w tej sprawie” – mówi minister 
cyfryzacji Marek Zagórski.
– „Dotrzymujemy słowa. 
Tak jak obiecaliśmy – nieba-
wem polscy kierowcy wszyst-
kie niezbędne dokumenty sa-
mochodowe będą mogli mieć 

w telefonie, a dokładnie w apli-
kacji mObywatel” – dodaje. 

Minister zachęca do ściągnięcia 
mObywatela już dzisiaj, by mieć 
w telefonie przy sobie m.in. mPo-
jazd, czyli odzwierciedlenie da-
nych z dowodu rejestracyjnego, 
polisy OC i karty pojazdu.

– „Z tego rozwiązania mogą ko-
rzystać właściciele i współwła-
ściciele pojazdów. A więc wszy-
scy ci, którzy są zarejestrowani 
w Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów (CEP) jako posiadacze sa-
mochodów, motorów, skuterów 
itd.” – mówi minister cyfryzacji 
Marek Zagórski.

W mPojeździe pokazane są in-
formacje o obowiązkowym ubez-
pieczeniu OC pojazdu (nazwa 
ubezpieczenia, seria i numer 
polisy, okres ubezpieczenia oraz 
jego wariant). Dodatkowo usłu-
ga na 30 dni przed wygaśnię-
ciem OC lub też końcem waż-
ności badania wyświetli Wam 
komunikat z przypomnieniem. 

Dodatkowo zawarte są tu dane 
pojazdu: marka, model, rok pro-
dukcji, numer rejestracyjny, nu-
mer VIN, termin badania tech-
nicznego.
W mObywatelu poza mPrawem 
Jazdy pojawi się także możliwość 

sprawdzenia licznych punktów 
karnych. Znajduje się tu tak-
że mTożsamość, czyli odzwier-
ciedlenie dowodu osobistego. Tak 
więc mObywatel polecany jest nie 
tylko kierowcom.

– „To swoisty wirtualny port-
fel na dokumenty, do któ-
rego regularnie dokłada-
my nowe elementy” – mówi 
szef Ministerstwa Cyfryzacji. 

– „Poza mPojazdem jest już tam 
także m.in. mTożsamość, czyli 
odzwierciedlenie danych z dowo-
du osobistego. Możemy z niej ko-
rzystać wszędzie tam, gdzie nie 
jesteśmy wprost zobowiązani do 
okazania dowodu osobistego lub 
paszportu, np. podczas kontroli 
biletów w pociągu lub przy od-
biorze przesyłki poleconej na po-
czcie” – dodaje Marek Zagórski.

Aplikacja mObywatel jest bezpłat-
na i w pełni bezpieczna. Gwaran-
tuje to m.in. profil zaufany (PZ), 
którego potrzeba, by ją uruchomić. 

W zależności od tego, z jakie-
go telefonu korzystacie, moż-
na ją pobrać ze sklepu Google 
Play lub AppStore.

(Źródło:gov.pl)
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Duże okna w domu – zalety

Sucha zabudowa – idealne rozwiązanie podczas remontu

Montowanie dużych 
okien w domu to naj-
nowszy trend widocz-

ny na rynku. Coraz częściej 
nowo budowane domy posia-
dają wiele przeszkleń, a ich 
bryły wyglądają bardzo nowo-
cześnie. Dlaczego właściciele 
tak chętnie decydują się na 
wybór dużych okien? Przede 
wszystkim dlatego, że dzię-
ki nim wnętrza są doskona-
le doświetlone, co ma wpływ 
na rzadsze korzystanie ze 
sztucznego światła. Duże okna 
w domu sprawiają także, że 
wnętrza wydają się przestron-
niejsze i zdecydowanie cieplej-
sze.

Duże okna w domu – czy war-
to?
O wielkości okien decydujemy 
już na etapie projektu domu, bo 

to właśnie wielkość i proporcje 
przesądzą o ostatecznym wyglą-
dzie elewacji. Coraz więcej ludzi 
decyduje się na duże i piękne 
okna z myślą o bliskości natury. 
Jeśli nasz dom położony jest na 
działce, którą porasta bujna ro-
ślinność, niezależnie od pory roku 
będziemy mieli piękny widok za 
szybą. Taki obraz z pewnością od-
pręży po ciężkim dniu pracy.

