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Irek Bieleninik wyszedł z... lodówki i apeluje - pomóżmy kulturze
W ten sposób znany czę-

stochowianin przyłą-
czył  się  do  akcji  pod 

hasłem:  „Odmrażamy  kulturę 
w Częstochowie w 2021 roku”.  

Akcja została przygotowana 
w związku z tegoroczną edycją 
Budżetu Obywatelskiego.
Przedstawiciele lokalnej kultu-
ry namawiają częstochowian do 
udziału w głosowaniu na projek-
ty dotyczące działań kulturalnych 
ujęte w tegorocznej edycji Budże-
tu Obywatelskiego. Jak przekonu-
ją, tylko organizując w przyszłym 
roku koncerty i inne wydarzenia 
kulturalne w mieście, można ura-
tować częstochowską kulturę, któ-
ra ucierpiała w wyniku pandemii.  
W tym roku nie odbyły się prak-
tycznie żadne tak ważne dla czę-
stochowian festiwale czy iventy, 
jak na przykład:
Festiwal Kolorów, Summer Chill 
czy Frytka Off. Od początku pan-
demii częstochowianie nie mieli 
okazji, aby spotkać się na żadnej 
imprezie plenerowej. Tym bar-
dziej, jak przekonują organiza-
torzy akcji, warto głosować na 
koncerty zaplanowane na przy-
szły rok. Takie wydarzenia prze-
widziano w 2021 roku w każdej 
niemal dzielnicy miasta, m.in. 
w Dźbowie, Gnaszynie, Kiedrzy-

nie, Mirowie, a także na Parkitce, 
Północy czy Rakowie.
Na wybranie projektu, który 
będzie realizowany w mieście 
w przyszłym roku jest czas do śro-
dy, 25 listopada.
Częstochowianie, którzy mają 
ukończone 13. lat, mogą oddawać 
swój głos na projekty ogólnomiej-
skie i dzielnicowe.
W tym roku, ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną zagłosować 
można wyłącznie przez internet, 
poprzez nową, prostą w obsłudze 
platformę
www.konsultacje.czestochowa.pl
Oddanie głosu nie jest skompli-
kowane. Głosowanie odbywa się 
poprzez kartę do głosowania wy-
pełnianą na platformie interneto-
wej do głosowania dostępnej na 
stronie internetowej przy użyciu 
darmowego kodu SMS. Z jednego 
numeru telefonu mogą zagłoso-
wać 2 osoby, ponieważ na jeden 
numer telefonu można uzyskać 2 
kody — po jednym dla każdej z 2 
osób.
W przypadku projektów o cha-
rakterze dzielnicowym osoby 
głosujące mogą oddać swój głos 
na projekty dotyczące dzielnicy, 
w której mieszkają.
Wszystkie projekty poddane pod 
głosowanie znajdują się na plat-
formie www.konsultacje.czesto-

chowa.pl w zakładce „Przeglądaj 
zadania”.
Głosowanie polega na przydziele-

niu danej liczby punktów projek-
tom zadań, przy czym do dyspo-
zycji głosujących jest 10 punktów 
dla projektów zadań o charakte-

rze ogólnomiejskim i 10 punktów 
dla projektów zadań o charakte-
rze dzielnicowym. Organizatorzy 

głosowania przypominają, że nie-
wykorzystanie pełnej puli punk-
tów nie powoduje nieważności 
głosu.

Warunkiem złożenia ważnego 
głosu jest wypełnienie wszystkich 
obowiązkowych pól na karcie do 
głosowania w aplikacji interneto-
wej.
Jeżeli osoba, która zechce wybrać 
do realizacji projekt zapropono-
wany w ramach BO nie posiada 
numeru PESEL, musi się skon-
taktować z Administratorem in-
ternetowej platformy do głosowa-
nia: 34 370 74 97.
Więcej informacji można uzyskać 
pod numerami telefonów:
- 34 3707497 / 498 (w dni po-
wszednie, w godz. 7.30 - 15.30)
- 605336079 (codziennie, w godz. 
8.00 - 20.00).
Wśród propozycji zgłoszonej do 
tegorocznej edycji BO znajdują 
się jak zwykle działania między 
innymi działania dotyczące po-
prawy infrastruktury miejskiej, 
np. budowa placów zabaw i si-
łowni na świeżym powietrzu, 
remonty chodników, nasadze-
nie nowej zieleni. Są jak co roku 
również zadania mające popra-
wić los bezdomnych zwierząt. 
Można w trakcie głosowania 
poprzeć pomoc dla miejskie-
go schroniska dla zwierząt czy 
wesprzeć finansowanie przez 
miasto kastracji czworonogów. 

(IBS, fot. Organizatorzy akcji)
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Przybędzie lekarzy

Wyślij paczkę czy list za granicę wcześniej, 
żeby dotarły na Boże Narodzenie

Młodzież z częstochowskiego liceum imienia 
Henryka Sienkiewicza uczy młodszych kolegów 
oraz dzieci zasad pierwszej pomocy Trzech  medyków  podpi-

sało  z  częstochowskim 
samorządem  umowę 

stypendialną.  Będą  praco-
wać  w  miejskim  szpitalu. 

Kinga Gradzik, Natalia Oleksik 
i Bartosz Orlikowski to trójka 
studentów ostatniego roku uni-
wersytetów medycznych, która 
będzie pracować w częstochow-
skich placówkach służby zdrowia 
w ramach programu „Dostępny 
Lekarz”. Po zakończeniu studiów 
młodzi medycy rozpoczną pracę 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Częstochowie.

Częstochowa od ubiegłego roku 
realizuje program ,,Dostępny Le-
karz”, w ramach szerszego progra-
mu „Teraz Lepsza Praca”.
Stypendium przyznaje się osobie, 
której średnia ocen za poprzedni 
rok akademicki jest nie mniejsza 
niż 3,5 oraz w przypadku: zalicze-
nia w terminie V roku studiów tj. 
do 30 września danego roku i wpi-
sania na kolejny rok akademicki. 
Warunkiem jest także niepowtarza-
nie roku, na który złożono wniosek 
o przyznanie stypendium oraz nie-
korzystanie z urlopów określonych 
w regulaminie studiów, a także 
z urlopu macierzyńskiego czy rodzi-
cielskiego.

Celem miejskiego programu jest 
zachęcenie młodych lekarzy do po-
zostania na dłużej w Częstochowie. 
W ubiegłym roku pierwsza trójka 
stypendystów programu „Dostępny 
Lekarz” spełniając warunki uzyska-
ła stypendium i zobowiązała się do 
pracy w Miejskim Szpitalu Zespolo-
nym w Częstochowie na okres nie 
krótszy niż 3 lata. Teraz dołącza do 
nich kolejnych trzech medyków.

Program „Dostępny Lekarz” to nie 
tylko stypendia. Na projekt skła-
dają się z trzy elementy. Pierwszy 
to właśnie stypendia, które – po 
zakończeniu naboru – otrzymało 
troje studentów uniwersytetów me-
dycznych. Drugi element programu 
– „Mieszkanie w Częstochowie dla 
lekarza” – daje młodym medykom 
możliwość ubiegania się o najem 
lokalu mieszkalnego z zasobu lokali 
czynszowych Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS. Trzeci moduł 
to ,,Kształcenie i podnoszenie kwa-
lifikacji osób wykonujących zawody 
medyczne”. Przewiduje on m.in. 
refundację podnoszenia kwalifika-
cji lekarzy w trakcie specjalizacji – 
szkoleń wynikających z programu 
specjalizacji, jak również innych 
szkoleń mających wpływ na jakość 
usług medycznych (w zależności od 
potrzeb miejskiego szpitala).
(IBS)

Apeluje  o  to  Poczta 
Polska.  Przypomi-
na  jednocześnie,  że 

z  powodu  pandemii  proce-
dury  wszystkich  operatorów 
na  świecie  uległy  zmianie. 

Kto chce, aby adresat otrzymał 
przesyłkę na czas, nie powinien 
z jej nadaniem zbytnio zwlekać.
Warto wysłać ją wcześniej, aby nie 
było opóźnienia związane zarówno 
z obostrzeniami sanitarnymi, jak 
i nasilony, co orku w przed Bożegy, 
Narodzeniem i Nowym Rokiem, ru-
szem na pocztach.
- Zalecamy nadanie świątecznych 
przesyłek do krajów europejskich 
i innych krajów pozaeuropejskich 
z odpowiednim wyprzedzeniem 
- przekazuje Dyrekcja Poczty Pol-
skiej.
Na stronie PP zamieszczono suge-
rowany harmonigram nadawania 
przesyłek. Poczta informjuje, że 
trzymając się tych dat mamy pew-

ności, iż nasza paczka czy list dotrą 
na czas.
Ten harmonogram wygląda nastę-
pująco:
LISTY
priorytetowe przesyłki listowe:
• do krajów europejskich – do 4 

grudnia 2020 roku,
• do USA i innych krajów poza-

europejskich – do 27 listopada 
2020 roku.

PACZKI
priorytetowe paczki pocztowe:
• do krajów europejskich – do 4 

grudnia 2020 roku,
• do USA i innych krajów poza-

europejskich – do 27 listopada 
2020 roku,

ekonomiczne paczki pocztowe:
• do krajów europejskich – do 27 

listopada 2020 roku,
• do USA i innych krajów poza-

europejskich – do 20 listopada 
2020 roku.

(IBS)

Licealiści  od  końca  wrze-
śnia  realizują  kampanię 
społeczną  pod  hasłem 

„Akcja życie”. Chcą przekonać 
jak  najwięcej  osób,  również 
dorosłych,  że  podstawowa 
wiedza  z  zakresu  pierwszej 
pomocy  rzeczywiście  może 
pomóc  ratować  życie  innym. 
— Wszystko zaczęło się o wizyty 
w naszej szkole chłopaka, który 
promował ogólnopolski projekt 
„Zwolnieni z teorii” — opowia-
da koordynatorka „Akcji życie”, 
uczennica pierwszej klasy „Sien-
kiewicza” Natalia Błaszczyk. — 
Projekt ten ma zachęcać młodych 
ludzi, takich jak ja czy moi kole-
dzy do zaangażowania w kwe-
stie społeczne. W naszej szkole 
uznaliśmy, że przyłączymy się 
do tej idei i stworzymy kampanię 
społeczną. 
Wybór zagadnień związanych 
z udzielaniem pierwszej pomocy był 
dla Natalii oczywisty. Od lat tym się 
zajmuje. Już w wieku 12 lat ukoń-
czyła pierwszy kurs z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Jeszcze 
będąc w szkole podstawowej, pro-
wadziła zajęcia dla swoich kolegów. 
— To bardzo ważna sprawa, aby 
ludzie wiedzieli, jak się zachować 
w kryzysowych sytuacjach, gdy 
zdrowie lub życie innych jest za-
grożone — przekonuje uczennicą 
„Sienkiewicza”. — Tymczasem wie-
dza na temat pierwszej pomocy 
jest bardzo mała. Ludzie nie mają 
często podstawowych umiejęt-
ności, a nawet nawyków, które 
innym mogą uratować życie. Nie 
chodzi mi tu o skomplikowane 
działania medyczne, ale o zupełnie 
podstawową wiedzę i dobre nawy-
ki. Okazuje się na przykład, że nie 

potrafią często stworzyć na drodze 
tak zwanego korytarza życie, aby 
pomóc przejechać karetce z cho-
rym. 
Jak opowiada Natalia Błaszczyk, ra-
zem ze swoimi kolegami, że dobre 
nawyki trzeba wpajać od najmłod-
szych lat, dlatego swoją kampa-
nię młodzież postawiła adresować 
przede wszystkim do uczniów szkół 
podstawowych i dzieci w przed-
szkolach. Idea była taka, że liceali-
ści będą odwiedzać te placówki i na 
miejscu prowadzić z dziećmi zajęcia 
teoretyczne i praktyczne. Pomóc im 
w tym miał sprzęt medyczny, który 
posiada Natalia, na przykład fanto-
my do nauki sztucznego oddycha-
nia. 
— Uratować komuś życie może-
my nie tylko umiejętnie stosując 
sztuczne oddychanie, ale także 
odpowiednio szybko reagując na 
wydarzenia i dzwoniąc pod nu-
mery ratunkowe — mówi Nata-

lia. — Chcieliśmy także tego uczyć 
w trakcie naszej kampanii. Nawet 
kilkuletnie dziecko może w sytuacji 
zagrożenia zadzwonić pod numer 
alarmowy 112 i uratować komuś 
życie, ale trzeba go tego nauczyć. 
Niestety plany „Akcji życie” pokrzy-
żowała pandemia. Przed zawiesze-
niem zajęć w szkołach licealistom 
udało się odwiedzić zaledwie jedną 
podstawówkę. Nie zrażają się jed-
nak i część działań przenieśli, na ra-
zie do internetu. Stworzyli na Face-
booku specjalną stronę poświęconą 
akcji i zasadom pierwszej pomocy.
 — Na razie przedszkola działają 
normalnie, więc mamy nadzieję, 
że uda nam się prowadzić zajęcia 
dla najmłodszych — mówi Nata-
lia Błaszczyk. — Liczymy na to, że 
może już w styczniu wszyscy wró-
cimy do szkół, więc będzie można 
wznowić spotkania z uczniami 
podstawówek.
(IBS)



gazetaregionalna.com 3NR 74 Piątek 20 listopada 2020 Aktualności

MZDiT szuka choinek, które na święta 
ozdobią miasto

Gmina przeznaczy jeden milion złotych 
na lokalną kulturę

Miasto pomaga rodzinomMinęło 15 lat od śmierci Marka Perepeczki

Częstochowskie  MZDiT 
szuka  choinek,  które  na 
święta  ozdobią  miasto. 

