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Dlaczego właśnie w dniu 11 listopada 
obchodzimy Święto Niepodległości?

Za trzy lata Częstochowa będzie mieć 
nowy dworzec kolejowy

Adam Małysz został magistrem 
Politechniki Częstochowskiej

Samorząd kupił ozonatory dla przedszkoli

Częstochowianie zdecydują, na 
co miasto ma wydać pieniądze

Dzień największego świę-
ta Polaków, czyli Święto 
Niepodległości  obcho-

dzimy  w  dniu  11  listopada. 
Data  ta  związana  jest  bezpo-
średnio z osobą Marszałka Jó-
zefa  Piłsudskiego,  jego  przy-
byciem  do  Warszawy  w  dniu 
10  listopada  1918,  a  następ-
nie  przekazaniem  mu  przez 
Radę  Regencyjną  zwierzch-
nictwa  nad  Polskimi  Siłami 
Zbrojnymi w dniu 11 listopada 
Dzień  11  listopada  jest ważną datą 
nie tylko dla Polaków ale i dla całej 
Europy bowiem w tym dniu w roku 
1918  w  Compiègne  zakończono 
podpisaniem rozejmu Wielką Woj-
nę  jak mówi się o  I wojnie świato-
wej.  Zakończenie  tego  najstrasz-
niejszego w dotychczasowej historii 
świata konfl iktu pozwoliło odrodzić 
się  Polsce  po  123  latach  niewoli. 

Nasz  kraj  znów  znalazł  się  na ma-
pach świata.
Po II Wojnie Światowej władze ko-
munistyczne zniosły datę 11 listopa-
da  i  ustanowiły  Narodowe  Święto 
Odrodzenia Polski w dniu 22  lipca 
w  rocznicę  ogłoszenia  Manifestu 
PKWN.  Dopiero  15  lutego  1989 
roku  Sejm  PRL  przywrócił  Święto 
Niepodległości  11  listopada  jako 

„Narodowe Święto Niepodległości”. 
W  tym  dniu  zapomnijmy  o  wszel-
kich  politycznych  podziałach 
i  świętujmy  wspólnie  w  całym 
kraju  odzyskanie  niezawisłe-
go  bytu  państwowego  przez  na-
szą  Ojczyznę  niechaj  Święto 
Niepodległości  łączy  nie  dzieli. 
(red)

Za  trzy  lata  Często-
chowa  będzie  mieć 
nowy  dworzec  kole-

jowy.  Tak  zapowiada  Mi-
nisterstwo  Infrastruktury. 
Autorzy  zwycięskiego  projektu  na 
nowy  budynek  dworca  -  konsor-
cjum  fi rm,  którego  liderem  jest 
pracownia  Toprojekt Marek Waw-
rzyniak  z  Rybnika,  a  pracowniami 
wspierającymi And Studio z Paryża 

i Studio Antonini z Paryża. - zajmą 
się opracowanie dokumentacji pro-
jektowej  niezbędnej  do  powstania 
nowego obiektu od strony ul. Mar-
szałka  Józefa  Piłsudskiego  wraz 
z przebiegającym nad torami pasa-
żem oraz strefą wejściową od strony 
pl. Rady Europy. 
Jak informuje resort, etap projekto-
wania zakończy się uzyskaniem po-
zwolenia na budowę jesienią 2021 r. 

Potem ogłoszony zostanie przetarg 
na  wybór  wykonawcy  inwestycji. 
Dworzec  Częstochowa  Główna  ma 
być gotowy pod koniec 2023 roku. 
Zgodnie  z  koncepcją  architekto-
niczną  nowy  dworzec  kolejowy 
przybierze  formę  prostego  i  ele-
ganckiego  pasażu  handlowego  nad 
torami opartego od stron zachodniej 
i wschodniej na przeszklonych pro-
stopadłościanach  kryjących  nowo-
czesne centrum obsługi pasażerów.
Budowa  częstochowskiego  dwor-
ca  będzie  realizowana  ze  środków 
unijnych  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura  i Śro-
dowisko.  Jego  wartość  to  59  mln 
złotych. Za te fundusze powstanie 8 
dworców w województwie  łódzkim 
i śląskim.
(IBS,  fot. Ministerstwo  Infrastruk-
tury)

Znany  skoczek  narciar-
ski  obronił  pracę  na 
Wydziale  Zarządza-

nia  częstochowskiej  uczelni.

Jak  poinformowała  Politechni-
ka  Częstochowska,  temat  pracy 
magisterskiej  Adama  Małysza,  to 
„Nowoczesne  metody  zarządzania 
imprezami  sportowymi  na  przy-
kładzie Pucharu  Świata w  skokach 
narciarskich w Polsce”. Praca byłe-

go  skoczka,  wielokrotnego Mistrza 
Świata  i  Polski  została  obroniona 
z wynikiem bardzo dobrym.
Wiedza zdobyta na częstochowskiej 
uczelni  z pewnością przyda mu się 
teraz  w  pracy  zawodowej.  Adam 
Małysz od czterech lat pełni funkcję 
dyrektora koordynatora ds. skoków 
narciarskich  i  kombinacji  norwe-
skiej  w  Polskim  Związku  Narciar-
skim.
(red, fot. PCz)

Pięćdziesiąt  takich  urzą-
dzeń  trafi   do  miejskich 
przedszkoli  i  zespołów 

szkolno-przedszkolnych.
Aparaturę kupił Wydział Zarządza-
nia  Kryzysowego,  Ochrony  Lud-
ności  i  Spraw  Obronnych  Urzędu 
Miasta w  ramach  przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania  się  epidemii 

koronawirusa.  Jak  informuje  ma-
gistrat,  sprzęt  przydatny  w  walce 
z  pandemią  trafi   do  45  miejskich 
przedszkoli  i  placówek  oświato-
wych z oddziałami przedszkolnymi 
na terenie Częstochowy.
Ozonator  powietrza  to  urządze-
nie  służące  do  generowania  ozonu 
i  oczyszczania  powietrza,  głównie  w  pomieszczeniach  zamkniętych 

m.in. z bakterii i wirusów. Ozon jest 
gazem o silnych właściwościach bak-
teriobójczych  i  antyseptycznych.
Urządzenia  kupione  przez  miasto 
kosztowały  około  37  tysięcy  zło-
tych. Częstochowski samorząd spo-
dziewa  się,  że  aparatura  pozwoli 
zminimalizować  ryzyko  zakażeń 
w  placówkach  oświatowych  dla 
najmłodszych,  które nadal działają 
w  trybie  stacjonarnym  i w których 
także,  w  dobie  nasilenia  zakażeń, 
również zdarzają się przypadki ko-
ronawirusa. 
(IBS)

Niebawem  rusza  inter-
netowe  głosowanie 
na  projekty  zakwali-

fi kowane  do  kolejnej  edy-
cji  Budżetu  Obywatelskiego.

Głosowanie  drogą  elektroniczną 
odbywać się będzie od 16 do 25  li-
stopada. 
Ostateczna  lista  pomysłów,  na  co 
można  w  przyszłym  roku  wydać 
w ramach BO opublikowana zosta-
nie 13 listopada. 
Jak  informuje  miasto,  ze  wzglę-
du  na  sytuację  epidemiologiczną 
w  tym  roku  częstochowianie  będą 

mogli  oddać  swój  głos  wyłącz-
nie  przez  internet,  poprzez  nową, 
prostą  w  obsłudze  platformę, 
która  dostępna  jest  na  stronie  - 
https://czestochowa.budzet-oby-
watelski.eu/

Na  decyzję mieszkańcy  Częstocho-
wy będą mieć ponad tydzień – gło-
sowanie  ruszy  w  poniedziałek,  16 

listopada,  i  potrwa  do  środy,  25 
listopada.  Jak  zapewnia  często-
chowski  samorząd,  maksymalnie 
uproszczono,  aby  każdy  miesz-
kaniec  miasta,  także  mniej  biegły 
w korzystaniu z internetu mógł od-
dać swój głos.
Tym  razem  nie  trzeba  nawet mieć 
własnego  adresu  e-mail  –  aby  za-
głosować  za  pośrednictwem  miej-
skiej  platformy,  wystarczy  wpisać 
imię  i  nazwisko,  adres,  pesel,  nu-
mer telefonu oraz kod, który wysła-
ny zostanie na telefon głosującego. 
W wyborze projektów do  realizacji 
w  ramach BO mogą wziąć wszyscy 

mieszkańcy  Częstochowy,  którzy 
ukończyli 13 lat.
Jeśli osoby z niepełnosprawnościa-
mi zgłoszą taką potrzebę – i będzie 
ona uzasadniona – karta do głoso-
wania  zostanie  od  nich  osobiście 
odebrana.  Miasto  zapewnia,  że 
w BO zagłosuje każdy, kto tylko bę-
dzie chciał. 
(IBS)
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Pomóż przetrwać częstochowskiej 
gastronomii, zamów dania na wynos

Chcą walczyć z wandalizmem

Udało się!!! 
Mały Rayyan będzie miał operację!!!

W  akcję  włącza  się 
miejski  samorząd. 
Po  raz  kolejny  z  po-

wodu  obostrzeń  związa-
nych  z  koronawirusem  za-
mknięte  zostały  restauracje, 
bary,  puby  i  kawiarnie.  Ga-
stronomia  nie  może  przyj-
mować  gości  w  lokalach, 
możliwe  jest wyłącznie  sprze-
dawanie dań i napojów na wy-
nos oraz z dowozem do domów. 

W  takiej  sytuacji  wiele  lokali 
może  nie  doczekać  końca  epi-
demii.  W  sukurs  częstochow-
skiej  gastronomii  ruszyli  nie 
tylko  mieszkańcy  miasta,  którzy 
w  mediach  społecznościowych 
nawołują  do  udzielenia  wspar-
cia  lokalnym  przedsiębiorcom, 
ale  także  częstochowski  samo-
rząd. Na  stronie  głównej miasta:  
www.czestochowa.pl,  urucho-
miono zakładkę, w której znaleźć 
można na bieżąco aktualizowaną 
listę lokali gastronomicznych ofe-
rujących  w  Częstochowie  dania 
na wynos. 

Jak  informuje  miasto,  katalog 
powstał  jako  forma  pomocy  dla 
pracowników  i  właścicieli  loka-
li  gastronomicznych.  Publikacja 
jest bezpłatna i można do niej do-
trzeć,  klikając w  specjalny  baner 
znajdujący się na stronie głównej 
www.czestochowa.pl.  Zaintere-
sowani  obecnością  w  katalogu 
restauratorzy  mogą  zgłosić  chęć 
dołączenia  na  adres:  nawynos@
czestochowa.um.gov.pl.

Władze  miejskie  zachęcają 
wszystkich do  korzystania  z  pro-
pozycji  lokali  częstochowskiej 
gastronomii, które mają ofertę na 
wynos.

Oto lista lokali, które obecnie pro-
ponują dania na wynos:

Restauracja KLIMATY 
www.restauracjaklimaty.pl/ 
tel. 34 365 17 83
ul. Wieluńska 6, 
42-200 Częstochowa
Restauracja RETRO
www.retroczestochowa.pl/
tel. 502 127 339
ul. Kopernika 36, 
42-217 Częstochowa
ZDROWIA SMAK
www.zdrowiasmak.com/
tel. 536 548 013
al. Wolności 8, 
42-200 Częstochowa
NIEBO W MIEŚCIE
www.niebowmiescie.pl/
tel. 513 856 834
ul.  Mirowska  4  /  ul.  Targowa  1, 
42-202 Częstochowa
Piwiarnia Częstochowa
www.piwiarniaczestochowa.pl/
tel. 789 406 506
ul. Kopernika 16/18 
42-217 Częstochowa
Bar A NÓŻ WIDELEC

www.facebook.com/anozwidele-
cobiadydomowe/
tel. 733 733 332
ul. Racławicka 18 
42-217 Częstochowa
Restauracja 
INDYJSKIE CURRY
www.indyjskiecurry.pl/
tel. 600 640 644
ul. Kopernika 22 
42-217 Częstochowa
Klubokawiarnia PESTKA
www.facebook.com/pestkaklu-
bokawiarniaczestochowa/
tel. 515 957 427
al. NMP 37 lok. 17 
42-200 Częstochowa
Obiady domowe JAK U MAMY
www.facebook.com/prof i le .
php?id=100015227175666
tel. 799 223 344
ul. Mickiewicza 33, Częstochowa
Restauracja ECRU
www.restauracjaecru.pl
tel. 505 358 094
al. NMP 55, 
42-217 Częstochowa
Kawiarnia 
SWEET HOME CAFE 
https://www.facebook.com/pa-
ges/category/Restaurant/Sweet-
-Home-Cafe-180439202034940/
tel. 576 609 896
ul. 7 Kamienic 11 lok. 1, 
42-226 Częstochowa
Pizzeria LA BELLA 
www.labella.com.pl/
tel. 34 367 12 14
ul. Okólna 56, 
42-218 Częstochowa 
Bar SUSHI BONSAI
hwww.bonsaisushi.net/
tel. 512 697 929
al. Aleja Jana Pawła II 132, 
42-200 Częstochowa
Restauracja IL GUSTO
www.il-gusto.pl/
tel. 34 322 21 81
ul. Wieluńska 15, 
42-217 Częstochowa
Bar GOJA 
www.bargoja.bigduo.pl/kontakt.
html
tel. 34 368 11 41
ul. Kopernika 10/12, 
42-217 Częstochowa
Bar HA NOI
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
com/Bar-Hanoi-Częstocho-
wa-1597208230407974/
tel. 34 322 90 99
al. Wolności 4, 
42-200 Częstochowa
Pizzeria DOM PIZZY I WINA
dom-pizzy-i-wina.business.site/
tel. 533 850 533
al. NMP 79, 42-217 Częstochowa
Obiady domowe „U MATULI”
www.obiadyumatuli.pl
tel. 34 365 64 85
al. NMP 21a, 
42-200 Częstochowa
Bar SUSHI KUSHI
www.sushikushi.com
tel. 34 341 03 05
ul.  Wały  Generała  Józefa  Dwer-
nickiego 11/lok 3/4, 
42-200 Częstochowa

Klubokawiarnia 
Alternatywa 21
Mielczarskiego 20
tel. 786-101-133
www.alternatywa21.pl
Restauracja Trattoria Verde
Władysława Orkana 157
tel. 34 500 00 44
www.trattoriaverde.com
Kawalerka Smakosza
Gombrowicza Witolda 8A
tel. 576-369-455
www.kawalerkasmakosza.eatbu.
com
Conaser. Zapiekanki z pieca
Kilińskiego 6
tel. 534-013-100
www.conaser-zapiekanki-z-pieca.
pl
Restauracja Makarun
aleja Wojska Polskiego 207- Gale-
ria Jurajska
tel. 786-299-255
www.makarun.pl
Oval Pizza
Kilińskiego 6
tel. 534-013-100
www.pyszne.pl/menu/oval-pizza
Pizzeria RONDO
ul. Gilowa 29
669 888 385
www.rondo.czest.pl
Krowa Mać  Burgers  -  Często-
chowa 
Plac Daszyńskiego 13
tel: 533 690 533 
www.czestochowa.krowamac.pl
Bistro Pozytywka
Al. Armii Krajowej 68A
Tel. 507- 457- 438
www.facebook.com/Bistro-Pozy-
tywka-563336910530646