Trzeba pamiętać, że duże okna 
w pewnym stopniu ograniczają 
naszą prywatność. Sprawiają bo-
wiem, że większość wykonywa-
nych przez nas czynności będzie 
widoczna dla osób z zewnątrz. 
Idealnym rozwiązaniem w takim 
wypadku może okazać się mon-
taż rolet lub zawieszenie zasłon. 
Da nam to poczucie komfortu, jak 
i wpłynie znacząco na poczucie 
bezpieczeństwa.

Duże okna – jakie są ich zale-
ty?
Duże okna mają mnóstwo za-
let, przez które są coraz chętniej 
stosowane nie tylko w nowocze-
snym, ale i w tradycyjnym budow-
nictwie. Główne z nich to przede 
wszystkim estetyka, przestron-
ność i funkcjonalność. Dzięki 
takim oknom pomieszczenia wy-
glądają na większe, bardziej prze-
stronne i stają się przytulniejsze.
Wielkoformatowe okna PCV Czę-
stochowa rewelacyjnie doświe-
tlają wnętrze. Do środka dociera 
więcej światła, co wpływa mię-
dzy innymi na lepszy komfort 
domowników. Dodatkowo dzięki 
nim budynek z zewnątrz prezen-
tuje się bardziej efektownie. Jest 
to nic innego, jak połączenie prze-
strzeni domowej z tarasem i ogro-
dem.
Istotną kwestią jest wybór odpo-

wiedniego modelu okien dopaso-
wanych do naszych potrzeb. Nie 
chodzi tu tylko o wielkość, ale 
także parametry i materiał, z ja-
kiego powstaną okna. Wybierając 

najwyższą jakość oraz renomowa-
nych producentów, możemy mieć 
pewność, że będą one służyły nam 
przez długie lata. 
(red, fot. pixabay)

Argumentów za stosowa-
niem systemu suchej 
zabudowy jest bardzo 

wiele. Dawniej kojarzyła nam 
się głównie z budynkami uży-
teczności publicznej, hotela-
mi czy obiektami sportowymi. 
Dziś coraz chętniej znajduje 
swoje wykorzystanie w bu-
downictwie mieszkaniowym, 
ponieważ zapewnia dużą ela-
styczność i wszechstronność 
działania. Wykorzystanie płyt 
gipsowo-kartonowych jest 

wygodnym i tanim sposobem 
wykańczania pomieszczeń, 
zwłaszcza gdy zależy nam na 
uniknięciu mokrych robót.

Płyta gipsowo-kartonowa –  
co warto wiedzieć?

Sucha zabudowa z płyt gipsowo-
-kartonowych to szybka, nowo-
czesna i lekka technologia zabu-
dowy, dzięki której wykończenie 
wnętrz będzie niezwykle estetycz-
ne i efektowne. Takie płyty to nie-

oceniony materiał okładzinowy 
i odpowiednio dobrane sprawdzą 
się w każdym pomieszczeniu. Ich 
powierzchnia jest gładka i równa, 
więc mogą stanowić dobry pod-
kład pod różnego rodzaju mate-
riały wykończeniowe – tapety, 
farby czy płytki ceramiczne.
Sama obróbka i montaż płyt gip-
sowo-kartonowych jest stosun-
kowo prosta i nie wymaga spe-
cjalnego przygotowania podłoża. 
Są szczególnie polecane osobom, 
którym zależy na szybkim i czy-
stym wykończeniu wnętrza. Jest 
to doskonały materiał, dzięki któ-
remu możemy ukształtować prze-
strzenie naszego mieszkania, jak 
tylko chcemy.

Płyta gipsowo-kartonowa głównie 
posłuży między innymi do:
• wyprostowania ścian,
• wyrównania podłoża lub 

podłogi,
• zbudowania izolacji aku-

stycznej,
• zabudowania skosów na pod-

daszu,
• ukrycia izolacji termicznej,
• ochrony przeciwpożarowej.

Sucha zabudowa wnętrz – 
ważne kwestie

Proste w montażu, estetyczne, 
łatwe do zaaranżowania, lek-
kie i stabilne – takie właśnie są 
płyty gipsowo-kartonowe. Bez-

problemowe użytkowanie, szyb-
ki remont i ekonomiczna cena 
sprawiają, że sucha zabudowa 
wnętrz to system najczęściej sto-
sowany podczas aranżacji wnętrz 
domów i mieszkań.
Możemy zaprojektować dowol-
ną konstrukcję, która doskonale 
dopasuje się do naszych potrzeb, 
a nawet zastąpi niektóre meble. 
Bez żadnego trudu możemy zbu-
dować wnęki zamiast szafek i pół-
ek, czy przedzielić duży pokój na 
strefy. Daje nam to możliwość do 
zmiany układu mieszkania i aran-
żacji wnętrz od nowa tak, jak tylko 
sobie wymarzymy.