Wzorem ubiegłych lat do przy-
gotowania  bożonarodzenio-
wych  dekoracji  Zarząd  chce 
wykorzystać  drzewa,  które 
i  tak  zostaną  wycięte,  a  któ-
rych chcą się ze swoich posesji 
pozbyć osoby prywatne.
- Jak co roku chcemy udekorować 
miasto na czas Bożego Narodze-
nia — przekazuje MZDiT. - Dlatego 
analogicznie do lat poprzednich, 
prosimy o kontakt każdego z te-
renu miasta czy regionu, kto po 
uprzednim uzyskaniu stosownych 
zgód administracyjnych, jest zmu-
szony do pozbycia się drzewa igla-

stego ze swojej prywatnej posesji. 
Być może takie drzewa trafią, po-
dobnie jak przed rokiem, na Plac 
Biegańskiego czy pl. Orląt Lwow-
skich i staną się wyjątkowymi 
choinkami bożonarodzeniowymi, 
które przybliżą nam świąteczny 
klimat.
W sprawie choinek można się kon-
taktować drogą mejlową, wysyłając 
wiadomość na adres oswietlenie@
mzd.czest.pl lub dzwoniąc pod nu-
mer 343664305 wew.189.
Warto rozważyć tę propozycję i dać 
drzewu drugie życie, a wszystkim 
mieszkańcom miasta odrobinę ra-
dości, której zwłaszcza w tym roku 
tak bardzo nam wszystkim brakuje.
(Tekst i fot. IBS)

Jak  przekazało  miasto, 
środki  w  budżecie  zostały 
przesunięte z innych zadań 

i imprez kulturalnych, których 
z uwagi na pandemię nie uda-
ło się w tym roku zrealizować.  

Mają one chociaż w części zrekom-
pensować miejskim instytucjom 
kultury straty spowodowane obo-
strzeniami sanitarnymi, co po-
ciągnęło za sobą odwołanie wielu 
wydarzeń kulturalnych lub duże 
ograniczenie liczby widzów na wi-
downiach. Dotacja ma pomóc kul-
turze przetrwać do końca tego roku.

W sumie miejskie instytucje kultury 
otrzymają, decyzją Prezydenta Mia-
sta Krzysztofa Matyjaszczyka do-
kładnie 1 mln 29 tys. złotych. Roz-
dział tych środków będzie wyglądał 

następując: Teatr im. Mickiewicza 
dostanie 352 tys. zł, Filharmonia 
Częstochowska - 234 tys. zł, Miejski 
Dom Kultury - 183 tys. zł, Miejska 
Galeria Sztuki (wraz z OKF) – 140 
tys. zł. Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater”- 46,5 tys. zł, Mu-
zeum Częstochowskie - 39 tys. zł, 

a Biblioteka Publiczna im. Biegań-
skiego – 34 tys. zł.
Jak tłumaczy samorząd, wysokość 
środków przyznanych dla poszcze-
gólnych instytucji kultury jest pro-
porcjonalna do skali poniesionych 
przez nie strat. 
(IBS)

Kolejni  rodzice  skorzy-
stają  ze  wsparcia,  które 
oferuje  im Urząd Miasta 

Częstochowy  w  ramach  pro-
jektu  „Aktywni  rodzice-szczę-
śliwe  dzieci  3”.  Ty  razem  jest 
to  19  częstochowskich  ro-
dzin,  w  których  obydwoje  ro-
dzice  pracują  poza  domem. 
Z usług opiekuńczych oferowanych 
przez nianie skorzysta 6 rodzin, na-
tomiast pozostałe 13 rodzin będzie 
mogło zostawić swoje dzieci pod 
opieką w Żłobku Miejskim „Rek-
sio”, gdzie w ramach projektu po-
wstały dodatkowe miejsca.
Żłobek, znajdujący się przy al. Armii 
Krajowej, rozpocznie swoją działal-
ność w grudniu, zaraz po remoncie.
Projekt, potocznie nazywany „Nia-
nia” realizowany jest przez Miasto 
Częstochowa przy wsparciu z fun-
duszy unijnych. Dzięki niemu na 
rynek pracy od początku trwania 
wszystkich edycji powróciło ponad 
100 osób. Dodatkowo powstały 
nowe miejska w Żłobku Miejskim.
– Projekt przynosi korzyści dzie-
ciom, rodzicom, rodzinom, za-
trudnionym opiekunkom lub opie-
kunom, ale także pracodawcom, 
którzy często czekają na powrót 
młodych rodziców do pracy” – po-
wiedział prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk. – To realne wsparcie, któ-
re pomaga w decyzji o powrocie do 
pracy lub podjęciu zatrudnienia po 
macierzyńskiej przerwie – dodaje 
prezydent.
Rodzice powracający do pracy po 
urlopie macierzyńskim, rodziciel-

skim lub wychowawczym, korzy-
stający z usług niani mogą liczyć 
na refundację 85% poniesionych 
wszystkich kosztów, przy założeniu, 
że nie przekraczają one 4 000 zł. 
Dofinansowanie można uzyskać na 
okres 9 miesięcy.
Z usług niań od 2019 roku skorzy-
stało już łącznie 30 rodzin.
Całkowita wartość projektu to po-

nad 2 mln 200 tys. zł. Zdobyte 
przez miasto europejskie dofinan-
sowanie – po decyzji unijnych in-
stytucji zarządzających – wynosi 
1 mln 900 tys. zł.

(MK, fot. pixabay) 

Aktor,  były  dyrektor  ar-
tystyczny  Teatru  im. 
Adama  Mickiewicza 

w  Częstochowie,  a  dla  se-
tek  tysięcy  widzów  nieza-
pomniany  Janosik,  zmarł 
w  nocy  z  16  na  17  listopada 
2005  roku  w  Częstochowie. 
Marek Perepeczko był niezwykle 
lubiany w Częstochowie. Tutaj 
przez wiele lat mieszkał, tutaj tak-
że w 2005 roku zmarł. Do naszego 
miasta, a konkretnie do często-
chowskiego teatru trafił w połowie 
lat 90., gdy dyrektorem Teatru im. 
Adama Mickiewicza był Henryk 
Talar. To on właśnie zaproponował 
Perepeczce rolę Wodza w insce-
nizacji książki „Lot na kukułczym 
gniazdem”. W 1997 roku Marek 
Perepeczko został dyrektorem czę-
stochowskiej sceny. Kierował nią 
do 2003 roku. Jak często mówił, 
w Częstochowie znalazł wielu przy-
jaciół i czuł się tutaj bardzo dobrze. 
Nawet gdy odwołano go z funkcji, 

nie wyjechał z miasta. 
Dla wielu widzów na zawsze pozo-
stanie zbójnikiem Janosikiem z te-
lewizyjnego serialu z początku lat 
70. ubiegłego wieku. Rolę te lubił, 
chętnie o nie opowiadał.
— Czuję oczywiście sentyment do 
tej roli, była ona dla mnie ważna — 
powiedział w jednym z wywiadów 

w 30.rocznicę premiery serialu. — 
Nie uciekam przed tymi wspomnie-
niami. Nie ukrywam, że to miłe, iż 
ludzie darzą ten film taką sympatią 
i mimo upływu lat okazują mi tę 
sympatię i cały czas rozpoznają we 
mnie Janosika.
Pytany o fenomen tego filmu i swo-
jej roli mówił:
— Sądzę, że odpowiedź jest prosta: 
lubimy bajki i legendy. Ta postać 
jest symbolem szlachetności, to 
bohater, który jest uosobieniem 
walki o sprawiedliwość społeczną. 
Chcemy po prostu oglądać w kinie, 
gdy ktoś staje w obronie ludzi, któ-
rym dzieje się krzywda. Poza tym 
góralszczyzna jest tym, co ludziom 
w tym filmie bardzo się podoba. 
Kochamy góralski folklor, mamy 
do niego sentyment, a Tatry to 
miejsce szczególne. Ten film krę-
cono w przepięknych plenerach, 
właśnie górskich. To się po prostu 
dobrze ogląda.
Częstochowianie pokochali artystę 
i nigdy o nim nie zapomnieli. W III 
Alei, gdzie często można było spo-
tkać aktora za jego życia stanął po-
mnik-ławeczka z tej postacią. Jedna 
z ulic w Śródmieściu nosi jego imię, 
a od roku, na bloku stojącym w tej 
okolicy widnieje mural z podobizna 
Perepeczki, oczywiście w kostiumie 
Janosika.
(tekst i fot. IBS)
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Razem ze Stowarzyszeniem Częstochowa dla Zwierząt i Schroniskiem dla 
Zwierząt w Częstochowie szukamy domów dla cudownych czworonogów

Fontanny na Starym Rynku w Częstochowie 
już sprawdzone, działają i wyglądają pięknie

MPK odda pieniądze za bilety

Dzisiaj  prezentujemy  ko-
lejne  zwierzaki,  które 
czekają  na  swój  dom 

i kochającego człowieka. 

LUCEK ur. 2012, nr 39/20, 
w schronisku od 20.03.2020r. 

Jak go opisać? Lucek jest cudem! 
Kryje w sobie tyle kociej mądro-
ści i doświadczenia życiowego, 
że odkrywanie tego może zająć 
całe życie... Całe piękne kocie 
życie - a ono jest przecież przed 
naszym Lucencjuszem Wspania-
łym. Lucek poznał już życie na 
tzw. „wolności” i najwyraźniej - 
nie brakuje mu tego. Na pewno 
poznał już głód, choroby, wal-
kę z innymi zwierzętami i wal-
kę o przetrwanie. W schronisku 
docenił pełną miseczkę i ciepło 
słoneczka na wybiegu. Boks dzie-
li z wieloma innymi kotami - nie 
ma wyjścia i musi się dostosować 
do ich ciągłej obecności na małej 
przestrzeni... Zdarzy się, że Lucuś 
nie trafi celnie do kuwety - ciężko 
w warunkach schroniska ocenić, 
jaki jest tego powód? Czy to stres, 
obecność innych kotów na małej 
przestrzeni? zły rodzaj żwirku? 
Kuweta, która nie jest oczyszcza-
na na bieżąco? Te punkty mozna 
ocenić tylko we własnym, tro-
skliwym domu. Lucuś przyjmuje 
suplementy diety, wspomagające 

pracę wątroby. Przed adopcją ko-
nieczny będzie kontakt ze schro-
niskowym lekarzem weterynarii. 
Marzymy, że Lucka pokocha 
prawdziwie zwierzolubny dom. 
Mądry, dobry, cierpliwy. Może 
nawet z kawałkiem osiatkowa-
nego tarasu albo bezpiecznym 
ogródkiem? Lucek odwdzięczy 
się całym sobą - a uwierzcie ten 
cudowny pysio potrafi bez słów 
przekazać bardzo wiele. 
Pokochaj Lucka, tak jak kochamy 
go my, wolontariuszki. 
Zapraszamy do kontaktu z wo-
lontariuszkami: 500 227 808 ht-
tps://www.facebook.com/koty-
zeschroniska/ 
Kontakt w sprawie adopcji: 
Schronisko Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Częstochowie, ul. 

Gilowa 44/46; tel. 34 361 65 66; 
https://schroniskoczestochowa.
pl/ 

SHYLA (ur.2008), nr karty: 
678/13, boks: Ogólna 2 - w schro-
nisku od 30.09.2013 !!!

