
Posuwają się naprzód 
prace przy rewitalizacji 
Starego Rynku w Często-

chowie. Na placu stanął już 
szklany pawilon, w którym 
ma się znaleźć między innymi 
stała wystawa archeologiczna 
poświęcona średniowiecznej 
historii miasta. Cały plac ma 
być gotowy za dwa miesiące. 

Stary Rynek jest historycznym 
centrum dawnej, Starej Często-
chowy – miasta nad Wartą, które 
istniało, zanim Aleje połączyły je 
z Nową Częstochową, która po-
wstała wokół Jasnej Góry. Stary 
Ratusz – kiedyś centralny obiekt 
Starego Rynku – był jednym 
z symboli miasta do początku 
XIX wieku. Miasto przystępując 
do rewitalizacji tego terenu wio-
sną ubiegłego roku, postanowiło 
z placu za niezbyt estetycznym 
„Puchatkiem” stworzyć atrakcyj-
ne dla częstochowian i turystów 
miejsce relaksu i wypoczynku. 
Stąd w projekcie uwzględniono 
nie tylko pawilon wystawienni-
czy z gastronomią, ale również 
sporo zieleni, fontannę, ławki, 
a także tzw. balansujące rzeźby. 

W pawilonie wzorem Krakowa, 

będzie można obejrzeć odsło-
nięte w trakcie wykonywanych 
wiele lat temu robót budowla-
nych fundamenty średniowiecz-
nego ratusza. Aby Stary Rynek 
po rewitalizacji tętnił życiem, 

schody muzeum służyć będą za 
niewielki amfiteatr dla kame-
ralnych imprez kulturalnych. 
Nowy budynek ma pomieścić też 
część usługowo-gastronomiczną. 

Roboty odbywają się etapami. 
W pierwszym zaplanowano wła-
śnie wzniesienie szklanego pa-
wilonu. W kolejnych: przebudo-
wę ulic wokół rynku, m.in. ulicy 
Mirowskiej, Senatorskiej i Stary 

Rynek. W ramach zadania o na-
zwie „Przebudowa i rozbudowa 
budynku Ratusza Starej Często-
chowy wraz z zagospodarowa-
niem terenu” gruntownej moder-

nizacji poddana została także cała 
płyta placu, w którą wmontowa-
na zostanie fontanna w postaci 
pasa wodnego. Interesującym 
dopełnieniem nowego wyglądu 
Starego Rynku będzie 14 balan-

sujących rzeźb, podwieszonych 
na specjalnych masztach. Plac 
za “Puchatkiem” zyska również 
zieleń, nowe oświetlenie oraz 
elementy małej architektury. 

Inwestycja warta prawie 24 mln 
złotych jest wspierana fundu-
szami unijnymi, które pozyskał 
samorząd oraz dotacją z budże-
tu państwa. Z Unii Europejskiej 
gmina otrzymała na to zadanie 
około 16 mln, dotacja rządowa, 
to ponad 1,8 mln złotych. Pro-
wadzone równolegle z moder-
nizacją Starego Rynku remonty 
pobliskich ulic, m.in. ulicy Mi-
rowskiej, finansowane są wy-
łącznie z gminnego budżetu. 

Według pierwotnych planów 
Stary Rynek miał być gotowy 
już w czerwcu tego roku. Plany 
pokrzyżowała jednak epidemia, 
a także problemy, które pojawi-
ły się na etapie prac ziemnych, 
a których nie można było przewi-
dzieć opracowując projekt.  

Termin ukończenia inwestycji 
władze Częstochowy musiały 
przekładać już dwukrotnie. Naj-
pierw na wniosek wykonawcy 
robót przełożono go na listopad, 
a gdy i on okazał się nierealny, 
wyznaczono nowy, na 20 grudnia. 
Miejmy nadzieję, że tym razem 
nie będzie kolejnego opóźnienia. 

(Tekst i fot. IBS)
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Okradali kioski i sklepy

Witamy na świecie!

Sprawa dotyczy trojga mło-
dych ludzi w wieku od 16 
do 20 lat. Nieletni staną 

przed sądem dla nieletnich, 
20-latek będzie odpowiadał 
jak każda inna pełnoletnia 
osoba i w związku z tym grozi 
mu nawet do 10 lat więzienia. 
Jak informuje Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie, policjan-
ci od pewnego czasu zajmowali 
się wyjaśnieniem serii kradzieży, 
jakie miały miejsce w mieście. 
Włamań i kradzieży dokonywano 
do sklepów i pawilonów handlo-
wych. Złodzieje zabierali z nich 
m.in. artykuły przemysłowe i za-
bawki. W toku prowadzonego 
śledztwa policjanci wpadli na trop 
młodego rodzeństwa z Częstocho-

wy. Jak się okazało, rodzeństwu 
pomagał 16-latek znany poli-
cji z wcześniejszych konfliktów 
z prawem.
Podczas przeszukania miesz-
kań młodych ludzi, policjanci 
znaleźli wszystkie rzeczy po-
chodzące z włamań. Przed-
mioty te wrócą do właścicieli. 
Zebrany przez policjantów ma-
teriał w tej sprawie pozwolił na 
udowodnienie całej trójce kilku 
czynów karalnych.
Podejrzani usłyszeli już zarzuty 
dotyczące tych przestępstw. Nie-
letni za swoje czyny odpowiedzą 
przed sądem rodzinnym, a lo-
sem 20-latka zajmie się prokura-
tura. 
(IBS)

Kolejne dziecko uro-
dzone w Częstochowie 
dzięki miejskiemu pro-

gramowi dofinansowania 
metody in vitro. Tym razem 
na świat przyszedł chłopiec. 

Tradycyjnie już rodzice dziecka 
urodzonego dzięki częstochow-
skiemu programowi dofinanso-
wania in vitro odebrali wózek od 
firmy Deltim. Podarunek prze-
kazano na spotkaniu w Urzędzie 
Miasta.
To już 53. mieszkaniec naszego 
miasta, który narodził się w ciągu 

ośmiu lat funkcjonowania projek-
tu częstochowskiego samorządu 
wspierającego pary borykające się 
z niepłodnością.
Od startu dofinansowania meto-
dy in vitro przez miast, czyli od 
2012 roku do października tego 
roku – urodziło się już 53 dzieci: 
27 dziewczynek oraz 26 chłopców 
(w tym 5 par bliźniaków).
Jak informuje Biuro Prasowe 
UM, od początku program wspie-
ra częstochowska firma Deltim, 
fundując każdemu maluchowi 
wózek własnej produkcji.
(IBS, fot. pixabay)

W Częstochowie jest za mało karetek 
pogotowia alarmują władze miasta

Szukają osoby, która w bestialski sposób 
zabiła wolno żyjące koty

Samorząd częstochowski 
zwrócił się do Wojewody 
Śląskiego o oddelegowa-

nie do naszego miasta, któ-
re od tygodnia znajduje się 
w strefie czerwonej, a więc 
strefie z największą liczbą 
zakażonych koronawiru-
sem, dodatkowych karetek.  
W mieście jest coraz większy pro-
blem z realizacją transportu osób 
zakażonych koronawirusem do 
szpitali jednoimiennych, alarmują 
władze Częstochowy. Zdaniem sa-
morządu przyczyną tego jest nie-
wystarczająca liczba karetek z leka-
rzem na pokładzie.
Jak przekazało miasto, problem ten 
narasta od wielu dni. 

Stan pacjentów oczekujących na 
taki transport bardzo szybko się 
pogarsza, co w konsekwencji często 
wymusza intubację – konieczność 
podłączenia do respiratora – prze-
konuje miasto.
Samorząd przekonuje, że trans-
port takich chorych jest obciążony 
większym ryzykiem powikłań, więc 
szpitale domagają się obecności le-
karza podczas przewożenia do nich 
intubowanego pacjenta. Tymcza-
sem w Częstochowie brakuje już nie 
tylko karetek, ale i medyków, którzy 
znaleźliby się w obsadzie pojazdów 
medycznych.
Tymczasem, zgodnie z umową 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, Stacja Pogotowia Ratunko-

wego w Częstochowie ma zakon-
traktowany ratowniczy transport 
międzyszpitalny jedynie na 3 
karetki i bez obsady lekarskiej. 
Z tego powodu w liście podpisa-
nym przez zastępcę prezydenta 
miasta Ryszarda Stefaniaka wła-
dze Częstochowy zwróciły się do 
wojewody śląskiego o zwiększe-
nie transportu międzyszpitalnego. 
„Obecnie jest on zdecydowanie nie-
wystarczający i powoduje wydłu-
żenie oczekiwania na karetki prze-
wożące chorych z SARS-CoV-2”. 
Urząd Miasta Częstochowy apeluje 
do władz województwa także o od-
delegowanie do pracy w często-
chowskim pogotowiu dodatkowych 
lekarzy. (IBS)

Chodzi o co najmniej dwa 
zwierzaki, które bytowa-
ły na terenie cmentarza 

św. Rocha w Częstochowie. 
Kotami zainteresowała się 
grupa osób, które społecznie 
od lat zajmują się pomocą dla 
bezdomnych zwierząt - Strefa 
Kota - adopcje CzęstoŚląskie. 

Miłośnicy kotów opublikowali 
na swojej stronie na Facebook 
ogłoszenie dotyczące poszukiwać 
domów dla co najmniej dwóch 
kotów mieszkających na tere-
nie częstochowskiej nekropolii. 
W przeszłości wielokrotnie w taki 
właśnie sposób, wykorzystując in-
ternet grupa znajdowała domy dla 
porzuconych przez ludzi czworo-
nogów. Ogłoszenie z prośbą o po-
moc dla kociaków z cmentarza 
przy ul. Św. Rocha ukazało się na 
stronie 10 października. Niestety, 
nie udało się pomóc zwierzakom, 
bo w ciągu kolejnych trzech dni 
ktoś je w bestialski sposób zabił. 

Strefa Kota postanowiła, że nie 
zostawi tak tej sprawy i opubliko-
wała ogłoszenie, w którym prosi o 
kontakt wszystkie osoby mogące 
pomóc w ukaraniu barbarzyńców. 
Dla tego, kto wskaże mordercę ko-
tów czeka nagroda. Sytuacja z ko-
tami z cmentarza oburzyła wielu 
internautów. Nie tylko przekazują 
dalej komunikat Strefy Kota, ale 
nawet deklarują, że dołożą się do 

nagrody, aby pomóc z ustaleniu 
zabójcy zwierzaków.
Poszukując osoby, która zabiła koty, 
organizacja powołuje się na art. 35 
Ustawy o ochronie zwierząt, w któ-
rym jest mowa o odpowiedzialności 

karnej za zabijanie albo znęcanie 
się nad zwierzęciem.
Każdy, kto ma wiedzę na ten temat 
proszony jest o kontakt pod numery 
telefonów: 500 429 011 lub 507 093 
907.
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Częstochowska kultura także w czerwonej strefie

Leonardo mało znany Trwa budowa odwodnienia

Pamiętali o zmarłej pisarce

Miejskie kina i teatr 
nie zamykają swoich 
drzwi. Działają nadal, 

ale w jeszcze bardziej zaostrzo-
nych zasadach sanitarnych. 

Kino Studyjne „Iluzja” Ośrodka 
Kultury Filmowej zaprasza na se-
anse, ale przypomina, że w związ-
ku z wejściem Częstochowy do 
tzw. czerwonej strefy film w tym 
kinie jednocześnie może oglądać 

jedynie 30 osób. Obowiązuje de-
zynfekcja rąk oraz zasłonięte usta 
i nos w trakcie seansu. Widzowie 
nie mogą zmieniać wyznaczonych 
przez kino miejsc.
W jednej czwartej również mogą 
być wypełnione sale kinowe sieci 
CinemaCity.
Kino zapewnia, że zarówno 
w strefie czerwonej, jak i żółtej jest 
otwarte dla widzów i zapewnia im 
bezpieczny kontakt z X Muzą.

O nowych, zmniejszonych li-
mitach liczby widzów w trakcie 
spektakli przypomina również 
Teatr im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie.
W związku z zagrożeniem epide-
micznym częstochowska scena 

prosi widzów o przestrzeganie no-
wych zasad sanitarnych. Od mi-
nionej soboty na widowni Sceny 
dużej na jednym przedstawieniu 
może teraz zasiadać maksymal-
nie 96 osób. W budynku obowią-
zuje nakaz noszenia własnych 
maseczek lub przyłbic, a przed 
wejściem na widownię widzowie 
proszeni są o dezynfekcję dłoni. 
Teatr prosi również o wcześniej-
sze przybywanie na spektakl, tak 
aby bezkolizyjnie zajmować wy-
znaczone miejsca. Publiczność 
będzie zapraszana na widownię 
na 30 minut przed rozpoczęciem 
przedstawienia. 

Teatr zapewnia, że robi wszystko, 
aby udział w przedstawieniach 
był bezpieczny. Systematycznie, 
za każdym razem przed wejściem 
widzów, dezynfekuje widow-
nię, klamki, poręcze oraz toalety 
w części publicznej.

(IBS)

Wydawać by się mogło, 
że na temat geniu-
sza wszech czasów, 

Leonarda da Vinci powie-
dziano już chyba wszystko. 
Od wieków autor tajemni-
czej Mona Lisy fascynuje na-
ukowców i jest inspiracją dla 
kolejnych pokoleń artystów. 

Jak udowodniła częstochowska 
artystka Maria Teresa Stąpel, na-
dal można na Leonarda spojrzeć 
inaczej, w oryginalny i zaskaku-
jacy sposób.. Znana malarka, au-
torka unikatowych tkanin i kolaży 
przygotowała dla częstochowskie-
go Muzeum Monet i Medali im. 
Jana Pawła II nietypową wysta-
wę. Jej bohaterem, a właściwie te-
matem głównym był właśnie Le-
onadro. Artystka nie pokazała go 
jednak jedynie jako wybitnego 
malarza czy naukowca, ale czło-
wieka, którego myśli mogłyby 
się stać drogowskazami, mo-
ralnymi nakazami dla każdego. 
- Wybrałam dziewięć, moim 
zdaniem najciekawszych cyta-
tów przypisywanych Leonardo, 
a następnie tworzyłam do każ-
dego z nich kolaż – opowiada 
Maria Stąpel. - Moim zdaniem 
idealnie oddają jego stosunek do 
sztuki, życia, a także wiary. 
 