(red, fot. pixabay)
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Działacze Eco-Team AZS 
Stoelzle Częstochowa 
domykają kadrę ze-

społu przed rozpoczęciem 
rozgrywek w II lidze. Kolej-
nym siatkarzem który zwią-
zał się umową z Eco team 
jest Michał Nowakowski. 

Michał Nowakowski zadowolony 
jest z pozostania w Częstochowie. 
Wcześniej grał w grupach mło-
dzieżowych, ale teraz będzie już 
seniorem. 

- Podjąłem decyzję o pozostaniu 
w klubie, ponieważ tworzy się 
tutaj fajny projekt, doświadczeni 
gracze będą idealnym wsparciem 
na pierwszy sezon w seniorskiej 
siatkówce – mówi Michał Nowa-
kowski. - Dodatkowym atutem 
jest gra w najmocniejszej gru-
pie drugiej ligi. Mam nadzieję, 
że czeka nas ciekawy sezon i już 
teraz chciałbym zaprosić kibiców 
na nasze mecze i do wspierania 
naszej drużyny. 

Nowakowski ma 190m centyme-
trów wzrostu. Siatkarską przygo-
dę rozpoczynał w drużynie UKS 
Volley Wałcz oraz w Noris Wałcz. 
Później występował w MMKS-ie 
Maraton Świnoujście. Do Czę-

stochowy trafił przed sezonem 
2017/2018. Na co dzień nasz 
przyjmujący uczył się i trenował 
w SMS-ie PZPS Spała. W druży-
nach Eco-Team AZS Stoelzle wy-
walczył srebrny medal mistrzostw 
Polski juniorów oraz trzy meda-
le mistrzostw Śląska. W sezonie 
2019/20 był kapitanem drużyny 
juniorów i wraz z kolegami stanął 
tuż za podium mistrzostw Polski. 
Nowakowski kilka razy otrzymy-
wał powołania do młodzieżowych 
reprezentacji Polski. W sezonie 
2018/2019 z kadrą kadetów zdo-
był mistrzostwo Europy Wschod-
niej, gdzie został wybrany najlep-
szym siatkarzem drużyny.

Kompletowanie kadry Eco Team 
AZS Stoelzle dobiega końca. 
Wszystko wskazuje na to, że klub 
wkrótce poda nazwisko siatkarza, 
który będzie grał na pozycji ata-
kującego. W nadchodzącym sezo-
nie drużynę będą reprezentować 
m.in. Jędrzej Brożyniak, Damian 
Zygmunt, Kacper Skopiński. Do 
klubu wrócili Łukasz Pałuszka 
oraz Damian Czyżyk, a najgło-
śniejszym transferem Eco Teamu 
było sprowadzenie doświadczone-
go przyjmującego Michała Żuka. 
Kadrę uzupełni też najzdolniejsza 
młodzież z grupy juniorów. 

(AK)

Skra Częstochowa w dru-
giej kolejce 2 ligi wygrała 
z KKS-em Kalisz 1:0, a już 

w piątek zagra w Suwałkach 
z Wigrami o kolejne punkty. 

Podopieczni trenera Marka Gołę-
biewskiego w II kolejce pokonali 
1:0 KKS Kalisz (w I kolejce ogra-
li Śląsk II Wrocław też 1:0). Gola 
na wagę drugiego zwycięstwa w 2 

lidze i kolejnych trzech punktów 
zdobył Kamil Wojtyra, który wy-
rasta na lidera Skry. To drugi gol 
Wojtyry w dwóch meczach. 