Shyla to duża, czarna – podpalana 
suczka. Gdy trafiła do schroniska 
była dzika i przestraszona, z bie-
giem czasu nabrała do wolonta-
riuszy zaufania i uczy się życia 
wśród ludzi. Przebywała w okoli-
cy terenu Huty, skąd została do-
wieziona do Schroniska.
Obecnie to wesoła, radosna 
i energiczna suczka. Uwielbia 
spacery z wolontariuszami, ciągle 
musi być w centrum zaintereso-
wania. Podbiega i nadstawia się 
do głaskania. Jest bardzo kocha-
na i grzeczna. Bardzo potrzebuje 

nowego domu! Czeka na niego 
już ponad 7 lat !!! Pokochaj Shylę, 
a ona odwdzięczy się bezgranicz-
ną miłością.
Kontakt w sprawie adopcji: 
Schronisko Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Częstochowie, ul. 
Gilowa 44/46; tel. 34 361 65 66; 
https://schroniskoczestochowa.
pl/

WIKI (ur.2009), nr karty: 12/19, 
boks: Ogólna 12

Wiki to piękna, kochana, starsza 
sunia. Super chodzi na smyczy, 
jest bardzo grzeczna i przyjazna. 
Wiek odstrasza większość odwie-
dzających schroniska.. A przecież 
Wiki również zasługuje za swoją 
drugą szansę w życiu. Zobaczcie 
na ten cudowny pyszczek! Może-
cie go widzieć codziennie w swo-
im domu, jeśli tylko przyjedziecie 
i zabierzecie ją do siebie. Najle-
piej byłoby gdyby trafiła do przy-
tulnego i pełnego miłości domu 
z ogrodem. Czeka, tęskni i marzy 
od 7.01.2019 r.!!!
Kontakt w sprawie adopcji: 
Schronisko Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Częstochowie, ul. 
Gilowa 44/46; tel. 34 361 65 66; 
https://schroniskoczestochowa.
pl/

Test  podświetlanego  wo-
dotrysku  wypadł  po-
myślnie,  teraz  do  wy-

konania  zostały  ostatnie 
prace  wykończeniowe  i  być 
może  uda  się  dotrzymać  ter-
minu  otwarcia  placu,  który 
wyznaczono  na  20  grudnia. 
Zdjęcia z testowego uruchomie-
nia fontanny zamieścił na swoim 
profilu na Facebooku prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk. Instalacja wodno-świetlna 
prezentuje się wspaniale i z pew-
nością będzie jedną z najwięk-
szych atrakcji nie tylko na Starym 
Rynku, ale także w mieście.
Poza fontanną na placu powstał 
przeszklony pawilon wystawien-
niczo-usługowy, w którym, wzo-
rem krakowskiego rynku, będzie 
można obejrzeć fundamenty sta-
rego ratusza odkopane kilkana-
ście lat temu na częstochowskim 
placu.
Na modernizację Starego Rynku 
czekamy już długo. Według pier-
wotnych planów Stary Rynek miał 
być gotowy już w czerwcu tego 
roku. Plany pokrzyżowała jednak 
epidemia, a także problemy, które 
pojawiły się na etapie prac ziem-
nych, a których nie można było 
przewidzieć na etapie opracowa-
nia projektu. Termin ukończenia 
inwestycji przekładano już dwu-

krotnie. Na wniosek wykonawcy 
robót po raz pierwszy przełożono 
go na listopad, a gdy i on okazał 
się nierealny, wyznaczono nowy, 
na 20 grudnia.
Sądząc po zaawansowaniu robót 
na placu, jest szansa, że Stary Ry-
nek będzie udostępniony często-
chowianom jeszcze w tym roku.
„Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku Ratusza Starej Częstochowy 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu” gruntownej modernizacji 
poddana została także cała pły-
ta placu, w którą wmontowana 
zostanie właśnie podświetlana 
fontanna w postaci pasa wodne-
go. Interesującym dopełnieniem 
nowego wyglądu Starego Rynku 

będzie 14 balansujących rzeźb, 
podwieszonych na specjalnych 
masztach. Plac za “Puchatkiem” 
zyska również zieleń, nowe oświe-
tlenie oraz elementy małej archi-
tektury.
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 remontem 
Starego Rynku remonty pobli-
skich ulic, m.in. ulicy Mirowskiej, 
finansowane są wyłącznie z gmin-
nego budżetu. (IBS)

Ponieważ  uczniowie  czę-
stochowskich  szkół  pod-
stawowych  i  ponadpod-

stawowych oraz studenci uczą 
się  teraz  zdalnie,  co  spowo-
dowało  między  innymi  wpro-
wadzenie  od  16  listopada wa-
kacyjnych  rozkładów  jazdy, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne  zwraca  pienią-
dze  za  wykupione  wcześniej, 
a  niewykorzystane  bilety. 

- Pasażerowie zaliczający się do 
wymienionych grup mogą wnio-
skować o zwrot pieniędzy za 
okres, w którym byli pozbawieni 
możliwości korzystania z waż-
nego biletu okresowego - infor-
muje rzecznik prasowy MPK Ma-
ciej Hasik. - Żeby uzyskać zwrot 
należy zwrócić się z pisemnym 
wnioskiem np. drogą mailową 
na adres bilety@mpk.czest.pl 
lub sekretariat@mpk.czest.pl 
(ewentualnie drogą pocztową) ze 
wskazaniem okresu, którego do-
tyczy sprawa wraz z podaniem 
numeru karty miejskiej z biletem 
i numerem rachunku bankowe-
go, na który zostanie zwrócona 
określona suma.
Jak informuje MPK, zwracana 
kwota będzie wyliczona propor-
cjonalnie od dnia wprowadzenia 
nauki zdalnej dla ucznia lub stu-
denta do końca ważności danego 

biletu (jeśli bilet wygasł w mię-
dzyczasie).
Gdy uczeń czy studnet posia-
da ważny jeszcze bilet, okres do 
zwrotu będzie wyliczony za czas 
od dnia wprowadzenia nauki 
zdalnej do dnia jej zniesienia lub 
do daty zakończenia ważności bi-
letu, jeśli okres nauki zdalnej bę-
dzie dłuższy niż jego ważność.
Wnioski o zwrot wydatków na 
zakup biletu muszą byc złożone 
w trakcie trwania zdalnego na-
uczania. Gdy szkoły i uczelni zo-
staną ponownie otwarte, nie bę-
dzie już możliwości, aby starać się 
o wnioskowane środki.

- Co oczywiste, gdy posiadacz bi-
letu dostanie od MPK zwrot wy-
datków na jego zakup, bilet taki 
będzie zablokowany i nie będzie 
można z niego korzystać w trak-
cie podróży - uprzedza rzecznik 
częstochowskiego przewoźnika. 
- Przypominamy, że okresowe 
bilety szkolne czy studenckie nie 
uprawniają jedynie do podróży 
do szkoły czy uczelni, a pozwalają 
na przemieszczanie się po mieście 
środkami częstochowskiej ko-
munikacji miejskiej w dowolnym 
celu. Dlatego serdecznie prosimy 
o przemyślenie decyzji o złożeniu 
wniosku - dodaje Maciej Hasik.

(IBS)
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Kawiarnia Caffe del Corso nadal działa i serwuje wyśmienite dania

Restauracja Hotelu Arche dojeżdża do klienta i już szykuje się na święta

Częstochowska  “mała 
Italia”,  czyli  Caffe  del 
Corso,  zawsze  gościnna 

i  serdecznie  witająca  gości, 
musiała  ograniczyć  działal-
ność. Teraz serwuje wyśmieni-
te dania na wynos.

To zwykle gwarne i chętnie od-
wiedzane od 10 lat miejsce w Czę-
stochowie, niestety od kilkunastu 
dni jest wyjątkowo ciche i puste. 
Wszystko za sprawą nowych obo-
strzeń sanitarnych, które dotknę-
ły gastronomię. Już po raz drugi 
w tym roku, podobnie jak inne 
lokale gastronomiczne, kawiarnia 

była zmuszona do ograniczenia 
swojej działalności
To co charakteryzowało zawsze 
Caffe del Corso pozostaje nie-
zmienne – jakość, smak i świe-
żość serwowanych deserów, 
potraw i kawy. Wszystkie dania 
w tym lody, ciasta i desery wytwa-
rzane są na miejscu w ilościach 
gwarantujących ich nienaganną 
jakość i świeżość.
W obecnej jednak sytuacji nie 
zasiądziemy już wygodnie w fote-
lach przy stolikach kawiarni, lecz 
możemy zamówić nasze ulubione 
potrawy do domu lub odebrać je 
na miejscu w lokalu przy Al. NMP 
53 w Częstochowie.
Dodatkowym wyróżnikiem jest 
fakt, że Cafe del Corso jest otwie-
rane już o godz. 7.30. Zawsze jest 
bowiem przygotowane dla klien-
tów bogate menu śniadaniowe 
z wypiekanymi na miejscu crois-
santami i aromatyczną kawą.
Na wynos możemy tu zamówić 
kawy, świeżo wyciskane soki, 
koktajle, smoothies, śniadania, 
tostady, sałatki, makarony, ale 
przede wszystkim ciasta, torty czy 
lody (z których od lat słynie Cafe 
del Corso).

Z niezwykle bogatego asorty-
mentu warto polecić zwłaszcza 
lody z gorącym musem malino-
wym. Wracając jeszcze do ciast to 
w karcie kuszą szarlotki, tarty ze 

śliwkami, wiśniami, wiele rodzai 
serników, takie torty jak amba-
sador, kajmakowy, czekoladowy 
czy mascaropne, beza Pavlowa, 
tiramisu, fondant czekoladowy 
i wiele, wiele innych. Aż trudno 
wybrać!
Co warto dodać, torty czy ciasta 
możemy zamawiać zarówno na 
porcje jak i w całości – dla uświet-
nianie chociażby uroczystości ro-
dzinnych.
- Już tęsknimy za gwarem, za na-
szymi gośćmi, za normalnością 
– mówi nam manager Cafe del 
Corso pani Kasia Sroka. – Liczy-
my, że ten stan nie potrwa długo, 
a goście znów powrócą do swego 
ulubionego miejsca spotkań – 
dodaje.

Manager lokalu podkreśla, że Cafe 
del Corso przykłada szczególną 

wagę do tego, żeby działalność 
przebiegała według wszelkich za-
sad bezpieczeństwa. -Staramy się 
by nasza jakość została poparta 
również bezpieczeństwem na-
szych klientów, stąd pomieszcze-
nia lokalu są ozonowane każdej 
nocy, a pracownicy rozdzieleni 
na zmiany – zaznacza Sroka.
Kawiarnia zaprasza do obserwo-
wania swojej facebookowej stro-
ny, gdzie można poznać zarówno 
menu jak z bieżące oferty sezono-
we.
Zamówienia przyjmowane są za-
równo na miejscu jak i telefonicz-
nie: Caffe del Corso, Al. NMP 53, 
tel. 723 191 974.

(red, fot. A.Kostyra)

ArcheVita,  restauracja 
Hotelu Arche mieszczą-
cego  się  przy  ul. Oleńki 

20 w Częstochowie nie mogąc 
na miejscu gościć miłośników 
dobrej  kuchni,  proponuje 
dania  na  wynos  lub  z  dowo-
zem na terenie całego miasta. 
W  menu  oczywiście  wyśmie-
nite  dania  przygotowywane 
na  bazie  regionalnych,  świe-
żych  produktów  w  oparciu 
o  światowe  trendy  kulinarne. 
Z  oferty  mogą  korzystać  za-
równo firmy,  jak  i  osoby  pry-
watne.  ArcheVita  proponuje 
catering  dla  2  i  więcej  osób. 

Co można zamówić? Praktycznie 
wszystko, od świeżego, chrupią-
cego pieczywa, poprzez śniada-
nia, obiady aż na deserach skoń-
czywszy.
Krem dyniowy z kozieradką i mle-
kiem kokosowym, do tego antry-
kot wołowy, fasolka szparago-
wa, pikantne ziemniaki i pyszny 
obiad gotowy. Zamówić do firmy 
czy domu można również między 
innymi kanapki z szarpaną wie-
przowiną lub kalafiora pieczone-

go w sosie maślano-pomidoro-
wym.
Poszukiwacze nieoczywistych po-
łączeń kulinarnych , mogą spró-
bować na przykład smażonego 
łososia z ryżem green carry i ka-
pustą pak choi z sosem imbiro-
wym.
W karcie znajdzie się także coś dla 

miłośników pizzy. W menu jest 
klasyczna pizza Margherita, ale 
także nieco ekstrawagancka od-
miana włoskiego placka — pizza 
grzybowa z oliwą truflową.
ArcheVita pamięta także o łasu-
chach. Dla nich w karcie dań na 
wynos umieszczono na przykład 
brownie ze słonym karmelem 
i cynamonkę z kwaśną śmietaną.

- W tych trudnych dla wszystkich 
czasach nie zapominamy także 
o seniorach — mówi Magdale-
na Zając, kierownik restauracji 
Hotelu Arche. - Dla nich mamy 
w ofercie zestawy obiadowe, na 
które składa się zupa i drugie da-
nie. Oczywiście także z dowozem 
do domu. Te zamówienia realizu-
jemy codziennie między godziną 
12 a 14, a zamówienia na dany 
dzień przyjmowane są do godzi-

ny 10 tego samego dnia.

Catering z dowozem do klienta to 
teraz główna, ale nie jedyna oferta 
ArcheVita. Restauracja myśli już 
o nadchodzących świętach. Przy-
gotowała dla swoich klientów in-
dywidualnych oraz biznesowych 
bogatą ofertę paczek bożonaro-
dzeniowych.
To idealny prezent dla pracowni-
ków czy partnerów biznesowych, 
ale także ciekawa propozycja dla 
osób, które na Boże Narodze-
nie wybierają się do rodziny czy 
przyjaciół i chcą przywieźć nieco-
dzienny prezent.
ArcheVita proponuje trzy rodzaje 
paczek. Ich cena i wielkość uzależ-
niona jest od ilości zapakowanych 
produktów. Wszystkie zawierają 
wiktuały najwyższej jakości.
W paczkach znajdują się produk-
ty typowo świąteczne, np. karp, 
pasztet mięsny, piernik , a tak-
że sezonowe przetwory, które 
powstały w ArcheVita: swojski 
zakwas do barszczu czy powidła 
śliwkowe z cynamonem. Wszyt-
skie przetwory zostały przygoto-
wane z produktów od lokalnych rolników, sadowników i hodow-

ców.
Upominki świąteczne są gustow-
nie pakowane przy użyciu wyłącz-
nie ekologicznych materiałów, 
będą więc idealnym, eleganckim 
prezentem dla bliskiej nam osoby.

