
Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne 
w Częstochowie nie ma 

dobrych wieści dla pasażerów, 
którzy wolą podróż miejski-
mi tramwajami niż dojazd do 
pracy czy szkoły autobusami. 
Trwająca od ubiegłego roku 
wielka rewolucja tramwajowa, 
jak modernizację wszystkich 
linii nazywa MPK, na pewno 
nie zakończy się w tym roku. 

Opóźnienia, i to spore, są na odcin-
kach remontu w północnej części 
miasta. Z dużym poślizgiem także 
rozpocząć się ma najtrudniejszy 
etap modernizacji przewidziany 
w Śródmieściu. Tutaj prace miały 
ruszyć jeszcze w trakcie wakacji, 
co byłoby z pewnością dobrym 
rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, 
że remont mocno zdezorganizuje 
ruch w centrum. Tymczasem, jak 
się dowiedzieliśmy w MPK, eki-
py remontowe mają wkroczyć do 
Śródmieścia dopiero z końcem 
września, taki na dzisiaj obowią-
zuje termin rozpoczęcia prac. 

W innych rejonach miasta rów-
nież dłużej niż zakładano kierow-
cy muszą się liczyć z utrudnie-
niami, jakie wiążą się z wymianą 

torowiska.
 
- Na koniec września planowane 
jest otwarcie skrzyżowania al. 
Armii Krajowej i ulicy Worcel-

la – informuje rzecznik prasowy 
MPK Maciej Hasik. - Z końcem 
tego miesiąca ekipy remonto-
we rozpoczną prace na skrzy-
żowaniu z ul. Dekabrystów. 
W związku z tym trzeba się liczyć 

z utrudnieniami w tym miejscu. 
 
Nieco później, bo najwcześniej 
w październiku, remont torowiska 
rozpocznie się na skrzyżowaniu al. 

Armii Krajowej z al. Jana Pawła II. 

Na przełomie października i listo-
pada natomiast czekają nas kolej-
ne trudności w jeździe po mieście, 
które spowoduje rozpoczęcie wy-

miany torowiska na skrzyżowaniu 
z Alejami.
 
Jak zapowiada rzecznik prasowy 
MPK, to będzie szczególnie trud-

ne miejsce do realizacji inwestycji. 
 
- Musimy przygotować nowe roz-
wiązania dotyczące zmian w or-
ganizacji ruchu – informuje MPK. 
- Konkrety podamy do publicz-

nej wiadomości na kilka tygo-
dni przed inauguracją remontu. 

Dobra wiadomość z frontu robót 
jest taka, że na Północy pozosta-
ły do wykonania już tylko prace 
wykończeniowe, ziemne porząd-
kowe. Jak poinformował nas 
rzecznik prasowy MPK, będą one 
synchronizowane z równoległymi 
pracami związanymi z montażem 
oświetlenia pętli. 

Przypomnijmy, że przebudowa 
torowiska, a właściwie jego budo-
wa od podstaw na starym szlaku, 
odbywa się w ramach programu 
„Lepsza Komunikacja w Czę-
stochowie”. Jest jednym z ele-
mentów największego w historii 
kontraktu związanego z przebu-
dową infrastruktury tramwajowej 
i modernizacją taboru, na którego 
realizację miasto pozyskało 144 
mln dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej. Łącznie przebudowa 
i zakup nowych tramwajów to 
koszt 204 mln zł, z czego trwająca 
przebudowa pochłonie aż 144 mln 
złotych. 

(Tekst i fot. IBS)
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Częstochowscy policjanci 
odwiedzają online szkoły

Znowu przesunięto termin zakończenia 
remontu Starego Rynku w Częstochowie

Kierowcy dezynfekowali samochody

Częstochowscy policjanci 
spotykają się z ucznia-
mi i przypominają im 

o zasadach bezpieczeństwa. 
Tym razem nie chodzi wyłącz-
nie o naukę odpowiedniego 
zachowania na drogach, ale 
o przypomnieniem młodym 
ludziom, że mamy cały czas 
epidemię i należy w związku 
z tym, także w szkołach, odpo-
wiednio się zachowywać.

Ze względu na specyficzną sytu-
ację wizyty policjantów w szko-
łach odbywają się online.

 
W trakcie tych zajęć transmito-
wanych przez internet przedsta-

wiciele Komendy Miejskiej Poli-
cji w Częstochowie przestrzegają 
przed zagrożeniami związanymi 
z epidemią koronawirusa. 

Podczas zajęć z częstochowską po-
licją uczniowie i nauczyciele mogą 
dowiedzieć się, na czym polega 
reżim sanitarny i jak się zachowy-
wać w życiu codziennym, by nie 
zarazić się wirusem SARS-CoV-2. 

Zajęcia odbywają się w ramach 
profilaktyczno-edukacyjnej akcji 
Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Częstocho-
wie „Szkoła bez wirusa”. Jej celem 
jest podniesienie świadomości 
zarówno dzieci, jak i młodzieży 
oraz dorosłych, jakie zagrożenia 
niesie za sobą nieprzestrzega-
nie podstawowych zasad higieny 
w dobie pandemii. 

Jak informuje policja, podczas 
wirtualnych spotkań uczniowie 
i nauczyciele mogą się dowiedzieć, 
jak powstrzymać rozprzestrzenia-
nie się wirusa SARS-CoV-2 dzięki 
przestrzeganiu podstawowych za-
sad higieny, w tym dzięki:
• częstemu i prawidłowemu 

myciu rąk,
• zasłanianiu usta i nosa pod-

czas kichania i kaszlu,
• unikaniu dotykania oczu, 

nosa i ust,
• utrzymywaniu dystansu pod-

czas przerwy między zajęcia-
mi.

(IBS, fot. KMP Częstochowa)

Jak dowiedzieliśmy się 
w Biurze Prasowym Urzę-
du Miasta Częstochowy, 

wykonawca modernizacji pla-
cu uzyskał zgodę na przesu-
nięcie zakończenia inwestycji 
na 20 grudnia.
 
- Powodem są problemy or-
ganizacyjne będące skut-
kiem koronawirusa, a tak-
że niespodzianki realizacyjne 
związane m.in. z podziemnym 
uzbrojeniem – informuje rzecz-
nik prasowy częstochowskiego 
magistratu Włodzimierz Tutaj. 
To kolejne już przesunięcie daty 
finalizacji prac na Starym Ryn-
ku. Pierwotnie modernizacja tej 
najstarszej części miasta miała 
się zakończyć w czerwcu. W maju 
miasto poinformowało, że z po-
wodu pandemii prace nie posu-
wały się w przewidywanym tem-
pie i trzeba było przenieść termin 
zakończenia robót na listopad. 
Ta data także okazała się niere-
alna. Obecnie mowa jest o końcu 
grudnia, ale raczej należy się spo-
dziewać, że Stary Rynek będzie 
gotowy dopiero z końcem roku. 
Do wykonania zostało bowiem 
jeszcze sporo, bo i plany są duże. 
Teraz na Rynku trwają prace 
związane ze szklanym budyn-
kiem, w którym wzorem Krakowa 
będzie można zobaczyć odkopa-
ne przez archeologów historycz-

ne fundamenty ratusza. Nowy 
budynek ma pomieścić też część 
usługowo-gastronomiczną. Inte-
resującym dopełnieniem nowego 
wyglądu Starego Rynku będzie 
14 balansujących rzeźb, podwie-
szonych na specjalnych masz-
tach. Plac za “Puchatkiem” zyska 
również zieleń, nowe oświetlenie 
oraz elementy małej architek-
tury. Inwestycja warta prawie 
24 mln złotych jest wspierana 
funduszami unijnymi, które po-
zyskał samorząd oraz dotacją 

z budżetu państwa. Z Unii Euro-
pejskiej gmina otrzyma na to za-
danie około 16 mln, dotacja rzą-
dowa, to ponad 1,8 mln złotych. 
 
W ramach zadania o nazwie 
„Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku Ratusza Starej Częstochowy 
wraz z zagospodarowaniem tere-
nu” prowadzone są prace na uli-
cy Mirowskiej. Ulica Senatorska, 
która również była ujęta w pro-
jekcie jest już właściwie gotowa.
(tekst i fot. IBS)

Kilkudziesięciu właścicieli 
aut skorzystało z drugiej 
już akcji bezpłatnej de-

zynfekcji pojazdów przepro-
wadzonej przez częstochowski 
samorząd.
Akcję nieodpłatnie przeprowadzi-
ła firma Ecco Logic, przy wsparciu 
organizacyjnym Urzędu Miasta. 
Firma współpracuje z miastem 
praktycznie od początku epidemii 
koronawirusa, cykliczne dezynfe-
kując m.in. oddziały Miejskiego 
Szpitala Zespolonego, karetki Po-
gotowia Ratunkowego czy auto-
busy i tramwaje częstochowskie-
go MPK.
Dezynfekcja, podobnie jak pod-
czas pierwszej edycji akcji, prze-
prowadzonej pod koniec czerwca, 
odbywała się metodą zamgławia-
nia. Proces polega na wykorzy-

staniu wysokiej jakości preparatu 
dezynfekcyjnego wytwarzanego 
przez polskiego producenta oraz 
nośnika mgły M-FOG. Eksperty-

zy wskazują na dużą skuteczność 
takiej techniki dezynfekcji w za-
mkniętych przestrzeniach – także 

w obrębie kabin pojazdów. Sama 
dezynfekcja jednego pojazdu nie 
trwała dłużej niż kilkadziesiąt se-
kund. Później trzeba było odcze-

kać 15 minut i poświęcić minutę 
na przewietrzenie auta.
(IBS, fot. MK)
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Może weekend w teatrze? Częstochowa i IKEA podpisały porozumienie. 
Efektem budowa kolejnego odcinka drogowego

Sportowy sukces uczennic

Teatr im. Adama Mickie-
wicza w Częstochowie 
zaprasza w ten weekend 

na dwa ciekawe spektakle. 
W piątek 18 września, o go-
dzinie 19 częstochowska scena 
proponuje komedię Andrzeja 
Saramowicza dla widzów do-
rosłych „Testosteron”. 

Obsada:
KORNEL - Sebastian Banasz-
czyk, ROBAL - Waldemar Cu-
dzik, TYTUS, kelner - Adam 
Hutyra, JANIS - Bartosz Ko-
peć, FISTACH, perkusista, znajo-
my panny młodej - Maciej Półto-
rak, STAVROS - Marek Ślosarski 
(gościnnie), TRETYN - Adam Ma-
chalica.

Natomiast w sobotę i niedzielę 
(19 i 20 września) Teatr zaprasza 
na najnowszą swoją propozycję 
repertuarową – sztukę „Fałsz” 
Lota Vekemansa. 

W przedstawieniu wystąpią: Kat 
– Iwona Chołuj, Sis – Teresa 
Dzielska, Gé – Maciej Półtorak.

Spektakl powstał w kopro-
dukcji z Teatrem Atelier im. 
Agnieszki Osieckiej w Sopo-
cie. Zarówno w sobotę, jak 
i w niedzielę, sztuka będzie 
prezentowana o godzinie 19. 

(IBS, 
fot. Teatr im. A. Mickiewicza)

Przedstawiciele władz 
miasta Częstochowa 
i szwedzki koncern IKEA 

podpisali porozumienie, 
w efekcie którego firma doło-
ży ponad 13 mln zł do budo-
wy kolejnego odcinka drogo-
wego Korytarza Północnego.  

Budowa nowego odcinka drogo-
wego będzie kontynuacją budo-
wy tzw. Korytarza Północnego od 
węzła przy ul. Makuszyńskiego 
w kierunku wschodnim.
Przewidziana rozbudowa układu 
drogowego w sąsiedztwie DK-1 
pozwoli także na bezpieczną ob-
sługę komunikacyjną terenów 

będących we własności IKEA. 
Jest szansa, że na tych terenach 
powstanie duża inwestycja - cen-
trum logistyczne „IKEA” obsłu-
gujące większą liczbę firm. Dzięki 
tej inwestycji polepszy się także 
skomunikowanie ulic Makuszyń-
skiego i Połanieckiej z DK-1. 
Na chwilę obecną trwa projek-
towanie ostatecznych rozwiązań 
budowlanych. Szwedzi do przed-
sięwzięcia dołożą ponad 13 mln 
zł, natomiast resztę zadania po-
kryje miasto. 
Miasto nie wyklucza, że w przy-
szłości podejmie przygotowania 
do opracowania i realizacji kolej-
nych zadań drogowych związa-

nych z budową korytarza w kie-
runku wschodnim. Ma to być 
naturalną kontynuacją przygoto-
wywanego obecnie przedsięwzię-
cia (współfinansowanego przez 
IKEĘ). 
Docelowo korytarz wschodni ma 
połączyć DK-1 z DK-91, uspraw-
niając jednocześnie połączenia 
międzydzielnicowe w północnej 
części miasta (między Północą 
a Wyczerpami-Aniołowem). 
Warto przypomnieć, że na chwi-
lę obecną w Częstochowie na ul. 
Bór 67/69 działa punkt odbioru 
rzeczy z IKEI zamówionych przez 
Internet, telefonicznie lub w któ-
rymś z salonów sprzedaży. 