W trzeciej kolejce 2 ligi Skra zagra 
w piątek w Suwałkach z Wigrami. 
Wigry mają na koncie 3 punkty. 
Czy częstochowscy piłkarze od-
niosą trzecie zwycięstwo z rzędu?
Skra Częstochowa – KKS Kalisz 
1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Wojtyra (59.)
Skra: Biegański – Mesjasz, Holik, 
Brusiło, Zieliński, Gołębiowski, 
Noiszewski, Niedbała, Nocoń, 

Olejnik, Wojtyra – Muniak, Roga-
la, Kos, Bieniek, Sinior, Kazimie-
rowicz, Olszewski, Kowalczyk.
(AK)

Michał Nowakowski podpisał umowę 
z Eco Team AZS Stoelzle

Skra wygrała drugi mecz  
w 2 lidze. I znowu zwycięstwo 
zapewnił Kamil Wojtyra

3198REKLAMA
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Siatkarze GKS-u Katowice 
z Plus Ligi wygrali dwu-
dniowy turniej o Puchar 

zielona-energia.com, któ-
ry rozgrywany był w minio-
ny weekend w hali Norwida. 
A w piątek i sobotę w hali Nor-
wida odbędzie się Memoriał 
trenera Janusza Sikorskiego. 

Przez dwa dni w miniony week-
end w hali Norwida przy ul. Ja-
snogórskiej rozgrywany był sil-
nie obsadzony turniej siatkarski 
o Puchar zielona-energia.com, 
w którym zagrali siatkarze 1. li-
gowego Exact Systems Norwida 
oraz aż trzy drużyny z Plus Ligi: 
GKS Katowice, MKS Będzin i Stal 
Nysa. W piątek zostały rozegrane 
dwa mecze półfinałowe. W pierw-
szym z nich po zaciętym spotka-

niu MKS Będzin pokonał Stal 
Nysa 3:2 i zapewnił sobie miejsce 
w sobotnim finale. W drugim pół-
finale GKS Katowice 3:0 wygrał 
z Exact Systemsn Norwidem. 
W sobotę nieliczni kibice, którzy 
ze względu na wytyczne sanitar-
ne nie mogli licznie zasiąść w hali 
Norwida, najpierw zobaczyli mecz 
o 3. miejsce w turnieju, w którym 
zagrali siatkarze Exact Systems 
Norwida i Stali Nysa. Beniaminek 
Plus Ligi prowadzony przez tre-
nera Krzysztofa Stelmach wystą-
pił w zmienionym składzie w po-

równaniu z piątkowym meczem 
z MKS-em Będzin, ale i tak dość 
pewnie wygrał 3:0 zapewniając 
sobie 3. miejsce w turnieju. Tym 
samym podopieczni trenera Pio-
tra Lebiody w dwóch meczach nie 
wygrali meczu i seta. Ale nauka 
i zdobyte doświadczenie z pewno-
ścią zaprocentują w rozgrywkach 
1 ligi, które rozpoczną się już pod 
koniec września. 
W ostatnim meczu turnieju, który 
decydował o pierwszym miejscu 
w turnieju, GKS Katowice poko-
nał 3:0 MKS Będzin i tym samym 
triumfował w turnieju o Puchar 
zielona-energia.com.
A już w piątek i w sobotę w hali 
Norwida obędzie się Memoriał 
trenera Janusza Sikorskiego, 
w którym zagrają cztery drużyny. 
Będą to Mickiewicz Kluczbork, 

Zaksa Strzelce Opolskie. Repre-
zentacja Polski juniorów oraz 
Exact Systems Norwid Często-
chowa. 
W piątek o godz. 17 Mickiewicz za-
gra z Zaksą, a o godz. 19:30 Exact 
Systems Norwid Częstochowa po-
dejmować będzie reprezentację 
Polski juniorów. W sobotę o godz. 
12 przegrani z piątkowych me-
czów zagrają o 3. miejsce w tur-
nieju, a o godz. 14:30 zaplano-
wano finał, w którym zmierzą się 
wygrani z piątkowych spotkań. 
(AK)

Już w weekend Memoriał 
im. Janusza Sikorskiego
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Kolejne mecze kontrolne 
rozegrały siatkarki Gale-
ria Jurajska Częstocho-

wianka. Niestety, ale często-
chowianki przegrały w Mielcu 
podczas turnieju trzy mecze.

Galeria Jurajska Częstochowian-

ka grała w sobotę i w niedzielę 
w turnieju na zaproszenie Stali 
Mielec. Cztery drużyny rywalizo-
wały z okazji 550-lecia Mielca. 