Zamówienie na paczki bożonaro-

dzeniowe można składać drogą 
mejlową na adres: sprzedaz@ho-
telczestochowa.com lub dzwoniąc 
pod numer: 34 34 74 074.
Posiłki z dowozem można także 
zamawiać na dwa sposoby — dro-
gą mejlową (rezerwacja@hotel-
czestochowa.com) lub telefonując 
pod numer 34 34 74 074.

Gastronomia
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Wolontariusze oczyścili i przygotowali dla amatorów 
wspinaczki kolejne jurajskie skałki

W Żarkach Unia Europejska 
doposaży przedszkole

Konkurs Fotograficzny „Piękno Ziemi 
Częstochowskiej” rozstrzygnięty

Akcja „Święty Mikołaj na Kresach” zakończona

Wolontariusze  oczy-
ścili  i  przygotowali 
dla  amatorów  wspi-

naczki  kolejne  jurajskie  skał-
ki. Zlokalizowane są one w Su-
liszowicach  w  gminie  Żarki. 

Grupa ekiperów pracuje spo-
łecznie w ramach Projektu „kol-
czykujemy” gminę Żarki. W tym 
roku oczyścili oni i przygotowali 
do wspinania kilka nowych skał: 
Masztową, Jagodową, Muminka, 
Jelonka, Hajduczka i Baby Pandę 
we wsi Suliszowice.

Miłośnicy Jury zamontowali na 
suliszowickich skałach dokładnie 
406 ringów i 33 łańcuchy. Mate-
riały, czyli ringi, stanowiska i klej 

były przekazane przez Inicjaty-
wę Środowisk Wspinaczkowych 
„Nasze Skały” w ramach projektu 
„Bezpieczna Jura” realizowanego 

przez Związku Gmin Jurajskich.
Projekt „kolczykujemy” gminę 

Żarki jest wdrażany przez pasjo-
natów: Bartka Górniakai Artura 
Pierzchniaka-Gumę. Wspierają 
ich: Magdalena Salwarowska, Ra-

fał Śliwowski i Jan Buczek. 
Wsparcie ich działań zapewnił 
wspomniani wyżej partnerzy: 
ZGJ, Nasze Skały i samorząd Ża-
rek. Pomagają również mieszkań-
cy Suliszowic udostępniając skały 
i wspierając przedsięwzięcie pra-
cą społeczną. Pomaga W zakresie 
bezpieczeństwa udziałiła również 
Jurajska Grupa GOPR.

- Kolejnym krokiem jest wydanie 
mapy dla wspinaczy z aktualną 
informacją turystyczną, ale i wy-
kazem skał, które zostały przygo-
towane do bardzo popularnej na 
Jurze aktywności, jaką jest wspi-
naczka skałkowa – informuje Kle-
mens Podlejski, burmistrz Miasta 
i Gminy Żarki. – Wydawnictwo 
powstaje we współpracy z lokal-
nym środowiskiem wspinaczko-
wym i ZGJ.

(IBS, fot: Fb https://www.facebo-
ok.com/kolczykujemygminezarki

Dzięki  pozyskanej  przez 
samorząd  dotacji  unij-
nej  uda  się  doposażyć 

przedszkole,  a  także  wybudo-
wać dla maluchów plac zabaw.

Zadania te będą realizowane 
w ramach projektu
 „Sprawny i mądry przedszkolak” 
.
- Edukacja przedszkolna wyma-
ga cały czas wsparcia, dlatego 
jeśli pojawiła się możliwość po-
zyskania środków zewnętrznych 
dla naszej placówki, to reaguje-
my – informuje burmistrz Miasta 
i Gminy Żarki Klemens Podlej-
ski. - Złożyliśmy stosowny pro-
jekt i został oceniony najwyżej 
w subregionie północnym woje-
wództwa śląskiego.

Wartość projektu wynosi 188 
812,98 zł, wysokość unijnego do-
finansowania to kwota 160 491,03 
zł. 
– Wkład z budżetu Miasta i Gmi-
ny Żarki to dokładnie 28 321,95 
zł – dodaje burmistrz.

Projekt będzie realizowany do 28 
lutego 2022roku. Jak informu-
je żarecki samorząd, jego celem 
głównym jest wzrost upowszech-
niania wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w Gminie Żarki 
poprzez: utworzenie 10 miejsc dla 
dzieci przedszkolnych, doskona-
lenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych 2 nauczycieli oraz 
zakup niezbędnego wyposażenia 
oraz stworzenie dodatkowych 
zajęć dla dzieci mające na celu 
wyrównanie szans edukacyjnych 
oraz rozwinięcie ich umiejętności.

Żarecka propozycja została wy-
brana do dofinansowania przez 
Zarząd Województwa Śląskiego 
w ramach konkursu z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Projekt pn. „Sprawny 
i mądry Przedszkolak” współfi-
nansowany przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WSL 
2014-2020.
(IBS)

Organizowany  przez 
Starostwo  Powiato-
we  w  Częstochowie  XI 

Konkurs  Fotograficzny  „Pięk-
no  ziemi  Częstochowskiej”, 
nad którym objął patronat Sta-
rosta Częstochowski Krzysztof 
Smela, został rozstrzygnięty.

W tegorocznej edycji komisja 
oceniała ponad 300 nadesłanych 
prac, z których wyłonione zostały 
trzy pierwsze miejsca:
1. Anna Salamucha z Częstocho-
wy, nagroda – 2 000 zł;
2. Stanisław Joński z Borowna, 
nagroda – 1 200 zł;
3. Przemysław Dubiński z Często-
chowy, nagroda – 600, oraz przy-
znano również 3 wyróżnienia:
Dariusz Zając z Częstochowy, na-
groda – 400 zł;
Rafał Jóźwik z Kolonii Klepaczki, 
nagroda – 400 zł;
Tomasz Sieniawski z Częstocho-
wy, nagroda – 400 zł.
W komisji oceniającej znajdowali 
się:
Sławomir Jodłowski - art. fotogra-
fik, główny instruktor ds. fotogra-
fii i filmu w Regionalnym Ośrod-
ku Kultury w Częstochowie;
Altea Leszczyńska - art. plastyk 
i fotograf, absolwentka Wydzia-
łu Malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie i Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Krakow-
skiej Szkoły Teatralno-Filmowej, 
członkini brytyjskiego The Royal 
Photographic Society, amerykań-
skiego Society of Photographic 
Education.
Organizatorzy gratulują wygra-
nych oraz życzą dalszej owocnej 
pracy z aparatem.
 Zdjęcia w galerii (od lewej stro-
ny):
1. Brzask, A. Salamucha
2. Brama Jury, T. Sieniawski
3. Chmura nad Małym Giewon-

tem, Przemysław Dubiński
4. Ciekawski, S. Joński
5. Dukt w Karolinie, A. Salamu-

cha
6. Góra Biakło o poranku, D. 

Zając
7. Kuwejt, S.Joński
8. Kopalnia Zawisna, Rafał 

Jóźwik
9. Lustro, S. Joński
10. Mały podróżnik, S. Joński
11. Po burzy we Mstowie, A. Sa-

lamucha
12. Polska Wieś, S. Joński
13. Ścieżka w Jaskrowie, A. Sala-

mucha
14. Wschód nad Wartą, A. Sala-

mucha
(MK, fot. Starostwo Powiatowe 
w Częstochowei)

Tegoroczna  akcja  „Świę-
ty  Mikołaj  na  Kre-
sach”  w  Częstocho-

wie  już  się  zakończyła. 
Można  ją  uznać  za  udaną 
mimo  mniejszego  zasięgu 
działania z powodu pandemii. 
Akcję zorganizowało Towarzy-
stwo Patriotyczne „Kresy” w szko-
łach z powiatu częstochowskiego, 
kłobuckiego i myszkowskiego. Jej 
celem było zebranie jak najwięk-
szej liczby potrzebnych rzeczy 
oraz żywności, zrobienia z nich 
paczek i przekazanie ich rodakom 
żyjącym na Litwie, Białorusi oraz 
Ukrainie.
W czasie zbiórki udało się zebrać 
około 10 ton żywności, zabawki 
czy artykuły szkolne oraz inne 
bardzo potrzebne w dzisiejszych 
czasach rzeczy jak np. płyn do de-
zynfekcji, maseczki i rękawiczki. 
Trzeba też podkreślić, że nie tyl-
ko szkoły pomogły, bo znaleźli się 
także darczyńcy spoza placówek 
Oświaty, którym bardzo Funda-
cja dziękuje za wsparcie. Byli to 
m.in.:
Firma „Golimak”;

Firma „Pamapol”;
Firma „Sokpol” z Myszkowa;
Firma „Ranal”.
Ksiądz Ryszard Umański, pre-
zes Towarzystwa Patriotycznego 
„Kresy” w Częstochowie podkre-
śla, że w tym roku była obawa 
czy w ogóle dojdzie do skutku ak-
cja „Święty Mikołaj na Kresach”. 
Jednak po konsultacjach podjęto 
decyzję, że trzeba spróbować, tym 
bardziej teraz, gdy każdy potrze-
buje jeszcze bardziej pomocy dru-
giej osoby.
W tym roku do akcji przyłączyło 
się 255 szkół z 20 gmin. Dla pod-
kreślenia trudności zbiórki w mi-
nionym roku było zaangażowa-
nych 800 szkół.
- „255 szkół zaangażowało się 
w realizację tego projektu. Ser-

decznie dziękujemy za zaufanie, 
za zrozumienie. Było to w trud-
nych warunkach, ale jak zwykle 
szkoły odpowiedziały na apel. 
Pięknie dziękujemy za tą lekturę 
historyczną, bo mamy nadzieję, 
że to będzie takim ukoronowa-
niem, kiedy te dzieci będą zaglą-
dać do tych paczek i zobaczą tam 
coś o naszej ojczyźnie niezwykle 
miłego” – mówi Alina Janowska, 
dyrektor Delegatury Kuratorium 
w Częstochowie.

Z powodu pandemii forma prze-
kazania biało-czerwonych paczek 
będzie trochę inna, bo na kresy 
pojedzie tylko sam transport, bez 
delegacji.

(MK, fot. Organizatorzy akcji)
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Szpital Powiatowy w Lublińcu otrzymał 
nową karetkę

Olsztyn z największymi dochodami podatkowymi 
na pierwszym miejscu w powiecie

Niegowa modernizuje 
oczyszczalnię ścieków

W powiecie myszkowskim ruszyło 
projektowanie dwóch ulic

Szpital  Powiatowy  w  Lu-
blińcu  otrzymał  wczo-
raj  nową  karetkę,  która 

w  tak  trudnym  czasie  zasili 
transport  sanitarny  szpitala.

Nowy ambulans – Renault Ma-
ster, kosztował 457 tys. zł., z cze-
go 80% kwoty pochodzi z budże-
tu Urzędu Marszałkowskiego, 
a reszta 20% sfi nansowana została 
z budżetu powiatu lublinieckiego.
Karetka została kupiona w ra-
mach udzielonej dotacji celowej 
Urzędu Marszałkowskiego na 
sfi nansowanie zadań własnych 
w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
W jej składzie oprócz podstawo-

wego wyposażenia znalazł się re-
spirator, defi brylator i ssak.
Dofi nansowanie na potrzeby 

szpitala (konkretnie na transport 
medyczny i wyposażenie Izby 
Przyjęć) w kwocie 624 000 zł Po-
wiat Lubliniecki otrzymał z soli-
darnościowego programu wspar-
cia powiatów i miast na prawach 
powiatu województwa śląskiego 
w zakresie ochrony zdrowia. 
Za część tej kwoty zakupiona zo-
stała karetka, reszta natomiast 
zostanie wydatkowana na m.in. 
modernizację klimatyzacji i wen-
tylacji mechanicznej w budynku 
Izby Przyjęć. Poza tym zakupiony 
zostanie agregat prądotwórczy wy-
posażenie medyczne dla potrzeb 
Izby Przyjęć: wózki transporto-
we, kardiomonitory, respiratory. 