Jak opowiada artystka, do stwo-
rzenia kolaży i zainteresowania 
się postacią i twórczością rene-
sansowego geniusza, skłoniła 
ją przypadająca rok temu 500. 
rocznica śmierci Włocha. Przed 
stworzeniem kolaży, w których 
wykorzystała fragmenty natury: 
włókna drzew czy płatki kwiatów, 
przestudiowała wiele opracowań, 
na jego temat, a także dokładnie 
przeczytała jego „Pisma wybrane”, 
w tłumaczeniu Leopolda Staffa. 
- Studiując wszystko na temat 

Leonarda, natrafiłam na infor-
mację, że pisał sonety – opowia-
da Maria Stąpel. - Znalazłam 
również informację o niezwykle 
ciekawym instrumencie, któ-
ry zaprojektował — viola or-
ganista. Nie tak dawno Polak, 
Sławomir Zubrzycki, na podsta-
wie planów Leonarda zbudował 
działający mechanizm. Z rela-
cji osób, które słyszały go na 
żywo, wiadomo, że jego dźwięk 
jest połączeniem dźwięku for-
tepianu i instrumentów smycz-

kowych. To jest być niesamowi-
te. Teraz moim marzeniem jest 
sprowadzić ten instrument do 
Częstochowy i w Muzeum Monet 
i Medali zorganizować koncert. 
Byłoby również wspaniale od-
naleźć zaginione sonety Włocha. 
Jak widać, mimo że od śmierci 
renesansowego geniusza minęło 
tyle wieków, nadal można natra-
fić na coś wspaniałego i zaskaku-
jącego – dodaje. 

(Tekst i fot. IBS)

Jak informuje Miejski Za-
rząd Dróg i Transpor-
tu, w decydującą fazę 

wkracza budowa odwodnie-
nia części dzielnicy Północ 
z zabudową jednorodzinną 
wraz z przebudową ul. Św. 
Brata Alberta i przyległych: 
Hiacyntowej i Lawendowej. 
- W ostatnim czasie wykonano 
szereg kluczowych dla końco-
wego efektu prac m.in. zostały 
położone pierwsze warstwy na-
wierzchni jezdni, układane są 

chodniki, wymieniane oświetle-
nie uliczne – przekazał rzecznik 
prasowy MZDiT Maciej Hasik. 
- Wykonawca chce skończyć ro-
boty możliwie najwcześniej, ale 
termin umowny zakończenia 

inwestycji to wiosna przyszłego 
roku i najpóźniej wówczas należy 
się spodziewać oddania do użyt-
ku nowej ul. św. Brata Alberta. 
Inwestycja kosztująca 12,5 mln 
złotych realizowana jest w ra-
mach programu „Lepsza Komuni-
kacja w Częstochowie”.
Na realizację tego zadania mia-
sto pozyskało dofinansowaniem 
zewnętrznym z UE za pośrednic-
twem NFOŚiGW. 
MZDiT przypomina, że do mo-
mentu odbioru technicznego in-

westycji poruszanie się w obrębie 
prac i po placu budowy może od-
bywać się jedynie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności za zgodą 
kierownika budowy.
(IBS, fot. MZDiT)

Przed budynkiem I Li-
ceum Ogólnokształcące-
go im. Juliusza Słowac-

kiego, do którego uczęszczała 
zmarła pisarka i poetka Lud-
miła Marjańska, odbyła 
się kameralna uroczystość 
w 15. rocznicę jej śmierci. 
W imieniu władz miasta kwiaty 
pod pamiątkową tablicą złożył 
Naczelnik Wydziału Kultury, Pro-
mocji i Sportu Aleksander Wier-
ny.
Ludmiła Marjańska urodziła się 
26 grudnia 1923 roku w Często-
chowie. Była uczennicą miejsco-
wego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego. W 1961 r. ukończyła 
anglistykę na Uniwersytecie War-

szawskim. Pierwszy tomik poezji 
„Chmurne okna” opublikowała 
w 1958 r. Była poetką, powie-
ściopisarką, cenioną tłumaczką 
literatury anglojęzycznej, autor-
ką książek dla dzieci oraz audycji 
radiowych. W latach 1993–1996 
była prezesem Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; 
należała też do Stowarzyszenia 
Tłumaczy Polskich oraz PEN Clu-
bu. Uhonorowana m.in. Medalem 
im. Anny Kamieńskiej i Nagro-
dą Literacką im. Władysława S. 
Reymonta; odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Zmarła 17 października 
2005 roku w Warszawie. 
(Źródło: UM Częstochowa)
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Miasto wycina drzewa w Alei Brzozowej

Poczta Polska wypuściła znaczek upamiętniający 
postać Świętego Jana Pawła II

Miasto wycina drzewa 
w częstochowskiej Alei 
Brzozowej. Wydział 

Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Urzędu Miasta 
Częstochowy tłumaczy, że „pod 
topór” idą jedynie obumar-
łe, stare egzemplarze, a w ich 
miejsce będą sadzone nowe. 

Władze miasta argumentują, że 
wycinka była wcześniej planowa-
na i konsultowana. Jak zastrzega, 

wycięte zostaną egzemplarze ob-
umarłe, zniszczone przez warunki 
atmosferyczne, które zagrażają 
przechodniom. Jak tłumaczy, fakt 
iż Aleja Brzozowa jest Pomnikiem 
Przyrody, nie wyklucza wycin-

ki starych drzew. Informuje, że 
w ciągu ostatnich lat, 58 spośród 
330 rosnących w Alei drzew obję-
tych ochroną pomnikową „utra-
ciło zdolności życiowe” i musiały 
być usunięte.
Miasto zapewnia, że także trwają-
ce właśnie prace prowadzi firma 
specjalizują się m. in. w pracach 
konserwatorskich przy pomni-
kach przyrody. 
- Najpierw – do końca październi-
ka – z pasa „alei brzozowej” mają 

zniknąć tylko te drzewa, których 
stan stwarza istotne zagrożenie – 
informuje nam swojej stronie in-
ternetowej miasto. - W ich miej-
sce – w przyszłym roku zostaną 
dokonane nasadzenia zastępcze. 

Równolegle na miejscu wykony-
wane są coroczne cięcia sanitarne 
pozostałych drzew pomnikowych, 
polegające na usuwaniu suchych 
i zamierających oraz nadłama-
nych gałęzi.
W Alei Brzozowej, jak przekazu-
je miasto, przyjęta jest zasada, że 
nowo sadzone brzozy mają obwód 
pnia nie mniejszy niż 14 cm, a wy-
sokość od 3 do 4 m. I takie mają 
być drzewa, które zastąpią ob-
umarłe egzemplarze.

Jak się dowiedzieliśmy, wycinka 
brzóz była przez miasto konsulto-
wana z radnymi dzielnicy Często-
chowówka-Parkitka i miejscową 
Radę Dzielnicy.
(IBS, fot. UM Częstochowa)

Data emisji znaczka - 16 
października - nie jest 
przypadkowa. Właśnie 

tego dnia obchodzimy Dzień 
Papieski. 16 października 
1978 roku arcybiskup Krako-
wa kardynał Karol Wojtyła 
został niespodziewanie wy-
brany na Stolicę Piotrową, 
przybierając imię Jan Pa-
weł II. Został on 264. papie-
żem i zarazem pierwszym 
po 455 latach następcą św. 
Piotra nie-Włochem, i pierw-
szym papieżem Słowianinem. 

Poczta Polska wprowadziła do 
obiegu znaczek pocztowy z przy-
wieszką emisji „100. rocznica uro-
dzin Świętego Jana Pawła II”.

To kolejna wspólna inicjatywa 
Polski i Watykanu w ramach wy-
dawnictw filatelistycznych.

Autorką projektu jest Agnieszka 
Sobczyńska. Artystka przedsta-
wiła na znaczku wizerunek Świę-
tego Jana Pawła II w aureoli, na 
tle elementu zdobniczego - frag-
mentu haftu siostry Łucji dos 
Santos (portugalskiej zakonni-
cy, świadka objawień maryjnych 

w Fátimie w 1917). W lewym dol-
nym rogu przywieszki do znacz-
ka widnieje napis 100, wpisany 
w herb papieski - dwa klucze. 

Jak informuje Poczta Polska, 
przywieszka występuje w trzech 
wersjach graficznych i przed-
stawia kolejno: Karola Wojtyłę 
z Mamą; Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Prymasa Polski i Kar-
dynała Karola Wojtyłę i ostatnia 
– papieża Jana Pawła II na Placu 
św. Piotra w Rzymie.

To nie koniec pomysłów Poczty 
na upamiętnienie postaci tego 
wielkiego Polaka. Poza znaczkiem 
wydała ona także, w limitowanej 
wersji, kopertę FDC, czyli kopertę 
Pierwszego Dnia Obiegu. Widnie-
ją na niej zdjęcie młodego Karola 
Wojtyły ze zbiorów Muzeum Dom 
Rodziny Ojca Świętego Jana Paw-
ła II oraz jeden z cytatów papieża 
Polaka.

(IBS, fot. Pocztwa Polska)

Aktualności
Jubileusz częstochowskiej aktorki

Konserwują rowy w Dźbowie

W najbliższą sobotę, 
w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Czę-

stochowie, przy okazji spekta-
klu „Sprzedawcy gumek” Ha-
nocha Levina w reż. Andrzeja 
Bartnikowskiego, aktorka 
Agata Ochota świętować będzie 
30-lecie pracy artystycznej. 

Aktorka ukończyła AST we Wro-
cławiu. Przez 30 lat pracy na 
scenie stworzyła wiele, niezapo-
mnianych kreacji, które zostały 
dostrzeżone i docenione nie tylko 
przez widzów, ale również kryty-
ków teatralnych.
Agata Ochota jest m.in. laureat-
ką Nagrody Prezydenta Miasta 

Częstochowy (sezon 2018/2019) 
za rolę Pani Venable w spektaklu 
„Nagle, zeszłego lata” Tennessee 
Williamsa w reżyserii Krzysztofa 
Knurka oraz Nagrody Prezydenta 
Miasta Częstochowy w 2007 roku 
i zdobywczynią „Złotej Maski” 
w1995 roku.
Otrzymała także wyróżnienie ak-
torskie za rolę Poliny w spektaklu 
„Do dna” w reż. André Hübnera-
-Ochodlo na Festiwalu Dramatur-
gii Współczesnej „Rzeczywistość 
Przedstawiona” (Zabrze, 2012).

Obecnie aktorkę można zobaczyć 
w następujących spektaklach:
- Kruk, Troll Płaczek, Lilia: „Kró-
lowa Śniegu” B. Bukowskiego wg 
H. Ch. Andersena, reż. Magdale-
na Piekorz
- Pani Venable: „Nagle, zeszłego 
lata” Tennessee Williams, reż. 
Krzysztof Knurek
- Pani Witcher: „Czyż nie dobija 
się koni?”, Horace McCoy, reż. 
Magdalena Piekorz
- Pani Smith: „Łysa śpiewaczka”, 
E. Ionesco, reż. Andrzej Majczak
- Bela: „Sprzedawcy gumek” Ha-
nocha Levina w reż. Andrzeja 
Bartnikowskiego
- Daphne – „Ostra jazda”, Norm 
Foster, reż. Mirosław Połatyński

- Suzie – „Przyjazne dusze”, Pam 
Valentine, reż. Jerzy Bończak
- Lady Edyta – „Królewicz i Że-
brak” wg Marka Twaina, scena-
riusz i reżyseria - Dariusz Wikto-
rowicz
- Barbara Smith – „Mayday”, Ray 
Cooney, reż. Wojciech Pokora
Świnka – „Trzy świnki” (wg J. W. 
Grimm), scenariusz i reżyseria – 
Robert Dorosławski.
Początek sobotniego przedstawie-
nia godzina 19.
(fot. Piotr Dłubak)

Prace związane są z niedaw-
nymi intensywnymi opa-
dami deszczu oraz odda-

niem do użytku autostrady A-1 
ruszyły roboty przy udrażnia-
niu rowów odwadniających. 

Jak informuje częstochowski sa-
morząd, prace dotyczą głównie 
wykoszenia i odmulenia rowów, 
a także wyczyszczenia przepustów 
rurowych oraz oczyszczenia tere-
nu z krzaków blokujących swobod-

ny przepływ wody. Przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych 
czyszczenie rowów powinno się 
zakończyć do 30 października. 
 
Koszt, obejmującej niemal 5 km 
rowów konserwacji to ponad 48 
tys. zł. Prace realizowane są na 
zlecenie Wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miasta Częstochowy. 

(IBS, fot. UM Częstochowa)



gazetaregionalna.com 5NR 71 Piątek 23 października 2020 Adoptuj mnie
Poszukajmy dla nich dobrego domu
Dzisiaj kolejna prezenta-

cja bezdomnych czwo-
ronogów, które nie-

cierpliwie czekają na dom 
i kochającego człowieka. 
Schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt oraz Stowarzyszenie Często-
chowa dla Zwierząt liczą na Pań-
stwa odzew.

DEKSTER ur. 2017 , nr 62/20, 
w schronisku od 11.05.2020r. 
 

Dekster to młodziutki kocur. 
Trzeci z naszych „nereczek” - 
my, wolontariuszki mówimy tak 
na boks nr 5 - mieszka tu trzech 
przepięknych kocich panów, 
a każdy ma problemy z nerkami... 
Dekster ma czarno-dymną sierść. 
Nie narzuca swojej obecności, ale 
widać, że pobyt w malutkim bok-
sie jest dla niego trudnym prze-
życiem. Jego piękne rozmarzone 
i pełne smutku oczy patrzą na nas 
jakby pytał - dlaczego? Dlacze-
go tak trudno mu znaleźć dom, 
mimo urody i młodego wieku?
Ludzie obawiają się wielu rzeczy: 
kosztów związanych z leczeniem, 
opieki nad zwierzakiem, prze-
strzegania diety, śmierci pod-
opiecznego. Skąd te obawy? 
Każdy z nas może zachorować - 
zwierzę czy człowiek. Czy to ma 
przekreślić szanse na życie? Czy 
to ma być wyrok do odbycia za 
kratami schroniska? 
Pomożemy Wam, nie zostanie-
cie sami, zapraszamy do kontak-
tu z wolontariuszkami: 500 227 
808 https://www.facebook.com/
kotyzeschroniska/

W zamian dostaniecie - morze mi-
łości, wdzięczność i cudownego 
domownika. Bo taki właśnie jest 
nasz Deksterek. 