Galeria Jurajska

Bobby Burger
tel. 570 994 143
www.bobbyburger.pl

Pasibus
tel. 739 906 657
www.pasibus.pl

Mihiderka 
tel. 34 399 11 11
www.mihiderka.pl

Arianos Doner Kebab
Galeri Jurajska
tel. 504 698 597

Strefa Sushi
tel. 792 993 299
www.strefa-sushi.eatbu.com

WOKing Oriental
tel. 668 574 625

Zdrowia Smak
tel. 668 574 625
www.zdrowiasmak.com

Bon Apetito
tel. 606 319 645
www.bonapetito.pl

Zakład  Gospodarki 
Mieszkaniowej  TBS  we 
współpracy  z  Komen-

dą  Miejska  Policji  w  Często-
chowie  rusza  z  profilaktycz-
no-edukacyjną  kampanią. 
Projekt  ma  zwrócić  uwagę  na 
problem  niszczenia  m.in.  elewa-
cji  budynków  poprzez  nielegalne 
napisy.  Autorzy  kampanii  chcą 
zachęcać  częstochowian do  szyb-
kiej  reakcji  na wszelkie  przejawy 
wandalizmu  i  zgłaszanie  ich  na 
policję  czy  do  Straży  Miejskiej 
w Częstochowie.
Jak  podkreślają  pomysłodaw-

cy  akcji,  nie  chcą  oni  piętnować 
znanej  na  całym  świecie  ulicznej 
sztuki  graffiti,  a  jedynie  okazać, 
że nie każdy rysunek na murze, to 
graffiti i że można uprawiać ulicz-
ną sztukę w sposób cywilizowany. 
 W  ramach  akcji  miasto  przewi-
duje  m.in.  kampanię  medialną 
w  częstochowskich  rozgłośniach 
radiowych  oraz  mediach  spo-
łecznościowych.  Na  jej  potrzeby 
powstał  spot  radiowy  i  telewizyj-

ny.  Zaprojektowano  także  pla-
kat,  który pojawi  się na klatkach 
budynków  w  zasobach  ZGM 
TBS  i  w  przestrzeni  miejskiej. 
To  nie  pierwsza  tego  typu  akcja 
w  Częstochowie.  W  poprzed-
nich  latach,  dzięki  współpracy 
z  Zespołem  Szkół  Plastycznych, 
na  budynkach  TBS  w  dzielnicy 
Północ  powstały  murale  z  cyklu 
“Halina Poświatowska”, tworzone 
przez  uczniów  z  klasy  o  specjal-
ności:  „mural”.  ZGM w przeszłoi 
kierowało  pisma  do  częstochow-
skich  szkół  z  prośbą  o  przepro-
wadzenie  zajęć  edukacyjnych 

w  temacie  nielegalnego  graffiti. 
W  2015  roku  w  częstochowskiej 
Konduktorowni,  np.  odbyły  się 
warsztaty  dla  dzieci  z  dzielnicy 
Stare Miasto  w  ramach  projektu 
realizowanego przez Partnerstwo 
na  Rzecz  Aktywności  Lokalnej 
„Stare  Miasto  –  Nowe  Życie”. 
Pod  okiem  instruktora  powstały 
wówczas  legalne  rysunki  na mu-
rach wyznaczonych przez miejską 
spółkę. (IBS)

Dziękujemy  wszyst-
kim  Czytelnikom,  któ-
rzy  odpowiedzieli  na 

nasz  apel  opublikowany  na 
stronie:  www.gazetaregio-
nalna.com  i  dokonali  wpłat 
na  leczenie  małego  Rayyan.  

Udało!!!  Zebrano  już  całą  sumę 
potrzebną  na  leczenie  dziecka. 
Teraz chłopczyk poleci do Stanów 
Zjednoczonych na operację. Dali-
ście mu Państwo szansę na nowe,  
normalne  życie  bez  bólu.  Jeste-
ście wspaniali!!!

3366REKLAMA
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Pedofil przed sądem

Nowe nazwy placu i ulicy na mapie Częstochowy

Prokuratura  Okręgowa 
w  Częstochowie  skiero-
wała do Sądu Okręgowego 

w Częstochowie akt oskarżenia 
przeciwko 42-letniemu Mariu-
szowi  M.,  dotyczący  seksual-
nego  wykorzystywania  mało-
letniej  córki  i  jej  koleżanki. 
Pedofil oskarżony  jest o  trwające 
pięć lat gwałcenie córki, jej bicie, 
a  także  wielokrotne  wykorzysty-
wanie  seksualne  nieletniej  kole-
żanki  swojego  dziecka.  Sprawa 
dotyczy  mieszkańców  Szczeko-
cin.  Jak  poinformował  rzecznik 
prasowy  Prokuratury  Okręgowej 
w  Częstochowie,  prokurator  To-
masz Ozimek, w lutym tego roku 
pedagog  jednej ze szkół w Szcze-
kocinach  zawiadomiła  organy 
ścigania, że uzyskała od 11-letniej 
uczennicy  informację,  iż  od  wie-
lu  lat  jest  gwałcona  przez  ojca. 
Dziewczynka  oświadczyła  także, 
że  ojciec  wykorzystał  seksual-
nie  także  jej  13-letnią  koleżankę. 
13-latka wyznała  to  samo w  roz-
mowie z inną pedagog szkoły.
–W  toku  dalszego  śledztwa,  na 
wniosek  prokuratora,  przesłu-
chano  w  Sądzie  Rejonowym 

w  Myszkowie  małoletnie  po-
krzywdzone z udziałem biegłego 
psychologa  –  informuje  rzecz-
nik prasowy PO. – W wydanych 
opiniach  biegły  stwierdził,  że 
zeznania dziewczynek są szczere 
i pozbawione skłonności do kon-
fabulacji.
 
W  trakcie  dochodzenia  ustalono, 
że  w  okresie  od  2015  do  2020 
roku  Mariusz  M.,  wykorzystu-
jąc  nieobecność  innych  osób 
w  domu,  wielokrotnie  doprowa-
dził córkę do obcowania płciowe-
go,  stosując  przemoc  polegającą 
na  biciu  i  szarpaniu  za  włosy. 
Prowadzący  sprawę  stwierdzili 
ponadto, że mężczyzna pomiędzy 
2016  a  2017  rokiem,  używając 
przemocy w postaci bicia, dopro-
wadził  do  obcowania  płciowego 
także  koleżankę  córki,  która  no-
cowała u nich w domu.
 
– Śledztwo wykazało, że Mariusz 
M. przez wiele lat groził córce, że 
zabije ją i jej matkę, jeżeli zawia-
domi kogoś o popełnianych przez 
niego  przestępstwach  seksual-
nych – przekazał w komunikacie 

prokurator  Tomasz  Ozimek.  – 
Ponadto  ustalono,  że  oskarżony 
znęcał się nad córką i żoną, bijąc 
je,  kopiąc  i  wyzywając  wulgar-
nymi słowami.
Mariusz M. przyznał się do części 
stawianych  mu  zarzutów.  Męż-
czyznę  poddano  badaniom  le-
karskim. Według  opinii  biegłych 
lekarzy  psychiatrów  stwierdzo-
no,  że w  chwili  popełniania  tych 
wszystkich karalnych  czynów był 
w pełni poczytalny.
 
Na wniosek prokuratora Sąd Re-
jonowy w Myszkowie  zastosował 
wobec podejrzanego środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowe-
go aresztowania.
 
Jak  informuje  częstochowska 
prokuratura, przestępstwo zgwał-
cenia małoletniego w wieku poni-
żej 15  lat  jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności od 3 do 15 lat, 
a  przestępstwo wywierania  groź-
bą wpływu na świadka i przestęp-
stwo znęcania się nad osobą naj-
bliższą karą od 3 miesięcy do 5 lat 
pozbawienia wolności.
(IBS)

Patronem  placu  przy  
ul.  Strażackiej,  na  któ-
rym stoi Pomnik Pamięci 

Żydów  Częstochowian  został 
Samuel  Willenberg,  uczest-
nik m.in. buntu w niemieckim 
obozie  zagłady  w  Treblince. 
Na  mapie  Częstochowy  poja-
wi się  także nowa ulica której 
patronem został z kolei znany 
częstochowski grawer Lucjusz 
Władysław  Cyganowski.  Taką 
decyzję  podjęli  na  ostatniej 
sesji  częstochowscy  radni. 
Samuel  Willenberg  urodził  się 
w 1923 roku w Częstochowie. Do 
1939  roku  mieszkał  przy  ul.  Fa-
brycznej (dzisiejszej ul. Mielczar-
skiego).  Jego  ojciec  był  znanym 
w  mieście  artystą-plastykiem, 
uczył  też  w  żydowskim  gimna-
zjum.
Po  wybuchu  wojny  niespełna 
17-letni  Samuel  został  ochotni-
kiem  w  wojnie  obronnej  –  od-
niósł rany w potyczce z wojskami 
sowieckimi.  Podczas  okupacji 
mieszkał  w  Częstochowie  i  Opa-
towie.  Jesienią  1942  roku  trafił 
do Treblinki. Jako jedyny z trans-
portu  uniknął  śmierci  w  ko-
morze  gazowej,  bo  podał  się  za 
murarza.  Przydzielony  do  spe-
cjalnego  komanda,  sortował  rze-
czy  zamordowanych  więźniów  – 
kiedyś  wśród  tych  przedmiotów 
znalazł  ubrania  swoich  sióstr. 
 
W 1943 roku uczestniczył w bun-
cie  więźniów.  Po  krwawej  wal-
ce – w której  zginęło  blisko 800 
Żydów – wraz z około 200 innymi 
osadzonymi  udało  mu  się  uciec. 
Wojnę przeżyło 68 z nich.
W  Warszawie  odnalazł  swojego 
ojca  i  zaangażował  się w konspi-
rację  w  ramach  Polskiej  Armii 

Ludowej.  W  Powstaniu  War-
szawskim wraz  z  żołnierzami AK 
walczył  w  Śródmieściu.  Po  klę-
sce  powstania  wyszedł  z  miasta 
wraz  z  ludnością  cywilną,  uciekł 
z  transportu  i do końca okupacji 
się ukrywał. 
Po wojnie służył w wojsku, potem 
zaangażował  się  w  poszukiwania 
i  pomoc  Żydom  ocalałym  z  Za-
głady. W 1950 roku, wraz z mat-
ką  i  żoną,  wyjechał  do  Izraela. 
Tam ukończył studia inżynierskie 
i pracował jako geodeta.
Po  przejściu  na  emeryturę  zajął 
się  rzeźbiarstwem.  Zdobył  uzna-
nie jako autor licznych prac upa-
miętniających Holokaust – jedną 
z nich jest właśnie projekt pomni-
ka przy ul. Strażackiej.
Polskie  obywatelstwo  przyjął 
ponownie  w  1994  roku.  Miesz-
kał  w  Izraelu.  Częstochowę  od-
wiedzał  często,  angażując  się 
w  polsko-żydowskie  inicjatywy 
historyczne,  kulturalne  i  spo-
łeczne.  Wraz  z  żoną  towarzy-
szył  przyjeżdżającym  do  Polski 
wycieczkom  z  Izraela.  Działał 
w  Światowym  Związku  Żydów 
Częstochowian  i  Ich  Potomków, 
był  uczestnikiem  zjazdów Żydów 

Częstochowian,  gościem  Świato-
wego  Kongresu  Częstochowian. 
 
Otrzymał  m.in.  Krzyż  Srebrny 
Virtuti  Militari,  a  dwukrotnie 
–  Krzyż Walecznych  i  Krzyż  Ko-
mandorski z Gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski.
Samuel Willenberg zmarł w 2016 
roku.  Był  ostatnim  żyjącym 
uczestnikiem buntu w Treblince. 
Lucjusz  Władysław  Cyganowski 
natomiast zostanie patronem jed-
nej z bocznych ulic biegnących od 
ulicy Batalionów Chłopskich.
Nowy  patron  ulicy  w  dzielnicy 
Wyczerpy-Aniołów  urodził  się 
w  1882  roku,  a  zmarł  w  1943.  
Prowadził  w  Częstochowie  pra-
cownię  grawerską,  jego  prace  na 
przestrzeni  lat  1906–1943  stały 
się  swego  rodzaju  kroniką  waż-
nych wydarzeń z dziejów miasta. 
Prace  cechowała  wysoka  jakość 
artystyczna,  o  czym  świadczą 
m.  in.  odznaki  częstochowskich 
stowarzyszeń  i  organizacji  spo-
łecznych  zaprezentowane  w  pu-
blikacji  Polskiego  Towarzystwa 
Numizmatycznego  (oddział 
w  Częstochowie)  we  współpracy 
z Muzeum Częstochowskim.

Aktualności
“Podaruj uśmiech dzieciom z hospicjum”

Będą szczepienia przeciw grypie

Trwa zbiórka na rzecz Sto-
warzyszenia  Opieki  Ho-
spicyjnej  Ziemi  Często-

chowskiej. Każdy może pomóc! 

–  W  tym  szczególnie  trudnym 
czasie Hospicjum potrzebuje Wa-
szego wsparcia. Każdy może po-
móc! Wszystkie dary można skła-

dać  w  recepcji  Hospicjum  przy 
ul. Krakowskiej 45a w specjalnie 
przygotowanym pojemniku. Nie 
bądź obojętny! – zaapelowało na 
swojej stronie na Facebooku Sto-
warzyszenie  Opieki  Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej.

(red)

Ruszyły  zapisy  na  bez-
płatne  szczepienia  prze-
ciwko  grypie  dla  osób 

z  grup  szczególnego  ryzyka. 
Z miejskiego programu będą mo-
gły skorzystać osoby z terenu Czę-
stochowy,  które  kwalifikują  się 
w jednej z trzech grup szczególne-
go ryzyka:
•  mieszkańcy w wieku powyżej 

65. roku życia; 
•  dzieci i młodzież do lat 18, ze 

schorzeniami  przewlekłymi 
i nowotworowymi; 

•  dzieci  uczęszczające  do  czę-
stochowskich przedszkoli. 