(MK, fot. Starostwo powiatowe 
Lubliniec)

Według  rankingu  za-
możności  gmin 
p u b l i k o w a n e g o 

przez  Ministerstwo  Finan-
sów,  Gmina  Olsztyn  plasu-
je  się  na  pierwszym  miejscu 
w  Powiecie  Częstochowskim.
Według corocznego rankingu, na 
klasyfi kowanych 2400 gmin z ca-
łego kraju, Olsztyn z wynikiem 2 
229 zł w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca uplasował się w środ-
ku tabeli. Średnio w skali kraju, 
ale w powiecie częstochowskim 
wynik ten daje pierwsze miejsce. 
Zaraz za Olsztynem znalazła się 
Poczesna z kwotą 2 193zł i Kamie-
nica Polska z 2 137 zł.
Porównując, od lat w kraju kró-
luje Gmina Kleszczów, która za 
sprawą gigantycznych podatków 
płaconych przez elektrownię Beł-
chatów i kopalnię węgla brunat-
nego osiąga wpływy w wysokości 
30 000 zł na głowę mieszkańca. 
Najniżej w rankingu znajduje się 
gmina Potok Górny w woj. lubel-
skim z dochodem 486 zł per capi-
ta.
W Olsztynie taki wynik został 
osiągnięty dzięki podatkom wpły-

wającym z:
• Infrastruktury elektroener-

getycznej – 1,5 mln zł;
• Nieruchomości - 3,5 mln zł;
• PIT – 10 mln zł.
- „Oznacza to, że mamy na na-
szym terenie wiele osób uzysku-
jących spore dochody w ramach 
swojej działalności zawodowej, 
co zasila nasz budżet w ramach 
udziału samorządów gminnych 
w PIT. A korzystają z tego wszy-
scy mieszkańcy. Cieszy, że nasze 
krajobrazy, otoczenie, ale także 
infrastruktura lokalna powodu-
je, że Olsztyn przyciąga miesz-
kańców” – mówi Tomasz Kuchar-
ski, wójt Gminy Olsztyn.
Z podatków wpłacanych do kasy 
państwa w 2019 roku, samorząd 
gminy z powrotem otrzymał pie-
niądze z PIT około 38% - 10 mln 
zł, z CIT niespełna 7% - 86,5 tys. 
zł, a podatki lokalne zamknęły się 
łączną kwotą 5 mln zł, w tym 1,5 
mln zł od Polskich Sieci Elektro-
energetycznych. W tym są podat-
ki rolne i leśne.
Dzięki temu, że w gminie za-
mieszkuje coraz więcej zaradnych 
i zamożnych mieszkańców, mimo 

braku dużego przemysłu Olsztyn 
może dużo inwestować w po-
trzebne rzeczy.
- „Dzięki temu możemy realizo-
wać wiele inwestycji i mieć środ-
ki na wkład własny do funduszy 
unijnych i innych zewnętrznych 
środków” – mówi wójt Kucharski.
Najwyższą pozycją w wydatkach 
w budżecie gminy Olsztyn stano-
wi oświata, na którą w ubiegłym 
roku przeznaczono 10,1 mln zł, na 
inwestycje i remonty infrastruk-
tury gminnej 8,5 mln zł, trans-
port publiczny ponad 1,2 mln zł, 
oświetlenie 760 tys. zł. 
(Źródło: UG Olsztyn)

Gmina  Niegowa  pod-
jęła  decyzję  o  mo-
dernizacji  oczysz-

czalni  ścieków.  Zadaniem 
tym  zajmie  się  fi rma  „Elek-
troskan  Damian  Szkabar”.

Umowa na wykonanie zadania 
„Remont Automatyki oczyszczal-
ni ścieków w Niegowie” została 
podpisana 21 października 2020 
roku pomiędzy gminą a wyko-
nawcą.
Według umowy wykonawca zo-
bowiązany jest do dostarczenia, 
montażu i uruchomienia automa-
tyki oczyszczalni ścieków. Zakres 
prace obejmie m.in.:
• kompleksową wymianę sys-

temu sterowania i wizualiza-
cji;

• podłączenia układów sterow-
niczych;

• przygotowanie komputero-
wego stanowiska sterowania;

• dostawę i montaż układów 
pomiarowych;

• wymiana – odtworzenie sza-
fek sterowniczych;

• wymiana zestawu gniazd.

Istniejąca instalacja, która nie 
była modernizowana w żadnym 
zakresie od kilkunastu lat utra-
ciła swoje możliwości automa-
tycznego sterowania procesem 
oczyszczania ścieków. Wykonanie 
instalacji, której koszt został wy-
ceniony na kwotę 155 349,00 zł. 
umożliwi przyjęcie ścieków „do-
wożonych” od mieszkańców nie 
posiadających przyłącza do sieci 
kanalizacyjnej. Przewidywany 
termin zakończenia inwestycji 
i uruchomienia instalacji to sty-
czeń 2021 r.
(MK, fot. UG Niegowa)

Wyłoniona  z  przetar-
gu  fi rma  „Gramar” 
Sp.  z  o.o.  z  Lublińca 

przygotowuje  dokumentację 
na  przebudowę  drogi  powia-
towej  między  Gminą  Mysz-
ków  a  Gminą  Koziegłowy.

3 listopada 2020 roku odbyło się 
podpisanie umowy pomiędzy Po-
wiatem Myszkowskim a Gminą 
Myszków i Gminą Koziegłowy. 
Dotyczy ona wykonania doku-
mentacji projektowej wraz ze 
sprawowaniem nadzoru autor-
skiego nad robotami budowlany-
mi przebudowy drogi powiatowej.

Projekt ma objąć 8,5 km odcinek 
od ronda w Postępie (gmina Ko-
ziegłowy) do ronda w Mrzygło-
dzie (gmina Myszków) w ulicach: 
al. Wolności, Krasickiego, Pade-
rewskiego, Rynek, Krakowska 
i Zawiercka.
Inwestycja przewiduje budowę:

• Chodnika;
• Ścieżki rowerowej;
• Miejsc postojowych
• oraz udrożnienie rowów 

przydrożnych. Zostaną także 
przebudowane mosty i mur 
oporowy.

Najważniejsza jednak dla miesz-
kańców będzie przebudowa sieci 
wodociągowej i budowa kanaliza-
cji sanitarnej.

Koszty przygotowania dokumen-
tacji projektowej dot. „Budowy 
kanalizacji sanitarnej oraz budo-
wy i przebudowy infrastruktury 
w ciągu dróg ul. al. Wolności i Kra-
sickiego” pokryje Gmina Mysz-
ków w wysokości 111.930,00zł.

Całkowity koszt umowy to 
848.700,00 zł. Termin wykona-
nia dokumentacji mija 30 listopa-
da 2021 roku. 
(MK)
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Na drogach lokalnych Gminy Olsztyn 
rozpoczęły się roboty budowlane

Kto „zabił” rzekę Kocinkę?

Na  drogach  lokalnych 
Gminy  Olsztyn  rozpo-
częły  się  roboty budow-

lane.  Wykonawcą  prac  jest 
wyłoniona  z  przetargu  fir-
ma  RAFALIN,  która  w  chwili 
obecnej  już  prowadzi  roboty 
w różnych częściach gminy.
Tak więc w:
• Zrębicach powstaje ulica 

Leśna. Będzie to asfaltowa 
droga dojazdowa do grun-
tów rolnych o długości 880 
m i szerokości 4,5 m. Pienią-
dze na jej budowę pochodzą 
z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych (FOGR);

• Kusiętach stare drogi lo-
kalne dostają drugie życie. 
„Czarna Droga”, czyli na-
wierzchnia bitumiczna po-
wstaje na odcinku od drogi 
powiatowej do wiaduktu nad 
torami PKP o długości 260 
m. Z kruszywa o długości 
150 m powstaje w kierunku 
stawu oraz tzw. droga „Przy 
lesie” – 360 m również z kru-
szywa. Obie drogi po remon-
cie będą miały szerokość 4 m 
(wcześniej gmina przekształ-
ciła teren dojazdowy w planie 
miejscowym w drogę i nabyła 
ją od Lasów Państwowych). 
Dodatkowo na ul. Szkolnej 
został ułożony krawężnik, 
którego funkcją będzie lepsze 
odprowadzanie wody;

• Olsztynie przy ul. Norwida 
– niwelacja terenu i odwod-
nienie. Na ul. Górzystej, przy 
wlocie z DK-46, na początko-
wym odcinku ulicy układany 
jest krawężnik;

• Biskupicach ul. Chorońska 
zostanie przedłużona o 600 
m w kierunku terenów zabu-
dowanych.

Całkowity koszt remontu dróg 
gminnych to ponad 740 tys. zł, 
które Gmina Olsztyn finansuje 
z własnych środków. Wyjątkiem 
jest Gmina Zrębice, która na re-
mont ul. Leśnej (360 tys. zł) otrzy-
mała dofinansowanie w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w wyso-
kości 220 tys. zł.
To jednak nie wszystkie inwesty-
cje. W Gminie Olsztyn dobiegają 
końca prace drogowe w:
Zrębicach. Kończą się tu prace 

brukarskie na ul. Kościelnej i So-
snowej, naprzeciwko zabytkowe-
go kościoła, o łącznej długości 
360 m. Zainstalowane zostało 
także drogowe oświetlenie ledo-
we. Koszt inwestycji to ponad 460 
tys. zł.
Olsztynie. Powoli kończy się bu-
dowa połączonych ścieżek ro-
werowych na ul. Kühna. W tym 
miejscu powstaje interaktywne 
przejście dla pieszych i bezpiecz-
ny przejazd dla rowerzystów 
z jednej na drugą stronę jezdni. 
Koszt inwestycji to ponad 152 tys. 
zł, z czego połowę finansuje Staro-
stwo Powiatowe w Częstochowie.
Trwające prace odbywają się tak-
że na ul. Paderewskiego, gdzie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochow-
skiego wymienia starą instalację 
wodociągu. Według projektu ulica 
ta będzie jednokierunkowa, ruch 
będzie się odbywał tylko w stronę 
ul. Kościelnej. W przyszłym roku 
planowana jest budowa ulic Pade-
rewskiego i Cichej.
Gmina Olsztyn dalej nie zwalnia 

tempa. Już niebawem zostanie 
rozstrzygnięty przetarg na prze-
budowę ul. Południowej w Turo-
wie, która będzie dofinansowana 
w ramach konkursu wojewódz-
kiego z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.
Natomiast w Zrębicach po-
wstanie trasa rowerowa, na 
którą został już wyłonio-
ny w przetargu wykonawca.  
– „Pod koniec miesiąca będziemy 
chcieli już podpisać umowę z wy-
branym w przetargu wykonaw-
cą na realizację trasy rowerowej 
przez całe Zrębice i Krasawę 
w kierunku Suliszowic i Jaroszo-
wa na terenie gminy Żarki” – za-
powiada Tomasz Kucharski, wójt 
Gminy Olsztyn.
Inwestycja, dzięki wygraniu 
konkursu wojewódzkiego przez 
wniosek złożony wspólnie przez 
Gminę Olsztyn (lider) oraz Mia-
sto i Gminę Żarki, będzie finanso-
wana w 85 procentach ze środków 
unijnych, pozyskanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego.
Kolejna umowa zostanie także 
niebawem podpisana pomiędzy 
Powiatowym Zarządem Dróg 
w Częstochowie a wyłonionym 
w przetargu wykonawcą, który 
wybuduje chodnik w Kusiętach. 
Gmina Olsztyn współfinansuje 
budowę w 50 procentach.
Obecnie jest zlecenie na zapro-
jektowanie ulic Słowackiego 
i Miłosza w Olsztynie oraz drogi 
za Urzędem Gminy w Olszty-
nie w kierunku ruin zamku wraz 
z parkingami i odwodnieniem.
(MK, fot. UG Olsztyn)

Ryby  wytrute  do  same-
go  dna…  rzeka  Kocinka, 
słynny z pstrągów i lipieni 

dopływ Liswarty został zatruty. 
– Jestem zdruzgotany. 25 lat 
naszej pracy poszło się na mar-
ne – mówi Paweł Wroński, prezes 
Koła Mykanów, które opiekuje się 
rzeką. – Kocinka to w okolicach 
Częstochowy jedna z kilku rzek 
krainy pstrąga i lipienia.
Malownicza, płynąca m.in. przez 

Rybną, Kocin, Broniszew ucho-
dzi do Liswarty w miejscowości 
Trzebca. Pierwsze śnięte ryby do-
strzeżono we wtorek w Kocinie.
– Zaalarmował nas muszkarz ze 
Zduńskiej Woli, który zauważył 
leżące na dnie pstrągi. Od razu 
poinformowaliśmy różne służ-
by, a sami zaczęliśmy przeszu-
kiwać rzekę – relacjonuje Paweł 
Wroński. – Czasu było mało, bo 
przecież po 16 robi się ciemno, 
a mimo to koledzy znaleźli sporo 
śniętych pstrągów. Było wśród 

nich kilka samic, już wytartych, 
bo to czas tarła. W Kocinie, gdzie 
ryby dosłownie uciekały spod 
nóg nie widzieliśmy nawet małe-
go pstrążka. 
Prezes Wroński twierdzi, że 
w ubiegłym tygodniu, przynaj-
mniej do środy z rzeką nie działo 
się nic złego.
 – Jeden z naszych młodszych ko-
legów, Dawid Witkowski zajrzał 
na jedno z tarlisk i widział piękne 

samice. Teraz te samice leżą na 
dnie. Co się stało, trudno powie-
dzieć.
Nad rzeką była już policja, straż, 
straż chemiczna z Częstochowy. 
Dotarli też inspektorzy z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska z Katowic, którzy 
m.in. pobrali próbki wody do 
analizy.
Przekazano też śnięte ryby do 
przebadania. Wędkarze mają 

pewnie podejrzenia i wierzą, że 
wspólnymi siłami uda się ustalić, 
kto zatruł rzekę.
– Ta rzeka to jest oczko w głowie, 
nie tylko mojej, ale wielu z nas - 
mówi Wroński. - Jeszcze w paź-
dzierniku, przy wsparciu okręgu 
robiliśmy zarybienie pięknymi 
pstrągami, z których część naj-
pewniej by się wytarła. Na po-
czątku września wpuściliśmy 
roczny narybek lipienia. Wszyst-
ko na nic. Aż łzy cisną się do oczu. 
Jesteśmy zrozpaczeni tym co się 

stało, ale zaczynamy już myśleć 
o tym, jak odbudować naszą rze-
kę. Niestety, to będzie zadanie na 
lata – podsumowuje.