Uczennice Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Częstocho-
wie - Wiktoria Dądela, 

Julia Kubik i Julia Trąbczyń-
ska - zajęły II miejsc w sztafe-
cie 4×100 m w trakcie 11. edycja 
Memoriału Kamili Skolimow-
skiej, który odbył się na Sta-
dionie Śląskim w Chorzowie. 

Trenerka dziewcząt jest Żanety 
Trąbczyńskiej, nauczycielka SP 
nr 7. Lekkoatletki mimo presji 
imprezy tak wysokiej rangi zaję-
ły II miejsce w sztafecie 4×100 

m podczas Memoriału. Ustąpiły 
jedynie sztafecie Wilhelm Szew-
czyk Czerwionka (w skład której, 
obok dziewcząt, wchodzili rów-

nież chłopcy).
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych!
(MK, fot. SP 7)

3209REKLAMA
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www.stacjagrawitacja.pl

Park Trampolin to idealne miejsce by 
połączyć naukę i trening z zabawą !

Profesjonalni trenerzy, niskie ceny, oraz 
atmosfera, którą dzieci zapamiętają na 

bardzo długo !

 Częstochowa ul. Bór 164 
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Umowa na nowe autobusy podpisana Pałac Ślubów właśnie  
przeszedł maleńki lifting

Jan Holoubek kręci film 
w Częstochowie

W siedzibie Miejskie-
go Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego 

w Częstochowie została podpi-
sana umowa między MPK Czę-
stochowa a firmą Autosan. 
Pierwszy elektryczny autobus na 
częstochowskich ulicach pojawił 
się ponad dwa tygodnie temu 
w celu testowania. Obecnie pro-
totypowy pojazd dalej jest spraw-
dzany. W ramach testów przygo-
towujących wozi pasażerów na 
trasach częstochowskich autobu-
sów linii numer: 12, 15, 17 i 19. 
Pozytywne wyniki zaowocowały 
podpisaniem umowy na kolejne 
15 nowych elektrycznych samo-
chodów, które będą dostarczone 
do końca 2020 roku do taboru 
miejskiego przewoźnika. 12-me-
trowe autobusy przygotuje wyło-
niona w postępowaniu przetargo-
wym firma Autosan.
Firma za wyprodukowanie po-
jazdów wraz z infrastrukturą do 
ładowania i długoterminowym 
najmem całości na 7 lat otrzyma 
około 48 mln zł brutto.
Dokumenty pozwalające na fina-
lizację zamówienia zostały podpi-
sane 10 września br. przez:
Eugeniusza Szymonika – prezesa 
Autosana;
Mariusza Sikorę – prezesa MPK;

Roberta Madeja – zastępca preze-
sa MPK.
Pojazd posiada zero emisyjny 
napęd, 27 miejsc siedzących, jest 
wyposażony w klimatyzację oraz 
monitoring. Jego główną zaletą 
jest zasięg na jednym ładowaniu, 
czyli około 240 km (pozwoli to na 
eksploatacje nowego taboru na 
trasach zdecydowanej większości 
linii MPK).
Autobusy elektryczne trafią do 
Częstochowy na mocy porozu-
mienia, jakie MPK zawarło z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w związku z kupionymi kilka lat 

temu autobusami hybrydowymi.
Przedsiębiorstwo otrzymało wów-
czas z NFOŚiGW 66 milionów 
dotacji na zakup samochodów 
z napędem gazowo-elektrycznym. 
Pojazdy, które trafiły do Często-
chowy, okazały się wadliwe i trze-
ba je było wycofać z ruchu. Z tego 
powodu MPK nie uzyskało zakła-
danego w projekcie efektu eko-
logicznego, a to groziło zwrotem 
dofinansowania.
Ponadto do końca 2023 roku 
MPK Częstochowa, we współpra-
cy z firmami partnerskimi, musi 
zmodyfikować autobusy hybry-
dowe zakupione przed kilkoma 
laty w ramach programu Gazela. 
Wymogiem jest by po moderniza-
cji hybrydowe autobusy spełniały 
wszelkie wymogi i były bezpiecz-
ne dla pasażerów.
Pierwsza „poprawiona” hybryda 
jest już gotowa. Jeśli nie uda się 
odpowiednio dostosować kolej-
nych samochodów, MPK zobo-
wiązane zostało do tego, że za 
każdą „niepoprawioną” sztukę, 
która nie trafi na ulice miasta, do 
końca 2034 roku musi kupić inny 
ekologiczny autobus.

(MK, fot. UM Częstochowa, IBS)

Na początek wyremon-
towano i odmalowano 
24 słupy w konstrukcji 

gmachu, zwane potocznie ży-
letkami. Jest nadzieja, że na 
tym remont USC się nie zakoń-
czy, bo budynek od dawna aż 
prosi się o odrestaurowanie.

Trwająca od lipca renowacja 
polegała na oczyszczeniu, od-
tłuszczeniu i pomalowaniu cha-
rakterystycznych elementów ele-
wacji oraz konserwacji instalacji 
odgromowej. Prace te kosztowało 

ponad 190 tys. złotych.
Jak zapowiada Biuro Prasowe 
UM Częstochowa, częstochowski 
samorząd powinien wkrótce roz-
strzygnąć przetarg na inwestycję 
związaną z otoczeniem budynku 
USC. W planach są prace związa-
ne z remontem drogi dojazdowej, 

miejsc parkingowych, chodnika 
i odwodnieniem. Jeżeli przetarg 
zostanie rozstrzygnięty, a umowa 
wykonawcza zostanie podpisana, 
prace mają się zakończyć do poło-
wy listopada. (tekst i fot. IBS)

Od środy ekipa filmowa 
nakręca w Częstocho-
wie sceny, które pojawią 

się w serialu reżyserowanym 
przez Jana Holoubka. Zdjęcia 
kręcone są głównie w centrum 
miasta, w okolicach ulic Jasno-
górskiej i Dąbrowskiego, ale 
także na przykład na ul. Bór. 

W Śródmieściu ekipa filmowa 
pracuje przede wszystkim na te-
renie Technicznych Zakładów Na-
ukowych przy ul. Jasnogórskiej 
oraz w okolicy szkoły.
Zdjęcia w Częstochowie potrwa-
ją do poniedziałku włącznie. 
Filmowcy będą pracować także 
w weekend. W sobotę zaplanowa-
no między innymi kręcenie ujęć 
w okolicach Uniwersytetu im. 
Jana Długosza.
Realizacja serialu odbywa się 

w reżimie sanitarnym. Wszyst-
kie osoby wchodzące na plan, 
także częstochowska mło-
dzież, która statystuje w fil-
mie, poddawani są badaniom 
na obecność koronawirusa. 

Producenci serialu nie zdradza-
ją zbyt wielu szczegółów doty-
czących scenariusza. Wiadomo, 

że jego roboczy tytuł to „Elza”, 
a zdjęcia poza Częstochową kręco-
ne będą w Świdnicy i Wałbrzychu. 

W rolach głównych występu-
ją Magdalena Różczka i Łukasz 
Simlat, a reżyserem jest Jan Ho-
loubek. Film kręcony jest dla jed-
nej z platform VOD.
Akcja serialu rozgrywa się pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych.

(Tekst i fot. IBS)

Aktualności
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W Kolejach Śląskich za bilet 
u konduktora zapłacisz już 
kartą lub BLIKiem

Akcja „Bezpieczne Radomsko” przed SP nr 5

Kłobuccy policjanci zlikwidowali nielegalną 
uprawę konopi indyjskich

Koleje Śląskie idą z du-
chem czasu i zmieniają 
się na plus dla pasażera. 

Za bilet można już u kondukto-
ra zapłacić elektronicznie, czy-
li kartą płatniczą lub BLIKiem.

Konduktorzy z KŚ na wszyst-
kich liniach mają na wyposaże-
niu blisko 300 terminali płat-
niczych, dzięki którym można 
uiścić opłatę za każdy bilet (brak 
minimalnej kwoty). Po przeby-
tej pozytywnie fazie testów ter-
minale ze specjalnym systemem 
będą posiadały zasięg w każdym 
miejscu w każdych warunkach 
atmosferycznych. Łączenie ter-
minala z Internetem mają za-
pewnić dwie karty SIM znajdu-
jące się wewnątrz urządzenia.

Za bilet można zapłacić tradycyj-
nie za pomocą karty płatniczej lub 
za pomocą transakcji BLIK. W tym 
przypadku wystarczy podać spe-
cjalnie wygenerowany 6-cyfro-
wy kod konduktorowi, a później 
potwierdzić transakcję w apli-

kacji mobilnej swojego banku.

Poza udogodnieniem w kwestii 
opłacenia biletu w pociągu Koleje 
Śląskie dbają także o bezpieczeń-
stwo pasażerów w dobie korona-
wirusa. Mianowicie dzięki cią-

głym obserwacjom wprowadzony 
został szereg nowoczesnych roz-
wiązań dzięki, którym pasażero-
wie mogą czuć się bezpieczniej.

Wnętrze pociągów jest czyszczo-
ne specjalnymi urządzeniami wy-
twarzającymi suchą parę o bar-
dzo wysokiej temperaturze, a na 
newralgiczne elementy w składzie 
położona jest specjalna tytanowa 
powłoka. Dodatkowo drzwi w po-
ciągach otwierają się automatycz-
nie bez konieczności naciskania 
specjalnych przycisków.
Ważne, jeśli nie mamy biletu, na-
leży o tym niezwłocznie poinfor-
mować konduktora. Pozwoli to 
uniknąć nieprzyjemności i dodat-
kowych opłat.

(MK, fot. KŚ)

We wtorek w Radom-
sku przed pierw-
szym dzwonkiem 

szkolnym przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 5 od-
była się profi laktyczna ak-
cja dotycząca zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży w drodze do szkoły.

W ramach wspólnych działań 
Miasta Radomska, Komendy 
Powiatowej Policji w Radom-
sku oraz Szkoły Jazdy Elcar pod 
nazwą „Bezpieczne Radomsko” 
przed SP nr 5 odbyła się profi lak-
tyczna akcja.
Przechodzącym dzieciom przez 
pasy towarzyszyła policyjna ma-
skotka Komisarz Błysk. Dzieci 
były pouczane jak bezpiecznie 
przemieszczać się do, jak i z szko-
ły. Dodatkowo były rozdawane 
odblaski. 
To pierwsza i na pewno nie ostat-
nia tego typu akcja w ramach po-
rozumienia. Podobne prowadzo-

ne będą przy innych szkołach. 
Obecni na miejscu Policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego do-
datkowo prowadzili swoje dzia-
łania w ramach corocznej ogól-
nopolskiej kampanii „Bezpieczna 

droga do szkoły”.
Dla przypomnienia, w ramach 
zawartego w lipcu porozumienia 
zostały powieszone banery z napi-
sem „Odłóż telefon i żyj” przy każ-

dej placówce oświatowej, a przy 
przejściach dla pieszych namalo-
wano napisy o tej samej treści.
Władze miasta Radomsko przy-
pominają o trwającym konkursie 
na projekt i wykonanie muralu 

lub graffi  ti o tematyce bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
Zgłoszenia propozycji do 20 wrze-
śnia 2020 roku.
(MK, fot. UM Radomsko)

Policjanci z Ogniwa Pa-
trolowo-Interwencyjne-
go wraz z kryminalnymi 

z kłobuckiej komendy zlikwi-
dowali nielegalną uprawę ko-
nopi indyjskich. Dwaj męż-
czyźni zostali zatrzymani na 
„gorącym uczynku”.
Mundurowi wpadli na trop męż-
czyzn, którzy mieli nielegalnie 
uprawiać konopie indyjskie. 
W toku wykonywanych czynno-
ści policjanci namierzyli dwóch 
mężczyzn, jak się później okaza-
ło mieszkańców powiatu często-
chowskiego w wieku 20 i 24 lata.
Plantatorzy zostali zatrzymani 
na „gorącym uczynku” w chwili 
pielęgnowania krzaków konopi. 