Na  ten  cel  zostanie  przeznaczo-
nych  tysiąc  szczepionek,  które 
z uwagi na problemy z dostępno-
ścią będą partiami przekazywane 
przychodniom  przez  dostawcę. 
W budżecie miasta na te szczepie-
nia zarezerwowano 70 tys. zł.
Aby  skorzystać  z  bezpłatnego 
szczepienia,  należy  umówić  się 
telefonicznie  w  jednym  z  wybra-
nych punktów:
Przychodnią  Lekarską  Nord 
Med  ul.  Michałowskiego  6,  (34) 
3220670,  (34)  322  32  56,  (34) 
372 10 92; 
Przychodnią  Lekarską  „Euro-
-Med” ul. 3 Maja 16, (34) 361 27 
62; 
Zakładem Usług Medycznych i in-

nych „Kiedrzyńska” ul. Kiedrzyń-
ska 81a, (34) 325 61 33; 
Przychodnią  Rodzinną  „Euro-
-Medicus”  ul.  Kopalniana  4,  tel. 
(34) 365 96 25; 
Przychodnią Lekarską Rocha,  ul. 
Rocha 250, tel.: (34) 343 57 98; 
Przychodnią  Lekarską  POŁU-
DNIE  ul.  Mireckiego  29a,  tel.: 
(34) 3232153. 
Realizatorem programu jest Przy-
chodnia Lekarska PÓŁNOC z sie-
dzibą w Częstochowie przy ul. An-
dersa 12 (tel. 34 362 44 94, www.
przychodniapolnoc.pl).
W czasie szczepień będą obowią-
zywać procedury  sanitarne zgod-
ne  z  wytycznymi  Głównego  In-
spektoratu Sanitarnego.
Program ma na celu zapobieganie 
zachorowaniom  na  grypę  wśród 
mieszkańców  Częstochowy  oraz 
popularyzacja szczepień przeciw-
ko niej. 
(MK, fot.pixabay)



gazetaregionalna.com 5NR 72 Piątek 6 listopada 2020 Adoptuj mnie
Daj im szansę na dobry dom
Razem  ze  Stowarzysze-

niem  Częstochowa  dla 
Zwierząt  szukamy  do-

mów dla bezdomnych czworo-
nogów.  Dzisiaj  prezentujemy 
kolejne  zwierzaki,  które  cze-
kają  na  kochającego  człowie-
ka, na bezpieczny dom.

Kostek  (ur.2010)  to  starszy, 
spokojny  piesek  ma  usuniętą 
część żuchwy. 
Jest zdrowy. Wobec innych psów 
bywa  bardzo  zaborczy  i  domi-
nujący. Dlatego najlepiej  by było 
gdyby  był  jedynym  zwierzakiem 
w  domu.  Nie  traci  nadziei  na 
znalezienie  nowego,  kochające-

go  i  spokojnego domu. Czeka od 
26.06.2020 r.
•  Numer karty: 242/20 
•  Boks: H 6 
•  Wielkość: średni 
•  Umaszczenie: brązowy 
•  Sterylizacja/kastracja: tak

Kazima  mimo  swojego  wie-
ku  jest  bardzo  energicznym 
psem. 
Spacery z nią przypominają przy-
gotowania  do maratonu.  Kazima 
uwielbia gonić za patykami i pły-
wać  chociaż  jej  stawy  powoli  za-
czynają odmawiać posłuszeństwa. 
W stosunku do  innych psów  jest 
raczej dominująca i niekoniecznie 
dogaduje  się  z  mniejszymi  zwie-
rzętami.

Kazima cierpi na zmiany zwyrod-
nieniowe  w  obrębie  kręgosłupa, 
w  odcinku  lędźwiowym  oraz  na 
łagodne zwyrodnienie stawu bio-
drowego  lewego.  Dzielnie  znosi 
swoje  schorzenie,  ale  wymaga 
opieki  weterynaryjnej  -  w  za-
ostrzeniu objawów konieczne jest 
podawanie  leków.  Zalecane  są 
spokojne  spacery,  umiarkowany 
wysiłek, jak dla pieska seniora.
Ma silny charakter i potrafi poka-
zać, kiedy coś jej nie pasuje. Przed 
adopcją  konieczne  będą  spacery 
zapoznawcze  w  celu  nawiązania 
pozytywnej  relacji  z  sunią.  Szu-
kamy  dla  niej  odpowiedzialnego 
domu.

Trafiła  do  schroniska  po  śmierci 

swojego  właściciela  14  listopada 
2013 roku.
•  Rok urodzenia: 2005 
•  Rasa: mix 
•  Numer karty: 814/13 
•  Boks: O 4 
•  Wielkość: duża 
•  Umaszczenie:  czarne  podpa-

lane 
•  Sterylizacja/kastracja: tak

FUKS  ur.  2019  ,  nr  64/20, 
w schronisku od 26.05.2020r. 
 
Fuks  jest  przepięknym  białym 
kocurkiem  -  ma  tylko  kilka  sza-
rych  łatek  na  futrze.  To  delikat-
ny,  drobny  i  pełen  miłości  koci 
młodzieniec. Uwielbia siedzieć na 
ludzkich kolanach, tulić się i wpa-
trywać  w  człowieka.  I  cały  czas 
- on  i my, wolontariusze - mamy 
nadzieję, że znajdzie takie ludzkie 

kolana - już na zawsze.
Trafił do Schroniska po wypadku, 
z  obustronnym  złamaniem  głó-
wek  kości  udowych.  Został  pod-
dany  leczeniu  chirurgicznemu 
usunięcia główek kości udowych. 
Dzielnie  znosił  wszystkie  zabiegi 
pielęgnacyjne.  Jest  sprawny  ru-
chowo, wesoły  i  radosny,  ale na-
leży mieć na uwadze,  to co prze-
szedł. 
Ze  względu  na  przebyty  zabieg, 
Fuks powinien być kotem niewy-
chodzącym.

Zapraszamy  do  kontaktu 
z  wolontariuszkami:  500  227 
808  https://www.facebook.
com/kotyzeschroniska/,  za-

praszamy do odwiedzenia Fu-
ksa. 
Zobaczycie  jak  pięknie  bawi  się 
w szeleszczącym tunelu, jak spryt-
nie  goni  pluszowe myszki  i  piór-
kowe wędki. Ma w sobie ogromną 
radość życia <3
Fuks mieszka w boksie nr 4. I cze-
ka  cały  czas  na  swoją  szansę  na 
nowe, cudowne życie. Bo na takie 
właśnie  zasługuje  nasz  Śnieżny 
Fuksik <3

Kontakt w sprawie adopcji: Schro-
nisko  Dla  Bezdomnych  Zwie-
rząt  w  Częstochowie,  ul.  Gilowa 
44/46; tel. 34 361 65 66; https://
schroniskoczestochowa.pl/ 
 
JASKIER  ur.  2019,  nr  57/20, 
w schronisku od 23.04.2020r. 
 

Jaskier. Piękny, duży kocur. Jego 
śliczny  pyszczek  i  piękne  oczy 
urzekają  od  pierwszego  spojrze-
nia. Trafił do schroniska w kwiet-

niu. My, wolontariuszki, poznały-
śmy go dopiero na początku lipca. 
Jaskier nie lubi zamknięcia w ma-
łym boksie, denerwuje się bardzo, 
odgania  inne  koty,  nie  rozumie 
- dlaczego tu jest i dlaczego musi 
godzić  się  na  obecność  niezna-
nych sobie towarzyszy. Na pewno 
nie pomaga też sytuacja zdrowot-
na  jego  przedniej  łapy  -  nawy-
kowe  nadwichnięcie  w  obrębie 
stawu ramiennego, które objawia 
się  okresową  kulawizną.  Zmian 
w  badaniu  rentgenowskim  nie 
stwierdzono.  Kot  wymaga,  przy 
wystąpieniu  kulawizny,  ograni-
czenia  ruchu  i  podawania  leków 
przeciwzapalnych.  Na  każde  wa-
sze  pytanie,  dotyczące  kocurka 
odpowie  lek.  wet.  Anna  Kwa-
pień,  która  opiekuje  się  Jaskrem 
w  schronisku.  Zapraszamy  rów-

nież do kontaktu z wolontariusz-
kami: 500 227 808 https://www.
facebook.com/kotyzeschroniska/
Robimy  wszystko,  by  zapewnić 
mu  choć  odrobinę  ciepła  i  spo-
koju.  Ale  dobrze  wiemy,  że  tyl-
ko  własny,  mądry  dom  będzie 
lekarstwem  na  całe  zło,  jakie  do 
tej  pory  spotkało  pięknego  ko-
cura, o  równie pięknym  imieniu. 
We  własnym,  kochającym  domu 
schroniskowe zwierzęta rozkwita-
ją, jak kwiaty...

Pokochaj  Jaskra,  kota  piękne-
go jak kwiat <3 

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

KOSTEK

JASKIER

JASKIER

FUKS

KAZIMA

KAZIMA
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W Żarkach uczyli dzieci bezpiecznego 
zachowania na drodze

W Radomsku zutylizowano ponad 51 ton 
szkodliwego azbestu

Pracują na terenie OSiR-u

Starostwo zamontowało kabinę dezynfekującą

ARiMR pomoże producentom i sprzedawcom 
chryzantem doniczkowych W  zajęciach,  któ-

re  odbywały  się 
przez  cały  paź-

dziernik  uczestniczyło  w  su-
mie  225  uczniów  i  przed-
szkolaków  z  terenu  gminy.

Zajęcia poświęcone były bezpiecz-
nym  zachowaniom  na  drodze 
i odbywały się w ramach projektu 
pn.  „Samodzielni”  realizowanego 
przez  Centrum  Rozwoju  Lokal-
nego w Zawierciu w partnerstwie 
z Rybacką Lokalną Grupą Działa-
nia ,,Jurajska Ryba” Gminą Żarki 
oraz MGOK Żarki.
Prelekcje  dla  dzieci  przygotowa-
li  strażnicy  ze  Straży  Miejskiej 
w  Żarkach  we  współpracy  z  pe-
dagogami ze szkół podstawowych 

w  Żarkach,  Przybynowie,  Zawa-
dzie  i  Jaworznika  oraz  pracow-
nikami  Przedszkola  Publicznego 
w Żarkach.
-  Głównym  tematem  były  spra-
wy  związane  z  bezpieczeństwem, 
zachowywaniem  się  na  drodze  – 
informuje  Jakub  Grabowski,  za-
stępca Burmistrza Miasta  i Gmi-
ny Żarki.
Każde  dziecko  otrzymało  od-
blask,  rysunek  do  kolorowania 
oraz  książeczkę  z  zadaniami  do 
wykonania,  a  ich  temat  dotyczył 
szeroko  pojętego  tematu  bezpie-
czeństwa. 
Część z rysunków trafi ła na wysta-
wę, którą można oglądać w UMiG 
Żarki.
(IBS)

Dzięki  fi nansowemu 
wsparciu Wojewódzkie-
go  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi w 2020 roku w Mie-
ście  Radomsko  zutylizowano 
ponad 51  ton  szkodliwych od-
padów  zawierających  azbest.

„Odbiór,  transport  i  unieszko-
dliwianie  odpadów  zawierają-
cych  azbest  z  terenu Miasta  Ra-
domska”  to  zadanie,  które  było 
zrealizowane  w  2020  roku  na 
terenie  Radomska. W  jego  reali-
zacji pomogło fi nansowe wsparcie 
WFOŚiGW w Łodzi, w wysokości 

17 942 zł. Całkowita wartość zada-
nia wyniosła 20 319 zł.
Jak  sama  nazwa  mówi,  zadanie 
polegało  na  odbiorze,  transpo-
rcie  i  utylizacji  odpadów  za-
wierających  azbest  pochodzący 
z  demontażu  pokryć  dachowych 
budynków  znajdujących  się  na 
terenie administracyjnym miasta 
Radomska.

Łącznie  zostało  zutylizowanych 
ponad 51 ton odpadów zawierają-
cych azbest, który ma negatywny 
wpływ na zdrowie człowieka prze-
bywającego w jego otoczeniu.
(MK)

Na terenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Kłobuc-
ku  trwające  prace  bu-

dowlane, idą pełną parą.
Na boisku obecnie zostało już wy-
konane odwodnienie i nawodnie-

nie terenu ośrodka. Stoją też dwa 
z  czterech  maszty  oświetleniowe 
na głównym boisku OSIR. 
Aktualnie  zakończyło  się  rozkła-
danie trawy na płycie głównej.
(MK, fot. UMiG Kłobuck). 

W  trosce  o  bezpie-
czeństwo  na  pra-
cowników  i  in-

teresantów  w  Starostwie 
Powiatowym  w  Częstochowie 
przy głównym wejściu od ulicy 
Sobieskiego  czeka  zainstalo-
wana  kabina  dezynfekująca. 

Przed  rozpoczęciem  procesu  de-
kontaminacji  (proces  polegają-
cy  na  usunięciu  i  dezaktywacji 
substancji  szkodliwej),  najpierw 
przed kabiną zostanie przeprowa-
dzony automatyczny pomiar tem-
peratury ciała. 
Takie same kabiny zamontowano 

także  w  trzech  Domach  Pomocy 
Społecznej  prowadzonych  przez 
Powiat  Częstochowski,  DPS  Le-
lów, DPS Turów  i DPS Blachow-
nia 

(MK,  fot.Starostwo  Powiatowe 
w Częstochowie)