Tutaj apel do naszych Czytel-
ników. Jeśli macie Państwo ja-
kiekolwiek informacje na temat 
prosimy o kontakt redakcja@ga-
zetaregionalna.com.
(AK, fot. Koło Wędkarskie Myka-
nów)
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Praca w czasie epidemii
Co  musi  zrobić  pracow-

nik  kiedy  zachoruje,  co 
kiedy  zachoruje  jego 

dziecko, a co w przypadku gdy 
zostanie  skierowany  na  kwa-
rantannę.  Poniżej  szczegóło-
we informacje na temat pracy 
w czasie pandemii. 

Wynagrodzenie albo zasiłek za 
czas kwarantanny
W trakcie trwania epidemii koro-
nawirusa może zdarzyć się, że bę-
dziesz przebywał na kwarantan-
nie domowej. Możesz się na niej 
znaleźć z kilku powodów - dlatego 
że miałeś bliski kontakt z osobą 
zakażoną, albo dlatego że Twój 
domownik otrzymał pozytywny 
wynik testu na COVID-19.

Pierwsze, co powinieneś zrobić 
w takiej sytuacji, to poinformo-
wać swojego pracodawcę o roz-
poczęciu obowiązkowej kwaran-
tanny. Zrób to telefonicznie lub 
mailowo. Jeżeli skontaktowała 
się z Tobą Państwowa Inspekcja 
Sanitarna i informacje o Twojej 
kwarantannie są w systemie – 
nie musisz przekazywać swojemu 
pracodawcy żadnych dodatko-
wych dokumentów. Nie potrzebu-
jesz także zwolnienia lekarskiego.

Co w momencie, kiedy Twój do-
mownik ma pozytywny wynik 
testu, a Ty automatycznie prze-
chodzisz na kwarantannę? W ta-
kiej sytuacji istnieje możliwość, 
że Państwowa Inspekcja Sani-
tarna nie skontaktuje się z Tobą, 
a informacje o kwarantannie nie 
pojawią się w systemie. Oznacza 
to, że Twój pracodawca nie będzie 
miał do nich również dostępu. 
Wtedy powinieneś maksymalnie 
do 3 dni od zakończenia kwaran-
tanny, napisać krótkie oświadcze-

nie dla swojego pracodawcy. Po-
winno ono zawierać:
• Twoje imię i nazwisko oraz 

numer PESEL (jeżeli go po-
siadasz),

• datę rozpoczęcia obowiąz-
kowej kwarantanny (dzień, 
w którym domownik otrzy-
mał informację o dodatnim 
wyniku testu),

• datę zakończenia kwaran-
tanny (kwarantanna kończy 
się po 7 dniach od momentu 
zwolnienia z izolacji zakażo-
nego domownika),

• imię, nazwisko, numer PE-
SEL osoby zakażonej, a także 
dzień rozpoczęcia i zakończe-
nia przez nią izolacji w wa-
runkach domowych.

Praca zdalna w czasie kwaran-
tanny

Pracujesz w biurze i chciałbyś 
zdalnie wykonywać swoje obo-
wiązki w trakcie trwania kwaran-
tanny? Nic nie stoi na przeszko-
dzie. Jeżeli możesz wykonywać 
swoją pracę z miejsca, w którym 
odbywasz kwarantannę – jed-
nocześnie nie łamiąc jej zasad, 
powinieneś ustalić to ze swoim 
pracodawcą. Pamiętaj, że jeżeli 
w związku z odbywaniem kwa-
rantanny nie wystąpisz o zasiłek 
chorobowy oraz w uzgodnieniu ze 
swoim pracodawcą będziesz wy-
konywał pracę zdalną, prawo do 
zasiłku chorobowego nie będzie 
Ci przysługiwało. Będzie nato-

miast przysługiwało Ci wynagro-
dzenie za wykonaną pracę.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
dla rodziców
Od 9 do 29 listopada 2020 r. po-
nownie przysługuje dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy. Możesz z nie-
go skorzystać, jeśli żłobek, przed-
szkole lub szkoła Twojego dziecka 
zostały zamknięte. Zasiłek przy-
sługuje ubezpieczonym rodzicom 
dzieci w wieku:
• do 8 lat,
• do 16 lat, które mają orzecze-

nie o niepełnosprawności,
• do 18 lat, które mają orzecze-

nie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności,

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

Wniosek o przyznanie dodatkowe 
zasiłku opiekuńczego musisz zło-
żyć do swojego pracodawcy. 

Kwarantanna domowa i izola-
cja dziecka

Kwarantanna lub izolacja dziecka 
są traktowane tak jak jego choro-
ba. Jeśli Twoje dziecko nie skoń-
czyło 14 lat (dziecko z niepełno-
sprawnościami do 18 roku życia) 
możesz skorzystać z zasiłku opie-
kuńczego. Podstawą do jego wy-
płacenia jest oświadczenie o ko-
nieczności opieki nad dzieckiem 
lub członkiem rodziny przebywa-
jącym na kwarantannie lub w izo-
lacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko ubezpieczo-

nego,
• numer PESEL ubezpieczone-

go, jeśli go posiada,
• dane dziecka lub innego 

członka rodziny pod opieką, 
który odbywa obowiązkową 
kwarantannę albo izolację 
w warunkach domowych: 
imię i nazwisko, numer PE-
SEL, jeśli go posiada,

• dzień rozpoczęcia odbywania 
obowiązkowej kwarantanny 
albo izolacji w warunkach 
domowych i dzień jej zakoń-
czenia,

• podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS może wy-
stąpić do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej z prośbą o potwierdze-
nie informacji zawartych w Two-
im oświadczeniu.

(Źródło: UM Częstochowa)
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Konstrukcja i rodzaje drzwi wewnętrznych
Na  rynku  znajdziemy 

bardzo  szeroką  ofertę 
drzwi  wewnętrznych. 

Zarówno zagraniczni, jak i ro-
dzimi  producenci  prześciga-
ją  się  w  nowych  projektach, 
wzorach  czy  materiałach  wy-
korzystywanych do produkcji. 

Jeśli chodzi o samą konstrukcję 
drzwi, możemy wyróżnić drzwi 
płytowe i płycinowe. Te pierwsze 
zbudowane są z jednolitej płyty 
z materiału drewnopochodnego 
lub ramy drewnianej oklejonej 
ciekną płytą. To drugie z kolei to 
drzwi wykonane z dzielonej ramy 
i wypełniających ją płycin. Rama 
jest z drewna, a płyciny ze sklejki, 
tworzywa lub szkła.

Drzwi wewnętrzne nie muszą być 
wykonane tylko z drewna - litego 

lub klejonego warstwowo. Coraz 
popularniejsze stają się drzwi 
z płyt drewnopochodnych lub 
szkła! Te ostatnie są szczególnie 
lubiane w nowoczesnych biurach 
i apartamentach. Szkło, z którego 
się je wykonuje, musi być harto-
wane lub klejone. Przede wszyst-
kim jednak drzwi wewnętrzne 
różnią się sposobem otwierania. 
Jakie są najpopularniejsze mode-
le na rynku?

Najpopularniejsze i najczęściej 
oferowane skrzydła drzwiowe to 
te rozwierane. Mogą być zarów-
no jedno-, jak i dwuskrzydłowe. 
Kupując rozwierane drzwi jedno-
skrzydłowe, należy zwrócić uwa-
gę na stronę skrzydła, gdyż ten 
model występuje wersji prawej 
i lewej. Stojąc w pokoju do wnę-
trza, którego drzwi się otwierają, 
zwróćmy uwagę na zawiasy. Jeże-
li są po lewej stronie - drzwi także 
będą lewe, jeśli po prawej - sytu-
acja ma się analogicznie.

Jeżeli chcielibyśmy wybrać coś 
mniej oczywistego, ciekawym 
rozwiązaniem mogą być drzwi 
przesuwane na szynach. Podob-
nie jak w przypadku poprzednika, 
występują one w wariancie jedno- 
i dwuskrzydłowymi, które zacho-
dzą po otwarciu na ścianę, albo 
chowają się kasecie. Najtańsze 

i najmniej trwałe są drzwi skła-
dane i harmonijkowe. Tego typu 
drzwi zajmują mniej miejsca, ale 
po złożeniu zmniejszają szerokość 
otworu. Są one także najdelikat-
niejsze, więc na pewno nie mogą 
pełnić funkcji np. ochronnej. 
Ostatnim modelem, na który war-
to zwrócić uwagę, są drzwi waha-
dłowe. Otwierają się one zarówno 

do wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Stosuje się je zwykle w restau-
racjach i barach przy wejściu na 
kuchnię, aby ułatwić pracę bar-
manom i kelnerom. W budow-
nictwie jednorodzinnym są one 
niezwykle rzadkie, gdyż zajmują 
sporo miejsca i na dłuższą metę 
w mieszkaniu są niefunkcjonalne.

Kolorystykę i styl drzwi pozosta-

wiamy waszym gustom - ważne, 
aby skrzydła nie kłóciły się z aran-
żacją naszych pomieszczeń. Do-
brze jest zachować konsekwencję 
w projekcie do samego końca. 
Nawet patrząc na ofertę tylko pol-
skich producentów, znajdziemy 
tyle pięknych modeli, że z pew-
nością każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Większość Polaków w swoich 

domach nadal decyduje się na 
drzwi rozwierane, gdyż najłatwiej 
wstawić w nich zamki i dają mak-
symalne poczucie prywatności 
w pokoju. Nie musimy się jednak 
kierować gustem tłumu. Jeśli ma-
rzy nam się mieszkanie typu stu-
dio lub przestronny dom - ogra-
nicza nas tylko nasza wyobraźnia.

(red, fot. pixabay)
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Korytarz życia i jazda na „suwak” - ciągle z nimi problemy
Chociaż  od  niemal  roku 

obowiązują  przepisy 
regulujące  i  nakazują-

ce  jednocześnie  tworzenie 
tzw.  korytarzy  życia  i  jazdy 
na  „suwak”,  w  dalszym  ciągu 
wielu  kierowców  ma  z  nimi 
problemy.  Z  tego  powodu 
policja  prowadzi  kampanię 
przypominającą  podstawo-
we  zasady  stosowania  tych 
dwóch rozwiązań na drogach. 

My też więc je przypominamy.

Korytarz życia
Obowiązek tworzenia korytarza 
życia dotyczy kierowców porusza-
jących się drogami o co najmniej 
dwóch pasach ruchu w jednym 
kierunku. W sytuacji wymaga-
jącej utworzenia korytarza życia 
kierujący pojazdami powinni 
umożliwić swobodny przejazd 
pojazdom służb ratowniczych po-
przez odpowiednie usytuowanie.
Zgodnie z przyjętą zasadą kie-
rujący pojazdami, poruszający 
się lewym pasem będą musieli 
zjechać do lewej krawędzi pasa, 
a pozostali do prawej krawędzi. 
Sprawne utworzenie korytarza 
życia będzie szczególnie ważne na 
drogach wielopasmowych, ponie-
waż dla służb ratowniczych liczy 
się każda sekunda. Im szybciej 
kierujący pojazdami zrobią dla 
nich miejsce, tym większa szansa 
na uratowanie życia.
Niezwykle ważnym jest fakt wy-
znaczenia miejsca na korytarz 
życia, który w przypadku kilku 
pasów ruchu zawsze będzie wy-
stępować po lewej stronie (tj. 
pomiędzy lewym pasem ruchu 
i pasem z nim sąsiadującym). 
Tym samym kierowca nie będzie 
musiał się zastanawiać, z której 
strony nadjedzie pojazd uprzywi-
lejowany.

Nowe przepisy zabraniają również 
pojazdom innym niż uprzywilejo-
wane korzystania z utworzonego 
korytarza życia. Wyjątkiem są po-
jazdy zarządców dróg lub pomocy 
drogowej biorący udział w akcji 
ratowniczej.