Dodatkowo po przeszukaniu ich 
miejsca zamieszkania policjanci 
znaleźli susz marihuany. Z zabez-
pieczonych krzaków konopi i ma-
rihuany można byłoby przygoto-
wać łącznie 350 porcji dilerskich. 
Uprawa została zlikwidowana, 

a podejrzani usłyszeli już policyj-
ne zarzuty nielegalnej plantacji 
i posiadania narkotyków. Teraz 
o ich dalszym losie zadecyduje 
prokurator oraz sąd. Oskarżonym 
grozi kara nawet 10 lat pozbawie-
nia wolności. (MK)
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Centrum Przesiadkowe otwarte W Lublińcu działa już DRIVE-THRU

Radomsko przyłączyło się do akcji „Tydzień Zrównoważonego Transportu”

Wypuszczeniem w nie-
bo biało-czerwonych 
balonów burmistrz 

Lublińca Edward Maniura 
symbolicznie zainaugurował 
w środowe popołudnie działal-
ność Centrum Przesiadkowe-
go przy dworcach PKS i PKP.
Węzeł przesiadkowy „Park&ride” 
w Lublińcu wraz z towarzyszący-
mi mu inwestycjami kosztował 66 
mln złotych. Samorządowi udało 
się pozyskać na to zadanie aż 54 
mln złotych unijnej dotacji. Sam 
lubliniecki węzeł przesiadkowy 
kosztowało blisko 20,1 mln zł, 
a z tego dofinansowanie unijne 
wyniosło 17,6 mln zł. 

Jak przypomniał w trakcie oficjal-
nego otwarcia burmistrz Maniu-
ra, Centrum Przesiadkowe, to nie 
tylko czteropoziomowy parking, 
wiata przystankowa wraz z miej-
scami postojowymi dla autobu-
sów, a także parking dla około 
80 rowerów z samoobsługowym 
punktem naprawy, ale także 45 
km ścieżek rowerowych oraz od-
nowione centrum miasta.

 Przy okazji otwarcia Centrum 
burmistrz Maniura wspomniał, 
że Lubliniec przygotowuje się do 
uruchomienia zalążka komunika-
cji miejskiej. 
(IBS, fot.Monika Breguła )

W Lublińcu działa już 
DRIVE-THRU, czyli 
punkt pobrań wy-

mazów COVID-19. Po wymaz 
można zgłosić się do punktu 
znajdującego się przy Szpi-
talu Powiatowym, wjazd od 
ulicy Grunwaldzkiej, wy-
jazd na ulicę Sobieskiego. 
Na wymaz pacjent będzie mógł 
się zgłosić po otrzymaniu skiero-
wania wystawionego elektronicz-
nie przez lekarza POZ (osoba ta 
jest już widoczna w systemie). Po 
otrzymaniu skierowania wystar-
czy teraz umówić się na pobra-
nie wymazu. Można to zrobić od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 – 15:00 pod numerem  
tel. 735 208 039.

Wymazy pobierane są codziennie 
w godzinach 13.00-15.00. 
Ważne, do punktu należy przyje-
chać tylko i wyłącznie własnym 
samochodem.
Wykonanie testu na zasadach 

komercyjnych w obecnej chwili 
nie jest możliwe. Dyrekcja szpi-
tala jest w trakcie organizowania 
takiej możliwości wykonania ba-
dań. (MK, fot. Starostwo Powia-
towe w Lublińcu)

Miasta Radomsko przy-
stąpiło do Europej-
skiej Akcji „Tydzień 

Zrównoważonego Transpor-
tu” i zachęca mieszkańców do 
wzięcia w niej udziału. 
Zainicjowana przez Komisje Eu-
ropejską w 2002 roku Europejski 
Tydzień Zrównoważonego Trans-
portu to kampania, która odbywa 
się co roku w dniach od 16 do 22 
września.
Kampania ma na celu zachęcenie 
mieszkańców do zmiany swoich 
przyzwyczajeń komunikacyjnych 

na rzecz wyboru ekologicznych 
środków podróży, a w szczegól-
ności do chodzenia pieszo, korzy-
stania z komunikacji miejskiej czy 
jazdy na rowerze. Mniej pojazdów 
na drodze to mniejsza emisja CO2. 

Dodatkowo 22 września przypada 
Światowy Dzień bez Samochodu, 
dlatego w tym dniu mieszkańcy 
Radomska będą mogli całkowicie 
za darmo korzystać z usług Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacyjnego.
Przewidziany jest też konkurs na 

miejskim profilu Facebookowym 
„Oznakuj swój rower”, a przy 
wybranych samoobsługowych 
stacjach naprawy rowerów będą 
rozdawane odblaski i naklejki 
odblaskowe na rower. Dzięki nim 
rowerzyści będą lepiej widoczni 
na drodze.
Władze miasta planują także inne 
dodatkowe atrakcje promocyjne, 
o których będą informować na 
bieżąco. 
Pamiętajmy, że to od nas zależy 
czym oddychamy.
(Źródło: UM Radomsko)
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Winnica Rajska zaprasza„Nadzieja” na Rynku w Olsztynie 
W najbliższą sobotę, 19 

września od godzi-
ny 11 do 19 odbędzie 

się „Rajski Weekend”, czyli 
dzień otwarty w myszkowskiej 
winnicy rozpoczynający pro-
jekt VAPE (Virtual Air Pollu-
tion Experience).
Organizatorzy – Winnica Raj-
ska i VAPE project zapraszają 
w sobotę na zwiedzanie winni-
cy oraz na instalacje artystyczne 
trwające około godziny, które roz-
poczynają projekt VAPE (w jaki 
sposób wirtualne multisenso-
ryczne doświadczenie wpływa 
na zachowania środowiskowe – 
projekty badawcze finansowane 
z Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodar-
czego na lata 2014 – 2021, grant 
nr 2019/35/J/HS6/03166).
Spotkanie rozpocznie się od 
warsztatów partycypacyjnych, 
w czasie których mieszkańcy będą 
mieli szansę opowiedzieć jak sami 
widzą problem zanieczyszczenia 
powietrza w Myszkowie. Będą 
analizować i szukać rozwiązań 
tego problemu. Będzie to rów-
nież szansa do przetestowania 
możliwości technologii VR, w tym 
prototypu planowanego badania 
laboratoryjnego dotyczącego od-
czuwania jakości powietrza.
W tym samym czasie od godziny 
11.00, otwarta będzie instalacja 
artystyczna, która w poruszający, 

wielozmysłowy sposób przybliży 
jak ważne jest czyste powietrze 
dla każdego z nas. W instalacji 
wykorzystane zostaną m.in. prace 
Aleksandry Karpowicz. Po obej-
rzeniu instalacji właściciele opro-
wadzą uczestników po Winnicy 
Rajskiej i opowiedzą o procesie 
tworzenia lokalnego wina.
Ze względu na pandemiczne obo-
strzenia organizatorzy wprowa-
dzili specjalne zasady bezpieczeń-
stwa:
Wymagana rezerwacja darmo-
wych biletów na konkretną godzi-
nę. Rezerwacji można dokonać na 

platformie Eventbrite;
• Zwiedzanie będzie się odby-

wać w małych grupkach do 8 
osób;

• Zachowanie odstępu od osób;
• Obowiązkowa maseczka.
(MK, fot. pixabay)

Na Rynku w Olsztynie 
czasowo stanęła rzeźba 
Michała Batkiewicza pn. 

„Nadzieja”. Wykonana z brą-
zu chromowanego powstała 
w 2019 roku.
Michał Batkiewicz, artysta rzeź-
biarz, uczeń prof. Mariana Ko-
niecznego, urodził się w Nowym 
Targu 8 września 1957 roku. Swo-
ją edukację rozpoczął już od naj-
młodszych lat.
W 1978 r. ukończył Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Antoniego Ke-
nara w Zakopanem, a następnie 
w 1984 r. Wydział Rzeźby na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krako-
wie – dyplom w pracowni prof. 
Mariana Koniecznego.
W jego dorobku artystycznym 
znalazła się m.in. replika drew-
nianego polichromowanego 
i złoconego ołtarza Wita Stwosza 
z Kościoła Mariackiego w Krako-
wie dla Kościoła św. Jana Kantego 
w Chicago, jak również zaprojek-
towanie i zrealizowanie drewnia-
nego kościoła wraz z wyposaże-
niem w Lawton w USA. Wykonał 
wiele realizacji pomnikowych 
i plenerowych rozsianych w róż-
nych miejscach globu. Brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych 
oraz indywidualnych. 
Artysta tworzy w drewnie, brązie, 
stali szlachetnej, szkle i kamieniu 
wykonując zarówno projekty, jak 
i realizacje we własnej pracowni 

Art.-Studio Rzeźba Odlewnictwo 
w podkrakowskich Szczyglicach, 
w skład której wchodzi zarówno 
pracownia, jak i odlewnia.
Swoje inspiracje Pan Michał czer-
pie z natury i codziennej obserwa-
cji, dlatego w jego pracach widać 
wykorzystany motyw zwierzęcy, 
jako nośnik wartości nieskala-
nych. Przypisanie im cech ludz-

kich skłania odbiorcę do autoiro-
nicznej oceny
Inne rzeźby z cyklu ,,Cywilizacja’’ 
w których zestawia wyraziste, 
geometryczne formy z miękkością 
naturalnych kształtów mają za za-
danie uświadamiać widzów w za-
kresie wpływu rodzaju ludzkiego 
na środowisko naturalne.
(Źródło: UG Olsztyn)
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Wystawa “Beksiński. Drugie Muzeum” w Miejskiej Galerii Sztuki
Prezentowana przez Miej-

ską Galerię Sztuki w Czę-
stochowie wystawa “Bek-

siński. Drugie Muzeum” bez 
wątpienia należy do najcie-
kawszych propozycji wśród 
atrakcji kulturalnych miasta. 
To wyjątkowa okazja, by zoba-
czyć prace wybitnego artysty, 
które nie były wcześniej pre-
zentowane w Polsce.

30 obrazów i 30 rysunków autor-
stwa mistrza Beksińskiego
I właśnie Miejska Galeria Sztu-
ki w Częstochowie jest dyspo-
nentem dzieł wybitnego arty-
sty współczesnej sztuki polskiej 
Zdzisława Beksińskiego przeka-
zanych do stałej ekspozycji przez 
ich właścicieli – wspomnianych 
kolekcjonerów sztuki z Paryża 
Annę i Piotra Dmochowskich. Od 
2016 r. w galerii przy Al. NMP 64 
prezentowana jest druga transza 

depozytu, czyli 30 obrazów oraz 
30 rysunków mistrza (co ważne, 
są to prace, które nie były wcze-
śniej prezentowane w Polsce). 
Na uroczystym otwarciu wysta-
wy w maju nie zabrakło oczy-
wiście samych kolekcjonerów.
Prezentowana w Częstochowie 
kolekcja jest trzecim co do wiel-
kości zbiorem prac artysty, który 
można oglądać w Polsce (po Sa-
noku i Krakowie właśnie).

To właśnie dlatego stała wysta-
wa dzieł Beksińskiego nosi ty-
tuł “Beksiński. Drugie Muzeum”. 
Eksponowana jest w odrębnej 
sali wystawowej aranżowanej 
w odpowiedni dla malarstwa 
Beksińskiego sposób – na widza 
oddziaływają rożne elementy tej 
aranżacji: światło, utwór muzycz-
ny skomponowany przez fran-
cuskiego kompozytora Armanda 
Amara na specjalnie zamówienie 

Piotra Dmochowskiego, nieco 
labiryntowy układ sali Muzeum. 
Najbardziej jednak działają same 
dzieła – ich forma, ekspresja, wy-
obraźnia twórcy.