Poniżej podajemy opis kocura, 
przygotowany przez opiekującą 
się nim w schronisku lek. wet. 
Annę Kwapień: „Dekster ma prze-
wlekłą niewydolność nerek (IRIS 
stadium 2). Zwierzęta z tą choro-
bą powinny być pod stałą opieką 
weterynaryjną. Wizyty obejmują-
ce kontrolne badania krwi powin-
ny odbywać się co 1-2 miesiące 

(w zależności od stanu zwierzę-
cia). Dekster jest w tej chwili w tej 
chwili na specjalistycznej karmie 
nerkowej. Dostaje również suple-
menty diety poprawiające pracę 
nerek. Przewlekła niewydolność 
nerek jest chorobą nieuleczalną. 
Celem terapeutycznym jest spo-
wolnienie rozwoju choroby oraz 
łagodzenie pojawiających się ob-
jawów klinicznych.” Pani doktor 
odpowie na wszelkie pytania, do-
tyczące opieki nad kocurem.. 

Kontakt w sprawie adopcji: Schro-
nisko Dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Częstochowie, ul. Gilowa 
44/46; tel. 34 361 65 66; https://
schroniskoczestochowa.pl/

Kotka FIONA i jej sześcioro 
pięknych dzieci - od września 
przebywają w Schronisku 
AS w Jamrozowiźnie, gmina 
Kłomnice

Fioneczka to drobna, pręgowana 
koteczka. Ma około 1.5 roku. Jest 
spokojna, delikatna, uwielbia sie-
dzieć na ludzkich kolanach. Pięk-
nie korzysta z kuwety. Przeszła 
już zabieg kastracji. Do własnego 

domu pojedzie zaszczepiona i za-
opatrzona w książeczkę zdrowia.
Razem z Fioną do schroniska od-
dano jej 6 dzieci - przepięknych, 
tak jak kocia mamusia. Cztery ko-
ciczki: trzy trikolorki oraz jedna 
pręgowana ze złotymi błyskami 
na futrze oraz dwa kocurki - prę-
gowane tygryski. Mają ok. 10 ty-
godni. Rosną jak na drożdżach! 
Wkrótce będą zaszczepione. Nie 
mają nawet imion... 

Prosimy, a nawet więcej - błaga-
my o domy dla tej Pięknej rodzi-
ny!

Skontaktuj się z nami! Pomożemy 
w procedurze adopcyjnej:
Stowarzyszenie Częstochowa 
DLA ZWIERZĄT, czestochowa-
dlazwierzat@gmail.com tel. 500 
227 808 lub 692 061 510 ht-
tps://www.facebook.com/Ko-
ty-K%C5%82omnice-i-okoli-
ce-1814974925387760/

Schronisko AS, Jamrozowizna 1, 
gmina Kłomnice, tel. 34 321 59 
87 https://schronisko.klomnice.
pl/zwier

Hasan 
Rok urodzenia: 2012
Rasa: mix-on
Numer karty: 175/19
Boks: KWA 39

Umaszczenie: czarne-podpalane
Sterylizacja/kastracja: tak
Do Schroniska trafił dnia 
18.03.2019r.
Hasan to przyjazny, duży pies. 
Uwielbia spacery, głaskanie 
i kontakt z człowiekiem. Ułożony 
i posłuszny, po prostu łagodny ol-
brzym.
Niestety piesek choruje na prze-
wlekły stan zapalny uszu. Przy 
zaostrzeniu choroby konieczna 
jest regularna toaleta uszu i sto-
sowanie preparatów leczniczych. 
Z tego względu piesek nie może 
zostać adoptowany do mieszka-
nia, ani do domu z małymi dzieć-

mi oraz innymi zwierzętami, gdyż 
jest nosicielem bakterii. Przed 
planowaną adopcją konieczny 
będzie kontakt ze schroniskowym 
lekarzem weterynarii.
Niecierpliwie czeka na nowy, 
wspaniały dom z podwórkiem. 
Konieczna będzie kontrola prze-
dadopcyjna.

Kontakt w sprawie adopcji: Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Częstochowie, ul. Gilowa 
44/46; tel. 34 361 65 66; https://
schroniskoczestochowa.pl/

Baron
Gatunek: Koty
Rok urodzenia: 2015
Rasa: europ.
Numer karty: 42/20
Boks: DK LS 2
Płeć: męska
Umaszczenie: czarny
Sterylizacja/kastracja: tak

Baron trafił do Schroniska dnia 
30.03.2020 r. Niestety, trafił tam 
po wypadku, miał poważny uraz 
okolicy miednicy, w wyniku któ-
rego nie posiada pełnej sprawno-
ści. Potrafi samodzielnie chodzić, 
ale ma pewne ograniczenia w ru-
chu. Dlatego, ze względu na jego 
bezpieczeństwo, może być wy-
łącznie kotem niewychodzącym. 
Potrzebuje również stałej kontroli 
opróżniania pęcherza – czasem 
może wyniknąć potrzeba ma-
nualnego opróżnienia pęcherza. 
Oprócz tego Baron nie przyjmuje 
żadnych leków.
Baron jest cudownym, niezwykle 
przytulaśnym i bardzo grzecznym 
kocurem. Głośnym miauczeniem 
domaga się kontaktu z człowie-
kiem. Dlatego nazywamy go też 
Mruczusiem. Ma super apetyt. 
W stosunku do innych kotów 
łagodny, nigdy dominujący ani 
zaczepny. Bardzo szybko skradł 
serca wszystkich kocich wolonta-
riuszy.
Pomimo przebytego urazu radzi 
sobie ze wskakiwaniem i zeska-
kiwaniem z drapaka. Nie traci 
nadziei na nowy, kochający i wy-
rozumiały dom, który zakocha się 
w nim bez względu na jego nie-
pełnosprawność. A może właśnie 
dlatego?
Przed adopcją konieczny będzie 
kontakt ze schroniskowym leka-
rzem weterynarii.

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Częstochowie, ul. 
Gilowa 44/46; tel. 34 361 65 
66; https://schroniskoczestocho-
wa.pl/ 

SOCHA
Rok urodzenia: 2007
Rasa: mieszaniec

Numer karty: 23/12
Boks: O 6
Płeć: żeńska
Wielkość: średnia
Umaszczenie: wilczaste
Sterylizacja/kastracja: tak

Socha jest obecnie najdłużej prze-
bywającym w Schronisku psia-
kiem.
Została odebrana właścicielom. 
To sympatyczna, grzeczna i przy-
jazna sunia. Ogólnie raczej zdy-
stansowana i nienatarczywa, 
ale przy nowym właścicielu na 
pewno stanie się bardziej otwar-
ta. Na spacerach grzecznie cho-
dzi na smyczy, nie ciągnie i nie 
szarpie dlatego będzie idealnym 
kompanem dla każdego, kto ze-
chce ją pokochać i dać jej dom. 
Czeka na nową szansę od 
06.01.2012 r., a więc już prawie 
9 lat!!!

Niestety u Sochy zdiagnozowano 
zmiany rozrostowe w obrębie wą-
troby, sunia potrzebuje spokojne-
go domu. Właściciel musi liczyć 
się z możliwością nagłego pogor-

szenia stanu zdrowia. Obecnie 
Socha czuje się dobrze, wyniki ma 
prawidłowe. Szuka domu odpo-
wiedzialnego – jest przeznaczona 
do adopcji warunkowej. Przed 
planowaną adopcją konieczny 
będzie kontakt ze schroniskowym 
lekarzem weterynarii.

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Częstochowie, ul. 
Gilowa 44/46; tel. 34 361 65 
66; https://schroniskoczestocho-
wa.pl/ 

Mela
- ok. 1-1,5 roczna kotka
- wysterylizowana
Łagodna lekko wycofana kotecz-
ka. Delikatna z miękkim króli-
czym futrem. Czysta, ma dobry 
apetyt, jest towarzyska dla ludzi 
i zwierząt. Lubi kocie zabawki 
i laserek. Od kiedy dowiedziała się 
do czego służy kocyk, skwapliwie 
korzysta przytulając się do ręki 
i domagając pieszczot.
Obecnie przebywa w domu tym-
czasowym i z niecierpliwością 
czeka na dobry i kochający dom.

Kontakt w sprawie adopcji:
Stowarzyszenie Częstochowa 
DLA ZWIERZĄT, czestochowa-
dlazwierzat@gmail.com
tel. 500 227 808 lub 692 061 510
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Boisko treningowe prawie gotowe

Radomszczański film z nagrodą

„Mała książka – Wielki człowiek”

Kolejne place zabaw

W Myszkowie na stadio-
nie miejskim powoli 
kończy się budowa 

nowego boiska treningowego. 

Władze Miasta Myszków wycho-
dząc naprzeciw potrzebom mysz-
kowskich drużyn, podjęły decyzje 
o budowie nowego boiska, które-
go budowa zaczęła się latem tego 
roku.
Na realizację budowy boiska do-
finansowanie wysokości 1 313 
600,00 złotych samorząd otrzy-
mał z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej w ramach Programu 

Sportowa Polska 2020. Pozostałą 
potrzebną na realizację zadania 
sumę, czyli 1 350 580,00 zł po-
chodzi z gminnego budżetu.
Zakończenie prac na obiekcie 
przewidziane jest na 30 paździer-
nika 2020 roku i jak zapewnia 
wykonawca, boisko zostanie od-
dane w terminie.

Tym samym drużyny piłkarskie 
będą miały do swojej dyspozy-
cji nowe miejsce do treningów, 
a zarząd MOSiR-u wzbogaci się 
o nowy obiekt sportowy.
(MK, fot. UM Myszków)

Promocyjny film „Radom-
sko – miasto otwarte”zo-
stał wyróżniony nagrodą 

specjalną podczas tegorocz-
nej edycji Festiwalu FilmAT. 

Festiwal FilmAT jest polskim 
członkiem Międzynarodowej Or-
ganizacji Festiwali Filmów Tury-
stycznych – CIFFT (Comité In-

ternational des Festivals du Film 
Touristique) z siedzibą w Wied-
niu.
Jego celem była prezentacja naj-
nowszych trendów w dziedzinie 
filmów dokumentalnych, repor-
taży telewizyjnych, komunikacji 
turystycznej, filmów korporacyj-
nych i instytucjonalnych.
Wydział Informacji i Promocji 

Urzędu Miasta Radomska stwo-
rzył scenariusz filmu, który zreali-
zowała firma Dronem24.pl.
Międzynarodowy skład sędziow-
ski pod przewodnictwem Zbignie-
wa Żmudzkiego przyznał nagrodę 
specjalną w konkursie narodo-
wym dla filmu promującego Mia-
sto Radomsko.
(MK)

Ogólnopolska kampa-
nia „Mała książka – 
Wielki człowiek” we 

współpracy z bibliotekami 
publicznymi zaprasza do wzię-
cia udziału w akcji, która jest 
skierowana do dzieci uro-
dzonych w latach 2014-2017. 

W projekcie może wziąć udział 
każde dziecko, które urodziło się 
w latach 2014-2017, które zapisze 
się lub jest już zapisane w Biblio-
tece biorącej udział w projekcie. 
Mały czytelnik otrzyma od swojej 
Biblioteki Publicznej wyprawkę 
czytelniczą na dobry start.
W skład wyprawki wchodzi:
• książka dla dziecka „Pierwsze 

czytanki dla…” (dostosowana 
do wieku dziecka); 

• zakładka; 
• poradnik dla rodzica; 
• kostkę do gry do samodziel-

nego złożenia; 
• karta Małego Czytelnika do 

zbierania naklejek. 
Naklejki można otrzymać za każ-
de odwiedzenie Biblioteki i wypo-
życzenie książek ze zbioru dziecię-
cego. Po uzbieraniu 10 naklejek 
mały czytelnik otrzyma imienny 
dyplom.
Korzyścią z tego typu akcji jest 
wzrost liczby osób czytelniczych 
w wieku przedszkolnym oraz ich 
rodziców, którzy wcześniej mogli 
nie mieć czasu na odwiedzenie bi-
blioteki. 
Lista bibliotek głównych biorą-
cych udział w projekcie w roku 
2020/2021 bez uwzględnienia 
filii:
Powiat Częstochowski:
• Blachownia Biblioteka Miej 

Żeromskiego 3b; 
• Janów Gminna Biblioteka 

Publiczna w Janowie Często-
chowska; 

• Kłomnice Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Kłomnicach 
Strażacka 18; 

• Koniecpol Dom Kultury 
w Koniecpolu Chrzastowska 
6A; 

• Konopiska Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Konopiskach 
Sportowa 1; 

• Kruszyna Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kruszynie Kmi-
cica 5; 

• Lelów Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Lelowie ul. Szcze-
kocińska 31; 

• Mstów Biblioteka Gminna 
w Mstowie Pl. Mickiewicza; 

• Mykanów Gminna Biblioteka 

Publiczna Samorządowa 1A; 
• Olsztyn Gminna Biblioteka 

Publiczna w Olsztynie Pl. Pił-
sudskiego 15; 

• Poczesna Gminna Biblioteka 
Publiczna w Poczesnej Mod-
rzewiowa 3; 

• Przyrów Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przyrowie Czę-
stochowska 7; 

• Rędziny Gminny Ośrodek 
Kultury – Gminna biblioteka 
Mickiewicza 7. 

• Powiat Kłobucki:
• Kłobuck Biblioteka Publicz-

na Gminy Klobuck im. Jana 
Długosza Okólna 3; 

• Lipie Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Lipiu Częstochow-
ska 95; 

• Miedźno Gminny Ośrodek 
Kultury w Miedźnie -Biblio-
teka Publiczna w Miedźnie 
gen. Juliana Filipowicza 5; 

• Opatów Gminna Biblioteka 
Publiczna w Opatowie Ko-
ściuszki 1; 

• Panki GMINNA BIBLIOTE-
KA PUBLICZNA W PAN-
KACH 1 MAJA 8/10; 

• Popów Gminna Biblioteka 
Publiczna w Popowie Stra-
żacka 2; 

• Przystajń Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przystajni Tar-
gowa 5; 

• Wręczyca Wielka Gminna 
Biblioteka Publiczna we Wrę-
czycy Wielkiej Śląska 20. 

Powiat Myszkowski:
• Myszków Miejska i Powia-

towa Biblioteka Publiczna 
w Myszkowie Kościelna 27; 

• Koziegłowy Biblioteka Pu-
bliczna Gminy i Miasta Ko-

ziegłowy Żarecka 28; 
• Niegowa Biblioteka Publicz-

na Gminy Niegowa ul. Woj-
ska Polskiego 2; 

• Poraj Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Poraju 3 Maja 1; 

• Żarki Miejska i Gminna Bi-
blioteka Oubliczna Ofiar Ka-
tynia 3/1. 

• Powiat Lubliniecki:
• Lubliniec Miejsko-Powiato-

wa Biblioteka Publiczna im. 
J. Lompy Sportowa 3; 

• Boronów Gminna Biblioteka 
Publiczna w Boronowie Po-
znańska 1; 

• Ciasna Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ciasnej Zjedno-
czenia 2A; 

• Kochanowice GMINNA BI-
BLIOTEKA PUBLICZNA LU-
BLINIECKA 5; 

• Pawonków Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Pawonkowie 
Skrzydłowicka 7. 