Jazda na suwak
Przepisy dot. „jazdy na suwak” 
precyzują sposób zachowania kie-
rowców w sytuacji występowania 
zatoru na drodze, przy jednocze-
snym zanikaniu pasa ruchu lub 
występującej na nim przeszko-
dzie.
Zgodnie z nowymi przepisami 
(art. 22 ust. 4a i 4b ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym) w wa-
runkach znacznego zmniejszenia 
prędkości na jezdni z kilkoma 
pasami ruchu w tym samym kie-
runku jazdy, w przypadku gdy 
nie ma możliwości kontynuacji 
jazdy pasem ruchu z powodu 

wystąpienia przeszkody na tym 
pasie ruchu lub jego zanikania, 
kierujący pojazdem poruszający 
się tym pasem ruchu nie będzie 
miał (jak dotychczas) obowiązku 
ustępowania pierwszeństwa po-
jazdowi jadącemu po pasie ruchu 
(mającym kontynuację), na który 
zamierza wjechać.
Przepis art. 22 ust. 4a ustawy 
wskazuje, że w takiej wyjątkowej 
sytuacji drogowej kierujący po-
jazdem poruszający się sąsiednim 
pasem ruchu (mającym kontynu-
ację) jest obowiązany bezpośred-
nio przed miejscem wystąpienia 
przeszkody lub miejscem zanika-
nia pasa ruchu, umożliwić jedne-
mu pojazdowi lub jednemu ze-
społowi pojazdów, znajdującym 
się na takim pasie ruchu, zmianę 
tego pasa ruchu na pas sąsied-
ni, na którym istnieje możliwość 
kontynuacji jazdy.

Przywołany wyżej przepis należy 
czytać zgodnie z intencją ustawo-
dawcy, który miał na celu przede 
wszystkim zapewnienie większej 
płynności ruchu na całym prze-
kroju (szerokości) jezdni. Tym 

samym należy uznać, że kierujący 
pojazdem znajdujący się na pa-
sie, na którym z różnych wzglę-
dów (zanikanie, przeszkoda) nie 
można kontynuować jazdy, jest 
w uprzywilejowanej sytuacji i po-
winien zostać „wpuszczony” przez 
kierującego jadącego sąsiednim 
pasem na pas ruchu, na którym 
kontynuowanie jazdy jest możli-
we. Jednocześnie należy wskazać, 
że dla stosowania nowej zasady 
(art. 22 ust. 4a i 4b ustawy — Pra-
wo o ruchu drogowym) muszą 
zaistnieć jednocześnie dwa wa-
runki:
• po pierwsze, musi występo-

wać znaczne zmniejszenie 
prędkości, a więc zazwyczaj 
będzie to spowolnienie „za-
torem drogowym”, w którym 
pojazdy stoją lub poruszają 
się z niewielką prędkością. 
Przyczyną zatoru drogowego 
może być zarówno duże natę-
żenie ruchu, jak również koli-
zja, bądź awaria pojazdu, itp.,

• Warto podkreślić, że zasada 
„jazdy na suwak” nie znajdu-

je zastosowania w przypadku 
istotnego zmniejszenia pręd-
kości pojazdów względem 
prędkości dopuszczalnej, 
gdy ta zmniejszona pręd-
kość będzie nadal wyższa, niż 
w przypadku zatoru drogo-
wego (np. przypadek spowol-
nienia ruchu z 90 km/h do 
40 km/h). Co istotne, zasada 
„jazdy na suwak” nie będzie 
miała zastosowania również 
w przypadku dojeżdżania do 
końca pasa włączania (np. na 
autostradzie), jeżeli nie wy-
stępuje zator drogowy.

• po drugie, miejsce wjazdu zo-
stało wyraźnie określone jako 
miejsce (końcowy odcinek 
pasa ruchu) bezpośrednio 
przed miejscem wystąpienia 
przeszkody lub miejscem za-
nikania pasa ruchu. Chodzi 
o to, aby uniknąć próby zmia-
ny pasa ruchu jednocześnie 
przez kilku kierowców w kil-
ku miejscach, co nie sprzyja 
niewątpliwie płynności ru-
chu.

Ustawodawca nową regulacją - 
przy zachowaniu powyższych wa-

runków - daje niejako „gwaran-
cję”, że kierowca na pasie ruchu, 
który się kończy, nie musi szukać 
wcześniej możliwości zmiany 
pasa ruchu, ponieważ dojeżdża-
jąc do samego końca zostanie 
płynnie wpuszczony na sąsiedni 
pas. Stosowanie naprzemiennej 
zasady zapewni równomierne 
kontynuowanie jazdy kierowcom 
z dwóch lub trzech pasów ruchu. 
Należy wyraźnie podkreślić, że 
przepis nie stanowi zalecenia, 
tylko wprost reguluje jakie obo-
wiązki spoczywają na kierują-
cych pojazdami. Mimo nowych 
regulacji nie można zapominać 
o tym, że kierujący zmieniający 
pas ruchu w takiej sytuacji nie 
został zwolniony z obowiązku za-
chowania szczególnej ostrożności 
(art. 22 ust. 1 ustawy), dlatego też 
uwzględniając różne okoliczności, 
manewr zmiany pasa ruchu po-
winien być wykonany z zachowa-
niem warunków bezpieczeństwa.

(Źródło:dlakierowcow.policja.pl)
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Sprawdź historię pojazdu w CEP online
Kupujesz  używany  sa-

mochód  albo  motocykl 
i chcesz upewnić się, czy 

dane,  które podaje właściciel, 
są  prawdziwe? A może  sprze-
dajesz  samochód  i  chcesz 
pokazać  klientom  jego  praw-
dziwą  historię?  Skorzystaj 
z  usługi  Historia  Pojazdu. 
Dzięki niej uzyskasz bezpłatny 
dostęp  do  aktualnych  danych 
z  państwowego  rejestru  Cen-
tralnej  Ewidencji  Pojazdów 
(CEP)  oraz  rejestrów  zagra-
nicznych. Usługa  jest  bezpłat-
na.

Jakie informacje znajdziesz?
Informacje o każdym używanym 
pojeździe, na przykład:
• ważność obowiązkowego 

badania technicznego oraz 
ubezpieczenia OC,

• właściciela – czy jest to firma, 
organizacja, czy osoba pry-
watna,

• liczba właścicieli pojazdu od 
momentu zarejestrowania 
w Polsce – łącznie z obecnym 
właścicielem,

• terminy wykonanych badań 
technicznych,

• czy jest wyrejestrowany albo 
kradziony,

• dane techniczne – na przy-
kład pojemność i moc silnika, 
rodzaj paliwa,

• stany licznika z badań tech-
nicznych (dane gromadzone 
od 2014 roku),

• niektóre ryzyka dotyczące 
pojazdu odnotowane za gra-
nicą – na przykład informa-
cje o tym, czy pojazd jest po 
wypadku lub czy był używany 
jako taksówka.

Jeżeli pojazd był wcześniej zareje-
strowany w innym kraju, możesz 
sprawdzić zagraniczne ryzyka – 
o ile są dostępne. Dane o ryzykach 
są pobierane z systemu zewnętrz-
nego i pochodzą między innymi ze 
Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i niektórych krajów europejskich 
– na przykład Belgii, Holandii, 
Hiszpanii, Szwecji, Norwegii.

Możesz sprawdzić zagraniczne ry-
zyka, nawet jeśli pojazd NIE jest 
zarejestrowany w Polsce i NIE ma 
go w CEP. Szczegóły znajdziesz 
w sekcji Co musisz zrobić.
Usługa udostępnia informacje 
o każdym przeprowadzonym ba-
daniu technicznym. Jeśli w usłu-
dze nie ma informacji o badaniu 
technicznym – zobaczysz komu-
nikat „Brak informacji o aktual-
nym badaniu technicznym”.
Co musisz przygotować?
Dane pojazdu:
• numer rejestracyjny,
• numer VIN,
• datę pierwszej rejestracji.

Dane znajdziesz w dowodzie re-
jestracyjnym. Jeśli chcesz kupić 
używany samochód – poproś 
o takie dane sprzedającego.
Jeśli chcesz sprawdzić dane za-

graniczne pojazdu, którego nie 
ma w CEP, przygotuj również 
dane do logowania na swój profil 
zaufany.
Wejdź na stronę usługi Historia 
Pojazdu.
Wpisz numer rejestracyjny, nu-
mer VIN i datę pierwszej rejestra-
cji pojazdu, który chcesz spraw-
dzić.
Kliknij przycisk Sprawdź pojazd.
Informacje wyświetlą się od razu.
Możesz je pobrać w formacie PDF 
i wydrukować. Taki wydruk ma 

charakter informacyjny – nie jest 
to dokument urzędowy. Oznacza 
to, że sąd albo urząd może nie 
uznać takiego dokumentu – na 
przykład jako dowodu w sprawie.

Jeśli pojazdu nie ma w CEP, 
a chcesz sprawdzić jego dane za-
graniczne – na przykład czy po-
jazd za granicą był kradziony, słu-
żył jako taksówka lub był zalany 
– potrzebujesz profilu zaufanego 
(eGo). Pozwala on potwierdzić 
twoją tożsamość. Sprawdź, jak za-
łożyć profil zaufany.
Kliknij link do profilu zaufanego 
– znajdziesz go w komunikacie na 
górze ekranu.
System przeniesie cię na stronę 
profilu zaufanego. Zaloguj się na 

swoje konto.
Po zalogowaniu system przeniesie 
cię z powrotem do usługi Historia 
Pojazdu.
Informacje wyświetlą się od razu 

– możesz pobrać je w formacie 
PDF i wydrukować. Taki wydruk 
ma charakter informacyjny – nie 
jest to dokument urzędowy. Ozna-
cza to, że sąd albo urząd może nie 
uznać takiego dokumentu – na 
przykład jako dowodu w sprawie.
Jeśli sprawdzasz pojazdy za-
graniczne, logując się profilem 
zaufanym – możesz wyszukać 
maksimum 20 pojazdów w ciągu 
godziny.

(Źródło: gov.pl)
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Jeppesen we Włókniarzu! 
Holta i Cieślak w Rybniku

Po wygranej z NOSiR-em czas na wicelidera 1-ligi

Passa zwycięstw Eco-Team AZS 
w 2 lidze przerwana 

Siatkarze Exact Systems Norwida 
będą mieć wolny weekend

Skład  Eltrox  Włókniarza 
na  sezon  2021  wydaje 
się  być  skompletowany. 

Zgodnie  z  oczekiwaniami  pod 
koniec  okienka  transferowe-
go  przyszedł  Duńczyk  Jonas 
Jeppesen,  natomiast  do  RO-
W-u  Rybnik  odszedł  Rune 
Holta,  którego  trenerem  bę-
dzie...  były  szkoleniowiec 
Włókniarza  Marek  Cieślak.  
Jonas Jeppesen to trzeci nowy 
zawodnik w kadrze Eltrox Włók-
niarza na sezon 2021! Wcześniej 
częstochowski klub pochwalił 
się pozyskaniem Kacpra Woryny 
z ROW-u Rybnik oraz Bartosza 
Smektały z Fogo Unii Leszno. 
Duńczyk uznawany jest na uta-
lentowanego i perspektywicznego 
zawodnika. Ma 22 lata. W po-
przednim sezonie Jeppesen miał 
startować w Falubazie Zielona 
Góra, ale został wypożyczony do 
I-ligowej Ostrovii Ostrów Wielko-
polski. 
Powoli krystalizuje się skład, 
w którym dowodzić będzie trener 
Piotr Świderski. Oprócz Leona 
Madsena i Fredrika Lindgrena 
częstochowski klub zasilili Kacper 
Woryna, Bartosz Smektała i te-

raz Jonas Jeppesen. Z juniorów 
zostaje wyróżniający się Jakub 
Miśkowiak. Wspierać go będą 
Mateusz Świdnicki i Bartłomiej 
Kowalski. Z klubu odeszli Paweł 
Przedpełski do Torunia i Rune 
Holta do ROW-u Rybnik, gdzie 
trenerem będzie były szkolenio-
wiec Włókniarza Marek Cieślak. 
Holta w poprzednim sezonie star-
tował w Eltrox Włókniarzu, ale po 
trzech transferach dokonanych 
przez częstochowskich działaczy 
miałby raczej teoretyczne szan-
se na miejsce w podstawowym 
składzie. Nowym trenerem ROW-

-u będzie dobrze znany w Często-
chowie i mieszkający w powiecie 
częstochowskim Marek Cieślak, 
który jeszcze w poprzednim se-
zonie był szkoleniowcem często-
chowskiej drużyny, ale pod ko-
niec sezonu w chyba wszystkim 
dobrze znanych okolicznościach 
rozstał się z klubem. Zastąpił go 
Piotr Świderski, który podpisał 
też umowę z Włókniarzem na 
2021 rok. 

(AK)
Więcej sportu na www.gazetare-
gionalna.com

Ostatni  mecz  siatkarek 
KS  Częstochowian-
ki  z  NOSiR-em  Nowy 

Dwór  Mazowiecki  zakoń-
czył  się  pewną  wygraną  pod-
opiecznych  trenera  Andrzeja 
Stelmacha  3:0.  A  teraz  czeka 
je  trudny  wyjazd  do  Sosnow-
ca  na  mecz  z  wiceliderem. 