Oprócz siatkarek Galeria Jurajska 
Częstochowianka grały też dru-
żyny AZS Gliwice, NOSiR Nowy 
Dwór Mazowiecki oraz gospoda-
rze SPS Stal Mielec.
Podopieczne trenera Andrzeja 
Stelmacha rozpoczęły od porażki 
2:3 z AZS-em Gliwice. Siatkarki 

Częstochowianki uległy w tie-
-breaku 14:16! W drugim swoim 
meczu turnieju Częstochowian-
ka przegrała ze Stalą Mielec 1:3, 

mimo iż wygrała pierwszego seta. 
W trzecim i ostatnim meczu tur-
nieju siatkarki Częstochowianki 
znowu po tie-breaku przegrały 
2:3 tym razem z NOSiR-em Nowy 
Dwór Mazowiecki. Trzy porażki 
sprawiły, że drużyna z Często-
chowy turniej z okazji 550-lecia 

Mielca zakończyła na 4. pozycji. 
Wygrała Stal Mielec, drugie miej-
sce zajął NOSiR, a trzecie AZS Gli-
wice.
Trzy rozegrane mecze towarzy-
skie podczas turnieju to kolejny 
materiał do analizy dla sztabu 
szkoleniowego Częstochowianki. 
Ważne jest jednak to, że drużyna 
walczyła i dwa spotkania przegra-
ła nieznacznie po 2:3.
(AK)

Raków Częstochowa za-
kończył przerwę w roz-
grywkach PKO Eks-

traklasy spowodowaną grą 
reprezentacji w Lidze Naro-
dów. W poniedziałek w III ko-
lejce PKO Ekstraklasy często-
chowscy piłkarze zmierzą się 
z Zagłębiem Lubin.
Raków Częstochowa rozegrał 
w tegorocznym sezonie PKO BP 
Ektraklasy dwa mecze. W pierw-
szej kolejce czerwono-niebiescy 
przegrali u siebie z mistrzem 
Polski Legią Warszawa 1:2, ale 
w drugiej wygrali w Gdańsku 
z Lechią 3:1. Podopieczni trenera 
Marka Papszuna mają na koncie 
po dwóch meczach trzy punkty. 
Lepszy początek sezonu mają 
jednak piłkarze Zagłębia. Zespół 
z Lubina odniósł dwa zwycięstwa 
i obok Górnika Zabrze i Śląska 
Wrocław Zagłębie jest w trójce ze-
społów, które mają na koncie po 6 
punktów. 
Piłkarze Zagłębia w pierwszej ko-
lejce ograli u siebie Lecha Poznań 
2:1, w drugiej kolejce również 
u siebie pokonali Wartę Poznań 
1:0. Co ciekawe, wszystkie trzy 
bramki w tych dwóch spotka-
niach Zagłębie zdobywało dopie-
ro w końcówce spotkania między 

80., a 90. minutą gry. 
Piłkarze Rakowa nie mają się jed-
nak co obawiać rywali. Widać, że 
trener Papszun dobrze przygo-
tował zespół. Bo i w przegranym 
meczu z Legią i w wygranym 
spotkaniu z Lechią czerwono-nie-
biescy prezentowali się z dobrej 
strony. 
Przed meczem z Zagłębiem trzeba 
jasno sobie powiedzieć. Tegorocz-
ny sezon dla Rakowa ma być wy-
jątkowy. Klub w 2021 roku będzie 
świętować swoje 100-lecie. Dlate-
go Raków musi wygrywać u siebie 
i zdobywać punkty. Kibice Rako-
wa nie wyobrażają sobie innego 

wyniku niż poniedziałkowe zwy-
cięstwo z Zagłębiem i kolejne 3 
punkty.
Wykorzystując przerwę na grę re-
prezentacji Polski Raków w week-
end rozegrał sparing z I-ligowym 
Widzewem Łódź. Mecz zakończył 
się remisem 2:2. 
Początek poniedziałkowego me-
czu Rakowa z Zagłębiem zaplano-
wano na godz. 18. Mecz odbędzie 
się w Bełchatowie. 
Raków mecz w Ekstraklasie roze-
gra w poniedziałek, a już w piątek 
pozna rywala w 1/16 Totolotek 
Pucharze Polski. 
(AK)

Siatkarki Galeria Jurajska Częstochowianka grały 
w dwudniowym turnieju z okazji 550-lecia Mielca

Raków wraca do rozgrywek w PKO Ekstraklasie.
W poniedziałek podejmuje niepokonane Zagłębie Lubin
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W przedostatnim me-
czu rundy zasadni-
czej PGE Ekstraligi 

Eltrox Włókniarz Częstocho-
wa rozbił w środę w Rybniku 
PGG ROW 60:30. Było to za-
ległe spotkanie z piątku z Czę-
stochowy, ale przeniesio-
ne na tor do Rybnika. A już 
w niedzielę w ostatniej kolej-
ce rundy zasadniczej często-
chowscy żużlowcy ścigać się 
będą w Lesznie z Fogo Unią, 
która jest liderem PGE Eks-
traligi i ma zapewnione pierw-
sze miejsce przed play-off.  