Ekspozycja znajduje się w amfi -
ladzie sal wystawowych, dlatego 
w przerwach na zmianę ekspozy-
cji czasowych Muzeum jest nie-
czynne. Kto chciałby je odwiedzić 
w tym czasie proszony jest o kon-
takt telefoniczny w celu ustalenia 
terminu zwiedzania. 

Bilety normalne kosztują 12 zł, 
a ulgowe – 10 zł (obowiązują one 
również na wystawy czasowe pre-
zentowane w galerii).

Więcej o samym artyście oraz 
o jego kolekcji przeczytacie na 
stronie: gazetaregionalna.com.

(Red, fot. Muzeum)
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Bon na zasiedlenie dla osób 
bezrobotnych poniżej 30 roku 
życia - PO WER
Powiatowy Urząd Pracy w Czę-
stochowie wraz z Gminnym 
Centrum Pracy w Koniecpolu 
informuje o możliwości ubie-
gania się o przyznanie bonu 
na zasiedlenie dla bezrobotne-
go do 30 roku życia w ramach 
projektu pn. „Aktywizacja 
osób młodych pozostających 
bez pracy w Mieście Często-
chowa i powiecie częstochow-
skim (IV)” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Pod-
działanie 1.1.1 PO WER od 
dnia 15.09.2020 r. do wyczer-
pania środków finansowych, 
w uzgodnieniu z Doradcą 
Klienta, w oparciu o Indywi-
dualny Plan Działania, na zasa-
dach przyjętych na rok 2020. 

 
Maksymalna kwota bonu na 
zasiedlenie wynosi 6 000,00zł.
 
Osoby, których dotyczy nabór 
wniosków:

Nabór wniosków dotyczy wy-
łącznie osób bezrobotnych, któ-
re są osobami młodymi w wie-
ku 18-29 lat (tj. nie ukończyły 30 
roku życia na dzień rozpoczęcia 
udziału w projekcie), w tym osób 
z niepełnosprawnościami zare-
jestrowanych w PUP w Często-
chowie jako osoby bezrobotne. 

Ponadto ze względu na założenia 
projektu grupami priorytetowymi 
są:
• młodzież NEET, tzn. osoby 

niepracujące, niekształcące 
się w systemie dziennym oraz 
niekorzystające ze szkoleń 
lub kursów finansowanych ze 
środków publicznych w okre-
sie ostatnich 4 tygodni przed 
rozpoczęciem udziału w pro-
jekcie,

• osoby znajdujące się w trud-
nej sytuacji na rynku pra-
cy (tj. osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby z niepeł-
nosprawnościami, osoby 
o niskich kwalifikacjach),

byli uczestnicy projektów z zakre-
su włączenia społecznego, realizo-
wanych w ramach celu tematycz-
nego 9 w RPO. 

Nie dopuszcza się możliwości po-
wrotu do projektu pn. „Aktywiza-
cja osób młodych pozostających 
bez pracy w Mieście Częstochowa 
i powiecie częstochowskim (IV)” 
osób, które były już jego uczest-
nikami.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami na-
leży składać w uzgodnieniu z wła-
ściwym Doradcą Klienta, w opar-
ciu o Indywidualny Plan Działania. 

Osoby bezrobotne zamierzające 
ubiegać się o przyznanie bonu 
na zasiedlenie, w związku z ko-
niecznością spełnienia wymogów 
dotyczących rekrutacji do pro-
jektu proszone są przed złoże-
niem wniosku o kontakt telefo-
niczny ze swoim Doradcą Klienta 
(z uwzględnieniem pokoju, do 
którego się zgłaszają). Doradca 
w trakcie rozmowy telefonicz-
nej poinformuje o kolejności 
złożenia dokumentów i pomoże 
w sposób prawidłowy dokonać 
rekrutacji do projektu. Zachowa-
nie procedury spowoduje, iż nie 
będzie konieczności odrzucenia 
wniosku z powodów formalnych. 
 
Wniosek podlega ocenie i rozpa-
trzeniu zgodnie z określonymi 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie procedurami. 
  
Złożenie wniosku nie gwarantu-
je zawarcia z Urzędem umowy 
o przyznanie bonu na zasiedlenie. 
 
Dodatkowe informacje:

Zgodnie z definicją Komisji Eu-
ropejskiej i na potrzeby realizacji 
projektów współfinansowanych 
ze środków UE za osobę długo-
trwale bezrobotną uznaje się:
• osobę bezrobotną nieprze-

rwanie przez okres ponad 6 
miesięcy - w przypadku osób 
w wieku poniżej 25 lat oraz

• osobę bezrobotną nieprze-
rwanie przez okres ponad 12 
miesięcy - w przypadku osób 
w wieku 25 lat i więcej.

Do okresu bezrobocia zalicza się 
również okres pozostawania bez 
pracy przed rejestracją w Urzę-
dzie, na podstawie oświadcze-
nia uczestniczki/ka projektu. 
  
W ramach projektu pn. „Aktywi-
zacja osób młodych pozostają-
cych bez pracy w Mieście Często-
chowa i powiecie częstochowskim 
(IV)” wymagane jest zapewnienie 
w okresie czterech miesięcy wyso-
kiej jakości oferty zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przyuczenia 
do zawodu lub stażu. 
Okres czterech miesięcy, w ciągu 
których należy udzielić wspar-
cia osobom do 25 roku życia za-
rejestrowanym w Powiatowym 
Urzędzie Pracy liczony jest od 
dnia rejestracji w Urzędzie Pracy, 
a osobom powyżej 25 roku życia - 
od dnia przystąpienia do projektu. 

(PUP Częstochowa)
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Płaca minimalna w górę. 
Rada Ministrów podjęła 
decyzję

PUP Lubliniec zawiadamia

2800 złotych wyniesie 
w przyszłym roku mini-
malne wynagrodzenie za 

pracę – wynika z rozporządze-
nia przyjętego we wtorek przez 
Radę Ministrów. W przyszłym 
roku wzrośnie również wyso-
kość stawki godzinowej do po-
ziomu 18,3 zł. 
– Dzięki tym podwyżkom docho-
dy gospodarstw domowych wzro-
sną w przyszłym roku o blisko 3 
miliardy złotych – mówi minister 
rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Marlena Maląg.
Przyjęte właśnie przez Radę Mi-
nistrów rozporządzenie w spra-
wie wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę zakłada, że 
minimalne pensje w przyszłym 
roku wzrosną o 200 złotych, do 
poziomu 2800 złotych. Oznacza 
to wzrost o 7,7 proc. rok do roku.

Minimalne pensje – w relacji do 
prognozowanego na 2021 roku 
przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej (5 259 
zł) – osiągną w przyszłym roku 
poziom 53,2 proc.
Minimalna stawka godzinowa 
w górę

W przyszłym roku wzrośnie rów-
nież minimalna stawka godzino-
wa, której wysokość powiązana 
jest z wysokością minimalnego 
wynagrodzenia za prace. W bie-
żącym roku minimalna stawka 
godzinowa wynosi 17 zł, w przy-
szłym wzrośnie do poziomu 18,3 
zł.
Zależy nam na tym, żeby docho-
dy Polaków wzrastały, dlate-
go od samego początku rządów 
Zjednoczonej Prawicy tak dużą 
wagę przywiązujemy do znacz-
nego wzrostu płacy minimalnej. 
Wprowadziliśmy też minimalną 
stawkę godzinową, która wcze-
śniej w ogóle nie obowiązywała 
– przypomina minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Marle-
na Maląg.
Minister wylicza, że przyszłorocz-
ny wzrost minimalnego wynagro-

dzenia do poziomu 2800 złotych 
przełoży się na wzrost dochodów 
gospodarstw domowych o blisko 
3 mld złotych. Płacę minimalną 
otrzymuje ok. 1,75 mln pracow-
ników.

(MRPiPS)

Powiatowy Urząd Pra-
cy w Lublińcu infor-
muje, że można skła-

dać wnioski o sfinansowanie 
kosztów kształcenia usta-
wicznego pracowników 
i pracodawców z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. 
Wnioski będą przyjmo-
wane wyłącznie od 21 do 
22 września 2020 roku. 
 
Jednocześnie Powiatowy 
Urząd Pracy zaznacza, że wnio-
skowane szkolenia muszą roz-
począć się i zakończyć w 2020r. 
ze względu na konieczność fi-
nansowania w bieżącym roku 
i rozliczenia do dnia 18.12.2020r. 

UWAGA: Maksymalna 
kwota dofinansowania na 
1 uczestnika wynosi 5.000,00zł

W ramach środków KFS zo-
stały ustalone priorytety wy-
datkowania, które przed-
stawiają się następująco: 
1. Wsparcie kształcenia ustawicz-
nego dla osób powracających na 
rynek pracy po przerwie związa-
nej ze sprawowaniem opieki nad 
dzieckiem;
2. Wsparcie kształcenia ustawicz-
nego osób po 45 roku życia;
3. Wsparcie kształcenia ustawicz-
nego w zidentyfikowanych w da-
nym powiecie lub województwie 
zawodach deficytowych ;
4. Wsparcie kształcenia usta-
wicznego w związku z roz-
wojem w firmach technologii 
i zastosowaniem wprowadzanych 
przez firmy narzędzi pracy;
5. Wsparcie kształcenia ustawicz-
nego w obszarach/branżach klu-
czowych dla rozwoju powiatu/

województwa wskazanych w do-
kumentach strategicznych/pla-
nach rozwoju;
6. Wsparcie realizacji szkoleń 
dla instruktorów praktycznej na-
uki zawodu bądź osób mających 
zamiar podjęcia się tego zajęcia, 
opiekunów praktyk zawodowych 
i opiekunów stażu uczniowskie-
go oraz szkoleń branżowych dla 
nauczycieli kształcenia zawodo-
wego;
7. Wsparcie kształcenia ustawicz-
nego pracowników zatrudnionych 
w podmiotach posiadających sta-
tus przedsiębiorstwa społeczne-
go, wskazanych na liście przedsię-
biorstw społecznych prowadzonej 
przez MRPiPS, członków lub pra-
cowników spółdzielni socjalnych 
lub pracowników Zakładów Ak-
tywności Zawodowej.
(PUP Lubliniec)
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Koronawirus zamieszał na rynku nieruchomości
Ten rok pod żadnym 

względem nie jest i nie 
będzie taki jak zawsze. 

Pandemia wpłynęła bezpo-
średnio lub pośrednio na wie-
le branż gospodarki, także 
na obrót nieruchomościami. 
Wyraźnie załamał się ry-
nek najmu mieszkań, a na-
bywcy w dalszym ciągu, być 
może w obawie przed ko-
lejnym lockdownem, szu-
kają działek za miastem, 
w cichej i spokojnej okolicy. 

- Odpływ z naszego kraju pra-
cowników zagranicznych, głów-
nie Ukraińców, a także zupełnie 
inny niż zwykle rok akademicki, 
w którego trakcie studenci będą 
się w dużej mierze uczyć zdal-
nie, na odległość, spowodował, 
że wiele mieszkań kupowanych 
i przeznaczanych na wynajem, 
stoi teraz pustych – opowiada 
Ewa Borecka, właścicielka biura 
Centrum Nieruchomości i Finan-
sów w Częstochowie. - Koronawi-
rus z pewnością ma wpływ na to, 
że ogromnym popytem cieszą się 
działki za miastem. Te małe, kosz-
tujące 50-70 tysięcy, znikają jak 
ciepłe bułeczki. Ludzie po przy-
musowym, wiosennym zamknię-
ciu, chyba wolą mieć w rezerwie 
swój własny kawałek ziemi, na 
którym będą mogli, w razie po-

trzeby, przeczekać kolejną epide-
mię.
 
Covid z pewnością wpłynął na 
możliwość uzyskania kredytu 
hipotecznego na zakup 
mieszkania czy domu. 
Banki nie udzielają już 
kredytów tak chętnie, jak 
przed pandemią. Każdy 
wniosek kredytowy jest 
dokładnie prześwietlany. 
To powoduje, że na pie-
niądze potencjalni kupcy 
czekają często nawet i po 
3 miesiące, co utrudnia 
transakcję.
- Szczególnie ciężko 
obecnie uzyskać kre-
dyt osobom zatrudnio-
nym lub prowadzącym 
działalność gospodar-
czą w branżach, które 
szczególnie dotkliwie 
odczuły skutki lockdow-
nu – informuje Ewa 
Borecka. - Chodzi tu-
taj o osoby związane 
z szeroko rozumianą rozrywką, 
a także turystyką i gastronomią. 
 
