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Mimo epidemii w Częstochowie sporo się buduje
Trwająca od wiosny pan-

demia na szczęście nie 
wszędzie spowodowa-

ła zastoje w inwestycjach. 
W mieście nadal sporo się 
buduje, co jest dobrą wia-
domością zarówno dla firm 
wykonujących te zadania, 
jak i przyszłych użytkowni-
ków powstających budynków. 

Największy budynek w mie-
ście wznoszony jest obecnie 
przy ul. św. Rocha. Powstaje 
tam imponujący rozmiarami 
gmach przyszłego Sądu Rejo-
nowego Częstochowa Północ. 
Budynek będzie miał ponad 9 
tys. metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej. Kubatura 
gmachu, to aż 76 856 metrów sze-
ściennych.

Wzniesiono siedem kondygnacji, 
z czego dwie znajdują się pod zie-
mią.
Wykonawcą inwestycji jest Czę-
stochowskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego 
Przemysłówka S.A. Umowa na 
budowę sądu podpisana została 
w połowie września 2018 roku. 
Jej wartość wynosi blisko 112,5 
mln złotych.
Budynek ma być gotowy w dru-

gim kwartale 2022 roku. Termi-
nu tego prawdopodobnie uda się 
dotrzymać mimo pandemii koro-
nawirusa.

Przy sprzyjających warunkach, 

jeszcze przed wybuchem pande-
mii wykonawca robót „podgonił” 
budowę i teraz, chociaż sytuacja 
jest trudniejsza, prace przebiega-

ją zgodnie z przyjętych harmono-
gramem.
Prawdziwy boom widać na rynku 
deweloperskim. W mieście po-
wstaje mnóstwo osiedli domów 
jednorodzinnych, szeregówek, 

a także apartamentowców. Ofert 
przybywa, a i ta wydaje się, że 
wciąż jest ich za mało, bo znika-
ją natychmiast. Nowe mieszka-

nia wyprzedawane są już często 
na etapie wbijania przysłowiowej 
pierwszej łopaty na budowie.

Największą popularnością cieszą 
się zwłaszcza inwestycje w czę-

stochowskiej dzielnicy Parkitka. 
Powstaje tam dużo osiedli domów 
wielorodzinnych. Są to na przy-
kład „Apartamenty Kujawska” 

czy „Okulickiego Park”. Obie in-
westycje proponują mieszkania 
różnej wielkości w nowoczesnych 
budynkach z garażami podziem-
nymi i ciekawie zaaranżowaną 
przestrzenią wokół apartamen-
towców.

Pierwsza inwestycja ma być goto-
wa pod koniec przyszłego roku. 

Powstaje tam budynek wieloro-
dzinny z wydzielonymi architek-
tonicznie segmentami A i B, do 
których prowadzą 4 klatki scho-
dowe. Usytuowano w nim 76 lo-
kali mieszkalnych wraz z komór-
kami lokatorskimi, powierzchnie 
od 34 – 35 m² do prawie 102 m² 
Stan deweloperski. Budynek wy-
posażony został w garaż podziem-
ny na 88 miejsc postojowych.

Druga propozycja - „Okulickiego 
Park”, to kompleks trzech budyn-
ków wielorodzinnych, w których 
zlokalizowane są mieszkania od 
34 m2 (dwupokojowe lofty) do 79 
m2 (wielobalkonowe apartamen-
ty).
Dla przyszłych lokatorów przewi-
dziano garaż podziemny lub na-
ziemne miejsca parkingowe.

(Teks i fot. IBS)
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Miasto zbiera dary dla bezdomnych

Mieszkańcy Lisińca sprzeciwiają się  
budowie masztu telefonii komórkowejMasz psa, to masz też obowiązki

Charytatywną akcję po 
raz trzeci organizu-
je częstochowska rad-

na Ewa Lewandowska. Ak-
cja odbędzie się 14 listopada. 

Potrzebującym można oddać koce, 
pościel, kurtki, ubrania dla doro-
słych i dla dzieci. Organizatorzy 
zbiórki proszą przede wszystkim od 
męskie, ciepłe buty.
Zebrane rzeczy przekazane Funda-
cji Chrześcijańskiej Adullam.
Gdzie można oddać dary? Orga-
nizatorzy przygotowali trzy takie 
miejsca w Częstochowie. Są to: 
Urząd Miasta Częstochowy (par-
king w okolicach Uniwersytetu), 
Promenada im. Czesław Niemena 
oraz Centrum Handlowe „Jagiel-
lończycy”. W pierwszym punkcie 
rzeczy dla bezdomnych będzie moż-
na zostawiać między godziną 9 a 10, 
w drugim - od godziny 10.15 do 
11.15, a w trzecim, czyli w CH „Ja-
giellończycy” - pomiędzy godziną 
11.30 a 12.30.