Tegoroczne  zamknięcie 
cmentarzy  na  trzy  dni, 
włącznie z dniem Wszyst-

kich Świętych, fi nansowo odbi-
ło się na dostawcach kwiatów. 
Dlatego  każde  mikroprzed-
siębiorstwa,  małe  albo  śred-
nie  przedsiębiorstwa,  które 
w  związku  z  zamknięciem 
cmentarzy  w  okresie  31  paź-
dziernika – 2 listopada ponio-
sły  straty,  mogą  ubiegać  się 
o fi nansową pomoc.
Pomoc będzie udzielana posiada-
czom co najmniej 50 chryzantem 
doniczkowych,  które  są  w  fazie 
pełnej  dojrzałości  i  które  zosta-
ły przeznaczone do  sprzedaży na 
dzień zgłoszenia. 
Przedsiębiorcy ze wsparcia mogą 
skorzystać  poprzez  wypełnienie 
wniosku, w którym podadzą m.in. 
liczbę  niesprzedanych  chryzan-
tem  oraz  miejsce  ich  przecho-
wywania.  Wniosek  należy  zło-
żyć do 6  listopada 2020 roku do 
kierownika  biura  powiatowego 
właściwego  ze  względu  na  miej-
sce  przechowywania  zgłoszonych 
chryzantem.
Agencja  Restrukturyzacji  i  Mo-
dernizacji  Rolnictwa  na  swojej 
stronie  internetowej  ogłosi  in-
formację  o  możliwości  odbioru 
chryzantem przez organizacje po-
zarządowe,  jednostki  samorządu 
terytorialnego lub inne instytucje 
publiczne.
Wszystkie  podmioty  zaintereso-
wane  pomocą  handlarzom  po-
winny  przygotować  zgłoszenie, 
w którym określą, jaką chcą ode-

brać  liczbę  chryzantem.  Takie 
zgłoszenie należy przekazać do 12 
listopada  2020  roku  do  kierow-
nika  biura  powiatowego  ARiMR 
właściwego ze względu na miejsce 
preferowanego odbioru kwiatów.
Kierownik  biura,  posiadający 
informacje  od  handlarzy  o  ilo-
ści  kwiatów  oraz  od  jednostek 
pozarządowych  o  deklarowanej 
ilości, którą chcą przyjąć, wyzna-
cza miejsce  odbioru  chryzantem. 
Informuje  również  niezwłocznie 
posiadacza  kwiatów  o  zamia-
rze  odbioru  należących  do  niego 
chryzantem przez zainteresowany 
podmiot.
Odbiór  kwiatów musi  zostać  po-
twierdzony  na  piśmie  lub w  for-
mie elektronicznego dokumentu. 
Kwiaty, które nie zostaną odebra-
ne do 16 listopada br., zostaną od-
dane do utylizacji odpadów.
Bardzo ważne by właściciel chry-
zantem  udokumentował  oddanie 

kwiatów  takiemu  podmiotowi 
w  formie  pisemnej  lub  elektro-
nicznej,  zawierającej  informację 
o  liczbie  przekazanych  chryzan-
tem. Potwierdzenie odbioru ode-
branych  chryzantem,  jak  i  po-
twierdzenie  odbioru  chryzantem 
przekazanych  jako  odpady  musi 
zostać dostarczone do kierownika 
biura powiatowego do 30 listopa-
da 2020 roku.
Ponadto  posiadacz  chryzantem 
prowadzący pozarolniczą działal-
ność gospodarczą składa również 
oświadczenia i zaświadczenia do-
tyczące pomocy de minimis. Brak 
takich  dokumentów  uniemożliwi 
pomoc fi nansową.
Wysokość stawki pomocy w prze-
liczeniu  na  jedną  chryzantemę 
doniczkową  zostanie  podana 
w rozporządzeniu dotyczącym tej 
pomocy.
Pomoc  będzie  wypłacona  do  31 
grudnia 2020 r. (MK)
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„Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

W Galerii pod Glinianym Aniołem 
uczono szydełkowania

„Wspieraj Seniora” – Koziegłowy przystępują do programu

Teren starej stanicy wodnej w Blachowni kupiony 
przez firmę cukierniczą „Michaś”

Po narkotykach wsiedli za kierownicę

MDK  Lubliniec  zapra-
sza  dzieci  i  młodzież 
na  już  27.  edycję  Wo-

jewódzkiego  Konkursu  Pla-
stycznego  na  „Świąteczną 
Kartkę  Bożonarodzeniową”. 

W tym  roku  z  powodu pandemii 
konkurs  przybierze  inną  formę. 
Organizator  –  MDK  Lubliniec 
przed komputer zaprasza:
•  dzieci  uczęszczające  do 

przedszkola;
•  uczniów  szkół  podstawo-

wych;
•  dziecięce  zespoły  plastyczne 

w  ośrodkach  kultury  i  pla-
cówkach  oświatowych  woje-
wództwa śląskiego.

Kartka  bożonarodzeniowa  musi 
być zrobiona w formacie A5 w do-
wolnej formie plastycznej.
Zdjęcie  lub  skan  gotowej  pracy 
wraz  z  kartą  zgłoszeniową  nale-
ży przesłać do 25 listopada 2020 
roku  do  godziny  23:59  na  adres 
mailowy:kontakt@mdk.lubliniec.
pl.

Spośród nadesłanych prac  komi-
sja wybierze  laureatów  oraz  pra-
ce  zakwalifikowane  do  wystawy. 
Wyniki zostaną ogłoszone 4 grud-
nia 2020 roku za pośrednictwem 
transmisji online. 
O szczegółach organizatorzy będą 
informować pod koniec listopada. 
(MK)

W  Galerii  pod  Glinia-
nym  Aniołem  w  Lu-
blińcu  odbyły  się 

warsztaty  szydełkowania.  Na 
pierwszych  jesiennych  zaję-
ciach,  uczestniczki  poznały 
podstawy  tworzenia  prac  za 
pomocą  szydełka  i  sznurka. 

Z roku na rok miłośników szydeł-
kowania coraz bardziej przybywa 
w  szeregi,  a  wykonywane  przez 
nich  prace  zyskują  na  wartości, 
czy to sentymentalnej, czy też ma-
terialnej. 
W  czasie  warsztatów  wszystkie 
panie  były  wdrażane  w  tajniki 
szydełkowania  przez  Sabinę Gaj-
da. Uczestniczki uczyły się robie-
nia łańcuszka, słupka i półsłupka 
i  jak  na  osoby  początkujące  po-
szło  im  to  bardzo  dobrze. Dzięki 
tej  wiedzy  na  zajęciach  powstały 
pierwsze  wydziergane  własno-
ręcznie podkładki na stół. 
Bardzo też cieszy fakt, że na spo-
tkanie  w  miłym  gronie  kobiet 

przyjechały osoby nie tylko z Lu-
blińca,  ale  także  z  innych miast. 
Jedna  z  uczestniczek  przebyła 
aż…  60  kilometrów,  by  wdrożyć 
się  w  tajniki  dziergania.  Jak  wi-
dać,  taka  forma  spędzania  wol-
nego  czasu  nabiera  na  sile,  tym 
bardziej  teraz  w  obecnej  rzeczy-
wistości.
Cykl  „Pod Dzierganym Aniołem” 
powstał dokładnie  rok  temu  i  od 
razu zaczął się cieszyć dużą popu-
larnością,  a  lista  chętnych  szyb-
ko się zapełniała. Niestety w tym 
roku  ze  względu  na  bezpieczeń-
stwo  własne  i  uczestniczek,  spo-
tkanie musiało odbyć się w dwóch 
mniejszych  grupach.  W  czasie 
zajęć organizatorzy zadbali o od-
powiedni dystans i komfort pracy.

(MK, fot. MDK Lubliniec)

W dobie panującej pan-
demii oraz zwiększo-
nej  dobowej  liczby 

zakażeń,  Gminno  –  Miejski 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w  Koziegłowach  pomaga  se-
niorom,  przystępując  do  pro-
gramu  „Wspieraj  Seniora”. 

„Wspieraj  Seniora”  to  program 
przygotowany  przez  Minister-
stwo  Rodziny  i  Polityki  Społecz-
nej wspierający  ochronę  zdrowia 
i  życia osób powyżej  70  roku  ży-
cia,  które  postanowią  pozostać 
w domu na czas  zagrożenia pan-
demicznego  i  nie mogą  liczyć  na 
pomoc ze strony rodziny.
Usługa  wsparcia  polegała  będzie 
w  szczególności  na  dostarczeniu 
zakupów  obejmujących  artykuły 
podstawowej  potrzeby,  tj.  arty-
kuły  spożywcze  i  środki  higieny 

osobistej. W szczególnych wypad-
kach program będzie adresowany 
do osób poniżej 70 roku życia.
Dodatkowo  została uruchomiona 
linia dla seniorów. Dzwoniąc pod 
numer telefonu 22 505 11 11, oso-
by  starsze  będą  mogły  poprosić 
o  pomoc  w  czynnościach,  które 
wymagają wyjścia z domu, a któ-
re  utrudnione  są  przez  panującą 

pandemię.
Zgłoszenie seniora zostanie prze-
kazane  do  ośrodka  pomocy  spo-
łecznej w danej gminie. Następnie 
pomocnik  ośrodka  skontaktuje 
się  z  seniorem  i  przeprowadzi 
rozmowę, by dowiedzieć się, jaka 
jest potrzebna pomoc. Koszty za-
kupów pokrywa senior.
(MK, fot. pixabay)

Działka nad zalewem przy 
ul.  Sienkiewicza,  teren 
starej  stanicy  wodnej 

w  Blachowni  zyskał  nowego 
właściciela.  Nieruchomość 
została  kupiona  przez  wła-
ściciela  firmy  cukierniczej 
„Michaś”,  Artura  Szymczyka. 

Do  przetargu  doszło  8  paździer-
nika 2020 roku w trybie nieogra-
niczonego  przetargu  ustnego. 
Spośród  dziewięciu  oferentów 
najwyższą  cenę  zaproponował 
Artur  Szymczyk,  właściciel  czę-
stochowskiej  firmy  cukierniczej 
„Michaś”. 
Cena  wywoławcza  działki  o  po-
wierzchni 0,0163 ha wynosiła 30 
tys.  zł  netto.  Ostatecznie  została 
sprzedana za 246 tys. zł brutto.
Burmistrz Blachowni Sylwia Szy-
mańska akt notarialny sprzedaży 
gminnej  działki  nad  zalewem  od 
strony  centrum  przesiadkowego 
i  ul.  Sienkiewicza  podpisała  30 
października 2020 roku.
Artur  Szymczyk,  nowy właściciel 
jest znaną postacią na terenie Czę-
stochowy i nie tylko. Od lat działa 

na  rzecz  rozwoju  gospodarczego 
i  promocji  Częstochowy  oraz  ca-
łego  regionu. Spotkał  się  z uzna-
niem ekspertów i samorządów co 
zaowocowało  otrzymaniem m.in. 
odznaki  honorowej  „Za  Zasługi 
dla Województwa Śląskiego”.
Dodatkowo  Artur  Szymczyk  jest 
prezesem  KS  Skra  Częstochowa 
i  aktywnie  angażuje  się  w  spor-
tową  działalność  na  rzecz  dzieci 

i  młodzieży.  Za  swoje  zaangażo-
wanie  został  wielokrotnie  nagra-
dzany  m.in.  przez  Regionalną 
Radę  Polskiego  Komitetu  Olim-
pijskiego  i Wydział Kultury, Pro-
mocji i Sportu Urzędu Miasta.
Prawdopodobnie  na  zakupionej 
działce  w  Blachowni  właściciel 
planuje wybudować nową cukier-
nię.
(MK, fot. UM Blachownia)

Lubliniecka  policja  zatrzy-
mała  trzech  kierowców, 
którzy  będąc  pod  wpły-

wem  narkotyków  prowadzi-
li  samochody.  Cała  trójka 
została  ujawniona  w  trakcie 
patroli  policji  w  Lublińcu. 

W trakcie akcji policjanci  zatrzy-
mali  trzech  kierujących,  którzy 
wsiedli  za  kierownicę  swoich  sa-
mochodów  po  użyciu  środków 
odurzających. Pierwszy z kierow-
ców został zatrzymany do kontroli 
na ulicy Grunwaldzkiej. Policji wy-
dał się podejrzany dziwny styl jaz-
dy samochodu osobowego BMW. 
Wstępne  badanie  stanu  trzeźwo-
ści  nie  wykazało,  by  siedzący  za 
kierownicą 41-latek znajdował się 

pod wpływem alkoholu. W tej sy-
tuacji  policjanci  przeprowadzili 
test  na  zawartość  środków  odu-
rzających  w  jego  ślinie.  Po  kilku 
minutach  narkotest  potwierdził 
wcześniejsze  podejrzenia  funk-
cjonariuszy. Okazało  się,  że  kon-
trolowany  kierowca  znajduje  się 
pod wpływem środka odurzające-
go. Zgodnie z procedurą od męż-
czyzny  została  również  pobrana 
krew  do  badań.  W  trakcie  kon-
troli okazało się, że kontrolowany 
nie posiadał uprawnień do kiero-
wania  pojazdem,  którym  się  po-
ruszał,  a  pojazd  nie  posiadał  ak-
tualnej  polisy  ubezpieczeniowej. 
W  tym  samym  dniu,  około  go-
dziny  20,  tym  razem  na  ulicy 
Plebiscytowej  zatrzymano  do 

kontroli  kierowcę  fiata.  22-let-
ni  mieszkaniec  powiatu  lubli-
nieckiego  również,  jak  wykazał 
narkotest,  prowadził  auto  pod 
wpływem środków odurzających. 
Następnego  dnia,  na  ulicy  So-
koła  badaniu  na  obecność 
narkotyków  poddany  został 
29-letni  kierowca  innego  fiata. 
Jak  informuje  lubliniecka  poli-
cja,  także  w  tym  przypadku  ba-
danie  narkotestem  potwierdziło, 
iż mężczyzna prowadził  swój po-
jazd, znajdując się pod wpływem 
zabronionych  środków.  Teraz 
o  dalszym  losem wszystkich nie-
odpowiedzialnych  kierujących 
zadecyduje sąd. Grozi im kara do  
2 lat pozbawienia wolności. 
(IBS)

Region



gazetaregionalna.com8 NR 72 Piątek 6 listopada 2020Praca
Europejskie Dni Pracodawców 2020 Ruszył nowy cykl webinariów 

o ważnych zmianach w prawie 
dla przedsiębiorców

Nowe  Prawo  zamówień 
publicznych,  ułatwienia 
w  procesie  budowla-

nym,  rozwiązania  dla  branży 
turystycznej oraz przepisy dot. 
sukcesji  firm  rodzinnych –  to 
tematy, które będą omawiane 
przez  cały  listopad – w każdy 
poniedziałek, środę  i piątek – 
podczas  webinariów  MRPiT. 

Webinaria  będzie  można  oglą-
dać w poniedziałki, środy i piątki 
zawsze  o  godz.  11.00 na https://
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-
-technologia/sezon-na-wiedze-
-webinaria  i  na  kanale  YouTube 
Ministerstwa  Rozwoju,  Pracy 
i Technologii.

Prawo zamówień publicznych
Reforma  PZP  została  przygoto-
wana po to aby wzmocnić pozycję 
i  zagwarantować  lepszą  ochronę 
praw  wykonawców  i  podwyko-
nawców  zamówień  publicznych. 
Pozwoli  ona  zabezpieczyć  ich 
interesy  i ochronić przed proble-
mami  z  płynnością. Ważnym  ce-
lem nowego PZP ,ma być również 
zwiększenie  liczby  firm,  w  tym 
małych  i  średnich,  które  startu-
ją  w  przetargach.  Rozwiązania 
te  mają  również  przyczynić  się 
do  zwiększenia  efektywności wy-
dawania  pieniędzy  w  systemie 
zamówień  publicznych  po  to,  by 
uzyskiwać  jak  najlepszej  jakości 
produkty,  zamiast  kierować  się 
wyłącznie najniższą ceną.

Ułatwienia w procesie budow-
lanym
Zmiany  w  procesie  budowlanym 
przeprowadzono po to, aby upro-
ścić i przyspieszyć proces inwesty-
cyjny  w  budownictwie.  Jednym 
z  celów  zmian  jest  deregulacja. 

Dzięki  reformie  przepisów  znik-
ną absurdy, takie jak konieczność 
uzyskania pozwolenia na budowę 
w  przypadku  instalacji  banko-
matów, paczkomatów czy  innych 
tego typu urządzeń. Wzmacnia się 
też stabilność działań inwestora.