Eltrox Włókniarz w miniony 
piątek miał podejmować w Czę-
stochowie ROW Rybnik. Sędzia 
zawodów odwołał jednak spotka-
nie ze względu na zły stan toru. 
Problemem okazała się awaria 
sieci wodnokanalizacyjnej. Usu-

wanie usterki i doprowadzenie 
toru może trochę potrwać więc 
kluby za zgodą władz ekstraligi 
rozegrały mecz w Rybniku. Był 
to już drugi w tym sezonie mecz 
rundy zasadniczej między ROW-
-em i Włókniarzem na rybnickim 
torze...
Spotkanie zgodnie z przewidywa-
niami od samego początku uło-
żyło się po myśli częstochowian. 
Odkąd drużynę przejął trener 
Piotr Świderski widać, że żuż-
lowcy są „w gazie”. Eltrox Włók-
niarz pewnie wygrał ostatni mecz 
w Lublinie z Motorem, dziś rozbił 

ROW, a teraz z pełną mobilizacją 
pojedzie na ostatni mecz rundy 
zasadniczej do Leszna. Jeśli czę-
stochowscy żużlowcy zremisują 
bądź wygrają z Fogo Unią to za-
pewnią sobie miejsce w czołowej 
czwórce i nie będą musieli oglą-
dać się na rywali...
W środę w Rybniku częstochow-
ska drużyna już po dwóch biegach 
prowadziła 10:2, a z wyścigu na 
wyścig przewaga była stale po-
większana. Przed biegami no-
minowanymi częstochowianie 
prowadzili 53:25! Ostatecznie El-
trox Włókniarz wygrał 60:30! Po 
meczu w Rybniku nie tyle trzeba 
chwalić żużlowców za dobrą jaz-
dę, tylko należy się zastanowić 
dlaczego Fredrikowi Lindgrenowi 
przytrafiły się dwa 0 i jedno Le-
onowi Madsenowi? 
Już w niedzielę odbędzie się ostat-
nia, 14 kolejka rundy zasadniczej 

PGE Ekstraligi. Eltrox Włókniarz 
jedzie do Leszna na mecz z mi-
strzem Polski Fogo Unią, która 
ma zapewnione pierwsze miej-
sce przed play-off. Przed ostatnią 
kolejką Włókniarz ma 19 punk-
tów i zajmuje 4. miejsce w tabeli 
mając 2 punkty przewagi nad 5. 
zespołem. Ostatnia kolejka za-
powiada się bardzo interesująco. 
Jest możliwych kilka wariantów. 
Jedno jest jednak pewne. W play-
-off są tylko cztery miejsca, a chęt-
nych więcej...

PGG ROW Rybnik – Eltrox Włók-

niarz Częstochowa 30:60
ROW: Woryna 6 (0,2,1,1,2), 
Szczepaniak 0 (d,-,-,-,) Łoga-
czow (1,0,3,3,1), Milik (2,1,d,0), 
Miedziński (1,0,0), Nowacki 
(0,1,1), Tudzież (1,1,0), Lambert 5 
(1,2,2,0).
Eltrox Włókniarz: Madsen 
8 (2,3,0,3), Przedpełski 13 
(3,2,3,2,3), Holta 10 (3,2,2,3,d), 
Doyle 13 (2,3,3,2,3), Lindgren 5 
(0,3,2,0), Miśkowiak 8 (3,3,1,1), 
Świdnicki 3(2,0,1).