Powiat Radomszczański:
• Radomsko Miejska Bibliote-

ka Publiczna Narutowicza 4; 
• Gidle Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Gidlach Pławińska 
22; 

• Gomunice Gminna Bibliote-
ka Publiczna Armii Krajowej 
32; 

• Kobiele Wielkie Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Kobie-
lach Wielkich Szkolna 1; 

• Lgota Wielka Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Lgocie 
Wielkiej Szkolna 3; 

• Ładzice Gminna Bib lioteka 
Publiczna w Ładzicach Wy-
zwolenia 36. 

(Fot: wielki-czlowiek.pl)

Zostały one zamonto-
wane przy świetlicy 
w Ostrowie i Szkole 

Podstawowej w Przybynowie. 

– Zadania wykonała gmina 
z udziałem środków własnych 
i dofinansowania z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego w ramach Inicjatywy 
Sołeckiej– informuje Jakub Gra-
bowski, zastępca burmistrza Mia-
sta i Gminy Żarki.
Jak przekazał żarecki samorząd, 
w Przybynowie pojawiły się: sze-
ścian gimnastyczny, huśtawki 
– bocianie gniazdo, podwójna 
ze ścianką wspinaczkową, ważka 
pojedyncza. Zamontowano tam 
również tzw. bujak classic kogut, 
samolot oraz karuzelę krzyżo-
wą. Koszt tego placu zabaw, to 
23 578,00 zł, w tym dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego – 18 

605,40zł (procentowo 78,91%), 
a środki Żarek to 4 972,60 zł.
W Ostrowie natomiast do dyspo-
zycji najmłodszych będą: sześcian 
gimnastyczny, huśtawki – bocia-
nie gniazdo, podwójna, ważka 
pojedyncza. Projekt placu objął 
również montaż zestawu do zaba-
wy składającego się ze zjeżdżalni, 
drabinki, a także karuzeli.
Tutaj koszt całkowity placu za-
baw, to 24 354,79 zł, dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego 
to kwota 19 218,36, (procento-
wo 78,91%), a środki gminy – 5 
136,43 zł.
Na placach zabaw pojawiły się też 
kosze na odpady. Place zabaw wy-
konała firma Mała Architektura 
Zbigniew Narloch z miejscowości 
Różyny.
(Zdjęcia: Anna Stodółkiewicz, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego)
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Nowe oświetlenie ulic

84-latek z Osin nie doczekał wyniku 
badania na COVID-19, zmarł w domu

Nowa organizacja ruchu

Podstawówka w Cisiu ma nowe boisko

Potrójne szczęście w Nowej Szarlejce 

Strażacy z Jaskrowa otrzymali nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy

Finalista Projektu 
„Matura na 100 procent”

Firma Galicki Sp. j., wy-
łoniona w przetar-
gu, wybuduje nowe 

oświetlenie ulic w Gminie 
Olsztyn i we wsi Turów. 

Prace rozpoczną się w tym roku. 
W oby dwóch miejscowościach 
stanie łącznie 63 nowe lampy. 
Kompleksowe oświetlenie pojawi 
się na ulicach: Norwida, Urwista, 
łącznik Karlińskiego i Botanicz-
nej, Asnyka, tzw. Stawy Borowe 

w Olsztynie oraz na ulicy Akacjo-
wej w Turowie. 
Łączny koszt przedsięwzięcia wy-
niesie 318 324,00 zł. 
– „To bardzo ważna inwestycja, 
która ułatwi funkcjonowanie 
wszystkim mieszkańcom tych 
terenów. Ogromną zaletą jest 
również doświetlenie skweru re-
kreacyjnego na tzw. stawach Bo-
rowe” – mówi Tomasz Kucharski, 
Wójt Gminy Olsztyn.
(MK)

Do tragedii doszło w mi-
niony weekend. 
84-letni mieszkaniec wsi 

Osiny w gminie Kamienica Pol-
ska w ubiegłym tygodniu źle się 
poczuł, miał między innymi wy-
soką gorączkę. Skontaktował się 
z lekarzem, który podejrzewając, 
że mężczyzna może być zakażony 
koronawirusem, zlecił pobranie 
od niego wymazu. Senior miał 
w domu czekać na wyniki bada-
nia. 
Gdy w niedzielę przyjechały do 

niego dorosłe wnuki, aby zoba-
czyć się, jak się czuje i przekazać 
mu informację, że jest zakażony, 
mężczyzna nie otworzył drzwi. 
Krewni próbowali dostać się do 
środka, ale pan Edward nie re-
agował. W tej sytuacji rodzina 
84-latka poprosiła o pomoc po-
licję i straż pożarną. Wyważono 
drzwi i w środku znaleziono nie-
żyjącego już niestety staruszka. 
Lekarz stwierdził zgon z przyczyn 
naturalnych.
(IBS)

Od piątku, 23 paździer-
nika, w rejonie ulic 
Wilsona i Stodolnej 

w Radomsku obowiązywać 
będzie nowa organizacja ru-
chu. Będzie ona polegać na 
wprowadzeniu ujednolicone-
go ograniczenia tonażu dla 
samochodów ciężarowych. 
W chwili wprowadzenia zmia-
ny organizacji ruchu samochody 
ciężarowe o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 5 ton 
(znak B-5 – 5 ton) będą miały za-
kaz wjazdu na ulice:
• ul. Stodolna;
• ul. Wilsona;
• ul. Rolna;
• ul. Skoczyńskiego;
• ul. Nowa;
• ul. Słoneczna;
• ul. Pusta;
• ul. Chłodna.
(MK)

W ramach kon-
kursu „Inicjaty-
wa Sołecka” przy 

Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Cisiu zakończyła 
się budowa nowego boiska. 

Radny Tadeusz Borek wspólnie 
z sołtys Cisia Joanną Hepner ora-
zStowarzyszenie Rozwoju Wsi Ci-
sie, jako organ prowadzący szko-
łę, zabiegali o budowę boiska.
Wniosek o dofinansowanie bu-
dowy boiska został złożony wio-
sną 2020 roku do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego przez Urząd Miejski 
w Blachowni. W ramach konkur-
su sołectwa z terenu wojewódz-
twa śląskiego, za pośrednictwem 
gmin mogły się starać o finanso-
wą pomoc ze środków budżetu 
województwa.
Składane przez gminy wnioski 
o pomoc musiały dotyczyć zadań 
jednoetapowych, przygotowywa-
nych lub planowanych do reali-
zacji, których zakończenie oraz 
rozliczenie nastąpi do 12 paź-
dziernika 2020 roku.

Sejmik Województwa Śląskie-
go 22 czerwca 2020 roku podjął 
uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Śląskiego w for-
mie dotacji celowej gminom wo-
jewództwa śląskiego na realizację 
zadań wybranych w ramach Mar-
szałkowskiego Konkursu „Inicja-
tyw Sołecka” w 2020 roku.
Finansowej pomocy udzielono 
118 zadaniom na kwotę ponad 2,9 
mln zł, w tym właśnie budowie 
boiska w Cisiu.

Gmina Blachownia w ramach 
konkursu otrzymała dotację 
w wysokości 60 tys. zł. Jest to 80 
proc. kosztów inwestycji, ponie-
waż projekt oszacowany został na 
75 tys. zł. Stosowną umowę Bur-
mistrz Blachowni Sylwia Szymań-
ska podpisała 28 lipca.

Nowe boisko zostanie dopusz-
czone do użytku, gdy wyrośnie na 
nim murawa.

(MK. Fot. UM Blachownia)

Mieszkanka tej miej-
scowości w gminie 
Wręczyca Wielka 

urodziła trojaczki – dwóch 
chłopców i dziewczynkę.  

Dzieci przyszły na świat w Miej-
skim Szpitalu w Rudzie Śląskiej. 

Marcelina (waga 1470 g), Michał 
(1350 g) i Szymon (1650 g) uro-
dziły się nieco za wcześnie, bo 
w 32. tygodniu ciąży. Ich stan jest 
jednak na szczęście bardzo dobry. 
Noworodki oraz ich mama Nata-
lia czują się dobrze. Teraz niecier-
pliwie oczekują wyjścia ze szpita-

la. W domu, w Nowej Szarlejce na 
dzieci czeka tata, pan Maciej, któ-
ry ze względu na stan epidemicz-
ny niestety nie miał jeszcze moż-
liwości na żywo zobaczyć swoich 
pociech. 
(IBS, fot. Szpital Miejski w Ru-
dzie Śląskiej)

Jednostka OSP w Jaskro-
wie powstała w roku 1935 
i już od samego począt-

ku działała bardzo prężnie, 
biorąc udział w akcjach ga-
szenia pożarów na terenie 
Gminy Mstów, a także w miej-
scowościach ościennych. 

W 2017 roku samorząd Gminy 
Mstów wybudował nowe stanowi-
sko garażowe, a do chwili obecnej 
na wyposażeniu OSP były tylko 
dwa samochody pożarnicze: za-
kupiony w 2002 roku SLRt Ford 
Transit oraz wysłużony GCBA 
3/16 Mercedes Benz 1019 (z 1982 
roku), który został zakupiony 
w roku 2009 i zajął miejsce stare-

go Kamaza.
OSP Jaskrów położone jest przy 
drodze wojewódzkiej DW 786 
(Częstochowa – Kielce) dlatego 
często jednostka jest dyspono-
wana do zadań drogowych, które 
mają miejsce na tej drodze.
9 października jednostkę zasilił 
nowy wóz strażacki, zbudowany 
na podwoziu Volvo FL280 4×4 
z 2020 roku. Zabudowę pojazdu 
wykonała firma „bocar” z Korwi-
nowa.

Prezes OSP Jaskrów dh Bogdan 
Kubica, dh Robert Kubica, dh 
Andrzej Hadryś oraz Wójt Gminy 
Mstów Tomasz Gęsiarz dokonali 
odbioru jednostki.

Samochód ratowniczo-gaśni-
czy został zakupiony za kwotę 
789.660,00 zł, na którą złożyły 
się dotacje z:
• dotacja budżetowa ze środ-

ków KSRG: 300.000,00 zł;
• środki finansowe NFOŚiGW/

WFOŚiGW: 160.000,00 zł;
• środki budżetu Gminy 

Mstów: 329.660,00 zł.
Promesę na dofinansowanie za-
kupu samochodu ratowniczo-ga-
śniczego odebrał już 5 czerwca 
w Bytomiu (z rąk Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy) Prezes OSP w Jaskrowie, 
dh Bogdan Kubica.

(MK)

Absolwent II Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 
im. Krzysztofa Kami-

la Baczyńskiego w Radom-
sku – Aleksy Bałaziński, 
został Finalistą VII edycji 
Ogólnopolskiego Projektu 
„Matura na 100 procent”. 

Spośród 259 272 uczniów zdają-
cych Maturę 2020, Aleksy uzyskał 
jeden z 96 najlepszych wyników 
w tej sesji. 
Projekt „Matura na 100 procent” 
realizowany jest przez krakowską 
Fundację „Zawsze Warto” oraz 
Centralną Komisję Egzaminacyj-
ną — instytucję państwową, orga-
nizatora egzaminów maturalnych 
w Polsce.
Konkurs wyróżnia i promuje naj-
lepszych z najlepszych polskich 
maturzystów oraz szkół, któ-
re ukończyli, dlatego informa-
cję wraz z listem gratulacyjnym 
przesłał Marszałek Województwa 
Łódzkiego – Pan Grzegorz Schre-
iber.

List gratulacyjny i dyplom w imie-
niu Marszałka przekazała Pani 
dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w Radomsku – Żaneta 
Łęczycka.

(MK, fot: Starostwo Powiatowe 
w Radomsku)

Region
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Pomysł na jesienny weekend? 
Złoty Potok i inne atrakcje Gminy Janów
By wykorzystać uroki pięk-

nej, jesiennej pogody, nie 
trzeba wyjeżdżać daleko. 

Moc pomysłów na udany week-
end dostarczyć może gmina Ja-
nów i atrakcje Złotego Potoku. 

Odwiedzając Złoty Potok, trafia-
my do samego serca Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Miej-
scowość położona 2 km o Janowa, 
od dawna przyciąga turystów i to 
nie tylko smakiem pstrąga, ale za-
bytkowym dworkiem i pałacem, 
Rezerwatem Parkowe, malowni-
czymi stawami. 
Oczywiście nie można mówić 
o Złotym Potoku nie wspominając 
o Zygmuncie Krasińskim, jednym 
z trójcy wieszczów, ikonie pol-

skiego romantyzmu. Słynny po-
eta spędził tu kilka miesięcy roku 
1857. Przybył tu do swojego ojca 
Wincentego. Towarzyszyła mu 
zaś żona Elżbieta i dzieci. Opuścił 
to miejsce po śmierci córeczki, 
wyjechał wówczas do Paryża i nie 
powrócił już w złotopotockie stro-
ny. Ale ślady pamięci tej wizyty 
pozostały do dziś. Romantyk na-
zwał bowiem wiele stawów, źró-
deł i ostańców. Stąd i staw Sen 
Nocy Letniej czy skała Brama 
Twardowskiego. Wapienna 
skała znajduje się w lesie przy 
drodze łączącej Siedlec z drogą 
wojewódzką nr 793 (przy dro-
dze jest niewielka zatoka, dzię-

ki czemu łatwiej zlokalizować tę 
atrakcję turystyczną). Z Bramą 
Twardowskiego wiąże się legenda 
o czarnoksiężniku Twardowskim. 
Na skale znajdują się odciski, któ-
re według tej legendy pozostawił 
diabelski kogut, startując z Twar-
dowskim na Księżyc. Utarło się 
również przeświadczenie, że pan-
na, która przejdzie przez otwór 
Bramy Twardowskiego, wkrótce 
będzie miała szansę wyjść za mąż. 

Rezerwat Parkowe z Bramą 
Twardowskiego i nie tylko

A skoro Brama Twardowskiego 
to i Rezerwat Parkowe, który 
znajduje się na terenie Parku Kra-
jobrazowego Orlich Gniazd. Re-

zerwat ma charakter leśno-krajo-
brazowy, a zarządzany jest przez 
Nadleśnictwo Złoty Potok. Został 
on utworzony we wrześniu 1957 
r. dla zachowania wzgórz wraz 
z fragmentami doliny Wiercicy, 
a także form skalnych i starodrze-
wia. W obrębie rezerwatu znajdu-
ją się liczne ostańce. Obok wspo-
mnianej Bramy Twardowskiego 
to m.in. Diabelskie Mosty (tu 
często można spotkać wspina-
czy), Skała z Krzyżem, a także 
jaskinie i schroniska (m.in. Grota 
Niedźwiedzia). We wschodniej 
części rezerwatu dwoma źródła-
mi (Źródło Elżbiety i Źródło Zyg-
munta) wypływa rzeka Wiercica. 