Ci, którzy dysponują gotówką lub 
nie mają problemu ze skredy-
towaniem transakcji, wybierają 
najczęściej oferty z rynku pier-
wotnego. Powodów jest wiele, 
jednym z nich, jest oczywiście 

cena. Ładne, duże i po kapitalnym 
remoncie mieszkania z rynku 
wtórnego w Częstochowie nie są 
tanie. Dysponując więc gotówką, 
kupcy wolą nieco dopłacić, a mieć 

w zamian mieszkanie w nowym 
budynku, skonstruowanym z uży-
ciem najnowszej technologii, za-
projektowanym zgodnie z obecnie 
obowiązującą modą. Za nowymi 
mieszkaniami przemawia także 
okolicy, w której stoją budynki. 
Zwykle jest ona atrakcyjna i za-
projektowana z uwzględnieniem 

wszelkich potrzeb lokatorów.
- Zainteresowanie rynkiem pier-
wotnym jest obecnie ogromne 
– mówi właścicielka biura Cen-
trum Nieruchomości i Finansów. 

- Ofert takich przybywa, ale wy-
daje się, że wciąż jest ich za mało, 
bo znikają natychmiast. Lokale 
są wysprzedane w całym budyn-
ku często już na etapie wbicia na 
budowie przysłowiowej pierw-
szej łopaty.
 
Chociaż epidemia wpłynęła na 

rynek nieruchomości, nie wszyst-
ko na nim jednak zmieniła. Jed-
no pozostaje od lat to samo – 
przy mniejszej gotówce, klienci 
biur nieruchomości najczęściej 

szukają mniejszych 
mieszkań. Wzię-
cie w dalszym ciągu 
ma M3- M4 o po-
wierzchni między 50 
a 60 metrów kwa-
dratowych. Takie 
mieszkania z rynku 
wtórnego sprzeda-
je się najszybciej. 
Dużym wzięciem 
cieszą się także nie-
ruchomości dedy-
kowane biznesowi. 
- Obserwujemy obec-
nie zaskakująco duże 
zainteresowanie ofer-
tami komercyjnymi 
dla firm – informuje 
Ewa Borecka. - Odno-
towujemy dużą licz-
bę wynajmowanych 
lokali dla biznesu. 

Duży jest również popyt na hale 
produkcyjne. Najwyraźniej pan-
demia nie wszystkim przedsię-
biorcom pokrzyżowała plany. 
Cieszy nas to bardzo, bo im lep-
sza będzie sytuacja w gospodar-
ce, tym większy ruch w obrocie 
nieruchomościami. 
(IBS, fot. pixabay)
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Piwnica jest to pomiesz-
czenie występujące 
w każdym domu. Kiedyś 

kojarzyło się jedynie z prze-
chowywaniem starych i niepo-
trzebnych rzeczy, których nie 
używamy na co dzień. Jednak 
coraz więcej ludzi uważa, że 
to doskonała opcja, ponieważ 
służy jako dodatkowe miejsce, 
które możemy ciekawie za-
aranżować. Każda piwnica po-
winna mieć wydzielone strefy, 
bo w przeciwnym razie istnie-
je ryzyko, że narzędzia i inne 
sprzęty będą leżały w różnych, 
często przypadkowych miej-
scach.

Urządzenie piwnicy – jak to 
robić?
Piwnicę możemy zagospodaro-
wać w różnorodny sposób. Mo-

żemy stworzyć w niej swoją wła-
sną spiżarkę ze słoikami lub mały 
warsztat naprawczy. Ciekawie 

skonstruowane szafki i półki po-
zwolą na odpowiednie rozmiesz-
czenie rzeczy, tak by nie zabierały 
dużo miejsca, ale jednocześnie 
były łatwo dostępne.

Tak jak w innych pomieszcze-
niach, tak i w piwnicy istotne jest, 
aby podłoże było wytrzymałe, 
trwałe i co najważniejsze łatwe 
w utrzymaniu czystości. Jak wia-
domo w piwnicy jest chłodno i nie 
każdy materiał spełni swoją rolę, 
tak jakbyśmy tego oczekiwali. 
Do takich pomieszczeń doskona-
le sprawdza się beton, który jest 
niezwykle solidnym produktem. 
Często zostawia się go w stanie 
surowym, ponieważ nadaje wnę-
trzu minimalistyczny charakter.

Betonowa podłoga w piwnicy

Betonowa podłoga to idealny wy-
bór, ponieważ jest wodoszczelna, 
odporna na wszelkiego rodzaju 
ciężar i nacisk. Istotnym czyn-
nikiem wpływającym na jej po-
pularność jest fakt, że ciężko ją 
zniszczyć czy zarysować. W piw-

nicy przechowujemy wszelkie 
przedmioty, narzędzia, urządze-
nia, rowery, które są problema-
tyczne w eksploatacji. Mogą one 
uszkodzić płytki czy inny rodzaj 
podłogi. Natomiast decydując 
się na posadzkę z betonu może-
my być pewni, że posłuży nam 
na długie lata i nie straci swojego 
wyglądu.

Dużą zaletą jest też to, że jest ła-

twa w utrzymaniu czystości, co 
jest ważne, szczególnie w takich 
miejscach. Jak wiemy na podłogę 
mogą wylać się różnego rodzaju 
smary lub oleje, które są ciężkie 
w usunięciu. Wybierając to roz-
wiązanie – nie musimy się mar-
twić, że trudno nam będzie ją wy-
czyścić. Wystarczą odpowiednie 
środki myjące i gotowe.

(Red. fpt. pixabay)

Piwnica – wykorzystanie betonu
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Prąd drożeje nie tylko 
w Polsce, ale i w całej Eu-
ropie. Niestety, nic nie 

wskazuje na to, by tendencja ta 
miała się w najbliższych latach 
zmienić. Rosnące ceny paliwa 
oraz certyfikatów emisji CO2 
przekładają się na rachunki 
każdego obywatela i przedsię-
biorcy. Sposobem na oszczęd-
ności może być ograniczenie 
zużycia z sieci i znalezienie in-
nego źródła energii elektrycz-
nej. Jedną z możliwości jest 
inwestycja w coraz popular-
niejsze panele fotowoltaiczne. 

Wyższe rachunki za energię 
elektryczną to rzeczywistość. 

Choć w tym roku podwyżka cen 
nieznacznie dotknęła Polaków 
z uwagi na nowelizację ustawy 
w sprawie opłat za prąd, to po 
2019 roku zgodnie z prognozami 
Narodowego Banku Polskiego 
wydatki na rachunki będą rosły. 
Wyprzedzając fakty, warto wziąć 
sprawy w swoje ręce i poważnie 
rozważyć inwestycję we własne 
źródło energii. Taką alternatywą 
mogą być panele fotowoltaiczne.

Na czym właściwie polega fo-
towoltaika?

Instalacja fotowoltaiczna wyko-
rzystuje naturalne promienio-
wanie słoneczne i przekształca je 

w energię elektryczną, którą moż-
na spożytkować w dowolny spo-
sób. To popularne rozwiązanie 
na zachodzie Europy, a zwłaszcza 
w Niemczech. – Warto zwrócić 
uwagę na liczne zalety fotowol-
taiki. Jest ona praktycznie bez-
obsługowa, charakteryzuje się 
niskimi kosztami eksploatacji, 
a urządzenia pracują wiele lat 
– podkreśla Anna Żyła, Głów-
ny Ekolog Banku Ochrony Śro-
dowiska. – Produkując energię 
z paneli fotowoltaicznych, nie 
musimy obawiać się także, że jej 
nadmiar nie zostanie wykorzy-
stany. Zgodnie z przepisami pra-
wa, wyprodukowane nadwyżki 
odbiorca indywidualny może 
wprowadzić do sieci, a następ-
nie odebrać 70 lub 80% energii 
(w zależności od wielkości insta-
lacji) wtedy, gdy jego zapotrze-
bowanie na prąd będzie większe. 
Podobne rozwiązania dla przed-
siębiorców mają być dostępne 
jeszcze w bieżącym roku – wyja-
śnia Anna Żyła.

Ile to kosztuje?

Cena inwestycji uzależniona jest 
od wielu czynników, w tym ocze-

kiwanej przez nas mocy ogniw 
fotowoltaicznych. Koszt instalacji 
PV zaczyna się od kilkunastu ty-
sięcy złotych dla potrzeb gospo-
darstw domowych i może sięgnąć 

nawet kilkuset tysięcy złotych dla 
przedsiębiorstw o wyższym za-
potrzebowaniu energetycznym. 
W skład podstawowego systemu 
(dok. na str. 18)

Panele fotowoltaiczne – ekonomiczne korzyści. 
Jak zainwestować w ekologiczne źródło energii?
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(dok. ze str. 17) wchodzą panele 
fotowoltaiczne, falownik, liczniki 
zużycia i produkcji energii oraz 
niezbędne okablowanie. Żywot-
ność takiej instalacji to minimum 

25 lat, a szacunkowy zwrot z in-
westycji to około 7-10 lat. Do-
kładny okres uzależniony jest od 
wysokości zużycia prądu, a także 
od indywidualnie zastosowanych 
rozwiązań.

Realizacja

Procedura realizacji inwestycji nie 
jest skomplikowana, a na rynku 
pracuje wielu specjalistów, któ-
rzy pomogą w niej krok po kroku. 
Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z usług firm specjalizujących się 
w inwestycjach energetycznych. 
Z kolei inwestorzy indywidualni 
powinni skontaktować się z do-
świadczonym instalatorem, któ-
ry wyliczy moc instalacji zgodnie 
z zapotrzebowaniem i zaprojek-
tuje oraz zamontuje poszczególne 
urządzenia. Wykaz certyfikowa-
nych instalatorów można znaleźć 
na stronie Urzędu Dozoru Tech-
nicznego.
Należy także pamiętać o dopeł-
nieniu niezbędnych formalności 
w lokalnym zakładzie energetycz-
nym. Inwestorzy indywidualni 
powinni zgłosić instalację i pod-

pisać umowę na sprzedaż i dys-
trybucję energii. W przypadku 
przedsiębiorców, mikroinstalacje 
do 50 kW należy zgłosić także 
do Urzędu Regulacji Energetyki. 

Z kolei te większe, powyżej 50 
kW, muszą być objęte pozwole-
niem na budowę.

Wsparcie finansowe

Wysokie koszty początkowe in-
stalacji mogą zniechęcać poten-
cjalnych inwestorów. Niedobór 
kapitału nie musi jednak być 
przeszkodą w realizacji projek-
tu, a brakujące środki mogą być 
kompensowane przez różnego 
rodzaju dotacje. Przedsięwzięcia 
ekologiczne są często dofinan-
sowywane przez samorząd oraz 
instytucje działające lokalnie, jak 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, które oferują inwestorom 
tanie pożyczki lub dopłaty do od-
setek lub kapitału kredytu banko-
wego. Przedsiębiorcy mogą także 
zwrócić się z wnioskiem o dotacje 
z Regionalnych Systemów Opera-
cyjnych.
Warto jednak mieć na uwadze, że 
przeważnie przy występowaniu 
o dofinansowanie część kwoty in-
westycji powinien stanowić wkład 
własny. Jeżeli nie ma obostrzeń 

co do jego pochodzenia, dotacje 
można połączyć ze środkami fi-
nansowymi z kredytu. – Banki 
oferują różnorodne finansowe 
instrumenty wspierające realiza-
cję inwestycji ekologicznych. Dla 
klientów indywidualnych BOŚ 
Bank posiada kredyty na cele eko-
logiczne udzielane na okres do 10 
lat, którymi można na przykład 
sfinansować standardową insta-
lację fotowoltaiczną dla domu 
jednorodzinnego. W ofercie znaj-
duje się również specjalny kredyt 
dedykowany większym inwesty-
cjom związanym z fotowoltaiką, 
udzielany do kwoty 250 tysięcy 
zł z terminem spłaty nawet do 20 
lat. Dla przedsiębiorców dostęp-
ny jest też proekologiczny kredyt 
inwestycyjny bez wkładu własne-
go – wyjaśnia Małgorzata Bara-
nowska, kierownik w Departa-
mencie Produktów Detalicznych 
w Banku Ochrony Środowiska. 