Bieg po biegu: I. Holta, Mad-
sen, Łogaczow, Woryna 1:5; II. 
Miśkowiak, Świdnicki, Tudzież, 
Nowacki 1:5; 2:10; III. Przedpeł-
ski, Milik, Miedziński, Lindgren 
3:3/5:13; IV. Miśkowiak, Doyle, 
Nowacki, Szczepaniak 1:5/6:18; 
V. Doyle, Holta, Milk, Łogaczow 
1:5/7:23; VI. Madsen, Przedpeł-
ski, Tudzież, Miedziński 1:5/8:28; 

VII. Lindgren, Woryna, Lambert, 
Świdnicki 3:3/11:31; VIII. Doy-
le, Holta, Nowacki, Miedziński 
1:5/12:36; IX. Przedpełski, Lam-
bert, Woryna, Madsen 3:3/15:39; 
X. Łogaczow, Lindgren, Miśko-
wiak, Milik (d), 3:3/18:42; XI. 
Madsen, Doyle, Woryna, Mi-
lik 1:5/19:47; XII. Łogaczow, 
Przedpełski, Świdnicki, Tudzież 
3:3/22:50; XIII. Holta, Lambert, 
Łogaczow, Lindgren 3:3/25:53; 
XIV. Przedpełski, Woryna, Miś-
kowiak, Lambert 2:4/27:57; XV. 
Doyle, Milik, Łogaczow, Holta (d) 
3:3/30:60. (AK)

Eltrox Włókniarz pewnie wygrał w Rybniku

Maciej Janowski 
z Betard Sparty Wro-
cław wywalczył tytuł 

Indywidualnego Mistrza Pol-
ski. Na podium znaleźli się też 
Bartosz Zmarlizk i Szymon 
Woźniak. Paweł Przedpełski 
z Eltrox Włókniarza został 
sklasyfikowany na 12. pozycji.

Tegoroczny finał IMP odbył się 
na torze w Lesznie. Eltrox Włók-
niarz miał w finale jednego re-
prezentanta. Częstochowę re-
prezentował Paweł Przedpełski. 
Częstochowski żużlowiec ponie-
działkowego finału nie zaliczy do 
udanych. Wywalczył raptem 5 
punktów i został sklasyfikowany 
na 12. miejscu. 
W serii zasadniczej triumfował 
Maciej Janowski, który wygrał 
wszystkie pięć swoich biegów 
i wywalczył komplet 15 punktów. 
Drugi w klasyfikacji był zdobyw-
ca 12 punktów Szymon Woźniak. 
W barażu wystartowało czterech 
żużlowców, którzy po serii zasad-
niczej zgromadzili po 10 punktów. 
Byli to: Janusz Kołodziej, Bartosz 
Zmarzlik, Piotr Pawlicki i Patryk 
Dudek. Bieg był powtarzany, bo 
na jednym z łuków upadł Du-
dek, który atakował Pawlickiego. 
Z biegu został wykluczony Pawlic-
ki. W powtórce wygrał Kołodziej, 
przed Zmarzlikiem i Dudkiem, 
który chyba odczuwał skutki 
wcześniejszego upadku. Kołodziej 
ze Zmarzlikiem dołączyli do fina-
łu do Janowksiego i Woźniaka.

W wielkim finale Janowski po-
twierdził, że był królem leszczyń-
skiego finału. Wygrał swój szósty 
bieg i został po raz drugi w ka-
rierze Indywidualnym Mistrzem 
Polski. Wicemistrzostwo powę-
drowało do Zmarzlika, a brąz do 
Woźniaka. Obrońca tytułu Janusz 
Kołodziej finał zakończył na 4. 
miejscu. 
Wyniki: 1. Maciej Janowski (Spar-
ta Wrocław) 15+3 (3,3,3,3,3), 2. 
Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów) 
10+2+2 (2,3,1,1,3), 3. Szymon 
Woźniak (stal Gorzów) 12+1 
(3,3,2,3,1), 4. Janusz Kołodziej 
(Unia Leszno) 10+3+0 (1,1,3,3,2), 
5. Patryk Dudek (Falubaz Zie-
lona Góra) 10+1 (1,2,3,2,2), 6. 
Piotr Pawlicki (Fogo Unia Lesz-
no) 10+w (2,2,1,2,3), 7. Maksym 
Drabik (Betard Sparta Wrocław) 
8 (3,1,0,3,1), 8. Jarosław Hampel 
(Motor Lublin) 7 (3,3,0,1,0), 9. 
Bartosz Smektała (Unia Leszno) 7 
(1,2,2,1,1), 10. Krystian Pieszczek 
(Wybrzeże Gdańsk) 6 (2,0,3,0,1), 
11. Kacper Woryna (ROW Ryb-
nik) 5 (1,0,1,0,3), 12. Paweł 
Przedpełski (Eltrox Włókniarz 
Częstochowa) 5 (0,t,2,1,2), 13. 
Przemysław Pawlicki (GKM Gru-
dziądz) 4 (2,0,2,0,d), 14. Domi-
nik Kubera (Fogo Unia Leszno) 4 
(0,2,0,2,0), 15. Norbert Kościuch 
(Orzeł Łódź) 3 (0,1,0,0,2), 16. 
Krzysztof Kasprzak (Stal Gorzów) 
3 (0,0,1,2,d), 17. Jakub Jamróg 
(Motor Lublin) (1).