Jest jeszcze Źródło Spełnio-
nych Marzeń, a nad Wiercicą 
zabytkowy Młyn Kołaczew (to 
jeden z najstarszych młynów Zło-
tego Potoku). 

Muzeum im. Krasińskiego 
i Pałac Raczyńskich

Wracając jeszcze do wieszcza, 
to obowiązkowym punktem dla 
zwiedzających jest Muzeum Re-
gionalne im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Złotym Potoku, 
które otwarto w Złotym Potoku 
w 2008 r. Parterowy dworek po-
chodzi z 1829 r. i wchodzi w skład 
zespołu pałacowego. W nim eks-
ponowane są przedmioty poety, 
meble pałacowe i obrazy. Przypo-
mnijmy, że po wojnie w dworku 
Krasińskich mieszkali m.in. na-
uczyciele Technikum Rolniczego, 
które funkcjonowało w sąsiednim 
pałacu Raczyńskich. Następnie 
istniało tu Muzeum Biograficzne 
im. Zygmunta Krasińskiego, bę-
dące jednym z oddziałów Muzeum 
Częstochowskiego (1985-2007). 
Po tym jak Muzeum Częstochow-
skie zwróciło dworek skarbowi 
państwa, ten przekazał go w użyt-
kowanie samorządowi terytorial-
nemu. Po tym fakcie gmina wy-
remontowała dworek i otworzyła 
w nim właśnie Muzeum regional-
ne. W kwietniu 2008 r. otwarto 
tam wystawę stałą „Pamiątki po 
rodzinie Krasińskich ze zbiorów 
Muzeum Częstochowskiego”. 
W październiku muzeum zapra-
sza gości w weekendy od godz. 10 
do 18 (od listopada godziny się 
zmienią i zwiedzać będzie można 
od godz. 8 do 16). Bilety normalne 
kosztują 5 zł, ulgowe - 3 zł. Więcej 
o muzeum na stronie muzeum.
zlotopotockie.pl. 
Dworek sąsiaduje z Pałacem 
Raczyńskich. To reprezentacyj-
na budowla pseudoklasycystycz-
na z elementami neorenesanso-
wymi pochodząca z XIX w. Na 
miejscu obecnego pałacu od XVI 
w. istniał dwór, prawdopodobnie 
obronny, zwany „Zameczkiem”. 
Na początku XIX w. stary dwór 
popadł w ruinę i nie nadawał się 

już do zamieszkania. W połowie 
XIX w. majątek odkupił i pod-
niósł z upadku wspomniany Win-
centy Krasiński. W 1856 r. na 
jego polecenie zbudowany został 
pałac w stylu klasycystycznym, 
opisywany już dworek z 1829 r. 
przeznaczony został dla jego syna 
Zygmunta. Po jego śmierci mają-
tek odziedziczyła córka poety Ma-
ria, żona hrabiego Edwarda Alek-
sandra Raczyńskiego. Rodzina 
Raczyńskich na początku XX w. 
przebudowała pałac, nadając mu 
dzisiejszy kształt. Po 1945 r. ma-
jątek upaństwowiono, a w pałacu 
przez wiele lat mieściła się szkoła. 
Pałac ze względu na zły stan tech-
niczny, wymaga rewitalizacji. 

Pustynia Siedlecka

Będąc w tych okolicach warto za-
haczyć też o Pustynię Siedlecką, 
czyli teren jednego z dawnych wy-
robisk piasku. Obszar ten zajmuje 
30 ha. Znajduje się tutaj również 
oczko wodne z roślinami szuwa-

rowymi. Większość powierzchni 
to jednak szczere piaski, rozcią-
gające się na ok. 25 ha. Legendy 
głoszą, że nagromadzenie tam-
tejszych piachów to sprawka dia-
bła, który w tych okolicach gonił 
uciekającego na kogucie, sław-
nego czarnoksiężnika Twardow-
skiego. „Sprytny szlachcic dłu-
go zwodził władców ciemności, 
przed którymi zawsze udawało 
mu się uchodzić cało. Wreszcie 
jeden z diabłów postanowił raz 
na zawsze rozprawić się z Twar-
dowskim. Rogaty emisariusz pie-
kieł, ścigając swą ofiarę, miał już 
niemal czarnoksiężnika w garści. 
Przed uciekającym Twardowskim 
otwarły się nawet bramy piekiel-
ne. Zdawało się, że jest już zgu-
biony… Jak zwykle jednak czar-
noksiężnikowi udało się uciec, ale 
piekielny ogień spalił tutejszą zie-
mię, zamieniając ją w pustynię” - 
tak opisywana jest ona na stronie 
orlegniazda.pl, na której można 
przeczytać dużo więcej o Pustyni 
Siedleckiej. 
Po II wojnie światowej stworzono 
tu piaskownię, czynną do lat 60. 
Od 13 września, w Muzeum Re-
gionalnym im. Zygmunta Krasiń-
skiego w Złotym Potoku,możemy 
podziwiać pięknie przygotowaną 
wystawę „Wrześniowym szlakiem 
7 Dywizji Piechoty. Bitwa pod Ja-
nowem 1939”. Wystawa zorgani-
zowana jest przez Muzeum Regio-
nalne w Złotym Potoku, Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w 
Katowicach oraz Stowarzyszenie 
Historyczne Reduta Częstocho-
wa. 
(AK, fot. I. Bartkowiak, M. Ska-
bek)
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Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej 
dla osób powyżej 30 roku życia - RPO WSL - Koniecpol

Gminne Centrum Pracy 
w Koniecpolu infor-
muje, że otwiera nabór 

wniosków o dofi nansowanie 
podjęcia działalności gospo-
darczej w ramach projektu 
pn. „Aktywizacja osób bezro-
botnych w wieku 30+ zareje-
strowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Częstocho-
wie (IV)” współfi nansowa-
nego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego 
na lata 2014- 2020, Oś Prio-
rytetowa VII, Działanie7.2.

Maksymalna kwota dofi nanso-
wania podjęcia działalności go-

spodarczej wynosi 16.000,00 zł.

Wniosek o dofi nansowanie pod-
jęcia działalności gospodarczej 
należy złożyć na druku z logo Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego - RPO WSL. Do wniosku 
bezrobotny ubiegający się o środ-
ki składa wymagane załączniki.

Osoby, których dotyczy nabór 
wniosków:
Nabór dotyczy osób bezrobotnych 
powyżej 30 roku życia, należą-
cych do co najmniej jednej z po-
niższych kategorii: 
• osoby 50 lat i więcej 
• osoby z niepełnosprawno-

ściami 
• osoby długotrwale bezrobot-

ne 
• osoby o niskich kwalifi ka-

cjach 
• kobiety 
• a także należących do po-

zostałych grup określonych 
w „Wytycznych w zakre-
sie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS 
w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020” tj.: 

• imigranci oraz reemigranci 
• osoby odchodzące z rolnic-

twa i ich rodziny 
• mężczyźni w wieku 30-49 

lat nie należący do żadnej 
z w/w kategorii. 

Udział w projekcie zapewnio-
ny zostanie również byłym 
uczestnikom projektów z za-
kresu włączenia społecznego, 
realizowanego w ramach celu 
tematycznego 9 w RPO, speł-
niających założenia projektowe.

O jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej 
w ramach projektu RPO WSL 
może ubiegać się osoba, która 
jest zarejestrowana w Gmin-
nym Centrum Pracy w Koniec-
polu jako bezrobotna minimum 
7 dni licząc od dnia rejestracji.

Nie dopuszcza się możliwo-
ści powrotu do projektu „Ak-
tywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie (IV)” osób, któ-
re były już jego uczestnikami.

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 dofi -
nansowania na podjęcie działal-
ności gospodarczej , w związku 
z koniecznością spełnienia wy-
mogów dotyczących rekrutacji 
do projektu proszone są przed 
złożeniem wniosku o kontakt 
telefoniczny ze swoim Doradcą 
Klienta (z uwzględnieniem poko-
ju, do którego się zgłaszają). Do-
radca w trakcie rozmowy telefo-
nicznej 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. 

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z defi nicją Komisji Eu-
ropejskiej i na potrzeby realizacji 
projektów współfi nansowanych 
ze środków UE za osobę długo-
trwale bezrobotną w przypadku 
osób kwalifi kujących się do pro-
jektu tj. powyżej 30 roku życia, 
uznaje się osobę bezrobotną nie-
przerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy. Do okresu bezro-
bocia zalicza się również okres 
pozostawania bez pracy przed 
rejestracją w urzędzie pracy.

Zgodnie z Międzynarodową Stan-
dardową Klasyfi kacją Kształcenia 
(ISCED) za osobę bezrobotną 
o niskich kwalifi kacjach uznaje 
się osobę, która posiada wykształ-
cenie na poziomie od 1 do 3 tj.: 
• osoby z wykształceniem pod-

stawowym (ISCED 1); 
• osoby z wykształceniem śred-

nim I stopnia - gimnazjum 
(ISCED 2); 

• osoby z wykształceniem na 
poziomie ponadgimnazjal-
nym - liceum, technikum, 
szkoła zawodowa (ISCED 3). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020: 
• imigranci to osoby nieposia-

dające polskiego obywatel-

stwa, przybyłe lub zamierza-
jące przybyć do Polski w celu 
osiedlenia się ( zamieszkania 
na stałe) lub na pobyt czaso-
wy i zamierzający wykonywać 
lub wykonujący pracę na te-
rytorium Polski, 

• reemigranci to obywatele 
Polski, którzy przebywali 
za granicą Polski przez nie-
przerwany okres co najmniej 
6 miesięcy, którzy zamierzają 
powrócić do Polski lub którzy 
przebywają na terenie Pol-
ski nie dłużej niż 6 miesięcy 
przed przystąpieniem do pro-
jektu i deklarują chęć pod-
jęcia zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej na teryto-
rium Polski, 

• osoby odchodzące z rolnic-
twa i ich rodziny to osoby 
podlegające ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu na 
podstawie ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników 
(KRUS), zamierzający podjąć 
zatrudnienie lub inną dzia-
łalność pozarolniczą, objętą 
obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego na podstawie 
ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (ZUS), 

• byli uczestnicy projektów re-
alizowanych w ramach celu 
tematycznego 9 w RPO z za-
kresu włączenia społecznego 
to osoby, którym udzielone 
zostało wsparcie w zakresie 
integracji społecznej. Projek-
ty w ramach CT9 realizowane 
są m.in. przez MOPS-y, GO-
SPS-y, CIS-y. 

(PUP Częstochowa)



gazetaregionalna.com10 NR 71 Piątek 23 października 2020Praca

3353

3354REKLAMA

REKLAMA

Rząd wprowadził postojowe i zwolnienie ze składek 
dla branży turystycznej
Od 15 października ko-

lejni przedsiębiorcy 
mogą wnioskować do 

ZUS o wsparcie w ramach 
Tarczy Turystycznej. Nowe 
przepisy wprowadzają trzy 
formy wsparcia dla przedsta-
wicieli branży turystycznej, 
estradowej i wystawienni-
czej. Wnioski można składać 
przez Platformę Usług Elek-
tronicznych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorcy będą mogli sko-
rzystać ze zwolnienia z opłacania 
składek za lipiec, sierpień i wrze-
sień. Prawo do tej formy pomocy 
będzie przysługiwało płatnikom 
sektora turystycznego, hotelar-

skiego, organizacji i obsługi tar-
gów, konferencji, wystaw.
Warunkiem uzyskania zwolnienia 
jest m.in. prowadzenie działal-
ności przed 30 czerwca 2020 r. 
Należy również wykazać 75 proc. 
spadek przychodów w porów-
naniu z miesiącami z 2019 roku 
(porównujemy pierwszy miesiąc 
z wniosku z analogicznym z mie-
siącem 2019 r.). Wnioski o zwol-
nienie można składać do końca 
listopada.
Prowadzący fi rmy będą mogli 
wnioskować także o świadcze-
nie postojowe. Prawo do niego 
uzyskają osoby, które prowadzą 
działalność jako agenci tury-
styczni i przewodnicy turystycz-
ni. W przypadku agentów tury-

stycznych warunkiem otrzymania 
środków (2080 zł) będzie rozpo-
częcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej przed 1 kwietnia 
2020.
Ponadto przedsiębiorcy będą mu-
sieli odnotować przestój w pro-
wadzeniu biznesu w następstwie 
wystąpienia COVID-19. Nie mogą 
też podlegać ubezpieczeniom spo-
łecznym z innego tytułu, chyba że 
podlegają ubezpieczeniom eme-
rytalnym i rentowym z tytułu pro-
wadzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą speł-
nić przewodnicy turystyczni. 
W ich przypadku działalność po-

winna mieć charakter sezonowy 
i w 2019 r. być wykonywana przez 
okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. 
O pomoc mogą ubiegać się prze-
wodnicy, którzy zawiesili działal-
ność gospodarczą, ale po 31 sierp-
nia 2019 roku.

Tarcza wprowadza również do-
datkowe świadczenie postojo-
we. Na taką pomoc mogą liczyć 
prowadzący działalność, którzy 
wcześniej już otrzymali posto-
jowe. Prawo do dodatkowego 
świadczenia będzie przysługiwało 
przedsiębiorcom, sektora tury-
stycznego, hotelarskiego, orga-
nizacji i obsługi targów, konfe-
rencji. Chodzi m.in. o transport 

turystyczny, wystawianie i wystę-
powanie w przedstawieniach te-
atralnych czy prowadzenie dysko-
tek, salonów gier elektronicznych, 
jarmarków.

Wnioskującym o to świadczenie 
mogą być osoby, jeśli uzyskały 
przychód z działalności w mie-
siącu (poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku), niższy co naj-
mniej o 75 proc. w stosunku do 
przychodu uzyskanego w tym 
samym miesiącu w 2019 r. Do-
datkowe świadczenie postojowe 
przysługuje nie więcej niż trzy-
krotnie.

(Źródło: gov.pl)
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Sztachety metalowe na ogrodzenie – wady i zalety
Metalowe ogrodzenia 

należą aktualnie do 
najpopularniejszych. 