Czy warto?

Pozyskiwanie energii elektrycznej 
z promieniowania słonecznego 
wymaga wysokiego początkowego 
wkładu finansowego, jednak cała 
inwestycja zwraca się już nawet 
po 7 latach. W perspektywie 25 
lat to oszczędność na poziomie 
kilkudziesięciu lub nawet kilku-

set tysięcy złotych. W obliczu ro-
snących cen prądu z sieci jest to 
zmiana, którą warto przekalkulo-
wać i rozważyć. Poza korzyściami 
ekonomicznymi, są też te ekolo-
giczne – energia pochodząca z od-
nawialnych źródeł energii nie po-
woduje powstawania szkodliwych 
związków i gazów cieplarnianych.
(Red, fot pixabay)
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townej kanapy lub dostojnego 
kredensu – czyli tych elementów 
wnętrza, których obecność chce-
my szczególnie podkreślić.
Oszczędne zastosowanie tapety, 
zwłaszcza o wyraźnym deseniu 
lub w kontrastowych barwach, 
pozwala uniknąć przeładowa-
nia wnętrza wzorami i ozdoba-
mi. Wzorzysta tapeta ładnie się 
komponuje z prostymi meblami 
oszczędnymi w formie. Z kolei 
w domach urządzonych starymi 
meblami dobrze jest wykorzystać 
do aranżacji tapety nawiązują-
ce do konkretnej epoki. Najbar-
dziej efektowne zestawienie two-
rzy ciemna tapeta na tle jasnych 
ścian, gdy więc decydujemy się na 
zastosowanie jej w roli akcentu, 
zadbajmy o to, by pozostałe ścia-
ny miały jasną tonację.

Tapety na ścianę – rodzaje
Do dyspozycji mamy różnorod-
ność tapet na ścianę, produkowa-
nych na różne sposoby i dających 
we wnętrzu różnorodne efekty:
• tapety na ścianę standardo-

we; produkowane w ogrom-
nej ilości wzorów i kolorów,

• tapety na ścianę drukowa-
ne/z ręcznym nadrukiem,

• tapety na ścianę winylowe,
• tapety na ścianę fakturowa-

ne/wytłaczane,
• tapety na ścianę z wzorami 

wytłaczanymi,
• tapety na ścianę z wiórów 

drzewnych,
• tapeta na ścianę winylowa 

z wzorem wypukłym.
Tapety jako dekoracje ścian
Tapety na ścianę są dla wnętrza 
tym czym, ubranie dla człowie-
ka. Właściwie dobrane zdobią, 
podkreślają charakter i skrywają 
niedoskonałości. Tapeta nadaje 
ścianie miękki wygląd i sprawia, 
że wnętrze staje się przytulne. 
Wybierając tapetę jako dekorację 

ścian, musimy wziąć pod uwagę 
wielkość, kształt i funkcję wnę-
trza. Kluczem jest dopasowanie 
właściwego rodzaju, koloru i wzo-
ru, a także wybór właściwej płasz-
czyzny lub jej fragmentu. Tapeta 
może pomóc, ale też zaszkodzić. 
Czasem w dekoracji ścian spraw-
dzą się mocne, kontrastowe wzo-
ry, a czasem wystarczy stonowa-
na, delikatna struktura. Musimy 
szukać tapety na ścianę na miarę 
naszego wnętrza i jego potrzeb.
W dużym pustym pokoju okła-
dzina ścienna ograniczy pogłos, 
a w małym doda przestrzeni. Po-
przez wzór tapety i odpowiednie 
zaakcentowanie wybranej płasz-
czyzny można wyrównać propor-
cje pomieszczenia. Jeżeli chcemy 

ukryć nierówności, z pomocą 
przyjdą nam tapety strukturalne. 
Jeżeli chcemy stylizować wnętrze 
do odpowiedniej epoki lub stylu, 
mamy do dyspozycji wzory, które 
w mgnieniu oka wprowadzą wła-
ściwy klimat.
Możemy zabezpieczyć tapetę na 
ścianie szkłem i użyć zamiast 
płytek w kuchni czy w łazience. 
Dzisiaj stosując tapety, odcho-
dzimy od pokrywania nimi całego 
pomieszczenia. Łączymy je z po-
wierzchnią malowaną, akcentuje-
my jedną ścianę lub jej fragment, 
ozdabiamy wnękę. Używamy jej 
z umiarem, podobnie jak w przy-
padku fototapety, i traktujemy 
jako główną ozdobę. 
(Red, fot. pixabay)

Tapety na ścianę to prosty 
sposób na szybką i popi-
sową metamorfozę wnę-

trza. Tapety mogą być dyskret-
nym tłem albo dominującą 
dekoracją. Druga opcja to ta-
peta tylko na jedną ścianę. Do-
bry efekt zapewniają dobrze 
dobrane tapety ścienne.

Oryginalne wnętrze z tapetą 
w roli głównej
O zaletach tapet ściennych nikogo 
nie trzeba przekonywać: dekorują 
ściany, tworzą wnętrze i nadając 
mu określony styl. Teraz jednak 
modne jest pokrywanie tapetą 
jednej ze ścian lub jej fragmentu. 
Tapety na ścianę grają wówczas 
pierwsze skrzypce i pozostałe ele-
menty dekoracyjne muszą się im 
podporządkować – w przypadku 
bardziej wyrazistych deseni są 

wręcz zbędne.
Jak dopasować tapety na ścia-
nę do wystroju wnętrza?
Dobrze jest skomponować wzo-
rzyste tapety na ścianę ze stono-
wanymi meblami i tkaninami– 
dzięki temu tapeta we wnętrzu 
stanie się głównym punktem wy-
stroju. Zastosowana w ten spo-
sób tapeta przełamuje monotonię 
ścian i wywołuje efekt zaskocze-
nia. Może też pełnić rozmaite 
funkcje. Nic tak nie wyróżni i nie 
wyeksponuje ściany jak tapeta 
w wyraźnym kolorze lub o dużym 
wzorze.
Tapety na ścianie efektownie 
podkreślą też uskok bądź wnękę. 
Takie rozwiązanie może być także 
podyktowane względami czysto 
estetycznymi. Tapeta na ścianie 
występująca w charakterze ak-
centu tworzy bowiem tło dla efek-

Tapety – uniwersalne dekoracje
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Od kształtu, wielkości 
i przeznaczenia okien 
zależy wygląd budynku 

oraz nasłonecznienie wnętrz. 
Ważny jest także ich sposób 
otwierania i właściwy dobór 
barwy ram do kolorystyki ele-
wacji. W zależności od mode-
lu, po który sięgniemy będzie 
to rzutowało o ilości światła 
docierającego do środka. Ma 
to ogromny wpływ między 
innymi na komfort domow-
ników. Okna są z pewnością 
ważnym elementem wystroju 
wnętrz i pomagają podkreślić 
ich charakter.

Różne modele okien – które 
wybrać?

Wyboru i zakupu stolarki okien-
nej nigdy nie powinno się od-
suwać w czasie i realizować go 
w ostatnim momencie. Dokład-
na analiza ofert kilku wybra-
nych producentów pomoże nam 
w decyzji, który model najlepiej 
spełni nasze oczekiwania. Trzeba 
pamiętać, że jest to inwestycja na 
lata, więc nie warto oszczędzać 
i wybierać okna tylko dobrej jako-
ści pochodzących od certyfikowa-
nych firm.

Na jaki materiał warto zwrócić 
uwagę? Badania technologiczne 
wykazują, że zarówno okna PCV, 
drewniane, jak i aluminiowe są 
w stanie zapewnić zbliżony po-

ziom ochrony. Tylko od nas zale-
ży, na jakie się zdecydujemy i ja-
kie finalnie znajdą się w naszym 
domu.

Rodzaje okien ze względu na 
materiał

Decyzja dotycząca materiału, 
z jakiego wyprodukowano okna 
nie odnosi się tylko do walorów 
estetycznych. Istotne są również 
ich parametry, wymiary czy izo-
lacyjność cieplna. PCV, drewno 
oraz aluminium różnią się między 
sobą, jeśli chodzi o trwałość, ko-
nieczność czyszczenia czy konser-
wację.

Najbardziej popularne są okna 

PCV, ponieważ są stosunkowo 
niedrogie, a przy tym mają bar-
dzo dobrą izolacyjność. Mamy też 
pewność, że zawierają elementy 

wzmacniające, które zagwaran-
tują odpowiednią sztywność i wy-
trzymałość.

Z kolei drewniana stolarka okien-
na cechuje się niezwykłą elegan-
cją. Drewno z wiekiem nabiera 
wyrazu oraz staje się piękniejsze. 
Jednak musimy pamiętać, że ten 
rodzaj okien jest najbardziej wy-
magający, ponieważ trzeba je od-
powiednio pielęgnować i podda-
wać regularnej konserwacji.
Musimy podjąć decyzję – co nas 
interesuje i czego oczekujemy, 
a producent pomoże dopasować 
model okien idealnie odpowia-
dający wszystkim kryteriom wy-
boru.
(Red, fot. pixabay)

Rodzaje okien – który model wybrać?
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Okno – ten rewolucyjny 
wynalazek, dzięki za-
stosowaniu szklanej 

tafli sprawił, że do naszych do-
mów dociera dzienne światło, 
a niechciany chłód, upał, czy 
hałas zostają na zewnątrz.

Jednak człowiek zawsze dąży do 
kolejnych ulepszeń. Zaczęto więc 
wymyślać sposoby, by okno moż-
na było na różne sposoby zasłaniać 
i odsłaniać zależnie od potrzeb. 

Następnie okazało się, że wszelkie 
okienne zasłony mogą także po-
służyć za ozdobę naszych domów. 
Chyba tak w największym skrócie 
można opisać historię powstania 
wszystkich odmian firan, zasłon, 
żaluzji i wszystkiego innego, co 
w oknie wieszamy.

Nie tylko wygląd. Ważne do 
czego służy

Wszelkie odmiany zasłon okien-
nych to nie tylko element dekora-
cji wnętrza.
Mają one przecież spełniać ważne 
funkcje. To podstawowe kryte-
rium, o którym powinniśmy pa-
miętać, wybierając rodzaj i formę 
zasłony okiennej. Zatem na po-
czątek szukajmy odpowiedzi na 
pytanie: jakie funkcje ma pełnić? 
Nad odpowiedzią na to na pozór 
banalne pytanie naprawdę warto 
chwilę się zastanowić. Po to, by 
wybrać ten produkt , który do-
starczy nam dokładnie to, czego 
oczekiwaliśmy. Tak właśnie stara-
my się prowadzić klientów nasze-
go salonu przez gąszcz możliwości 
i ofert współczesnego rynku pro-
duktów do zasłaniania okien.

Zapytajmy więc, które z funkcji 
zastosowanej (dla konkretnego 

okna) zasłony są dla nas najważ-
niejsze. Czy jest to: osłona przed 
światłem, przed widokiem z ze-
wnątrz, przed letnim upałem, 
przed hałasem lub owadami, 
a może tylko dekoracja ? Od odpo-

wiedzi na te pytania będzie w du-
żym stopniu zależał nasz wybór. 

Każde z pomieszczeń w naszym 
domu ma swoje przeznaczenie. 
Zatem znajdujące się w nim okno 
też będzie stawiać różne wy-
zwania przed mającą znaleźć się 
tam zasłoną. Dokonując wyboru, 
trzeba mieć przed oczyma sceny 
z życia, jakie będą miały miejsce 
w tym właśnie wnętrzu. Bo, np. 
w kuchennym oknie, przy blacie 
roboczym nie powinniśmy wie-
szać zasłony wykonanej z tkanin, 

które będzie trudno wyczyścić lub 
czasem będzie to wręcz niemożli-
we. A może to okazać się ważne, 
gdy piękna firana lub designer-
ska roleta zostanie poplamiona 
sokiem z wiśni, czy zachlapana 

tłuszczem z mytej patelni.
W łazience natomiast niekoniecz-
nie będziemy chcieli być oglądani 
(a może i fotografowani) przez 
dzieci sąsiadów, kiedy wychodzi-
my z wanny po wieczornej kąpieli, 
a wisząca w oknie np. roleta rzym-
ska została uszyta ze zbyt przezro-
czystej tkaniny. O tych aspektach 
też przypomnimy opisując w ko-
lejnych odcinkach poradnika po-
szczególne produkty.