Rozwiązania  dla  branży  tury-
stycznej
Przygotowany przez Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii pa-
kiet  rozwiązań  dla  turystyki  to 
m.in.  preferencyjne  pożyczki  na 
zwroty  wpłat  klientów  organiza-
torów  turystyki,  specjalny  fun-
dusz, w którym będą gromadzone 
pieniądze dla turystów i organiza-
torów wycieczek za odwołane im-
prezy turystyczne, postojowe oraz 
zawieszenie składek ZUS dla całej 
branży turystycznej.

Sukcesja firm rodzinnych
MRPiT  od  kilku  lat  pracuje  nad 
poprawą  otoczenia  prawnego 
procesów  związanych  z  sukcesją 
firm,  tak  aby  zapewnić  rozwój 
przedsiębiorstw  z  pokolenia  na 
pokolenie.
Od początku 2020 r. możliwa jest 
sukcesja  decyzji  administracyj-
nych  związanych  z  przedsiębior-
stwem  (koncesje,  pozwolenia). 
Dotyczy  to  sprzedaży  albo  daro-
wizny  firmy,  a  także  powołania 
tymczasowego  przedstawiciela. 
Będzie  on,  w  przypadku  śmierci 
małżonka  przedsiębiorcy  wpisa-
nego do CEIDG, wykonywał pra-
wa z jego udziału, mimo że spra-
wy  spadkowe  nie  zostały  jeszcze 
zakończone  przed  notariuszem 
albo w sądzie, a kontynuacja dzia-
łalności  przedsiębiorstwa  wyma-
ga  współdziałania  spadkobier-
ców.
(Źródło: MRPiT)

W  dniach  9  –  13  li-
stopada  2020  r. 
Publiczne  Służby 

Zatrudnienia (PSZ) w Unii Eu-
ropejskiej organizują Europej-
skie Dni Pracodawców (EDP).  
Wydarzenie  to  jest  wyrazem  po-
lityki europejskich PSZ, która re-
alizuje  wzmocnienie  współpracy 
pomiędzy  PSZ  a  pracodawcami. 
Współpraca  ta  odgrywa  obecnie 
kluczową  rolę  zarówno  dla  roz-
woju  gospodarki,  jak  i  realizacji 
efektywnych działań na rzecz ryn-
ku pracy.
Na  poziomie  europejskim  wy-
darzenie  jest  włączone  w  Eu-
ropejski  Tydzień  Umiejętno-
ści  Zawodowych.  EDP  2020 
to  jedno  z  jego  wydarzeń. 
Tegorocznym  tematem przewod-
nim  Europejskiego  Tygodnia 
Umiejętności  Zawodowych  jest 
kształcenie i szkolenie zawodowe 
w zakresie ekologicznych  i cyfro-
wych przemian, zgodnie z priory-
tetami Komisji Europejskiej: „Eu-
ropejski  Zielony  Ład”  i  „Europa 
na miarę ery cyfrowej”.
Więcej  informacji można znaleźć 
na  stronie  internetowej  Komisji 
Europejskiej  dedykowanej  temu 
wydarzeniu.
W  Polsce,  wojewódzkie  i  powia-
towe  urzędy  pracy  przygotowały 
273 wydarzenia. W czasach pan-
demii  koronawirusa  wiele  z  nch 
organizowanych  jest  online.  Te-
matyka  wydarzeń  jest  różnorod-
na. Są to m.in.:
•  prezentacja  wsparcia  w  ra-

mach Tarczy antykryzysowej; 
•  Krajowy  Fundusz  Szkolenio-

wy; 
•  badanie  kompetencji  i  zdol-

ności; 
•  doradztwo zawodowe online; 
•  diagnoza  kwalifikacji  wyma-

ganych przez pracodawców; 
•  usługi sieci EURES. 
Zamierzeniem urzędów pracy jest 

nawiązanie  indywidualnego  kon-
taktu z pracodawcą, dzięki czemu 
pracodawcy będą mieć możliwość 
uzyskania  szczegółowej  informa-
cji  na  temat  usług  świadczonych 
przez  urzędy  pracy  oraz  uzyskać 
wsparcie zgodne z ich potrzebami. 

Z wydarzeniami organizowanymi 
przez  polskie  PSZ  zapoznać  się 
można  na  stronie:  https://epsz.
zielonalinia.gov.pl/europejskie-
-dni-pracodawcow-2020
W  ramach  Europejskiego  Dnia 
Pracodawców  2020  Wojewódzki 
Urząd  Pracy  w  Katowicach  za-
prasza wszystkich przedstawicieli 
pracodawców  i  przedsiębiorców 
województwa  śląskiego  na  spo-
tkanie  online,  na  którym  moż-
na  się  dowiedzieć,  jak  wzmoc-
nić  swoją  firmę  i  pracowników 
korzystając  z  oferty  wsparcia 
Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy 
w Katowicach.  Zainteresowanym 
przybliżone zostaną  także zasady 
tworzenia grafiki w mediach spo-
łecznościowych.
Organizator:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kato-
wicach.
Termin i godziny: 
13 listopada 2020 (piątek), godzi-

ny: 9:00-13:00
Miejsce:
Online - Zoom.
Tematyka:
Podstawowe informacje na temat 
Krajowego  Funduszu  Szkolenio-
wego 

Szkolenia i doradztwo dla MMŚP 
w ramach EFS 
Europejskie  Służby  Zatrudnienia 
EURES 
Grafika w mediach społecznościo-
wych: 
•  podstawy  skutecznej  komu-

nikacji w mediach społeczno-
ściowych,

•  przegląd bezpłatnych progra-
mów do tworzenia grafik dla 
osób  niebędących  profesjo-
nalnymi  projektantami  gra-
ficznymi,

•  podstawowe  funkcje  i  inter-
fejs,  tworzenie  grafik  w  wy-
branym  bezpłatnym  progra-
mie.

Szczegółowe informacje oraz For-
mularz zgłoszeniowy znajdują się 
na stronie: www.rpo.wup-katowi-
ce.pl.

(Źródło:  WUP  Katowice,  fot.  pi-
xabay)
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Docieplenie budynków – co warto wiedzieć? Czy plastikowe okna pasują 
do każdego wnętrza?Do  najczęściej  przepro-

wadzanych  prac  reno-
wacyjnych  i  moderni-

zacyjnych  należy  docieplenie 
ścian  zewnętrznych  domów 
budowanych sprzed wielu laty. 
Zapewnia  to  istotną  poprawę 
ciepłochronności  budynku 
i  ograniczenie  wydatków  na 
jego ogrzewanie. Jak wiadomo 
ściany zewnętrzne to drugi po 
dachu element budynku, przez 
który  ucieka najwięcej  ciepła. 
Dzięki zastosowaniu docieple-
nia  nasz  dom  zyska  nie  tylko 
nowy wygląd,  ale  również  bę-
dzie idealnie zabezpieczony na 
kolejne lata.
Docieplenie budynków – jakie 
materiały wybierać?
Najczęściej docieplenie polega na 
pokryciu  ścian  budynku  odpo-
wiednimi  materiałami.  Głównie 
są to styropian, wełna mineralna 

Wybór  okien  może 
okazać  się  niezwy-
kle  skomplikowa-

ną  kwestią,  a  już  zwłaszcza 
wtedy,  jeżeli  nie mamy  odpo-
wiedniej  wiedzy  w  tym  tema-
cie.  W  końcu  kupując  jeden 
model,  musimy  mieć  świado-
mość,  że  raczej  nie ma mowy 
o  jego  prędkiej  zmianie.  By-
łoby  to  zbyt  kosztowne  i  pra-
cochłonne.  Właśnie  dlatego 
należy  podjąć  odpowiednią 
decyzję  już  w  sklepie  –  niech 
nowe okna będą nie tylko ład-
ne, ale także uniwersalne i pa-
sujące  do  każdego  wnętrza. 

OKNA PLASTIKOWE – CZYM 
SIĘ WYRÓŻNIAJĄ?
Jeszcze  do  niedawna  plastikowe 
okna kojarzyły się tylko i wyłącz-
nie  z  prostymi,  białymi  ramami, 
które wypadały nieco blado na tle 
okien  drewnianych.  Teraz  zmie-
niło się to diametralnie, ponieważ 
tworzywo sztuczne może nie tylko 
doskonale wyglądać, ale także wy-
różniać swoimi niezwykłymi wła-
ściwościami. 
Jedną z zalet takich okien jest to, 
że  są  one  niezwykle  wytrzymałe, 
ale jednocześnie lekkie i tanie. Po-
siadają  także  niski  współczynnik 
przenikania  ciepła,  więc  można 

powiedzieć,  że  w  pewnym  stop-
niu są energooszędne. Okna PCV 
są także proste w czyszczeniu i na 
wiele  lat  zachowują  swój  piękny 
i nienaganny wygląd. Dostępne są 
w  wielu  kolorach,  dlatego  każdy 
znajdzie  coś  odpowiedniego  dla 
siebie.

OKNA  PLASTIKOWE  –  CZY 
PASUJĄ DO KAŻDEGO WNĘ-
TRZA?
Okazuje  się,  że  aktualny  rozwój 
techniki  sprawił,  iż  okna  plasti-
kowe nie  kojarzą  się  już  z  czymś 
obciachowym  i  nieestetycznym. 
Co  prawda  nigdy  nie  będzie  to 
tak wysoka klasa jak w przypadku 
modeli  drewnianych,  natomiast 
nawet  tworzywo  sztuczne  może 
mieć  równie  wiele  zalet.  Niekie-
dy  brakuje  ich  właśnie  oknom, 
które wykonane zostały z drewna.
Dlatego  też  okna  PVC  rozgościły 
się  na  stałe  w  naszych  domach. 
Ze  względu  na  to,  że  tworzywo 
sztuczne  jest  materiałem  cieka-
wym w  obróbce  –  dostępne mo-
dele  są aktualnie  tak  różnorodne 
i jedyne w swoim rodzaju, że każ-
dy  może  znaleźć  coś  oryginalne-
go.  Perfekcyjnie  wpiszą  się  więc 
w każde wnętrze – niezależnie od 
tego  czy  mowa  o  domowym  za-
ciszu,  czy  budynku  oddanym  do 
użytku publicznego. (red)

lub wełna skalna.  Istotne  jest,  że 
wykonywanie  tego  typu prac bu-
dowlanych  nie  wymaga  decyzji 
o  pozwoleniu  na  budowę.  Aby 
izolacja  ścian  spełniała  swoje 
najważniejsze  funkcje,  musi  być 
wykonana systemowo, czyli z wy-
korzystaniem odpowiednich pro-
duktów. Takie produkty to:
•  zaprawa  do  mocowania  płyt 

termoizolacyjnych,
•  płyty  termoizolacyjne  (sty-

ropian, wełna mineralna  lub 
skalna),

•  masa  klejowa  do  wykonania 
warstwy zbrojonej,

•  preparat gruntujący,
•  łączniki mechaniczne,
•  zaprawa lub masa tynkarska,
•  farba elewacyjna,
•  różnorodne  materiały  wy-

kończeniowe  (listy,  taśmy 
itd.).

Jaki materiał  sprawdzi  się  najle-
piej?  Pomimo  zbliżonych  para-
metrów  izolacyjnych,  ich  wybór 
najczęściej zależy od indywidual-
nych  potrzeb  inwestora.  Do  nie-
których  technologii  należy  użyć 
jedynie  styropianu,  a  do  innych 
sprawdzi  się  tylko  i  wyłącznie 
wełna  mineralna.  Warto  zainte-
resować się, który materiał, w ja-
kim wypadku będzie odpowiedni, 
ponieważ niemożliwe jest ich na-
przemienne stosowanie.
Docieplenie budynków już ist-
niejących

Przed podjęciem decyzji  o wyko-
naniu  dodatkowego  docieplenia 
budynku  konieczna  jest  szczegó-
łowa  inwentaryzacja  istniejącego 
już układu ocieplenia. Najlepszym 
rozwiązaniem  jest  stworzenie 
projektu,  w  którym  uwzględni-
my  plan  prac  remontowych.  Ta-
kie  docieplenie  budynków  prze-
prowadza  się  tylko  i  wyłącznie 
w  przypadku  starszych  domów, 
gdzie system izolacyjny nie działa 
prawidłowo.
Projekt powinien określać ogólną 
ocenę  stanu  technicznego  istnie-
jącego  ocieplenia,  układ  warstw, 
jak  i  sposób  mocowania  warstw 
docieplenia budynku do podłoża. 
Po  dokładnej  analizie  możemy 
rozpocząć pracę związaną z mon-
tażem nowego systemu. 
(red, fot. pixabay)
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Parkiety kontra panele
Parkiety i panele to numer 

jeden  przy  wyborze  po-
sadzki do salonu, sypialni 

czy jadalni. Decydujemy się na 
nie  zwykle  ze  względu  na  ich 
niezwykłe  walory  estetyczne, 
gdyż  elegancką,  drewnianą 
podłogę dopasujemy niemal do 
każdej aranżacji. Nie powinni-
śmy się kierować jednak tylko 
ich wyglądem.  Co  jest  jeszcze 
ważne  przy  wyborze  posadz-
ki  z  drewna  lub  laminatu? 

Parkiety – klasyka podłogowa
Największą  zaletą  parkietu  jest 
jego trwałość. Drewniane podłogi 
są  niezwykle  odporne  na  upływ 
czasu.  Spójrzmy  choćby  na  sta-

re kamienice  czy pałace –  często 
znajdziemy  tam  parkiety  mające 
po  kilkadziesiąt  lat.  Co  ważne, 
parkiety  z  dobrej  jakości  drewna 
można  odnawiać  za  pomocą  cy-

klinowania.  Dzięki  temu  usunie-
my  starą  warstwę  lakieru,  drob-
ne  rysy,  uporczywe  zabrudzenia. 
Parkiety z litego drewna mają tak-
że świetną akustykę i swój piękny 
wygląd  mogą  utrzymywać  przez 
dekady. 
Największą  wadą  drewnianych 
parkietów  jest  ich  cena.  Podłogi 
z  naturalnego  drewna  dobrej  ja-
kości  (np.  dębowe  lub  bukowe) 
należą do jednych z najdroższych 
na  rynku.  Układając  parkiet, 
musimy  także  zadbać  o  idealnie 
prostą  powierzchnię.  Nieste-
ty,  niektóre  rodzaje  drewna  pod 
wpływem  promieni  słonecznych 
mogą zmieniać kolor, także, jeżeli 
mamy bardzo nasłoneczniony sa-

lon,  z  biegiem  lat  mogą  pojawić 
się w niektórych miejscach prze-
barwienia.  Mimo  wszystko  jest 
to  jeden  z  najszlachetniejszych 
rodzajów  podłóg  na  rynku  i  jeśli 

tylko  dysponujemy  odpowiedni-
mi funduszami – warto rozważyć 
ułożenie parkietu w swoim domu. 