Organizatorzy liczą na odzew czę-
stochowian. Pamiętajmy, że w tych 
trudnych czasach musimy sobie po-
magać, że są ludzie, którym w życiu 
jest znacznie ciężej niż nam.
(IBS)

Tematem zainteresował 
się radny Jacek Kraw-
czyk, który napisał 

o sprawie w mediach społecz-
nościowych.
- Zgłosili się do mnie mieszkańcy 

z dzielnicy Lisiniec, którzy zaalar-
mowali o powstającym maszcie 
telefonii komórkowej w samym 
centrum swojej dzielnicy -informu-
je radny.
Jak napisał, mieszkańców Lisińca 

zbulwersowała lokalizacja przyszłe-
go masztu w okolicach sklepu „Spo-
łem” przy ul. Łęczyckiej. Ich zda-
niem ograniczona zostanie i tak nie 
za duża liczba miejsc parkingowych 
przed sklepem.
Dla mieszkańców, jak i radnego nie-
zrozumiałe jest, jak można było do-
puścić do takiej inwestycji w środku 
osiedla, w sąsiedztwie domów jed-
norodzinnych. Z informacji, jakie 
otrzymał radny wynika, że jest to 
maszt telefonii 5G, co budzi dodat-
kowy niepokój częstochowian.
- Dlaczego lokalna firma „Społem” 
PSS Jedność w Częstochowie wy-
raziła bezmyślnie zgodę i podpi-
sała umowę na budowę masztu na 
swoim parkingu przy ul. Łęczyckiej 
nie szanując tych wszystkich ludzi, 
którzy codziennie robią w Społem 
Lux zakupy, jak i w nim pracują? 
- pyta za pośrednictwem internetu 
Jacek Krawczyk.
Jego zdaniem tego rodzaju inwesty-
cje powinny być lokalizowane z po-
szanowaniem ładu przestrzennego 
oraz lokalnej społeczności.
O komentarz do informacji przeka-
zanej przez radnego poprosiliśmy 
częstochowskiej „Społem”. Otrzy-

maliśmy komunikat Zarządu firmy 
dotyczący inwestycji na Lisińcu.
- Realizowany maszt telefonii ko-
mórkowej to nie 5G, ale szeroko 
stosowane obecnie przez wszyst-
kich operatorów częstotliwości 

800-900 MHz dla standardów 4G 
oraz LTE — napisano w piśmie od 
Zarządu „Społem”. - Wybudowanie 
tego masztu nie zmniejszy miejsc 
parkingowych dla klientów naszego 
sklepu, gdyż będzie posadowiony 

przy parkingu, a nie na miejscach 
parkingowych.
Jak przekonuje „Społem”, obecna 
inwestycja do poprawy funkcjono-
wania internetu w tej dzielnicy Czę-
stochowy, nie tylko w sklepie, ale 
w prywatnych domach częstocho-
wian. Jest to, jak podkreśla firma, 
bardzo istotne w czasie, gdy wiele 
osób przechodzi na pracę zdalną 
podobnie jak uczniowie, którzy do 
nauki muszą teraz także korzystać 
z internetu.
Jak dodaje w swoim komunikacie 
Zarząd „Społem”, firma uzyskała 
na realizację inwestycji przy ul. Łę-
czyckiej wszelkie pozwolenia.
- W decyzji ściśle określono odle-
głość miejsc dostępnych dla lud-
ności przy określeniu możliwych 
parametrów pracy stacji oraz ist-
niejącego ukształtowania terenu 
w odniesieniu do zapisów określo-
nych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 
roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pół elektromagnetycz-
nych w środowisku — zaznaczają 
przedstawiciele „Społem”. 
(IBS, 
fot. facebook Jacek Krawczyk)