Można je spotkać zarówno 
na osiedlach domów jedno-
rodzinnych, jak i przy obiek-
tach przemysłowych, garażach 
bądź działkach – zarówno tych 
budowlanych, jak i rekreacyj-
nych. Szeroki wybór ogrodzeń 
metalowych pozwala nam na 
dopasowanie danego modelu 
do stylu naszego domu. Jed-
nym z trwalszych rozwiązań 
są sztachety metalowe, które 
sprawdzą się zdecydowanie 
lepiej niż te tradycyjne, drew-
niane. Czy zatem warto zde-
cydować się na wybudowanie 
takiego płotu?

Rodzaje ogrodzeń metalowych
Decydując się na ogrodzenie 
z metalu, mamy do wyboru kilka 
możliwości. Wiele zależy nie tylko 
od estetyki, ale także dostępnego 
budżetu oraz czasu, jaki możemy 
przeznaczyć na wykonanie takie-
go płotu.
Ogrodzenie z siatki
Najprostszy i jednocześnie naj-
tańszy typ ogrodzenia metalowe-
go. Być może nie prezentuje się 
wyjątkowo estetycznie, jednak 
posiada wiele zalet, które spra-
wiają, że wciąż jest chętnie wyko-
rzystywane, szczególnie w przy-
padku zabezpieczenia działek. 
Siatkę można w każdej chwili 
zdemontować i przenieść w inne 
miejsce, dlatego nie musi pełnić 
funkcji trwałego ogrodzenia, a je-
dynie tymczasowego. Choć może 
nie wydawać się zbyt solidna, po-
prawnie zamontowana przetrwa 
w nienaruszonym stanie nawet 
przez kilkanaście lat. Do budowy 
takiego płotu wykorzystuje się 
sztachety umocowane w ziemi. 
Jeśli wykorzystamy do tego drut 
o dużej grubości i zastosujemy 

niewielkie oczka, to konstrukcja 
stanie się bardziej wytrzymała 
i odporna na uszkodzenia me-
chaniczne. Siatka powinna być 
oczywiście pokryta powłoką chro-
niącą przed korozją, można ją też 
pomalować na dowolny kolor, by 
dopasować do naszych preferen-
cji.
Ogrodzenie metalowe kute
Zdecydowanie najbardziej ele-
ganckie, a przez to i drogie. Wy-
konuje się je zazwyczaj ze stali i to 
w dowolnym wzorze – zazwyczaj 
klient przedstawia indywidualny 
projekt, w pełni dostosowany do 
jego potrzeb. Ich ogromną za-
letą jest z pewnością solidność. 
Zapewniają dużą ochronę przed 
włamywaczami, są masywne 
i stabilne, więc trudno je uszko-
dzić, nawet silnymi uderzeniami. 
Zazwyczaj są pokryte szczelną 
warstwą ocynku, co sprawia, że 
stają się odporne na korozję i nie 
musimy specjalnie zawracać so-
bie głowy ewentualną renowacją. 
Niestety należy pamiętać, że ogro-
dzenia metalowe kute są bardzo 
ciężkie, a przez to mogą sprawiać 
trudności podczas zamontowa-
nia. By ich ciężar nie sprawił, że 
płot zacznie zapadać się w ziemi, 
przed rozpoczęciem montażu na-
leży przygotować trwałą podmu-
rówkę, która zapewni odpowiedni 
fundament.
Ogrodzenie stalowe panelowe
Konstrukcje takich ogrodzeń są 
wykonywane ze starannie przy-
gotowywanych, stalowych pane-
li, które koniecznie muszą być 
pokryte warstwą zapobiegającą 
korozji. Są znacznie lżejsze niż 
płoty metalowe kute, dzięki cze-
mu montaż przebiega szybciej 
i sprawniej. Jednocześnie nie 
można im odmówić trwałości. Za-
pewnią nie tylko doskonałą ochro-
nę posesji przed włamywaczami, 
ale także nie uszkodzą się pod 

wpływem trudnych warunków 
atmosferycznych. Ogrodzenia 
stalowe panelowe mogą posiadać 
różne zdobienia, co pozwala na 
indywidualne dostosowanie do 
preferencji klienta. Tego typu pło-
ty są najczęściej wykorzystywane 
do ogrodzenia nowoczesnych bu-
dowli, ponieważ wyglądają bar-

dzo estetycznie, a jednocześnie 
zapewniają właścicielom odpo-
wiedni poziom bezpieczeństwa.
Ogrodzenie ze sztachet
Tutaj możemy wyróżnić szta-
chety drewniane i metalowe – i to 
właśnie tym drugim poświęcimy 
większą uwagę.
Sztachety metalowe na ogro-
dzenie – zalety
Niegdyś to drewno było mate-
riałem wiodącym, jeśli chodzi 
o wykonywanie sztachet na płot. 
Ponieważ wciąż na rynku do-
staniemy wiele wzorów takiego 
ogrodzenia, nadal jest chętnie 
wykorzystywane przez właścicieli 
domów. Sztachety drewniane nie 
mogą się jednak równać ze szta-
chetami metalowymi. Chociaż są 
na pewno tańsze, to jednak ich 
trwałość nie będzie nawet w po-
łowie tak duża, jak w przypadku 
ogrodzenia metalowego.
Sztachety metalowe na ogrodze-
nie to materiał bardzo uniwersal-
ny, który można doskonale przy-
stosować do swoich potrzeb. Z ich 
pomocą można z powodzeniem 
zmontować ogrodzenie z bramą 
wjazdową i dużą liczbą uskoków. 
Nie ma też większego znaczenia, 
w jakim stylu został utrzymany 
nasz dom. Metalowe sztachety 
wyglądają bardzo estetycznie, 
czasem do złudzenia przypomi-
nając właśnie drewno, ponadto 
można je pomalować na dowolny 
kolor.
Montaż sztachet metalowych nie 
sprawia większych trudności. 
Można je mocować do słupków 
metalowych bądź murowanych. 
Do łączenia poszczególnych ele-
mentów wykorzystujemy śruby, 
nity lub obejmy.
Może się wydawać, że metalowe 
sztachety, ponieważ są wykony-
wane z blach ocynkowanych, nie 
są zbyt odporne na uszkodzenia. 
Tymczasem tworzą bardzo solid-
ną, wytrzymałą konstrukcję, któ-
rej nie naruszą szkodliwe warunki 
atmosferyczne. Drewniane szta-
chety mogą się łamać, a w przy-
padku użycia metalowych nie mu-
simy się o to obawiać.
Sztachety metalowe na ogro-
dzenie – wady

Jeśli planujemy wykonanie ogro-
dzenia ze sztachet metalowych, 
musimy pamiętać, by wybrać ta-
kie, które są pomalowane emulsją 
zapobiegającą korozji. W prze-
ciwnym wypadku szybko możemy 
zobaczyć na płocie nieestetyczne 
ubytki, które będą się powiększa-
ły z biegiem czasu.

Na pewno musimy też wziąć pod 
uwagę cenę. Ogrodzenie drewnia-
ne będzie kosztowało zdecydowa-
nie mniej, choć na przestrzeni lat 
może się okazać, że będzie wyma-
gało renowacji. Metalowe szta-
chety są droższe, ale kwestię kosz-
tów minimalizuje ich trwałość.
Czyszczenie i renowacja ogro-
dzenia metalowego
Jeżeli już zdecydowaliśmy się 
na metalowe ogrodzenie, bardzo 
istotną kwestią będą sposoby jego 
czyszczenia oraz renowacji. Są 
to zabiegi konieczne, ponieważ 
przedłużają jego żywotność i za-
pobiegają trwałym i poważnym 
uszkodzeniom.
Ogrodzenia metalowe każdego 
dnia wystawiane są na szereg bar-
dzo niebezpiecznych warunków 
atmosferycznych, które prowadzą 
do korozji metalu. Odrdzewianie 
oraz pomalowanie farbami anty-
korozyjnymi to kwestie, których 
nie powinno się bagatelizować. 

Odpowiednia konserwacja me-
talowego ogrodzenia uchroni je 
przed rdzą, która ma tendencje 
do występowania w ciągu 3-4 lat 
od momentu zamontowania.
Jeżeli przystępujemy do renowa-
cji skorodowanego ogrodzenia, 
pierwszym zabiegiem powinno 
być dokładne oczyszczenie po-
wierzchni. W przeciwnym wypad-
ku, nałożona farba antykorozyjna 
może zwyczajnie odpaść. Etapem 
kolejnym będzie odtłuszczanie 
całej powierzchni, czego dokonu-
je się przy pomocy rozpuszczal-
nika. Dopiero wówczas należy 
przejść do malowania właściwe-
go. Dla osiągnięcia najlepszego 

efektu, renowacja powinna być 
powtarzana cyklicznie co dwa lub 
trzy lata.
Przyczyny rdzewienia ogro-
dzenia
Główna przyczyna, dla której 
ogrodzenie metalowe ulega pro-
cesowi rdzewienia leży po stronie 
materiału, z którego jest ono wy-
konane. Stal jest surowcem, który 
jest wybitnie podatny na korozję, 
a wszelkie powłoki zabezpiecza-
jące ulegają ścieraniu z upływem 
czasu. Aby proces korozji się roz-
począł, wystarczy tak naprawdę, 
żeby w jednym punkcie powstało 
zarysowanie na warstwie ochron-
nej.
Wszelkie farby zabezpieczające 
metal ulegną przedawnieniu po 
paru latach i zaczną się złusz-
czać, pękać itp. Korozji sprzyja 
dodatkowo woda deszczowa oraz 
wilgoć, a jak dobrze wiadomo, 
ogrodzenie wystawione jest stale 
na wszelkiego rodzaju warunki 
atmosferyczne. Należy zwrócić 
uwagę, że w terenach nadmor-
skich korozja będzie zjawiskiem 
bardziej powszechnym, ze wzglę-
du na obecność soli w środowi-
sku.
Sposoby na odnowienie meta-
lowego ogrodzenia
Jeżeli przyjdzie nam walczyć 
z rdzą oraz zabezpieczyć po-
nownie ogrodzenie na kolejne 
lata, istnieje parę sprawdzonych 
i efektywnych sposobów.
Renowacja generalna ogro-
dzenia metalowego
Pierwszym i najbardziej drastycz-
nym sposobem jest doszczętne 
zdarcie rdzy wraz z resztkami 
starej farby, do momentu aż po-
zostanie surowy metal. W tej 
metodzie ważne jest, aby nie po-

zostawić nawet najdrobniejszych 
skupisk rdzy, inaczej cały proces 
pójdzie na marne.
Całą powierzchnię należy wów-
czas zabezpieczyć preparatem 
antykorozyjnym, co pozwoli 
zneutralizować to, czego nie uda-
ło się usunąć. Tak przygotowane 
ogrodzenie pozostaje już tylko po-
malować farbą podkładową oraz 
farbą dekoracyjną do metalu. Ten 
sposób czyszczenia i renowacji 
jest bardzo czasochłonny, dlate-
go zaleca się stosować go tylko 
w przypadku bardzo zniszczo-
nych, starych powłok.

(red, fot. pixabay)
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Przydomowa oczyszczalnia ścieków - czy warto w nią inwestować?
Przydomowe oczyszczalnie 

ścieków cieszą się nad Wi-
słą coraz większą popular-

nością. Dzieje się tak głównie 
dlatego, że jest to inwestycja 
niezwykle tania w utrzyma-
niu i wymaga niedużych na-
kładów finansowych na start.  

Zakup i montaż przydomowej 
oczyszczalni o przepustowości 
około 1m3 na dobę, wynosi zale-
dwie kilkanaście tysięcy, a średni 
roczny koszt utrzymania tej in-
stalacji to zaledwie 300-400 zło-
tych. Biorąc pod uwagę obecne 
stawki za wywóz szamba, jest to 
inwestycja, która potrafi nam się 
zwrócić już po 2-3 latach, a póź-
niej mamy z niej czyste oszczęd-
ności. Co ciekawe na inwestycje 
tego typu możemy uzyskać spore 
dofinansowanie z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej lub funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 
Wysokość kwoty dofinansowania 
określa jednostka samorządowa, 
o może ona nawet sięgać 80% 
wartości inwestycji. W takiej sy-
tuacji nasza przydomowa oczysz-
czalnia ścieków zwróci się nam 
już po kilku miesiącach.
Istnieje kilka rodzajów przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
Decydując się na tę inwestycję, 

możemy wybrać zbiornik z dre-
nażem rozsączającym, z filtrem 
piaskowym lub gruntowo-roślin-
nym, ze złożem biologicznym albo 
z komorą osadu czynnego. Zanie-
czyszczenia wody usuwane są 
mechanicznie, chemicznie i bio-
logicznie. Najpierw nasz przydo-
mowy system oddziela zanieczysz-
czenia od wody poprzez opadanie 
składników ciężkich. W dalszym 
etapie zachodzą biochemiczne 

procesy rozkładu zanieczyszczeń. 
To, co nie ulega rozkładowi, musi 
być okresowo usuwane z nasze-
go zbiornika - zwykle wystarczy 
dodawać biopreparaty przyspie-
szającego rozkład nieczystości. 
W zbiorniku mimo wszystko będą 
powstawać osady, dlatego należy 
pamiętać o czyszczeniu i serwisie 
raz na 2-3 lata.

Zbiornik oczyszczalni przydomo-
wej jest zwykle nieduży i zajmu-
je niewiele miejsca na posesji. 
Idealnym miejscem jest płaski, 
rozległy teren z niskim pozio-
mem wód gruntowych i dobrze 
przepuszczalnym gruntem. Przy-
domowa oczyszczalnia ścieków 
rozsącza nieczystości komunalne 
pod powierzchnią gruntu lub od-
prowadza je do pobliskich cieków 
wodnych. Jak to wygląda od stro-
ny prawnej? Jeżeli przygotowuje-
my się do budowy przydomowej 
oczyszczalni, która będzie miała 
wydajność mniejszą niż 7,5 metra 
kwadratowego na dobę, wystar-
czy, że zgłosimy chęć jej wyko-
nania w starostwie powiatowym 
- nie ma konieczności starania się 

o pozwolenie na budowę. Od zgło-
szenia mamy dwa lata na realiza-
cję zadania, a do budowy możemy 
przystąpić już po 3 tygodni od po-
informowania urzędu.
Budowa przydomowej oczyszczal-
ni ścieków niesie za sobą wiele 
korzyści. Nie tylko w perspekty-
wie lat zaoszczędzimy sporo pie-
niędzy na wywozie szamba, ale 
także nasze gospodarstwo domo-
we będzie znacznie bardziej przy-
jazne środowisku. Mamy nadzie-
ję, że w najbliższych latach będzie 
obserwować stale rosnący trend 
budowlany dotyczący tego typu 
instalacji, gdyż skorzystać na tym 
możemy wszyscy - zarówno jako 
mieszkańcy, jak i społeczeństwo. 
(red, fot. pixabay)
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Kampania Bezpieczeństwo 
bez barier nadal trwa

Sprawdź światła w samochodzie, jedź 
bezpiecznie „Bezpieczeństwo bez barier” 

to akcja której głównym za-
łożeniem jest poprawa bez-

pieczeństwa osób z niepełno-
sprawnością i zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na trudności 
na drodze, z którymi się bo-
rykają. Pośpiech, brak zacho-
wywania ostrożności, a także 
łamanie przepisów o ruchu 
drogowym sprawiają, że osoby 
te szczególnie narażone są na 
niebezpieczeństwa na drodze. 