Pokaż mi swoje okno, a po-
wiem ci, kim jesteś
Tak, z wystroju okna można wiele 
wyczytać na temat charakteru do-
mowników. Bo ci z nas, którzy żyją 
dynamicznie, są zagonieni, a ich 
natura jest praktyczna, wybiorą 
do zasłaniania okien produkty 
funkcjonalne, których obsługa 
jest prosta i szybka, a stawiane 
im wymogi spełniają bez kompro-
misów. Jak, np. żaluzje, które za 
jednym pociągnięciem linki dają 
pełne zasłonięcie okna. Czy rolety 
typu dzień/noc, które pozwalają 
w pełnym zakresie kontrolować 
dopływ światła do wnętrza.

Natomiast ci, którzy wymagają 
od zasłon by stanowiły nieraz wy-
szukaną formę dekoracji wnętrza, 
wybiorą, np. stylowe firany lub 
zasłony wykonane z efektownych, 
dekoracyjnych tkanin. I nie od-
straszy ich perspektywa bardziej 
uciążliwej obsługi przy zasłania-
niu i odsłanianiu okna. Lub na-
wet będą umieli czasem zupełnie 
z tych funkcji zrezygnować na 
rzecz walorów ozdobnych zasłony. 

(Red, fot. pixabay)

Firany, zasłony, a może żaluzje
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Schyłek lata i początek je-
sieni to dla wielu ogrodni-
ków najpiękniejsza część 

roku, jednak również bardzo 
aktywna. Wrzesień często 
bywa jeszcze bardzo ciepły, 
jednak noce są już zdecydowa-
nie chłodniejsze. Pod koniec 
miesiąca mogą nawet wystąpić 
poranne przymrozki, co wpły-
wa na roślinność w ogrodzie. 
Właśnie teraz trzeba przygoto-
wać roślinność do zbliżającej 
się zimy.

Zbiory owoców i warzyw

We wrześniu obfite zbiory do-
starcza wiele drzew i krzewów 
owocowych. Jabłonie i grusze 
właśnie we wrześniu uginają się 
pod ciężarem owoców. Należy je 
zbierać na ok. 1 do tygodni przed 

osiągnieciem przez jabłka i grusz-
ki dojrzałości, optymalnym mo-
mentem zbioru jest ten, w którym 
pierwsze owoce zaczynają spadać 
z drzew.

Pysznymi owocami raczą nas we 
wrześniu również późne odmia-
ny śliwek. Jeśli w ogrodzie rosną 
orzechy, to również dobry mo-
ment na zbiory. Tu warto pamię-
tać, że inaczej zbiera się orzechy 
włoskie, a inaczej laskowe. Te 
pierwsze są dojrzałe dopiero, gdy 
spadną z drzewa. Orzechy lasko-

we powinny wypadać z okryw. Po 
zbiorze należy je jeszcze suszyć, 
najlepiej przez okres 2 do 3 tygo-
dni.

Plony warzywne we wrześniu
Na początku miesiąca należy 
zakończyć zbiory pomidorów, 

ogórków oraz roślin dyniowa-
tych. Są to warzywa ciepłolub-
ne i niebezpieczne mogą być dla 
nich pierwsze przymrozki. We 
wrześniu zbieramy bób i fasolę 
na suche ziarno, a także cebulę, 
którą zamierzamy przechowywać 
jesienią. To właśnie teraz rozpo-
czynają się również zbiory roślin 
korzeniowych. Marchew, buraki, 
seler z domowego ogródka będą 
teraz częstymi gośćmi na stole.

Po zakończeniu zbiorów w wa-
rzywniku, należy zająć się reszt-
kami roślin. Te, które zaatakowa-
ły choroby najlepiej spalić, by nie 
rozprzestrzeniać infekcji. Zdrowe 
resztki można przeznaczyć na 
kompost, który zasili inne rośliny.
Koniec września to też świetny 
czas na przygotowanie gleby pod 
uprawę warzyw. Należy zająć się 
jej przekopaniem. Jeśli w ogród-
ku warzywnym mamy glebę cięż-
ką, po przekopaniu nie powinni-
śmy jej wyrównywać. Dzięki temu 
nabierze ona podczas zimy opty-
malnej struktury do uprawy w ko-
lejnym roku.

Ochrona roślin przed choro-
bami i szkodnikami

Ten miesiąc to także okazja do 
zabezpieczenia drzew i krzewów 
przed chorobami i szkodnika-
mi, jakie mogłyby je zaatakować 
w kolejnym sezonie. Jeśli spadły 
z nich liście, na których wyraźnie 
widać oznaki porażenia, należy je 
zebrać i spalić, by nie dopuścić do 
rozprzestrzenienia chorób.
Szczególnie dotkliwe choroby 
mogą dotknąć wiśnię i czereśnię. 
Są to brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych oraz rak bakteryjny 
drzew owocowych. Jeśli zauwa-
żyliśmy silne porażenie, należy 
drzewka wyciąć i w październiku 

posadzić nowe. Pnie śliwy należy 
owinąć papierem falistym, by wy-
łapać gąsienice owocówki śliwkó-
weczki, które wychodzą z owoców 
i kierują się do gleby na zimowa-
nie.

Trawnik i rośliny ozdobne we 
wrześniu

Wrześniowa pielęgnacja trawnika 
ogranicza się przede wszystkim 
do regularnego koszenia. W dru-
giej połowie miesiąca, gdy jest 
słonecznie, warto pokryć trawnik 
cienką warstwą kompostu (najle-
piej użyć do tego miotły z brzozo-
wych gałązek).

Więcej pracy jest przy rabatach 
kwiatowych. We wrześniu może-
my cieszyć oko ostatnimi kwia-
tami lata. Istotne jest, by usuwać 
przekwitłe kwiatostany. Jeśli 
w ogrodzie występują krzewy ró-
żane, powtarzające teraz kwitnie-
nie, należy usuwać z pędów więd-
nące kwiaty. W przypadku róż, 
które już nie kwitną, konieczne 

będzie przycięcie pędów.

Wrześniowa pielęgnacja trawnika 
ogranicza się przede wszystkim 
do regularnego koszenia. W dru-
giej połowie miesiąca, gdy jest 
słonecznie, warto pokryć trawnik 
cienką warstwą kompostu (najle-
piej użyć do tego miotły z brzozo-
wych gałązek).

Rabaty kwiatowe należy regu-
larnie pozbawiać chwastów. 
Ważnym zabiegiem jest również 
wzruszanie gleby, np. przy uży-
ciu motyki. Takie spulchnianie 
nie tylko wpłynie na prawidłowy 
rozwój roślin w kolejnym roku, 
ale pozwoli również rozprawić się 
z turkuciem podjadkiem. Właśnie 
we wrześniu warto rozstawić pu-
łapki na tego szkodnika, np. za-
kupując w ziemi niewielkie ilości 
obornika końskiego. Turkucie 
będą się w nim gromadzić, dzięki 
czemu łatwo będzie je usunąć.

(Źródło: twojogrodek.pl)

Wrzesień w ogrodzie



gazetaregionalna.com24 NR 67 Piątek 18 września 2020Sport

3249

3248

3247

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Żużlowcy Eltrox Włók-
niarz Częstochowa 
przegrali w niedzielę 

w Lesznie z Fogo Unią 36:54 
i stracili szansę na udział 
w play-off i walkę o medale. 
Patrząc na przedsezonowe 
zapowiedzi i skład często-
chowskiej drużyny to wynik 
jest sporym zaskoczeniem. 
Eltrox Włókniarz jechał do Lesz-
na walczyć o zwycięstwo, bo tylko 
remis lub wygrana zapewniały 
częstochowskiej drużynie pew-
ne miejsce w play-off i czołowej 
czwórce. Optymizm częstochow-
skich kibiców był tym większy, że 
obcokrajowcy Włókniarza: Jason 
Doyle, Leon Madsen i Fredrik 
Lindgren bardzo dobrze zapre-
zentowali się w piątek i w sobotę 
w Grand Prix w Gorzowie. W pią-
tek drugie miejsce w GP zajął 
Doyle, trzecie Lindgren, a czwarte 
Madsen. W sobotę było jeszcze le-
piej i cała trójka częstochowskich 
żużlowców stanęła na podium. 
Triumfował Lindgren, przed 
Madsenem i Doylem. Dzięki wy-
granej Lindgren został też lide-
rem cyklu Grand Prix.
Szwed miał udany weekend w Mi-
strzostwach Świata, ale zawiódł 
w niedzielę w Lesznie. W 6 bie-
gach wywalczył tylko 4 punk-
ty… Z gospodarzami wyrównaną 
walkę próbowali nawiązać tylko 
Madsen i Doyle, którzy odnieśli 
po dwa indywidualne zwycięstwa. 
To zdecydowanie za mało, aby 
myśleć o wywiezieniu jakiegokol-
wiek punktu z toru mistrzów Pol-
ski i lidera PGE Ekstraligi.
Eltrox Włókniarz miał słaby po-
czątek meczu i już po 3 biegach 
przegrywał różnicą 10 punktów 
4:14. Mimo roszad w składzie czę-
stochowianie nie zdołali odrobić 
strat i przegrali 36:54.
Nadzieje kibiców Włókniarza na 

awans biało-zielonych do czoło-
wej czwórki definitywnie skończy-
ły się w poniedziałek. W ostatnim 
spotkaniu rundy zasadniczej PGE 
Ekstraligi ROW Rybnik podejmo-
wał Betard Spartę Wrocław. Wro-
cławianie musieli wygrać, aby 
wejść do czwórki. Niespodzianki 
nie było. Sparta pewnie pokona-
ła najsłabszy w lidze ROW 51:39, 
zdobyła 3 punkty i awansowała na 
3. miejsce po rundzie zasadniczej 
wypychając tym samym z czoło-
wej czwórki częstochowską dru-
żynę.
W półfinałach pojada Fogo Unia 
Leszno z Falubazem Zielona Góra 
oraz Stal Gorzów z Betardem 
Spartą Wrocław. Do I ligi spada 
ROW Rybnik.
Fogo Unia Leszno – Eltrox Włók-
niarz Częstochowa 54:36

Fogo Unia: Sajfutdinow 12 
(2,3,3,1,3), Kołodziej 6 (2,1,0,3), 
Smektała 11 (3,0,3,2,3), Lidsey 9 
(2,3,2,0,2), Pawlicki 9 3,1,3,1,1), 
Szlauderbach 1 (1,0,0), Kubera 6 
(3,2,1).
Eltrox Włókniarz: Madsen 13 
(1,3,2,2,3,2), Przedpełski 0 
(0,0,-,-), Holta 3 (0,1,1,-,1), Doy-
le 12 (3,2,2,3,2,w), Lindgren 
4 (1,2,1,w,0,0), Miśkowiak 4 
(2,1,0,1), Świdnicki 0 (d,-,0).
Bieg po biegu: I. Smektała, Sajfut-
dinow, Madsen, Holta 5:1, II. Ku-

bera, Miśkowiak, Szlauderbach, 
Świdnicki (d) 4:2/9:3; III. Pawlic-
ki, Lidsey, Lindgren, Przedpełski 
5:1/14:4; IV. Doyle, Kołodziej, Mi-
śkowiak, Szlauderbach 2:4/16:8; 
V. Lidsey, Doyle, Holta, Smektała 
3:3/19:11; VI. Madsen, Kubera, 
Pawlicki, Przedpełski 3:3/22:14; 
VII. Sajfutdinow, Lindgren, Ko-
łodziej, Miśkowiak 4:2/26:16; 
VIII. Pawlicki, Doyle, Holta, 
Szlauderbach 3:3/29:19; IX. Saj-
futdinow, Madsen, Lindgren, Ko-
łodziej 3:3/32:22; X. Smektała, 
Lidsey, Miśkowiak, Lindgren (w) 
5:1/37:23; XI. Doyle, Madsen, 
Sajfutdinow, Lidsey 1:5/38:28; 
XII. Madsen, Smektała, Kubera, 
Świdnicki 3:3/41:31; XIII. Koło-
dziej, Doyle, Pawlicki, Lindgren 
4:2/45:33; XIV. Smektała, Lid-
sey, Holta, Lindgren 5:1/50:34; 

XV. Sajfutdinow, Madsen, Paw-
licki, Doyle (w) 4:2/54:36.

Tabela PGE Ekstraligi po rundzie 
zasadniczej
1. Fogo Unia Leszno 14 28 162
2. Stal Gorzów 14 21 66
3. Sparta Wrocław 14 20 46
4. Falubaz Zielona Góra 14 20 25
5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 
14 19 28
6. Motor Lublin 14 19 56
7. GKM Grudziądz 14 10 -102
8. ROW Rybnik 14 2 -281. (AK)

Nie tak ten sezon miał wyglądać w wykonaniu 
żużlowców Eltrox Włókniarza...
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We wtorek na torze 
Częstochowie przy 
ul. Olsztyńskiej od-

były się zawody Drużynowych 
Mistrzostw Polski Junio-
rów. Wygrali gospodarze Bo-
car Włókniarz Częstochowa. 