Po dłuższej przerwie siatkarki KS 
Częstochowianki zaprezentowa- ły się w walce o 1-ligowe punkty. Pokazały się z bardzo dobrej stro-

ny. Przerwa świąteczna i pauza 
w ostatniej kolejce pozwoliły na 
optymalne przygotowanie formy. 
Przed meczem obydwie drużyny 
miały na koncie po 7 punktów 
i można było się spodziewać zacię-
tego spotkania. Ale tak nie było. 
W miarę wyrównana walka trwa-
ła tylko w pierwszym secie, który 
zakończył się zwycięstwem go-
spodarzy 25:21. W drugim i trze-
cim secie NOSiR nie przekroczył 
granicy 20 punktów przegrywając 
do 19 i trzecią partię do 16. 
Po 6 kolejkach Częstochowianka 
ma na koncie 10 punktów i pla-
suje się na 4. pozycji. W najbliż-
szy weekend częstochowskie 
siatkarki czeka trudny wyjazd do 
Sosnowca na mecz z drugim w ta-
beli Płomieniem. Płomień w 6 
rozegranych meczach wywalczył 
13 punktów, tak jak pierwsza Stal 
Mielec i zajmuje 2. miejsce w ta-
beli 1 ligi. 
KS Częstochowianka – NOSiR 
Nowy  Dwór  Mazowiecki  3:0 
(25:21, 25:19, 25:16)
(AK)

Siatkarze  Eco-Team  AZS 
Stoelzle  przegrali  we 
wtorek  z  MKS-em  An-

drychów  1:3  i  doznali  pierw-
szej  porażki  w  sezonie.  

Eco-Team AZS przed meczem 
z MKS-em miał na koncie 5 kom-
plet zwycięstw i 14 punktów. MKS 
w tabeli był tuż za częstochowską 
drużyną. W 5 meczach rywale 
zdobyli 12 „oczek”. Po pierw-
szym secie wtorkowego spotkania 
można było spodziewać się, że to 
gospodarze będą stroną dominu-
jącą. Podopieczni trenera Wojcie-
cha Pudo wygrali inauguracyjną 
partię do 15. W drugiej partii lepsi 
byli goście i doprowadzili do wy-
równania w meczu. 
W trzecim secie coś się zacięło, 
bo gospodarze oddali seta łatwo 

do 16. W czwartej partii początek 
należał do gości, którzy odskoczy-
li na 2-3 punkty przewagi. Czę-
stochowianie próbowali walczyć 
i wyrównali, a nawet w połowie 
seta objęli prowadzenie. Końców-
ka należała jednak do gości, któzy 
wygrali 25:19 i cały mecz 3:1. 
Po porażce z MKS-em Andrychów 
Eco-Team spadł z 2. na 3. miejsce 
w tabeli. 
Przed siatkarzami Eco_Teamu 
AZS teraz intensywna końcówka 
tygodnia. W piątek częstocho-
wianie rozegrają zaległy mecz 
w Tychach, a w niedzielę zagrają 
w Kętach z prowadzącym w tabeli 
Kęczaninem. 
Eco-Team AZS Stoelzle Często-
chowa  – MKS Andrychów  1:3 
(25:15, 22:25, 16:25, 19:25)
(AK)

Nie  odbędzie  się  zapla-
nowany  na  najbliższy 
weekend  mecz  1-ligo-

wych  siatkarzy Exact  Systems 
Norwida z BKS-em Visła Byd-
goszcz. Mecz został przełożony 
na 2 grudnia. 
Siatkarzom Exact Systems Norwi-
da „wypadł” z terminarza kolejny 

mecz. W nadchodzący weekend 
podopieczni trenera Piotra Le-
biody mieli walczyć w Bydgoszcz 
z Visłą. Z uwagi na przypadki ko-
ronawirusa COVID-19 w często-
chowskiej drużynie członkowie 
pierwszego zepsołu przebywają 
na kwarantannie i spotkanie zo-
stało przełożone. (AK)

Klub Karate Randori z Radomska 
ze srebrnym i brązowym medalem

Na  turnieju  w  Kato-
wicach  zawodniczki 
Klubu  Karate  Ran-

dori  z  Radomska  zdobyły 
srebrny  i  brązowy  medal. 
W minioną sobotę w Katowicach 
odbyła się rywalizacja w IKO Me-
tropolia Cup - III Metropolital-
nym Turnieju Karate Kyokushin 
o Puchar Prezydenta Miasta Ka-
towice.
W zawodach, które zostały roze-
grane w przepisach semi kontakt 
Polskiego Związku Karate, wzięło 
udział 107 zawodników z klubów 
karate kyokushin z całej Polski.
W kategoriach kata i kumie klub 
reprezentowali:

• Agata Sobieraj,
• Zuzanna Pluta;
• Urszula Gwóźdź;
• Katarzyna Zamożna;
• Karol Gołczyk.
Medale po zaciętych walkach wy-
walczyły:
Agata Sobieraj - srebro w kumie;
Zuzanna Pluta - brąz w kumie.
- „Chciałbym podziękować Na-
szym zawodnikom za udział 
w turnieju. Gratuluję dziewczy-
nom zdobytych medali oraz or-
ganizatorom za sprawnie prze-
prowadzone zawody, które stały 
na bardzo wysokim poziomie” 
- mówi Sensei Michał Błach.
(MK, fot. Klub Randori)



gazetaregionalna.com16 NR 74 Piątek 20 listopada 2020Sport
Raków jedzie do Poznania 
utrzymać lidera Ekstraklasy

Skra wygrała w Siedlcach, teraz czas na Olimpię

Koszykarze AZS Politechniki ugoszczą 
niepokonaną Polonię Bytom

Po  przerwie  spowodo-
wanej  grą  reprezentacji 
w  Lidze  Narodów  pił-

karze  Rakowa  wracają  do 
rozgrywek  w  PKO  BP  Eks-
traklasie.  Lider  z  Częstocho-
wy  zmierzy  się  w  niedzie-
lę  w  Poznaniu  z  Lechem.  

Raków Częstochowa ostatni swój 
mecz w Ekstraklasie rozegrał 8 
listopada i nieoczekiwanie tylko 
zremisował z Wisłą Kraków 0:0. 
Spotkanie rozgrywane było jed-
nak w trudnych warunkach przy 
dużej mgle. Czerwono-niebiescy 
zdobyli tylko punkt, ale utrzymali 
pozycję lidera PKO BP Ekstrakla-
sy, choć przewaga na drugą w ta-
beli Legią Warszawa zmalała już 
tylko do 1 punktu. 
W ostatnim czasie piłkarze Rako-

wa nie grali w lidze, ale w klubie 
z ul. Limanowskiego były chwile 
radości i chyba złości...

Trener Rakowa Marek Papszun 
za czerwoną kartkę ujrzaną w me-
czu z Wisłą został zdyskwalifiko-
wany na dwa najbliższe mecze 
i arcyważne spotkanie w Pozna-
niu z Lechem oraz w Bełchatowie 
z Wartą Poznań będzie musiał 
oglądać z trybun... Dodatkowo 
okazało się, że lider i kapitan Ra-
kowa ma kontuzję, które wykluczy 
go z gry do końca tego roku, a być 
może będzie musiał rehabilitować 
się jeszcze w początkowych mie-
siącach 2021 roku. U Petraska 
stwierdzono naderwanie więza-
deł rzepki. Jak informuje klub, 
jeśli wszystko pójdzie dobrze to 
Petrasek do treningów z drużyną 

powróci w połowie stycznia 2021 
roku. Jeśli natomiast niezbędna 
będzie operacja kolana to ten czas 
wydłuży się do ok. 5 miesięcy. 
Tak czy inaczej strata Petraska to 
duże osłabienie dla częstochow-
skiego zespołu, który był liderem 
w obronie oraz zagrożeniem pod 
bramką rywali...

Przy Limanowskiego były jednak 
też radosne chwile. W plebiscycie 
Ekstraklasy Ivi Lopez z Rakowa 
został wybrany piłkarzem miesią-
ca października, a Marek Papszun 
trenerem października. Dwie 
najważniejsze nagrody trafiły do 
przedstawicieli Rakowa. Ale nie 
ma się co dziwić. Raków w paź-
dzierniku prezentował się bardzo 
dobrze, a od czterech kolejek nie 
opuszcza 1. miejsca w tabeli PKO 
Ekstraklasy.

Walkę o fotel lidera czerwono-
-niebiescy będą musieli przepro-
wadzić w niedzielę w Poznaniu. 
Raków zmierzy się z Lechem 
Poznań, który jako jedyny polski 
klub występuje nadal w europej-
skich pucharach. „Kolejorz” w ta-
beli Ekstraklasy jest z 9 punktami 
(8 meczów) dopiero na 12. po-
zycji, ale to wciąć bardzo groźna 
drużyna i nie ma co się za bardzo 
sugerować tabelą... Podobnie 
było ostatnio w meczu z Wisłą 
Kraków... „Biała Gwiazda” była 
daleko za Rakowem, a mimo to 
wywalczyła remis...

Częstochowscy piłkarze czują już 
na plecach oddech mistrzów Pol-
ski Legii Warszawa, nad którymi 
mają tylko punkt przewagi. Aby 
być pewnym utrzymania 1. pozy-
cji Raków musi wygrać w Pozna-
niu lub liczyć na porażkę Legii 
w Krakowie z Cracovią. 

(AK)

Piłkarze  Skry  Częstocho-
wa  w  sobotę  walczyli  na 
trudnym  terenie w Siedl-

cach  z  Pogonią  i  wygrali  2:1. 
W  sobotę  na  stadionie  przy 
ul.  Loretańskiej  podejmo-
wać  będą  Olimpię  Grudziądz 
i  też  liczą  na  zwycięstwo. 

Zawodnicy Skry po dwóch po-
rażkach z Lechem II Poznań 
i Górnikiem Polkowice jechali do 
Siedlec z myślą o przełamaniu. 
Skra po golu Mariusza Holika 
objęła prowadzenie w 31. minu-
cie. Podopieczni trenera Marka 
Gołębiewskiego utrzymali prowa-
dzenie do przerwy i w szatni mo-
gli zastanowić się nad taktyką na 
drugie 45 minut. 
Częstochowscy piłkarze, mimo ata-
ków gospodarzy, skutecznie bronili 
się do 85. mi-
nuty. Wówczas 
Piotr Pierzchała 
doprowadził do 
remisu. Stra-
ta bramki nie 
„podcięła skrzy-
deł” gościom. 
Skra w 88. mi-
nucie po strzale 
Kamila Wojtyry 
zdobyła drugą 

bramkę i wygrała mecz 2:1 zdoby-
wając na trudnym terenie z sąsia-
dem z tabeli 3 ważne punkty. 
Po 13 rozegranych meczach Skra 
ma na koncie 22 punkty i zajmuje 
4. miejsce w tabeli 2 ligi. Już w nie-
dzielę Skra na stadionie przy ul. 
Loretańskiej podejmuje 14. w tabe-
li Olimpię Grudziądz i będzie mieć 
szansę na 8 zwycięstwo w sezonie. 
Początek meczu przewidziano na 
godz. 13. Ze względu na czerwoną 
strefę odbędzie się bez udziału pu-
bliczności. 
Pogoń  Siedlce  –  Skra  Często-
chowa 1:2 (0:1)
Skra: Biegański – Mesjasz, Holik, 
Brusiło, Gołębiowski (Pietraszkie-
wicz), Napora, Noiszewski (Kazi-
mierowicz), Niedbała (Zieliński), 
Nocoń (Warnecki), Olejnik, Wojty-
ra (Rogala). (AK)

Koszykarze  AZS  Poli-
techniki  Częstocho-
wa  w  miniony  week-

end  przegrali  w  Krakowie 
z  KK  UR  Bozza,  a  w  sobotę 
w  Hali  Polonia  podejmo-
wać  będą  niepokonaną  w  7 
spotkaniach  Polonię  Bytom.  

Koszykarze AZS Politechniki Czę-
stochowa walczyli w Krakowie 
z KK UR Bozza jak równy z rów-
nym, ale ostatecznie 2 punkty 
zdobyli gospodarze. 
Pierwsza kwarta meczu zakończy-
ła się zwycięstwem gospodarzy 
23:21. W drugiej odsłonie meczu 
był remis 10:10 i to gospodarze 
schodzili na przerwę prowadząc 
dwoma punktami 33:31.
Po trzeciej odsłonie spotkania 
AZS Politechnika prowadziła 1 
punktem 48:47. O zwycięstwie 
miała zadecydować ostatnia 
kwarta. W niej skuteczniej zagrali 
zawodnicy KK UR, którzy czwartą 
kwartę wygrali 6 punktami a całe 

spotkanie z 5-punktową przewagą 
71:66.
W drużynie z Częstochowy tym 
razem najskuteczniejszy był Ni-
kodem Kowalski, który zdobył 16 
punktów. 
W kolejnym meczu o zwycięstwo 
też będzie bardzo trudno. Do 
Częstochowy przyjedzie Polonia 
Bytom, która wygrała wszystkie 
7 rozegrane spotkania i zajmuje 
2. miejsce w tabeli za niepoko-
nanym też AZS AGH Kraków. 
Polonia to także jeden z kandyda-
tów do awansu. Lider i wicelider 
grupy C 2 ligi mają na koncie po 7 
zwycięstw i po 14 punktów. 
KK  UR  Bozza  Kraków  –  AZS 
Politechnika  Częstochowa 
71:66  (23:21,  10:10,  14:17, 
24:18)
AZS Politechnika: N. Kowalski 16, 
P. Droś 12, P. Łaszewski 11, A. Pła-
czek 10, J. Czyż 9, K. Pyrzyna 8, 
K. Ligęza 0, M. Cieślak 0, S. Spy-
chała 0.
(AK)
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