(AK)

Paweł Przedpełski z Eltrox Włókniarza 
w dolnej części stawki w finale IMP

Jakub Miśkowiak z El-
trox Włókniarz Często-
chowa ma bardzo dobry 

sezon na arenie międzyna-
rodowej. Po Drużynowym 
Mistrzostwie Europy Junio-
rów w sobotę w duńskim 
Outrup zdobył Drużynowe Mi-
strzostwo Świata Juniorów! 

Jak Miśkowiak oraz Dominik Ku-
bera, Wiktor Lampart, Norbert 
Krakowiak i Wiktor Trofimow jr 
znaleźli się w kadrze reprezenta-
cji Polski, która pojechała walczyć 
do Danii o medale. Polacy spisali 
się bardzo dobrze, choć początek 
zawodów na to nie wskazywał. 

Biało-czerwono zdobyli 46 punk-
tów i o 4 „oczka” wyprzedzili Duń-
czyków. Trzecie miejsce i brązowe 
medale zdobyła reprezentacja 
Wielkiej Brytanii, a czwarte Ło-
twa. 

Liderami Polaków byli Dominik 
Kubera (14 punktów) i Wiktor 
Lampart (13 punktów). Jakub 
Miśkowiak zdobył 10 punktów, 
a Wiktor Trofimow 9 punktów 
w czterech startach. Raz na torze 
pojawił się Norbert Krakowiak, 
ale zaliczył upadek i więcej nie 
wyjechał na tor. 
Najlepszy wynik dnia uzyskał 
jednak Daniel Bewley z Wielkiej 

Brytanii, który zdobył 17 punktów 
w 6 startach. Bewley tak jak Kube-
ra raz jechał jako joker i podobnie 
jak Polak wygrał za 6 punktów. 
Polacy mieli słabszy początek. 
Duńczycy wygrali pięć pierwszych 
biegów i uzyskali nad Polską 9 
punktów przewagi. Biało czer-
woni rozkręcali się jednak z bie-
gu na bieg i stopniowo odrabiali 
straty. Dogonić gospodarzy uda-
ło się dopiero w 17. wyścigu, gdy 
wygrał Miśkowiak. Od 18. biegu 
w turnieju prowadzili już Polacy, 
a w 19. i 20. wyścigu powiększyli 
przewagę nad gospodarzami, któ-
ra na koniec wyniosła 4 punkty.
(AK)

Jakub Miśkowiak z Włókniarza wraz z innymi Polakami 
zdobył Drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów

Młodzieżowcy Bocar 
Włókniarz Częstocho-
wa startowali we wto-

rek w Ostrowie Wielkopolskim 
w kolejnej rundzie Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Ju-
niorów. I okazali się najlepsi.  

Bocar Włókniarz w Ostrowie 
Wielkopolskim reprezentowali: 
Jakub Miśkowiak, Mateusz Świd-
nicki, Bartłomiej Kowalski i Ka-
mil Król. Oprócz częstochowskich 
żużlowców ścigali się też zawod-
nicy: Sparty Wrocław, Orła Łódź 

i gospodarze z Ostrowa Wielko-
polskiego. 
Wygrał Bocar Włókniarz z 39 
punktami. Drugie miejsce zajęła 
Ostrovia Ostrów Wielkopolski (35 
punktów), trzecie Sparta Wrocław 
(29), a czwarte Orzeł Łódź (16).
Dla Bocar Włókniarza punk-
ty zdobywali: Jakub Miskowiak 
(14), Mateusz Świdnicki (11), Bar-
tłomiej Kowalski (11) i Kamil Król 
(3). Wszyscy zawodnicy Bocar 
Włókniarza startowali po 5 razy. 

(AK)

Juniorzy Bocar Włókniarz najlepsi 
w Ostrowie Wielkopolskim 