Panele – piękne  i  ekonomicz-
ne
Jeśli  dysponujemy  nieco  mniej-
szym budżetem, warto zastanowić 
się nad położeniem w salonie czy 
sypialni  paneli.  Są  one  znacznie 
tańsze niż parkiet z litego drewna 
i  dużo  prostsze  w  montażu.  Nie 
wymagają  one  specjalistycznego 
podłoża. Może  je  położyć  niemal 
na  każdym  podłożu  –  betonie, 
starym  parkiecie  czy  terakocie. 
Wystarczy  wyłożyć  podłoże  ela-
styczną matą lub płytą – pozwoli 
to na wyrównanie terenu i wygłu-

szenie paneli. W przeciwieństwie 
do parkietów posadzka tego typu 
nie  przebarwia  się  od  promieni 
słonecznych.
Niestety  paneli  zwykle  nie  da 

się  odnowić,  więc  w  przypadku 
poważniejszych  zabrudzeń  i  rys 
– konieczna będzie wymiana po-
sadzki. Są one także dużo bardziej 

wrażliwe na wilgoć i elektryzacje. 
Panele  nie  sprawdzą  się  także 
przy  ogrzewaniu  podłogowym, 
gdyż często nawet parkiet, mimo 
wysokiej  jakości  wykonania,  nie 

spełnia  odpowiednich  norm  izo-
lacyjno-cieplnych.  Po  prostu  – 
będzie to całkowicie nieopłacalne, 
a  panele  szybko  się  zniszczą  od 
zmiennych temperatur. 
Niezależnie  czy  się  zdecydujemy 
na  panele  czy  parkiet,  oba  typy 
posadzek są odporne na ścieranie 
i jeśli nie wybierzemy najtańszych 
komponentów,  wyglądają  na-
prawdę  elegancko.  Przy  wyborze 
posadzki warto się zastanowić czy 
lubimy  remonty  i  zmiany  w  na-
szych czterech ścianach. Są osoby, 
które lubią domowe metamorfozy 
co kilka lat – wtedy nie ma sensu 
tracić pieniądze na parkiety. Jeśli 
jednak cenimy sobie  rozwiązania 
na lata, a nawet na dekady – pod-
łoga  z  litego  drewna  będzie  do-
skonałym wyborem. 
(red, fot. pixabay)
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Farby do ścian – o czym warto 
pamiętać, aby wybrać idealnie?
Malowanie  ścian  to  nie-

odłączny  element każ-
dego  remontu.  Choć 

często  poświęcamy  nawet 
kilka  dni  na  wybór  idealne-
go  odcienia  farby  do  ścian, 
tak  aby  pasował  do  zapla-
nowanej  aranżacji,  czasem 
zapominamy,  że  nie  każda 
farba  jest  odpowiednia  do 
określonego  pomieszczenia. 
W  naszym  kraju  najpopularniej-
sze farby to te akrylowe i latekso-
we. Te pierwsze idealnie nadadzą 
się do salonu, sypialni czy jadalni. 
Szybko schną, łatwo się je nakła-
da,  a  ponadto  są  bezzapachowe. 
Farby lateksowe natomiast świet-
nie  sprawdzą  się  w  łazienkach, 
kuchniach  i  korytarzach,  gdyż  są 

elastyczne,  paroprzepuszczalne 
i odporne na ścieranie.
Ściany  pomalowane  farbą  tego 
typu  można  myć,  to  szczególne 
ważne  w  przypadku,  gdy  mamy 
w  domu  małe  dziecko.  Jeśli 
wybierzemy  farbę  matową  to, 
choć  nadamy  naszym  wnętrzom 
przytulności,  zamaskuje  niedo-
skonałości  ścian,  a  sam  proces 
malowania będzie przebiegał bez-
problemowo,  to  jest  to  materiał 
niezwykle  podatny  na  zabrudze-
nia. Połyskujące natomiast mniej 

się  brudzą  i  lepiej  się  je  czyści. 
Choć  powiększają  one  optycz-
nie  pomieszczenie,  uwydatniają 
wszelkie  nierówności  i  pęknięcia 
na  pomalowanej  powierzchni. 
Musimy  zatem  zdecydować,  na 
czym nam bardziej zależy. 
Szukając czegoś więcej niż kla-
syczne farby do ścian
Jeśli  szukamy  czegoś  na  pogra-

niczu  klasycznych  farb  i  tynków 
strukturalnych,  dobrym  rozwią-
zaniem  będą  farby  dekoracyjne. 
Pozwalają  one na uzyskanie  ory-
ginalnych  faktur  o  dowolnej  ko-
lorystyce, a także sprawiają, że po 
położeniu  na  ścianę  wytwarzają 
efekty  przestrzenności.  Świetnie 
się  sprawdzają w  formie  imitacji 
różnych  materiałów  jak  kamień, 
drewno, beton  czy  zamsz.  Jak  to 
możliwe?  Zawierają  wypełniacze 
w postaci cząsteczek brokatu, ce-
lulozy,  bawełny  czy  opiłków  alu-

miniowych.  To  doskonały  wybór 
do  pokojów  dziecięcych.  Warto 
też  pamiętać,  że  są  one  świet-
nych  rozwiązaniem w przypadku 
nierównych  tynków, gdyż bardzo 
dobrze maskują one niedoskona-
łości  ścian.  Jeśli  szukamy  czegoś 
bardziej oryginalnego – świetnym 
rozwiązaniem  będą  także  farby 
mozaikowe. 
Niektórzy  jednak  ponad  urodę 
zakładają  funkcjonalność.  Takie 
osoby mogą sięgnąć po farby ma-
gnetyczne  i  tablicowe.  Ta  pierw-
sza  bardzo  dobrze  wpasuje  się 
w  kuchni  –  będziemy  mogli  po-
zostawiać na niej  liściki dla resz-
ty  rodziny  za pomocą magnesów 
lub np. w widocznym miejscu po-
wiesimy listę zakupów. Ten drugi 
rodzaj  farb  idealnie  wpasuje  się 
za  to do pokojów dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym.  Przy  użyciu 
kredy, dzieci będą mogły rysować 
po takiej ścianie do woli.
Malowanie  ścian  to  najprostszy 
element  odświeżenia  wyglądu 
naszego mieszkania, a dobrze do-
brany  typ  farby  i  jej  kolor mogą 
sprawić  cuda  nawet  w  pozornie 
zaniedbanym lokum. Możemy za-
maskować niedoskonałości ścian, 
nadać  pomieszczeniom  trochę 
optycznej  przestrzeni,  a  nawet 
sprawić, że kawałek ściany stanie 
się  fantastycznym  punktem  za-
baw w naszym domu. 
(red, fot. pixabay) 
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Akumulatory ZAP poruszają samochody na całym świecie
W  ponad  50  krajach 

na  całych  świecie 
jeżdżą  samochody 

i  działają  maszyny  z  akumu-
latorami,  które  wyproduko-
wano  w  Piastowie  pod  War-
szawą.  Firma  ZAP  Sznajder 
Batterien  S.A.  pochwalić  się 
może  nie  tylko  nowoczesną 
technologią  produkcji,  dzięki 
której  z  taśm  produkcyjnych 
zakładu  zjeżdżają  najwyższej 
jakości  baterie  do  aut  i  spe-
cjalistycznych  pojazdów  czy 
maszyn,  ale  także  wspaniałą 
historią. Za pięć  lat fi rma ob-
chodzić będzie setne urodziny.

Założycielem i pierwszym właści-
cielem ZAP był Fryderyk Müller. 
Fabrykę  akumulatorów  założył 
w  1925  roku  w  podwarszawskiej 
Utracie,  czy  obecnym  Piastowie. 
Zaledwie w kilkanaście lat po uru-
chomieniu zakład stał się jednym 
z  czołowych  producentów  aku-
mulatorów nie tylko w Polsce.
Tuż  przed  wybuchem  II  wojny 
światowej  fi rma  zatrudniała  bli-
sko 2 tysiące pracowników, a wy-
produkowane  przez  nią  urządze-
nia znane były już w wielu krajach 
także poza granicami Europy.
Wspaniały rozwój fi rmy,  jak wie-
lu zakładów polskich, zatrzymała 
wojna. Po jej zakończeniu fabryka 

z Piastowa została wzorem innych 
zakładów  produkcyjnych  upań-
stwowiona.
Po  zmianach  ustrojowych,  na 
początku  lat 90. ubiegłego wieku 
Zakłady Akumulatorowe Piastów, 
bo pod taką wówczas nazwą funk-
cjonowała  fabryka,  przekształco-
no w spółkę państwową, a następ-
nie ponownie sprywatyzowano.
Prawdziwy  rozwój  fi rmy nastąpił 
na  początku  lat  dwutysięcznych, 
gdy zakład kupił Lech Sznajder.
W 2002 r.  spółka zaczęła działać 
pod obecną nazwą — ZAP Sznaj-

der Batterien. Od  tego momentu 
rozpoczęły  się  znaczące  dla  roz-
woju fi rmy inwestycje. Spółka ku-
piła  między  innymi  nowoczesne 
linie produkcyjne, które pozwala-
ją jej obecnie na wytwarzanie wy-

sokiej jakości akumulatorów
zarówno  do  samochodów  osobo-
wych,  jak  i  ciężarowych,  a  także 
autobusów,  maszyn  i  pojazdów 
rolniczych oraz urządzeń i pojaz-

dów specjalistycznych.
Obecnie  podwarszawska  fabry-
ka  sprzedaje  swoje  akumulatory 
do blisko 60 krajów. Jest obecna 
w  całej  Europie,  w  tym  głównie 
w krajach skandynawskich, gdzie 

akumulatory ZAP cieszą się szcze-
gólną  popularnością,  ale  także 
eksportuje  swoje  urządzenia  do 
Azji czy na Bliski Wschód.
Samochody  z  bateriami  wypro-

dukowanymi  w  Piastowie  jeżdżą 
po drogach mroźnej Północy,  jak 
i upalnej Afryki i Azji.
Swój sukces fi rma, oparta wyłącz-
nie na polskim kapitale, zawdzię-
cza  umiejętnemu  zarządzaniu, 
a  także  udanemu  połączeniu  no-
woczesnej  myśli  technologicznej 
z  wyśmienicie  wykształconą  ka-
drą inżynierską.
ZAP Sznajder Batterien S.A. pro-
dukuje najwyższej jakości baterie, 
które  spełniają  oczekiwania  naj-
wybredniejszych  klientów.  Z  po-
wodzeniem  konkuruje  na  całym 
świecie  z  innymi uznanymi mar-
kami.  Najlepiej  świadczy  o  tym 
fakt, że aż ponad 70 procent pro-
dukcji  podwarszawskiej  spółki 
trafi a na eksport.
Firma posiada certyfi katy ISO po-
twierdzające  wysoką  jakość  pro-
dukcji  oraz  zgodność  z  normami 
ochrony  środowiska.  Wszystkie 
akumulatory  tego  zakładu  są  nie 
tylko  niezawodne,  ale  także,  co 
bardzo  istotne,  nadają  się  do  re-

cyklingu zgodnie z nowoczesnymi 
wymaganiami  ochrony  środowi-
ska naturalnego.
Więcej  informacji można znaleźć 
na stronie: www.zap.pl
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Technika jazdy zimą – drogówka radzi
Zima nie jednemu kierow-

cy  spędza  sen  z  powiek. 
Śliska nawierzchnia spo-

wodowana  opadami  śniegu 
lub  błotem  pośniegowym,  czy 
też  właściwa  technika  jazdy, 
są jednymi z wielu czynników, 
które  wpływają  na  bezpie-
czeństwo  na  drogach  w  okre-
sie  zimowym.  Dlatego  Policja 
apeluje  o  rozsądek,  wyobraź-
nię,  dostosowanie  prędko-
ści  do  warunków  na  drodze 
oraz  przestrzeganie  przepi-
sów i zasad bezpiecznej jazdy. 

Oblodzona  nawierzchnia  drogi 
powoduje  często  zmniejszenie 
przyczepności  kół  naszych  po-
jazdów,  co  w  połączeniu  z  jazdą 
z  nadmierną  prędkością,  może 
doprowadzić  do  niebezpiecznych 
sytuacji.  Z  pewnością  bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników 
ruchu,  a  co  za  tym  idzie  zdrowie 
i  życie,  leży  w  naszych  rękach. 
Dlatego  chcemy  przypomnieć 
kilka zasad poruszania się pojaz-
dem  w  tym  ciężkim  dla  niektó-
rych kierowców okresie. W Polsce 
szkół,  ośrodków  oraz  akademii 
doskonalących  technikę  jazdy 
samochodem  jest  jeszcze  jak  na 
lekarstwo.  Warto  więc,  w  celu 
uniknięcia  groźnych  sytuacji, 
a  nie  kiedy  nieodwracalnych  ich 
skutków,  przypomnieć wskazów-

ki,  jakie  z  pewnością  przydadzą 
się nam w czasie podróżowania.
Może  zacznijmy  od  najważniej-
szej  sprawy,  a  dokładnie  mó-
wiąc  od  naszego  miejsca  za  kie-
rownicą.  W  fotelu  staramy  się 
„usadowić”  w  taki  sposób,  aby 
nasz  środek  ciężkości  znalazł  się 
w miarę możliwości  jak najniżej, 
z  zachowaniem  jednocześnie  od-
powiedniego  pola widzenia.  Pra-
widłowe  i  umiejętne  kierowanie 
samochodem  wymaga  tego,  aby 
pojazd  dobrze  „czuć”.  Bez  nale-
żytego  usytuowania  się  za  kie-
rownicą  nie  ma  szans  na  dobre 
prowadzenie  pojazdu.  Chodzi 
tu  przede  wszystkim  o  fakt  pra-
widłowego  przetwarzania  otrzy-
mywanych  wszelkich  informacji, 
mówiących nam o  tym, co dzieje 
się  z  pojazdem,  a  dokładnie  na 
jego  przedniej  i  tylnej  osi.  To, 
co  dzieje  się  z  tyłu  pojazdu  kie-
rowca jest w stanie „odczytać” za 
pośrednictwem  naszych  pleców, 
jeżeli  te  oczywiście  będą  przyle-
gać  do  oparcia  fotela.  Lędźwie 
starannie wpasowane w siedzenie 
dostarczą  dodatkowych  wiado-
mości.  Najlepszym  przykładem 
tutaj będą  fotele kubełkowe, nie-
przypadkowo używane przez kie-
rowców  aut  rajdowych.  Sygnały 
i  informację,  jakie  otrzymujemy 
z  przodu  pojazdu  docierają  do 
nas  za  pośrednictwem  układu 

kierowniczego,  z  którym  mamy 
kontakt  poprzez  koło  kierow-
nicy,  ale  o  tym  troszkę  później. 
Siedząc  już  za  „kółkiem”,  musi-
my  ustawić  (wyregulować)  dwa 
zasadnicze  wymiary.  Pierwszy 
krok,  to  odległość  naszego  fote-
la  od  pedałów.  Stawiając  lewą 
nogę  na  sprzęgle,  wciskamy  go 

do oporu. W tym położeniu noga 
powinna  być  lekko  ugięta  w  ko-
lanie.  Poprawia  to  lepsze wyczu-
cie  sprzęgła, a w razie  zderzenia, 
kiedy to odruchowo zaprzemy się 
ugiętą  nogą,  uchronimy  od  po-
ważniejszych  urazów  nasz  staw 
biodrowy  i  kolanowy.  Odległość 
fotela  od  kierownicy  regulujemy 
po  dokładnym  oparciu  naszych 
pleców,  chwytając  najbardziej 
oddalony  punkt  na  kole  (najczę-
ściej  będzie  to  pozycja  na  godz. 
12.00)  za  pomocą  lekko  ugiętej 

ręki. Chodzi o  to,  aby kręcić kie-
rownicą  i  mieć  dostęp  do  wsze-
lakich  urządzeń  znajdujących  się 
w  jej  obrębie,  swobodnie  i  bez 
odrywania  pleców,  a  także  z  od-
powiednią  do  tego  siłą.  Błędem 
jest  umiejscowienie  się  zbyt  bli-
sko koła kierownicy jak i w znacz-
nej  od  niej  odległości.  Pamiętaj-

my przy tej okazji o prawidłowym 
ustawieniu  zagłówka,  aby  speł-
niał  swoją  rolę  w  czasie  jazdy. 