Na torze w Częstochowie ścigały 
się zespoły: TŻ Ostrovia Ostrów 
Wielkopolski, Sparta Wrocław, 
Orzeł Łódź i Bocar Włókniarz 
Częstochowa. 
Wygrali częstochowscy żużlow-
cy, którzy zgromadzili 42 punkty. 
Na drugim miejscu uplasowali 
się juniorzy z Ostrowa Wielko-
polskiego, którzy zgromadzili 31 
punktów. Trzecią pozycje w czę-
stochowskim turnieju zajęła 
Sparta Wrocław (26 punktów), 
a czwartą Orzeł Łódź (17 punk-
tów). 
W drużynie Bocar Włókniarza 
najlepiej prezentował się Jakub 
Miśkowiak, który zdobył komplet 
15 punktów. 14 punktów odno-
tował Mateusz Świdnicki. Miał 
szansę na komplet, ale w swoim 
piątym starcie przyjechał drugi 
za plecami Przemysława Lisz-
ki ze Sparty Wrocław. 10 punk-
tów dołożył Bartłomiej Kowalski 
(3,3,w,2,2), a 3 punkty Kamil Król 
(w,1,u,0,2).  (AK)

W ostatnich dniach 
w Gdyni dwie czę-
stochowianki Kinga 

Legieta i Patrycja Jundziłł wy-
walczył srebrne medale Aka-
demickich Mistrzostw Polski 
w siatkówce plażowej. - Cie-
szymy się bardzo ze zdobyte-
go srebrnego medalu i tytułu 
Akademickich Wicemistrzyń 
Polski – mówi dla Gazety Re-
gionalnej Kinga Legieta. 

Gazeta Regionalna: Sezon pla-
żowy dobiega końca. W ostat-
nich dniach razem z często-
chowianką Patrycją Jundziłł 
wywalczyłyście w barwach 
Uniwersytetu Łódzkiego wice-
mistrzostwo w Akademickich 
Mistrzostwach Polski kobiet. 
To chyba miły akcent na poże-
gnanie polskiego lata...
Kinga Legieta: - Na AMP-ach 
zagrałam w parze z Patrycją Jun-
dziłł i grałyśmy bardzo dobrze. 
Ostatecznie zakończyłyśmy AM-
P-y ze srebrnym medalem. Ce-
lowałyśmy w złoto, jednak w fi-
nale przegrałyśmy w tie-breaku 
z tymi samymi dziewczynami, 
które pokonałyśmy w ćwierćfi-
nale. Dlatego nasze apetyty były 
jeszcze większe. Jednak cieszymy 
się bardzo ze zdobytego srebrne-
go medalu i tytułu Akademickich 
Wicemistrzyń Polski! 

Jak oceniasz tegoroczny sezon 
siatkówki plażowej? Z powodu 
COVID-19 był krótki i przez ja-
kiś czas niepewny. Ale udało 
się Ci się zagrać w kilku turnie-
jach i finale Mistrzostw Polski 
seniorek w Mysłowicach... 
A na deser, jak już wspomnia-
łaś, zdobyłaś srebro AMP-ów...
- Sezon w tym roku był dosyć 
krótki, ale intensywny. Przy-
gotowania do tego sezonu były 
mocno utrudnione ze względu 
na panującą sytuację. O turnie-
jach też dowiedziałyśmy się bar-
dzo późno. Zagrałam prawie we 
wszystkich turniejach z rankingu 
PZPS oraz finałach Mistrzostw 
Polski. Jednak nie jestem zado-
wolona z wyników jak i formy, 
którą prezentowałam. Odczuwa-
łam fakt ograniczonych przygo-
towań. Mój organizm potrzebuje 
pełnego przygotowania, zarów-
no motorycznego jak i technicz-
nego i mimo że cały czas stara-
łam się utrzymać formę, to dla 
mnie nie było to optymalne przy-
gotowanie. Więc to mi jeszcze 
bardziej pokazało na czym muszę 
się skupić w przygotowaniach do 
sezonu 2021.
Kołobrzeg, Cieszyn, Myśle-
nice, Białystok. Który tego-
roczny turniej Plaża Open czy 
wspominasz najlepiej? A może 
finał Mistrzostw Polski w My-

słowicach?
- Najlepiej wspominam turniej 
Pucharu Polski w Białymsto-
ku, a także niedawno rozegrane 
Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski w Gdyni. Na tym pierwszym 
zajęłam z partnerką 4. miejsce, 
tuż za podium. Wiadomo, że 
medal cieszy bardziej, ale były-
śmy zadowolone głównie z tego, 

że pokazałyśmy w końcu, na co 
nas stać. Na AMP-ach zagrałam 
z Patrycją Jundziłł i grałyśmy 
bardzo dobrze, ostatecznie koń-
cząc ze srebrnym medalem. Tak 
jak już wspomniałam cieszymy 
się bardzo ze zdobytego srebrne-
go medalu i tytułu Akademickich 
Wicemistrzyń Polski!
Kinga pochodzisz z Częstocho-
wy. Jesteś częstochowianką 
i w Częstochowie zaczynałaś 
swoją przygodę z siatkówką, 

ale zdradź proszę swoim ki-
bicom, co teraz robisz? Gdzie 
mieszkasz, gdzie trenujesz? 
Czy w sezonie zimowym bę-
dzie grać w hali czy tylko kon-
centrujesz się na plażówce?
- Obecnie studiuję w Łodzi na 
Uniwersytecie Łódzkim. To mój 
ostatni rok studiów. Zimą kon-
centruję się na przygotowaniach 
do kolejnego sezonu, trenuję na 
siłowni i halach z piaskiem, grę 
na hali odpuszczam. Chcę cały 
czas koncentrować się tylko na 
siatkówce plażowej.
Na koniec przypomnij swoje 
największe osiągnięcia na pia-
sku... 
- Największe moje sukcesy to wi-
cemistrzostwo Polski Seniorek 
z 2018 wywalczone w Krakowie 
oraz Puchar Polski z 2018 roku. 
Mam też medale Grand Prix Pol-
ski. W 2015 roku wywalczyłam 
Mistrzostwo Polski Juniorek. 
Na świecie zajęłam 5. miejsce 1* 
World Tour w 2019 roku oraz 
5. miejsce Mistrzostw Europy 
do lat 20 w 2016 roku. Mam też 
na koncie dwa srebrne medale 
Akademickich Mistrzostw Polski 
w 2019 i w 2020 roku. 
Dziękujemy za rozmowę

(AK, 
Fot. Archiwum Kingi Legiety) 

Juniorzy ścigali się we 
wtorek na torze w Czę-
stochowie. Najlepszy 
był Bocar Włókniarz

Cieszymy się ze zdobytego srebrnego medalu
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Przez dwa dni w hali Norwi-
da przy ul. Jasnogórskiej 
rozgrywany był Memoriał 

im. Janusza Sikorskiego. Wal-
czyły cztery drużyny, a wygra-
ła kadra Polski juniorów.
Exact Systems Norwid w ciągu ty-
godnia zorganizował w swojej hali 
drugi duży turniej. Tydzień temu 
częstochowska drużyna i trzy dru-
żyny z Plus Ligi (GKS Katowice, 
MKS Będzin, Stal Nysa) walczyły 
w turnieju o Puchar zielona-ener-
gia.com. W miniony weekend roz-
grywany był natomiast Memoriał 
im. trenera Janusza Sikorskiego.
Janusz Sikorski zmarł w maju 
2019 roku. Był wspaniałym czło-
wiekiem, nauczycielem, wycho-
wawcą i trenerem. Wychował 
kilku reprezentantów Polski 
oraz wielu siatkarzy, którzy grali 
w Plus Lidze, I i II lidze… O tym, 

jak wspaniałym był człowiekiem, 
świadczyły tłumy, które na cmen-
tarzu Kule w Częstochowie poja-
wiły się na pogrzebie Janusza Si-
korskiego…
Pierwszego dnia turnieju roze-
grano półfinały. Exact Systems 
Norwid przegrał z kadrą Polski 
juniorów, a Mickiewicz Kluczbork 

pokonał Zaksę Strzelce Opol-
skie. W sobotę odbyły się mecze 
o miejsca. W spotkaniu o 3. po-
zycję w turnieju Exact Systems 
Norwid pokonał Zaksę Strzelce 
Opolskie 3:0 i zajął w turnieju 3. 
miejsce. W finale kadra Polski ju-
niorów ograła Mickiewicza Klucz-
bork 3:1. (AK)

Raków Częstochowa wy-
walczył drugie zwycię-
stwo w PKO Ekstrakla-

sie. W miniony poniedziałek 
w Bełchatowie pokonał Zagłę-
bie Lubin 2:1, a już w piątek 
w Bielsku Białej gra z Pod-
beskidziem i ma szansę na 
kolejne punkty i utrzymanie 
miejsca w czołówce tabeli. 

Poniedziałkowe spotkanie ułoży-
ło się wyśmienicie dla częstocho-
wian. Podopieczni trenera Marka 
Papszuna już w 1. minucie wyszli 
na prowadzenie. Gola głową zdo-
był Vladislavs Gutkovskis po do-
środkowaniu Frana Tudora. Ta-
kim samym wynikiem zakończyła 
się pierwsza połowa.

W drugiej części meczu znowu 
fenomenalny początek znowu 
miał Raków. Czerwono-niebie-

scy w 48. minucie podwyższyli 
na 2:0! Na listę strzelców wpisał 
się David Tijanić. Niestety, pro-
wadzenie trochę uśpiło gospoda-
rzy, którzy w 66. minucie dali się 
zaskoczyć gościom. Zagłębie po 
bramce Roka Sirka z ostrego kąta 
zmniejszyło straty na 1:2.

Do końca meczu wynik już się 
nie zmienił Raków utrzymał pro-
wadzenie 2:1 i wywalczył drugie 
zwycięstwo w sezonie.

Po wygranej z Zagłębiem Raków 
odniósł drugie zwycięstwo w Eks-
traklasie i ma na koncie 6 punk-
tów. Częstochowianie awansowali 
na 3. miejsce w tabeli. W 9 punk-
tami (komplet 3 zwycięstw) pro-
wadzi Górnik Zabrze. Drugi jest 
Śląsk Wrocław z 7 punktami.
Piłkarze Rakowa w kolejnym spo-
tkaniu zagrają w Bielsku Białej 

z Podbeskidziem i mogą iść za 
ciosem. Podbeskidzie jak na razie 
w 3 kolejkach wywalczyło tylko 
2 punkty. Dla drużyny z Bielska 
Białej mecz z Rakowem będzie 
ważny i rywale powalczą o pierw-
sze zwycięstwo w sezonie. Ale 
z inną myślą do Bielska Białej po-
jadą czerwono-niebiescy, którzy 
będą chcieli wykorzystać słabszą 
formę na początku sezonu Pod-
beskidzia i odnieść trzecie zwycię-
stwo w sezonie.

Raków Częstochowa – Zagłębie 
Lubin 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Gutkovskis (1.), 2:0 
Tijanić (48.), 2:1 Sirk (66.)
Raków: Szumski – Wilusz, Petra-
sek, Piątkowski, Tudor, Sapała, 
Schwarz (79. Malinowski), Cebu-
la (78. Lederman), Kun, Tijanic 
(88. Papanikolau), Gutkovskis 
(71. Brown Forbes). (AK)

W hali Norwida uczcili pamięć trenera Janusza Sikorskiego

Raków pokonał Zagłębie, jest 3. w tabeli Ekstraklasy 
i chce wygrać w piątek z Podbeskidziem
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