Pełnosprawni uczestnicy ruchu 
drogowego często zapominają, iż 
w ruchu drogowym uczestniczy 
również grupa osób nie w pełni 
sprawnych ruchowo, z ograni-
czeniami sensorycznymi, zmy-
słowymi, intelektualnymi, a tak-
że osoby starsze. Pośpiech, brak 
cierpliwości i wrażliwości, brak 
zachowywania ostrożności, a tak-
że łamanie przepisów o ruchu 
drogowym sprawiają, że osoby te 
szczególnie narażone są na nie-

bezpieczeństwa na drodze ze stro-
ny sprawnych uczestników ruchu.
W ramach trwającej kampa-
nii organizowanej przez Wy-
dział Ruchu Drogowego KMP 
w Częstochowie we współpracy 
z Związkami Zawodowymi i Fun-
dacją Eltrox Razem Bezpieczniej 
w Międzynarodowy Dzień Białej 
Laski, który jest świętem osób 
niewidomych i niedowidzących, 
policjantki z ruchu drogowego 
m.in. prowadzą działania profi-
laktyczne w formie kolportażu 
ulotek oraz plakatów, rozmawiają 
z mieszkańcami naszego miasta 
i informują o założeniach kam-
pani. Podczas obsługi zdarzeń 
drogowych funkcjonariusze ru-
chu drogowego również promują 
akcje wręczając uczestnikom bro-
szury informacyjne.
Policja częstochowska przypo-
mina, że każdy uczestnik ruchu 
powinien czuć się na drodze bez-
piecznie.
(Źródło: KMP Częstochowa)

W ramach ogólno-
polskiej kampanii 
„Twoje światła – Na-

sze bezpieczeństwo” policjan-
ci drogówki tłumaczą uczest-
nikom akcji, jak ważna jest 
w okresie jesienno-zimowym 
dobra widoczność na drodze. 
Jesień to trudny czas dla wszyst-
kich użytkowników dróg. Opa-
dy deszczu, mgły oraz pokryta 
liśćmi nawierzchnia to czynniki 
znacznie utrudniające warunki 
drogowe. Dodatkowo wcześniej 
zapadający zmrok, mocno ogra-
nicza widoczność. Szczególnie 
w tym okresie bezpieczeństwo 
na drodze zależy w dużej mierze 
od samych kierowców. Znaczny 
wpływ ma także stan techniczny 
pojazdów. Wielu kierowców nie 
pamięta o tym, że trzeba przetrzeć 
reflektory, gdy są brudne lub wy-
mienić żarówki w przypadku ich 
przepalenia. Niewielu pamięta 
jednak o tym, że trzeba również 
ustawić światła pod odpowiednim 
kątem. W okresie jesienno-zimo-
wym często przez złe ustawienie 
świateł można spowodować ośle-
pienie innych uczestników ruchu 
albo zbyt późno dostrzec pieszego 
lub przeszkodę na drodze.
Policja przypomina, że w myśl art. 

51 kodeksu drogowego, kierujący 
pojazdem jest obowiązany uży-
wać świateł mijania podczas jazdy 
w warunkach normalnej przejrzy-
stości powietrza:
• w czasie od świtu do zmierz-

chu w warunkach normalnej 
przejrzystości powietrza, za-
miast świateł mijania, kieru-
jący pojazdem może używać 
świateł do jazdy dziennej;

• w czasie od zmierzchu do świ-
tu, na nieoświetlonych dro-
gach, zamiast świateł mijania 
lub łącznie z nimi, kierujący 
pojazdem może używać świa-
teł drogowych, o ile nie oślepi 
innych kierujących albo pie-
szych poruszających się w ko-
lumnie. Kierujący pojazdem, 
używając świateł drogowych, 
jest obowiązany przełączyć 
je na światła mijania w razie 

zbliżania się: pojazdu nadjeż-
dżającego z przeciwka, przy 
czym jeżeli jeden z kierują-
cych wyłączył światła drogo-
we - drugi jest obowiązany 
uczynić to samo; do pojazdu 
poprzedzającego, jeżeli kie-
rujący może być oślepiony, 
do pojazdu szynowego lub 
komunikacji wodnej, jeżeli 
poruszają się w takiej odle-
głości, że istnieje możliwość 
oślepienia kierujących tymi 
pojazdami;

• na drodze krętej, oznaczo-
nej odpowiednimi znakami 
drogowymi, kierujący pojaz-
dem może używać przednich 
świateł przeciwmgłowych 
od zmierzchu do świtu, rów-
nież w warunkach normalnej 
przejrzystości powietrza. 

(Źródło: KMP Częstochowa)
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Siatkarki KS Częstochowianki jadą 
do dalekiego Krosna po 3 punkty 

Zwycięstwo Siatkarzy Eco Team AZS

Dwie wygrane w jeden weekend

KS Częstochowianka w mi-
niony weekend pokonała 
PWSZ Tarnów 3:1, a już 

w sobotę częstochowskiej siat-
karki jadą do dalekiego Krosna 
po kolejne zwycięstwo w 1 lidze.  
Po 3 kolejkach KS Częstocho-
wianka miała na koncie tylko  
4 punkty. Po ostatnim spotkaniu 
z Państwowa Wyższą Szkołą Za-
wodową z Tarnowa podopiecz-
ne trenera Andrzeja Stelmacha 
wzbogaciły się o kolejne zwycię-
stwo w 1 lidze i o kolejne 3 punk-
ty, których mają już 7.
Siatkarki Częstochowianki dość 
pewnie wygrały pierwszą partię. 
Podobnie było w drugiej. Gdy wy-
dawało się, że gospodynie pewnie 

wygrają 3:0, rywalki zdołały zwy-
ciężyć w trzecim secie i zrobiło 
się 2:1. Na szczęście po zaciętej 
czwartej partii Częstochowianka 
wygrała swojego trzeciego seta 
w meczu i całe spotkanie 3:1.
W piątej kolejce częstochowskie 
siatkarki mają jechać do dalekie-
go Krosna na mecz z Karpatami. 
Rywalki w 3 rozegranych meczach 
nie zdobyły nawet punktu. Dlate-
go Częstochowianka będzie zde-
cydowanym faworytem spotkania 
i z Podkarpacia powinna wrócić 
„bogatsza” o 3 ligowe punkty.
KS Częstochowianka Często-
chowa – PWSZ Tarnów 3:1 
(25:18, 25:18, 22:25, 25:21)
(AK)

Gładkim zwycięstwem 
3:0 siatkarzy Eco Team 
AZS Stoelzle zakoń-

czył się wtorkowym mecz 
2 ligi z Politechniką Opole.  

We wtorek w hali HSC przy  
ul. Żużlowej siatkarze Eco Team 
AZS Stoelzle odrabiali 2-ligowe 
zaległości. Podopieczni trenera 
Wojciecha Pudo, którzy mieli na 
koncie dwie wygrane i komplet 6 
punktów podejmowali Politech-
nikę Opole, która w trzech spotka-
niach wygrała tylko jednego... seta.  
Na boisku też nie było za dużo 

walki. W pierwszym i drugim se-
cie gospodarze wygrali do 16 i 18. 
W trzeciej partii było 25:21.
Mecz z Politechniką był doskona-
łą okazją do gry dla nominalnych 
rezerwowych czy też wyróżniają-
cych się juniorów. 
Kolejny mecz w 2 lidze często-
chowscy siatkarze mieli rozegrać 
ze Startem Namysłów w najbliż-
szy weekend, ale spotkanie zosta-
ło przeniesione na 8 listopada. 
Eco Team AZS Stoelzle Czę-
stochowa – AZS Politechnika 
Opole 3:0 (25:16, 25:18, 25:21)
(AK)

Tenisistki stołowe Bebet-
to UJD AZS miały bar-
dzo udany weekend. 

W piątek i w niedzielę wygrały 
swoje mecze w kobiecej eks-
traklasie tenisa stołowego, 
a już w niedzielę podejmują 
Polmlek Lidzbark Warmiński.  

Zawodniczki Bebetto UJD AZS 
w miniony piątek pokonały u sie-
bie wicemistrza Polski AZS UE 
Wrocław 3:1 oraz wywiozły bar-
dzo cenne zwycięstwo z Socha-
czewa, gdzie wygrały z SKTS 3:2!
W meczu z AZS UE w pierwszym 
pojedynki dnia wygrała Tetiana 
Bilenko, która choć przegrywa-
ła już 0:2 w setach z Katarzyną 
Węgrzyn, ostatecznie pokonała 
ją 3:2! W drugiej odsłonie meczu 
Roksana Załomska przegrała z in-
dywidualną mistrzynią Polski Na-
talią Bajor 0:3. W trzecim meczu 
Sandra Wabik ograła mistrzynię 
Europy juniorek Annę Węgrzyn 
3:2. Kropkę nad i postawiła Bi-
lenko, która w trzech setach od-
prawiła Bajor i zapewniła często-

chowskiej drużynie zwycięstwo 
w meczu 3:1.
Mecz w Sochaczewie był jeszcze 
bardziej zacięty. Dwa pojedynki 
wygrała Tetiana Bilenko, która 
pokonała Magdalenę Sikorską 3:0 
i Irinę Ciobanu 3:1, a najważniej-
szą piątą partię dnia wygrała Rok-
sana Załomska, która przy stanie 
2:2 w meczu pokonała Sikorską 
3:1 i zapewniła częstochowskiej 
drużynie zwycięstwo 3:2. 
Spotkanie nie układało się jednak 
po myśli częstochowianek. Pierw-
szy mecz przegrała Załomska 
z Ciobanu 0:3. Do remisu dopro-
wadziła Bielenko, ale po trzeciej 
partii było 2:1 dla tenisistek sto-
łowych z Sochaczewa, bo Daria 
Łuczakowska pokonała Sandrę 
Wabik 3:1. Na szczęście czwar-
ty pojedynek wygrała Bielenko, 
a piąty Załomska. 
W kolejnym spotkaniu Bebetto 
UJD AZS w niedzielę podejmo-
wać będzie Polmlek Lidzbark 
Warmiński. Mecz odbędzie się 
w hali ACS, ale bez udziału pu-
bliczności. (AK)

W hicie kolejki Raków pokonał w Zabrzu 
Górnika i jest nadal liderem Ekstraklasy!

Skra podejmuje w sobotę GKS Katowice

Piłkarze Rakowa Często-
chowa cały czas prezen-
tują świetną formę i za-

skakują piłkarską Polskę. 
W miniony weekend pokonali 
w Zabrzu Górnika. W spo-
tkaniu wicelidera i lidera 
wygrał Raków 3:1 i obronił 
pierwsze miejsce w tabe-
li PKO BP Ekstraklasy. A już 
w niedzielę częstochowia-
nie podejmują Stal Mielec.  

Spotkanie drugiego w tabeli Gór-
nika i lidera Rakowa z Częstocho-
wy kibice nazywali hitem jesieni. 
I tak było. Piłkarze obu drużyn 
stworzyli piękne widowisko z kil-
koma zdobytymi bramkami.
Spotkanie idealnie ułożyło się dla 
gospodarzy. Częstochowscy pił-
karze mentalnie byli chyba jesz-
cze w szatni, bo już w 4. minucie 
gola głową dla Górnika zdobył po 
wrzutce z prawej strony Bartosz 
Nowak.
Ale strata bramki podziałała na 
piłkarzy lidera jak płachta na 
byka… Już 5. minut później w do-
brej sytuacji znalazł się nowy na-
bytek Rakowa Oskar Zawada… 

Wyrównanie padło w 21. minu-
cie. Autorem gola dla Rakowa 
był Ivan Lopez Alvarez. Chwilę 
później piłkę do bramki Górnika 
skierował Zawada, ale sędziowie 
zasygnalizowali spalonego. W ko-
lejnej akcji goście mogli znowu 
zdobyć gola, ale zabrakło precy-
zji…
Udało się na szczęście w 31.minu-
cie. David Tijanić wyszedł na czy-
stą pozycję i technicznym strza-
łem zdobył drugiego gola! Pięć 

minut później gospodarze cieszyli 
się z wyrównania po strzale Je-
susa Jimeneza, ale analiza VAR 
wykazała, że bramka nie mogła 
zostać uznana! Raków nadal pro-
wadził 2:1 i utrzymał ten wynik do 
przerwy.
Lider z Częstochowy w drugiej od-
słonie meczu chciał potwierdzić, 
że nie przez przypadek jest na 
pierwszym miejscu. W 52. minu-
cie było już 3:1 dla Rakowa. Swoją 
drugą bramkę strzelił Ivan Lopez 
Alvarez, który wykorzystał błąd 
w szeregach defensorów Górnika.
Mając dwubramkowe prowadze-
nie podopieczni trenera Marka 
Papszuna kontrolowali wydarze-

nia na boisku i nie dali zaskoczyć 
się gospodarzom. Raków wygrał 
piąty mecz w sezonie i po 7 kolej-
kach z 16 punktami obronił pozy-
cję lidera w Ekstraklasie! Z takie-
go obrotu sprawy cieszą się kibice 
Rakowa, którzy nigdy wcześniej 
nie mieli takiej sytuacji…
Kolejny mecz Raków rozegra 
w niedzielę o godz. 15 w Bełcha-
towie. Podopieczni trenera Mar-
ka Papszuna podejmować będą 
Stal Mielec. Rywale w 7 kolejkach 

wywalczyli tylko 5 punktów i do 
prowadzącego w tabeli Rakowa 
tracą aż 11 oczek. Kibice Rakowa 
nie wyobrażają sobie innego wy-
niku jak tylko pewne zwycięstwo 
czerwono-niebieskich. Wygrana 
Rakowa. 
Górnik Zabrze – Raków Czę-
stochowa 1:3 (1:2)
Bramki: 1:0 Nowak (4.), 1:1 Ivan 
Lopez Alvarez (21.), 1:2 Tijanic 
(31.), 1:3 Ivan Lopez Alvarez (52.)
Raków: Szumski – Wilusz, Petra-
sek, Piątkowski, Kun, Sapała, Po-
letanović, Tijanić (75. Lederman), 
Tudor (91. Bartl), Lopez Alvarez, 
Zawada (75. Gutkovskis).
(AK)

Piłkarze Skry Częstocho-
wa w sobotę na stadio-
nie przy ul. Loretańskiej 

podejmować będą GKS Ka-
towice. To pierwsza okazja, 
by przełamać się po ostatniej 
porażce z Hutnikiem Kraków.  