Zdecydowana  większość  nowych 
pojazdów wyposażona  jest w po-
duszki  powietrzne.  W  tym  miej-
scu należy podkreślić, iż spełniają 
one  swoją  funkcję  jedynie  z  za-
piętymi  pasami  bezpieczeństwa 
i to takimi, które mają napinacze 
pirotechniczne.  Zabezpieczenie 
się  pasami  jest  niezbędne  nawet 
w czasie krótkiej jazdy z niewielka 

prędkością. Może  się  zdarzyć,  że 
kierując  autem  uderzymy  w  po-
jazd poprzedzający,  co  spowodu-
je  uruchomienie  poduszki,  a  ta 
jak  wiadomo  wybucha  z  ogrom-
ną  siłą.  Bez  zapiętych  pasów 
bezpieczeństwa  może  to  nieść 
za  sobą  przykre  konsekwencje. 

Niewątpliwie  najważniejszym 
urządzeniem w naszym pojeździe 
jest sama kierownica i fakt jak nią 
się posługujemy. Na pozór wydaje 
się,  że  jeżeli  jedziemy na wprost, 
to nie ma dla nas znaczenia spo-
sób  jej  trzymania.  Wynikiem 
tego poglądu  jest miedzy  innymi 
niedbałe  pozostawienie  na  niej 
jednej ręki i to w dowolnym miej-
scu. Z pewnością niejednokrotnie 
każdy  z  nas  widział  kierujących, 
prowadzących  auto  w  opisany 
sposób. Wspominaliśmy już, że za 
pośrednictwem  kierownicy  i  rąk 
umieszczonych  na  niej w  sposób 
prawidłowy, otrzymujemy bardzo 
ważne sygnały. Dlatego też, należy 
trzymać kierownicę obiema ręka-
mi nawet w trakcie jazdy bez pla-
nowanej zmiany kierunku. Dłonie 
powinny  spoczywać,  używając 
oznaczeń zegarowych, odpowied-
nio  na  godzinie  dziewiątej  (lewa 
ręka)  oraz  trzeciej  (prawa  ręka). 
Godziny te wyznaczają oś poziomą 
kierownicy,  a  tym  samym  nasze 
ręce umieszczone (cd. na str.  14) 
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(cd. ze str. 13) są najdalej od sie-
bie. W  takim przypadku dostaje-
my wszystkie informacje i wiemy, 
co  dzieje  się  z  kołami  naszego 
samochodu. Ułożenie  rąk w  inny 
sposób  zaburza  nasze  „czyta-
nie”,  czyli  odbiór  tych  bodźców. 
Po  drugie,  to  najłatwiej  wów-
czas  wykonać  skręt,  w  jedną  jak 
i  drugą  stronę,  a  następnie wró-
cić  do  pozycji  wyjściowej.  Przy 
takim  uchwycie,  łatwiej  także 
dotrzeć do znajdujących się w za-
sięgu,  przełączników  i  dźwigni. 

Należy  też  wspomnieć  o  tym,  że 
w  okresie  zimowym  ubranie  nie 
może  nas  w  jakikolwiek  sposób 
ograniczać.  Dlatego  to,  w  jakich 
butach  prowadzimy  pojazd  ma 
np.  wpływ  na  szybkość,  z  jaką 
wciskamy  hamulec.  Jazda  w  zi-
mowej,  często  puchowej  kurtce, 
wymaga  prawidłowego  zapięcia 
pasów  bezpieczeństwa.  Pas musi 
przylegać do ciała, gdyż w innym 
wypadku,  w  razie  uczestniczenia 
w  zdarzeniu  drogowym,  od  razu 
będzie  „pochłaniał”  energię  zde-
rzenia. W  rękawiczkach możemy 
prowadzić  pojazd,  pod  warun-
kiem, iż są do tego przeznaczone. 
W innym wypadku mogą się nam 
ślizgać.  Jazda  w  czapce  i  szaliku 
może ograniczyć nam widok, po-
trzebny  w  trakcie  wykonywania 
podstawowych manewrów, jakim 
może być np. zmiana pasa ruchu. 
Kolejnym  ważnym  tematem  są 
opony zimowe. Kiedy je zmieniać 
i  czy w ogóle  jest  taka potrzeba? 
Zimowe  warunki  wymagają  od 
nas  nie  tylko  większej  wyobraź-
ni  i  refleksu na drodze, ale  także 
specjalnego  przygotowania  na-
szego  pojazdu  do  tego  okresu. 
Jednym ze standardowych zabie-
gów,  przygotowujących  nasz  sa-
mochód do niższych  temperatur, 
jest zmiana opon z  letnich na zi-
mowe. W momencie, gdy średnia 
dobowa  temperatura  spada  po-
niżej  7  stopni  Celsjusza, wszyscy 
powinni  poważnie  zastanowić 

się nad  ich  zmianą. Po pierwsze, 
opony  zimowe  i  letnie  różnią  się 
od  siebie  materiałami,  z  których 
zostały wykonane. Opona zimowa 
w temperaturach poniżej 7 stopni 
Celsjusza nie  twardnieje  i  zacho-
wuje  elastyczność,  dzięki  czemu 
lepiej  przylega  do  podłoża.  Spo-
wodowane  jest  to wysoką zawar-
tością  krzemionki.  „Zimówki”  są 
stworzone ze specjalnej mieszan-
ki  gumowej,  która  dobrze  radzi 
sobie  nawet  podczas  wyjątkowo 

mroźnej pogody.
Pamiętajmy,  iż  opona  miękka 
zapewnia  wysoką  przyczepność 
i  trakcję.  Opona  twarda  nie  za-
pewnia  niczego,  poza  niekontro-
lowanym  poślizgiem.  Opony  let-
nie  i  zimowe różnią się od siebie 

nie tylko składami mieszanek, ale 
także  wzorami  bieżników.  Zimo-
we opony mają szersze rowki cen-
tralne  i  kilkukrotnie  więcej  po-
przecznych nacięć  bieżnika,  czyli 
tzw.  lameli.  Inna  budowa ma  na 
celu  szybsze  i  skuteczniejsze  od-
prowadzanie wody i błota pośnie-
gowego oraz  zapewnienie  lepszej 
przyczepności  na  śniegu.  Opony 
zimowe  zwiększają  bezpieczeń-
stwo  podczas  jazdy  w  zimowych 
warunkach. Objawia się to zwłasz-

cza w skróconej drodze hamowa-
nia, ale pamiętajmy, że jeśli bież-
nik  jest  mocno  zużyty,  to  opona 
nie trzyma się dobrze nawierzch-
ni  pokrytej  śniegiem  lub  lodem. 

(Źródło: KGP, fot. pixabay)
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Smektała opuszcza Mistrzów 
z Leszna i przechodzi do CKM-u!

Działacze  Eltrox  Włók-
niarza  w  środę  oficjal-
nie  przedstawili,  że 

z drużyny Mistrza Polski Fogo 
Unii  Leszno  do  częstochow-
skiego  Eltrox  Włókniarza 
przechodzi Bartosz  Smektała! 
Eltrox  Włókniarz  Częstochowa 
stawia  na  młodość!  We  wtorek 
działacze naszego  klubu poinfor-
mowali  o  kontrakcie  z  Kacprem 
Woryną, natomiast w środę do ka-
dry klubu dokooptowano jednego 
z  najlepszych  obecnie  na  świecie 
żużlowców  młodego  pokolenia  - 
Bartosza  Smektałę.  22-latek  do 
tej pory reprezentował barwy Unii 
Leszno i transfer pod Jasną Górę 
jest dla niego pierwszą w karierze 
zmianą barw klubowych.
- Czasami  żeby  stać  się  lepszym 
zawodnikiem,  trzeba  podejmo-
wać  ciężkie  decyzje  w  życiu  – 
przyznaje  nowy  zawodnik  Eltrox 
Włókniarza  i  po  chwili  dodaje: 
- To była ciężka decyzja, ale  ten 
wybór był dla mnie czymś oczy-
wistym. Musiałem wybrać Włók-
niarza,  bo w  tym  klubie  zawsze 
dobrze się  czuje  i  zawsze dobrze 

mnie  traktowali  mnie  tutaj  lu-
dzie. Bardzo dobrze rozmawiało 
mi się też z prezesem klubu - pa-
nem  Michałem  Świącikiem.  To 
było  dla  mnie  taką  kartą  prze-
targową.

Więcej o  lokalnym sporcie  czytaj 
na www.gazetaregionalna.com 
(AK,  fot.  Materiały  prasowe 
Włókniarza)

Kacper Woryna już oficjalnie 
we Włókniarzu!

Koszykarze AZS Politechniki znowu 
grają w Hali Polonia

Bebetto AZS UJD wiceliderem na półmetku ekstraklasy

Pierwszym  nowym  zawod-
nikiem,  który  w  sezonie 
2021  będzie  startował 

w  drużynie  Eltrox  Włókniarz 
Częstochowa  jest  Kacper 
Woryna,  który  do  „Lwów” 
przeszedł  z  ROW-u  Rybnik.  

Urodzony w 1996 roku żużlowiec 
to  wychowanek  ROW-u  Ryb-
nik.  Cały  czas  reprezentował 
barwy  swojego  macierzystego 
klubu.  Jednak  po  spadku  ROW-
-u w 2020 roku do I ligi postano-
wił dalej kontynuować swoją żuż-
lową karierę w Ekstralidze. 

Apetyty  na  pozyskanie  Woryny 
miało  kilka  klubów,  bo  to  cen-
ny  zawodnik  do  24  roku  życia. 
Ostatecznie  Woryna  zdecydo-
wał  się  na  podpisanie  kontraktu 
z  częstochowskich Włókniarzem. 
Z rodzinnego Rybnika do Często-
chowy  dzięki  nowej  autostradzie 
będzie miał ok, 1,5 godziny drogi. 

Woryna  w  sezonie  2020  uzyskał 
średnią biegową 1,5. To pierwszy 
oficjalnie  zaprezentowany  nowy 
żużlowiec  w  częstochowskim  ze-
spole. Wkrótce należy spodziewać 
się kolejnych nazwisk. 

Kacper Woryna  to wnuk  legendy 
polskiego żużla Antoniego Wory-
ny. 
– Na  pewno  na wyborze  Eltrox 
Włókniarza  Częstochowa  jako 
mojego  klubu  zaważyła  odle-
głość  tego  ośrodka  od  mojego 

domu.  Nie  ukrywam,  że  wpływ 
na moją decyzję miało  też  to,  że 
od  dawna  mam  bardzo  dobry 
kontakt  z  prezesem  Włókniarza 
– Michałem Świącikiem. Zresztą 
od kilku sezonów co rok wysyłał 
on jakieś zapytanie w moją stro-
nę. To najwidoczniej  był proces, 
który  musiałem  przetrawić,  ale 
koniec  końców  trafiłem  do  Czę-
stochowy, z czego się bardzo cie-
szę. Można powiedzieć, że prezes 
wydeptał  sobie  moją  opinię  na 
temat  tego  klubu.  Chociaż  przy-
znam też, że wiele dobrego na te-
mat Włókniarza słyszałem także 
od  innych  żużlowców  i  dlatego 
postawiłem na ten ośrodek – po-
informował  tuż  po  podpisaniu 
kontraktu Kacper Woryna. 

1 listopada 2020 roku rozpoczęło 
się  14-dniowe okienko  transfero-
we. Kluby i żużlowcy będą mogły 
oficjalnie  informować  o  transfe-
rach. Wiadomo też, że z Włóknia-
rzem  pożegnał  się  Paweł  Przed-
pełski,  który  w  Częstochowie 
spędził dwa sezony. Przeniósł się 
do beniaminka Ekstraligi z Toru-
nia. 

O  wszystkich  newsach,  transfe-
rach i wynikach czytaj na stronie 
internetowej  www.gazetaregio-
nalna.com  lub  w  naszych  me-
diach społecznościowych. 

(AK,  fot.  Materiały  prasowe 
Włókniarza)

Koszykarze  AZS  Politech-
niki  po  porażce  z  rezer-
wami  MKS-u  Dąbrowa 

Górnicza  będą  chcieli  w  so-
botę  przełamać  się  w  po-
jedynku  z  AZS  Jarosław.  

Pojedynek  koszykarzy  AZS  Poli-
techniki  z  MKS-em  II  Dąbrowa 
Górnicza zapowiadał się na zacię-
ty mecz. I taki był. MKS II Dąbro-
wa  Górnicza  to  rezerwy  MKS-u, 
który występuje w  EnergaBaske-
tLidze!
Inauguracyjną  partię  wygrali 
goście  31:26,  którzy  dość  łatwo 
przystosowali  się  do  warunków 
panujących  w  hali  Polonia.  Dru-
gą kwartę 22:16 wygrał AZS  i na 
przerwę  gospodarze  schodzili 
prowadząc 1 punktem (48:47). 
Trzecią  odsłonę  meczu,  znowu 
bardzo  wyrównaną,  wygrali  go-
ście 18:17 i po 30 minutach gry był 
remis 65:65! O zwycięstwie w me-
czu  zadecydowała  czwarta  kwar-
ta. Nią niestety wyraźnie wygrali 
goście 18:9 i cały mecz 83:74.
W zespole AZS Politechniki  lide-
rem był Nikodem Kowalski, który 
zdobył  28  punktów!  Tym  razem 
brakowało w  zespole  AZS  zabra-
kło  kolejnego  z  liderów  Jakuba 
Czyża.  Drugim  pod  względem 
punktów był Adrian Płaczek, któ-
ry rzucił 13 punktów. 
AZS  Politechnika  w  6  meczach 

wywalczył 9 punktów i plasuje się 
na  4.  pozycji  w  tabeli  grupy  C  2 
ligi.
- Początek sezonu mieliśmy uda-
ny,  ale  teraz  zaczynają  się  pro-
blemy zdrowotne – mówi prezes 
AZS Politechniki Adam Stępniak. 
- W ostatni meczu nie zagrał Czyż. 
Zgłosił,  że  źle  się  czuje  i  dali-
śmy  mu  wolne.  Brakło  ważnego 
ogniwa  i  przegraliśmy mecz. We 
wtorek  dostałem  kolejny  sygnał 
i  prośbę o wolne. Co prawda nie 
mamy  oficjalnej  kwarantanny 
w  zespole,  ale  jeśli  mamy  jakieś 
sygnały to dajemy naszym zawod-
nikom wolne, aby doszli do siebie.
Sobotnie  spotkanie  z  AZS  Ja-
rosław  zaplanowany  jest  w  hali 
Polonia  o  godz.  18.  Z  uwagi  na 
tzw.  „czerwoną  strefę”  mecz  od-
będzie się bez udziału publiczno-
ści. Rywale w 5 meczach  zdobyli 
8 punktów i są na 7. pozycji. AZS 
Politechnika z 9 punktami (6 me-
czów) plasuje się na 4. miejscu. 
AZS  Politechnika  Częstocho-
wa – MKS  II Dąbrowa Górni-
cza 74:83  (26:31, 22:16,  17:18, 
9:18)
AZS  Politechnika:  N.  Kowalski 
28, A.  Płaczek  13,  P. Droś  10,  P. 
Łaszewski  8,  D.  Raszewski  5,  K. 
Pyrzyna 4, M. Cieślak 4, B. Mły-
narczyk 2, S. Spychała 0, K. Ligę-
za 0. 
(AK)

Drużyna  tenisistek  stoło-
wych  Bebetto  AZS  UJD 
na  półmetku  rozgry-

wek  jest  na  pozycji  wicelide-
ra  ekstraklasy.  W  ostatnim 
meczu  pierwszej  rundy  czę-
stochowianki  pokonały  3:0 
Asterm  Dojlidy  Białystok.  

W  ostatnim  spotkaniu  pierwszej 
części  rozgrywek  częstochowskie 
tenisistki  stołowe  pewnie  poko-
nały  3:0  Asterm  Dojlidy  Biały-
stok. W 10  rozegranych meczach 
podopieczne  trener  Joanny  Nar-
kiewicz wygrały  aż  9  razy  i  tylko 
raz  odchodziły  od  stołu  pokona-
ne.  Dziewięć  wygranych  daje  im 
pozycję  wicelidera  na  półmetku 
rozgrywek!

W  meczu  z  Asterm  Dojlidy 
wszystko  toczyło  się  pod  dyk-
tando  gospodarzy. W  pierwszym 
pojedynku  dnia  Roksana  Załom-
ska  pokonała  3:2  Kamilę  Gryko. 
W  drugim meczu  Tetiana  Bilen-
ko  bez  straty  seta  ograła  Julię 
Jackowską  3:0  dając  jej  zdobyć 
w  trzech  setach  8 małych  punk-
tów!  Zwycięstwo  3:0  w  meczu 

przypieczętowała  Sandra  Wabik, 
która  3:1  pokonała  Michalinę 
Górską. 
Na  półmetku  rozgrywek  prowa-
dzą  tenisistki  stołowe  z  Tarno-
brzega.  Drugie  miejsce  zajmuje 
częstochowska drużyna. 
W  kobiecej  ekstraklasie  nastąpi 
teraz przerwa aż do stycznia 2021 
spowodowana zgrupowaniem ka-
dry, a także turniejami krajowymi 
i międzynarodowymi. 

Kibice  Bebetto  AZS  UJD  mają 
też  inne  kolejne  powody  do  za-
dowolenia.  Jak  podaje  klub  czę-
stochowska  zawodniczka Tetiana 
Bilenko  ma  najlepszy  bilans  in-
dywidualny w  ekstraklasie. W  17 
meczach  wygrywała  aż  15  razy 
i  tylko  dwa  razy  odchodziła  od 
stołu pokonana. 

(AK, Fot. Materiały prasowe klu-
bu)



gazetaregionalna.com16 NR 72 Piątek 6 listopada 2020Sport
Raków podejmuje 13-krotnego 
Mistrza Polski „Białą Gwiazdę”

Exact Systems Norwid jedzie 
do Białegostoku po 6 wygraną

Skra podejmuje silnego Górnikiem Polkowice

W weekend Eco-Team AZS Stoelzle 
ma zaplanowane dwa mecze w 2 lidze

Lider  PKO  BP  Ekstrakla-
sy  Raków  Częstochowa 
w niedzielę w Bełchatowie 

zagra  z  Wisłą  Kraków.  Kibi-
ce  czerwono-niebieskich  liczą 
na  7  zwycięstwo  w  sezonie. 

Raków  Częstochowa  wraca  do 
rozgrywek  Ekstraklasy.  W  mię-
dzyczasie  częstochowianie  roze-
grali  mecz  1/16  Pucharu  Polski. 
W Niecieczy po golach Vladislav-
sa Gutkovskisa i Ivi Lopeza poko-
nali 1-ligową Bruk-Bet Termalicę 
2:0 i awansowali do 1/8 Pucharu 
Polski. Raków awansował do 1/8 
choć  zagrał  z  wiceliderem  zaple-
cza  Ekstraklasy  bez  podstawo-
wych zawodników. Kolejna runda 
PP zaplanowana jest na luty 2021 
roku. 
Teraz  piłkarze  Rakowa  muszą 
skoncentrować się na grze w Eks-
traklasie.  Są  liderem  rozgrywek 
i  oczy  całej  piłkarskiej  Polski  są 
skierowane na nich. Podopieczni 
trenera  Marka  Papszuna  w  nie-
dzielę  (mecz  przełożony  z  piątku 

na  niedzielę)  podejmować  będą 
Wisłę  Kraków.  „Biała  Gwiazda” 
plasuje się w połowie tabeli. W 8 
meczach  zdobyła  9  punktów,  co 
daje  jej  9.  pozycję.  Bilans  Wisły 
to 2 zwycięstwa, 3 remisy i 3 po-
rażki. 
Wisła,  której  prezesem  jest  Da-
wid  Błaszczykowski,  a  piłkarzem 
i współwłaścicielem Jakub Błasz-
czykowski,  ma  za  sobą  jednak 
dwa wygrane  ostatnie  spotkania. 
Wisła  rozbiła  w  Mielcu  Stal  aż 
6:0,  a  u  siebie  24  października 
pokonała  Podbeskidzie  Bielsko 
Biała 3:0. 
Raków jest na fali i musi koncen-
trować  się  tylko  na  swojej  grze. 
Podopieczni  trenera Marka  Pap-
szuna  w  Ekstraklasiue  przegrali 
tylko  w  pierwszej  kolejce  z  mi-
strzem  Polski  Legią  Warszawa. 
Od  drugiej  kolejki  Raków  jest 
niepokonany  i  nie  przegrał  w  7 
meczach  z  rzędu.  W  2020  roku 
Raków ma zaplanowane jeszcze 6 
spotkań. Ostatnia tegoroczna ko-
lejka  zaplanowana  jest  na  19-20 

grudnia.  Dlatego  czerwono-nie-
biescy powinni koncentrować  się 
na najbliższym przeciwniku. 

W niedzielę trzeba koniecznie po-
konać Wisłę, bo w kolejnym spo-
tkaniu  częstochowianie  zmierzą 
się w Poznaniu z silnym Lechem, 
reprezentantem Polski w europej-
skich Pucharach... 

Raków po 8 meczach jest liderem 
z  19  punktami,  ale  już  czuje  na 
plecach oddech rywali. Nad Gór-
nikiem Zabrze  i  Legią Warszawa 
ma  już  tylko  3  punkty  przewagi. 
Na 4. miejscu jest Pogoń Szczecin, 
która w 7 spotkaniach wywalczy-
ła 14 punktów. Pogoń ma jednak 
mecz mniej  od  trzech  czołowych 
drużyn tabeli. 

Niedzielny mecz Rakowa z Wisłą 
Kraków z uwagi na tzw. „czerwo-
ną strefę” w całym kraju odbędzie 
się bez udziału publiczności. 

(AK, fot. Gazeta Regionalna)

Trwa  bardzo  dobra  pas-
sa  siatkarzy  Exact  Sys-
tems  Norwida  w  Tau-

ron  1  lidze.  W  miniony 
weekend  częstochowianie 
dość  łatwo  pokonali  KPS  Sie-
dlce 3:0, a w sobotę będą wal-
czyć w Białymstoku z BAS-em 
o  szóstą  wygraną  w  sezonie.  
Częstochowscy  siatkarze  kroczą 
od  zwycięstwa  do  zwycięstwa. 
W sobotę pokonali KPS 3:0 i od-
nieśli  5  zwycięstwo  w  sezonie. 
Exact Systems Norwid po 7 roze-
granych spotkaniach ma na kon-
cie 14 punktów i zajmuje wysokie 
3. miejsce w tabeli. 
Sobotni mecz rozgrywany był pod 
wyraźnie  dyktando  gospodarzy. 
W  inauguracyjnej  partii  tylko 
w  początkowej  fazie  seta  trwała 
wyrównana  walka.  Z  minuty  na 

minutę  gospodarze  powiększa-
li  przewagę  i  wygrali  pierwszego 
seta  25:17.  Identycznym  wyni-
kiem  zakończyła  się  też  druga 
partia. 
Najwięcej  emocji  było  w  trzecim 
i  ostatnim  secie.  Przez  dłuższy 
czas goście prowadzili różnica 1-2 
punktów. Na szczęście podopiecz-
ni trenera Piotra Lebiody nie po-

zwolili  rywalom na powiększenie 
przewagi,  a  sami  doprowadzili 
do  remisu  i  przejęli  w  końcówce 
inicjatywę.  Po  ostatnim  gwizdku 
sędziego mogli zaprezentować ta-
niec radości ESN wygrał trzeciego 
seta 25:19 i cały mecz 3:0. 
To  trzecie  z  rzędu  zwycięstwo 
częstochowskiej  drużyny.  MVP 
spotkania  został  wybrany  przyj-
mujący  ESN  Damian  Kogut.  8 
punktów  dla  gospodarzy  wywal-
czył  też  Mikołaj  Szewczyk.  Cały 
zespół  jednak  zasłużył  na  duże 
brawa...
A  już w  sobotę,  7  listopada  ESN 
będzie  miał  szansę  na  6  zwycię-
stwo  w  sezonie.  Gracze  trenera 
Piotra Lebiody zagrają w Białym-
stoku z BAS-em. Rywale w 6. me-
czach zdobyli tylko 4 punkty i pla-
sują  się  na  dalekim  12.  miejscu. 

ESN z 14 punktami jest 3. w tabeli 
Tauron 1 Ligi. 
Exact  Systems  Norwid  –  KPS 
Siedlce 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)
Exact Systems Norwid: Kowalski, 
Kogut,  Mucha,  Kryński,  Szew-
czyk, Cieślik, Wasilewski  (libero) 
– Biliński, Walczak, Demcio, Ko-
pyść, Franczak. 
(AK, fot. Gazeta Regionalna)

Skra  Częstochowa  nie  bę-
dzie  dobrze  wspominać 
środowego  meczu  we 

Wronkach,  gdzie  przegrała 
z  ostatnim  w  tabeli  Lechem 
II  Poznań  0:1,  a  już w  sobotę 
zmierzy  się  u  siebie  z  bardzo 
silnym  Górnikiem  Polkowice. 
Skra Częstochowa do Wronek na 
mecz  z  rezerwami  Lecha  jechała 

z  wiarą  w  zwycięstwo.  Tym  bar-
dziej,  że  miała  na  koncie  już  6 
wygranych i plasowała się w czo-
łówce tabeli 2 ligi. Zdecydowanie 
gorsze  nastroje  panowały  w  eki-
pie Lecha II. Drużyna z Poznania 
miała  na  koncie  tylko  3  punkty 
i zajmowała ostatnie miejsce w ta-
beli. 
Jak widać, tabela często może być 
złudna, a o zwycięstwie bądź prze-
granej może decydować dyspozy-
cja  dnia.  W  środę  piłkarze  Skry 
rozegrali  jedno ze  słabszych spo-
tkań w  tym  sezonie,  a  co  gorsze, 
bramkę  stracili  z  rzutu  karnego, 
o którego goście mieli pretensje. 
Skra  przegrywała  od  20.  minu-
ty  0:1,  ale  nie  znalazła  sposobu, 

aby przynajmniej doprowadzić do 
wyrównania.  Punkty  „zgubione” 
z Lechem II mogą w konsekwen-
cji wiele znaczyć...
Okazję  do  przełamania  Skra  bę-
dzie mieć już w najbliższą sobotę, 
7 listopada. Częstochowscy piłka-
rze na stadionie przy ul. Loretań-
skiej  podejmować  będą  Górnika 
Polkowice.  To  obecny  wicelider 
2  ligi  i  też  będzie  bardzo  trudno 
o wygraną. 

Sobotni  mecz  odbędzie  się  bez 
udziału publiczności. 
Lech II Poznań – Skra Często-
chowa 1:0 (1:0)
Bramka:  1:0  Sobol  (20.). 
(AK)

Intensywny  weekend  czeka 
siatkarzy 2-ligowego Eco-Te-
am  AZS.  Częstochowianie 

w  sobotę  walczyć  będą  w  Ty-
chach,  a  w  niedzielę  podej-
mować  będą  Start Namysłów. 
Zdecydowanie  trudniejsze  za-
danie  czeka  częstochowskich 
siatkarzy  w  sobotę.  Podopieczni 
trenera  Wojciecha  Pudo  zagrają 
w Tychach  z  TKS-em. Eco Team 
jak na razie jest niepokonany w li-
dze. Wygrał wszystkie 4 rozegrane 
spotkania. TKS w 3 meczach zdo-

był  6  punktów.  Faworytem  będą 
częstochowianie,  ale  na  pewno 
nie będzie łatwo. 
Łatwiej  powinno  być  natomiast 
w  niedzielę. W  zaległym  spotka-
niu  Eco-Team  AZS  podejmować 
będzie  Start  Namysłów,  który 
w  trzech  meczach  zdołał  wygrać 
zaledwie... jednego seta. 
Niedzielny  mecz  Eco-Team  ze 
Startem  z  uwagi  na  „czerwoną 
strefę”  odbędzie  się  bez  udziału 
publiczności. 
(AK)