Drużyna Skry Częstochowa z na-
dziejami na zwycięstwo jechała 
w miniony weekend do Krakowa 
na mecz z Hutnikiem. Częstocho-
wianie mieli na koncie 16 punk-
tów, Hutnik zaledwie 7. Dlatego 
częstochowianie liczyli na ko-
rzystny wynik. 
O ile w pierwszej połowie nie 
wpadł gol to po zmianie stron 
piłkarze aż cztery razy wpisywa-
li się na listę strzelców. Niestety, 

ale dwie pierwsze bramki w ciągu 
czterech minut zdobyli gospo-
darze. Wynik meczu otworzył 
w 55. minucie Krzysztof Świątek, 
a cztery minuty później na 2:0 
podwyższył Dawid Linca. Straty 
na 1:2 zmniejszył z rzutu karnego 
Piotr Nocoń. Ekipa Skry myślała 
o remisie 2:2 tymczasem na listę 
strzelców wpisał się, były gracz 
Skry Kamil Sobala. Sobala, któ-
ry spędził w Skrze cztery sezo-
ny w 86. minucie zdobył trzecią 
bramkę dla Hutnika i zapewnił 
zwycięstwo gospodarzom.
Okazją do przełamania będzie so-
botni mecz Skry z silnym GKS-em 
Katowice. Obydwie drużyny to 
sąsiedzi w tabeli. Skra po 9 roze-
granych meczach ma na koncie 

16 punktów i zajmuje 5. miejsce 
w tabeli. GKS w 7 spotkaniach 
wywalczył 14 punktów i jest na 6. 
miejscu. Trzeba jednak piamię-
tać, że katowiczanie mają dwa 
rozegrane mniej mecze niż Skra. 
Sobotni mecz zaplanowano na 
godz. 14:30. Odbędzie się jednak 
bez udziału publiczności. 
Hutnik Kraków – Skra Czę-
stochowa 3:1 (0:0)
Bramki: 1:0 Świątek (55.), 2:0 
Linca (58.), 2:1 Nocoń (70.), 3:1 
Sobala (86.)
Skra: Kos, Mesjasz, Nocoń, Brusi-
ło, Gołębiowski (Kazimierowicz), 
Napora (Niedbała), Noiszewski, 
Wojtyra, Sinior (Pietraszkiewicz), 
Olejnik, Holik (Warnecki).
(AK)



gazetaregionalna.com16 NR 71 Piątek 23 października 2020Sport
Robert Kaczmarek, mistrz z Częstochowy
Robert Kaczmarek, lat 

44 reprezentant Pol-
ski na Mistrzostwa 

Świata w Hiszpanii, któ-
re odbędą się w listopadzie 
2020. W poniższym wywia-
dzie Robert opowiada nam 
o kulturystyce i jak ta dys-
cyplina zmieniła jego życie.  

Kiedy pojawił się u Ciebie za-
interesowanie kulturystyką ? 
Tak naprawdę kulturystyka in-
teresowała mnie już jako młode-
go - kilkunastoletniego chłopaka, 
który z podziwem patrzył wów-
czas na ikony tego sportu głów-
nie w gazetach i marzył by kie-
dykolwiek tak wyglądać, z tym 
ze wiadomo wówczas były inne 
czasy i pierwsze treningi odby-
wały się w warunkach domo-
wych: podciągając się na rurce 
od ogrzewania centralnego czy 
robiąc pompki na krzesełkach, 
jakiś kilka hantelek itp.
Od jak dawna ćwiczysz ? 
Tak jak już wspomniałem wcze-
śniej - pierwsze treningi miały 
już miejsce w warunkach domo-
wych w wieku kilkunastu (chyba 
około 13), później już ucząc się 
szkole średniej zacząłem uczęsz-
czać po szkole na siłownię w Czę-
stochowie na ul. Piłsudskiego do 
siłowni ARES, następnie w Tech-
nikum - w szkole w Kielcach 
korzystałem z siłowni szkolnej 
.Z kolei - podczas studiów na Po-
litechnice Częstochowskiej tre-
nowałem w Studio Fitness Ada 
u Zbyszka Drewniaka... gdzie 
wówczas chyba większość lu-
dzi z naszego miasta szlifowała 
tam swoje formy :). Oczywiście 
nie były to treningi ani syste-
matyczne ani jakieś profesjo-
nalne, często z kilkumiesięczny-
mi przerwami, bez specjalnego 
trzymania diety itp. Wiadomo 
ze wówczas nauka, również już 
praca były dla mnie najważniej-

sze. Później miałem około 10 lat 
kompletnej przerwy od siłowni. 
W tym czasie założyłem rodzinę 
- mam wspaniała żonę i dwójkę 
dzieci, poukładałem sprawy biz-
nesowe by ponownie wrócić na 
siłownie a tak naprawdę już do 
prawdziwej kulturystyki. Oczy-
wiście przez te 10 lat przerwy za-
pasłem się bardzo (ponad 100kg 
- co przy moim wzroście na-
prawdę mi już mocno dokucza-
ło), zacząłem się źle czuć i to było 
głównym powodem powrotu na 
siłownię. Tak naprawdę - profe-
sjonalnie (trzymając odpowied-
nia dietę, suplementację, mą-
drze trenując i mając wszystko 
zaplanowane) zacząłem bawić 
się kulturystyką 3 lata temu. Na 
początku wróciłem do treningów 
bez trzymania jakiejś szczegól-
nej diety - która stanowi moim 
zdaniem 80% sukcesu i dopiero 
tak po około pół roku wdrożyłem 
zdrowe nawyki żywieniowe - co 
z kolei zaczęło się momentalnie 
przekładać na efekty. Spowo-
dowało to że mocno zacząłem 
interesować się dietą, suplemen-

tacją i wszystkim co jest zwią-
zane z kulturystyką. Szukałem 
pomocy u licznych trenerów ale 
tak naprawdę przełomem był 
kontakt z Pawłem Głuchowskim 
- który podjął się prowadzenia 
mojej osoby i praktycznie wtedy 
z miesiąca na miesiąc progres 
był niesamowity - co w konse-
kwencji po około roku czasu spo-
wodowało że za jego sugestią 
mając 43 lata na karku wziąłem 
udział w moich pierwszych za-
wodach w Strzegomiu zdoby-
wając tam srebrny medal który 
z kolei dał mi kwalifikację na 
zawody ARNOLD CLASSIC EU-
ROPE w Barcelonie - gdzie rów-
nież zdobyłem srebrny medal. 
Wcześniej jednak między Strze-
gomiem a Hiszpanią wziąłem 
jeszcze udział w międzynarodo-
wych zawodach odbywających 
się w Warszawie IFBB Diamond 
Cup Warsaw FIWE- gdzie rów-
nież zdobyłem 2 miejsce. Także 
w moim pierwszym sezonie star-
towym zająłem 3 srebrne medale 
co satysfakcjonowało mnie bar-
dzo, naprawdę nie spodziewa-

łem się bo raz że moje doświad-
czenie było praktycznie zerowe 
a dwa - decyzje o tych startach 
podejmowałem praktycznie na 
kilka dni przed zawodami... Po 
sezonie mając już dużo większa 
wiedzę i apetyt na rywalizację 
mocno trenowałem, na tzw okre-
sie masowym dokładając masy 
mięśniowej około 6 kg by za rok 
(to jest w 2020) wystartować 
w wyższych kategoriach wago-
wych i tak też się stało: w obec-
nym sezonie moja optymalna 
waga to 85 kg (dla porównania 
w ubiegłym sezonie w Hiszpanii 
podczas weryfikacji ważyłem 
78,9 kg). Obecny sezon jest dla 
mnie nadspodziewanie bardzo 
udany i owocny: w tym samym 
Strzegomiu gdzie rok temu zdo-
byłem jeden srebrny medal tym 
razem - zdobyłem dwa złote me-
dale w kategoriach: weterani 
open oraz w kategorii do 90 kg, 
tutaj jestem szczególnie zadowo-
lony że sprawdziłem się zarówno 
w kategoriach zarówno z wete-
ranami oraz z zawodnikami dużo 
młodszymi często nawet około 15-
20 lat i tak naprawdę cięższymi 
bo już wspomniałem wcześniej 
- moja docelowa kategoria to 85 
kg (w regulaminie zawodów nie 
było jednak kat 85 kg i musiałem 
wystąpić w kategorii wyższej). 
Następnie na kolejnych zawo-
dach w Warszawie wystąpiłem 
w 2 kategoriach zdobywając zło-
ty i srebrny medal (tutaj podob-
nie: złoto w weteranach, srebro 
w kat do 85kg z dużo młodszymi 
rywalami) oraz wziąłem udział 
w Pucharze Polski Open gdzie na 
24 zawodników bez podziału na 
jakiekolwiek kategorie wagowe, 
wiekowe zająłem 4 miejsce pla-
sując się za takimi zawodnika-
mi jak Paweł Wodyk (zawodnik 
PRO) czy Adrian Konieczyński, - 
którzy w obecnym sezonie zgar-
niają wszystko. Kolejne zawody 

to już Mistrzostwa Polski Wete-
ranów i Juniorów w Ostrowcu 
Świętokrzyskim gdzie zdobyłem 
złoty medal i tym samym tytuł 
Mistrza Polski oraz dodatkowo 
wygrałem kategorię Open. Wy-
grana w tych zawodach dała 
mi możliwość wyjazdu z kadrą 
Polski na Mistrzostwa Świata 
do Santa Susanna w Hiszpa-
nii które odbędą się 5-9.11.2020 
gdzie oczywiście zamierzam się 
udać by godnie reprezentować 
barwy biało - czerwone i powal-
czyć o medale dla naszego kraju. 

Mam nadzieje że pomimo obec-
nej sytuacji wyjazd dojdzie do 
skutku... Dodam jeszcze że obec-
nym moim trenerem jest Oskar 
Tchórzewski i to pod jego skrzy-
dłami przyszły największe suk-
cesy, chociaż wiadomo że każdy 
z moich trenerów (i wspomniany 
Paweł Głuchowski i Piotr Piecho-
wiak i Arkadiusz Szyderski) do-
łożyli cegiełkę do całości i bardzo 
im za to dziękuje. 
Cały wywiad przeczytacie na 
www.gazetaregionalna.com, 
w dziale Sport.
(AK)

Koszykarze Politechniki wygrali w Gliwicach
Koszykarze AZS Politech-

niki Częstochowa wygra-
li w środę w 4. kolejce  

2 ligi w Gliwicach z Politech-
niką Śląską, a już w sobotę 
w Hali Polonia podejmować 
będą AZS AGH Kraków. 
Początek sezonu dla zawodników 
AZS Politechniki Częstochowa 
jest udany. Z czterech meczów 
podopieczni trenera Dariusza 
Szynkiela wygrali aż trzy. Swoje 
trzecie zwycięstwo AZS odniósł 
w środę w Gliwicach, gdzie zmie-
rzył się z AZS Politechniką Śląską. 
Częstochowscy koszykarze je-
chali w środę do Gliwic po wy-
graną i słowa dotrzymali. Już od 
pierwszych minut częstochowia-
nie przejęli inicjatywę. Pierwsza 
kwarta zakończyła się tylko czte-
ropunktowym zwycięstwem gości 
29:25.

Zdecydowanie lepiej było w dru-
giej kwarcie, którą AZS Politech-
nika Częstochowa wygrała różni-
ca 12 punktów. Goście schodzili 
na przerwę prowadząc 16 punk-
tami. 
Ale nie było to najwyższe prowa-
dzenie częstochowskiego klubu to 
te w pewnym momencie osiągnę-
ło 18 punktów różnicy.
Tym razem po przerwie często-
chowscy koszykarze musieli od-
dać inicjatywę gospodarzom. 
W trzeciej odsłonie meczu gliwi-
czanie wygrali 22:16, a w czwartej 
kwarcie 23:21 i zniwelowali roz-
miary porażki do 8 punktów. 
W częstochowskiej drużynie naj-
skuteczniejszym koszykarzem był 
Nikodem Kowalski, który rzucił 
aż 29 punktów. Dzielnie wspierał 
go Jakub Czyż, który zgromadził 
26 „oczek”. Dwucyfrowy wynik 

dołożył też zdobywca 14 punktów 
Adrian Płaczek. 
Kolejny mecz w 2 lidze koszyka-
rze AZS Politechniki rozegrają już 
w sobotę. O godz. 18 podejmować 
będą AZS AGH Kraków i czeka ich 
zdecydowanie trudniejsze zada-
nie niż w środę w Gliwicach. Spo-
tkanie z uwagi na tzw. „czerwoną 
strefę” w Częstochowie odbędzie 
się bez udziału publiczności. 
- Cieszymy się z kolejnego zwy-
cięstwa – mówi prezes AZS Czę-
stochowa Adam Stępniak. - Trze-
ba podkreślić, że nasze dobre 
wyniki to zasługa dobrej atmos-
fery w zespole. Jako prezes mogę 
powiedzieć, że bez odpowiedniej 
atmosfery nie ma wyniku. Pra-
cujemy na treningach ile się da. 
Umiejętności naszych juniorów 
są godne uwagi. A trzeba zazna-
czyć, że mocno odmłodziliśmy 

zespół. Kuba Czyż i Nikodem 
Kowalski wpływają na wynik 
zespołu. Kuba bierze ciężar orga-
nizacyjny gry na siebie, a Niko-
dem może rzucać. Za zwycięstwo 
odpowiada jednak cała drużyna 
i wszystkich należy pochwalić 
po tym początku sezonu. Mam 
nadzieję, że w kolejnych spotka-
niach też będzie dobrze. 

AZS Politechnika Śląska 
Gliwice – AZS Politechnika 
Częstochowa 81:89 (25:29, 
11:23, 22:16, 23:21)
AZS Częstochowa: Kowalski 29, 
Czyż 26, Płaczek 14, Pyrzyna 7, 
Łaszewski 6, Młynarczyk 3, Cie-
ślak, Droś po 2, Szymański, Spy-
chała, Raszewski, Ligęza po 0.. 
(AK, Fot. Gazeta Regionalna)