Częstochowska Straż 
Miejska przypomina 
o obowiązkach, jakie 

spoczywają na właścicielach 
psów.
Każdy właściciel czworonożnego 
pupila, w tym przypadku psa, jest 
za niego odpowiedzialny. Wiado-
mo, że pies w domu pociąga za sobą 
dużą odpowiedzialność, dlatego nie 
każdy decyduje się na ten krok.
O pupila trzeba dbać. Wyczesywa-
nie sierści, podcinanie pazurków, 
kąpiele, przytulanie, głaskanie, kar-
mienie to tylko nieliczne czynności, 
jakie trzeba zrobić przy swoim psie.
Częstochowska Straż Miejska 
przypomina o tych obowiązkach, 
których niedopełnienie grozi karą 
grzywny. Mowa tu o sprzątaniu 
po swoim psie w czasie spaceru 
w miejscach ogólnodostępnych. Nie 
sprzątnięcie po czworonogu podle-
ga zaśmiecaniu, a zaśmiecanie jest 
wykroczeniem.
Strażnicy miejscy od lat prowadzą 
na terenie miasta działania zmie-
rzające do poprawy estetyki Często-
chowy. W czasie szkolnych prelekcji 

w przedszkolach czy podstawów-
kach edukują dzieci i młodzież jak 
ważne jest sprzątanie po swoim 
psie. Proekologiczne akcje pro-
mowane są także w czasie spotkań 
z dorosłymi czy seniorami.
Bardzo ważne jest też wyprowadza-
nie psa na smyczy, a te agresywne 
dodatkowo w kagańcu.
Mając na uwadze Regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
dla miasta Częstochowy – “osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe zo-
bowiązane są do:
• wyprowadzania psa na smyczy, 

a psa agresywnego na smyczy 
i w kagańcu;

• niezwłocznego usuwania za-
nieczyszczeń spowodowa-
nych przez zwierzęta domowe 
na klatkach schodowych, na 
skwerach i trawnikach oraz 
w innych miejscach służących 
do publicznego użytku (obo-
wiązek ten nie dotyczy osób 
niewidomych)”.

Straż Miejska przypomina również, 
że zgodnie z ustawą o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt psy mu-
szą posiadać obowiązkowe szcze-
pienia przeciwko wściekliźnie.
(MK, fot. SM Częsotchowa)
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Teraz za bilet MPK zapłacisz kartą lub telefonem

Filharmonia Częstochowska przenosi swoją 
działalność do internetu

Wymieniają uliczne kosze na śmieci

W Śródmieściu zamontowano 
ogólnodostępny defibrylator

MPK zamontowało 
w swoich pojazdach 
106 elektronicznych 

kasowników, w których pasa-
żerowie mogą bezgotówkowo 
płacić za przejazd. Urządze-
nia pojawiły się w autobusach 
MPK oraz tramwajach Twist. 
- Do zakupu biletu pasażerowie 
mogą użyć zbliżeniowych kart 
płatniczych oraz aplikacji typu 
Google Pay czy Android Pay na 
smartfonach, a także innych urzą-
dzeń z funkcją płatności zbliżenio-
wych, takich jak opaska czy zega-
rek - informuje rzecznik prasowy 
częstochowskiego przewoźnika Ma-
ciej Hasik. - Rozwiązanie to będzie 
działać równolegle z Częstochow-
ską Kartą Miejską.
MPK zawiadamia, że nowy system 
pozwala na zakup biletów jednora-

zowych miejskich i podmiejskich. 
Kolejnym krokiem będzie roz-
szerzenie jego działalności tak-
że o sprzedaż biletów czasowych 
i weekendowych. 
Obecnie z systemu częstochowianie 
mogą korzystać na pokładach 12 
autobusów MAN i 10 tramwajów 
Twist 2.0. 
- Zakup biletów na kasownikach 
przebiega intuicyjnie, a sama 
transakcja płatności trwa niezau-
ważalnie krótko - zapewnia MPK. 
- Do sprawdzania biletów wyko-
rzystane będą bezpieczne, nowo-
czesne terminale kontrolerskie. 
W przypadku braku ważnego bile-
tu, opłatę dodatkową można uiścić 
również kartą płatniczą.
Za dostarczenie i uruchomienie 
systemu odpowiadają polskie fir-
my: R&G Plus w zakresie systemu 

kasownikowego oraz Bee-Tech przy 
współpracy z Exorigo-Upos w ob-
szarze systemu płatniczego. Agen-
tem rozliczeniowym przetwarzają-
cym transakcje kartami bankowymi 
jest Elavon.

(IBS, fot. MZDiT)

To kolejna częstochow-
ska instytucja kultu-
ralna, która z powo-

du obostrzeń rządowych 
musi teraz pracować online. 

Na najbliższe wydarzenie online 
Filharmonia zaprasza 20 listopada 
o godzinie 19. Na kanale YouTube 
Filharmonii odbędzie się Koncert 
Muzyki Polskiej.
Wystąpią:
Aleksandra Świgut - fortepian
Tomasz Kulisiewicz - I skrzypce, 
Karolina Korelus – II skrzypce, 
Malwina Kęsicka – altówka, Adam 
Klocek – wiolonczela, Krzysztof 
Rajczyk - kontrabas
Tomasz Onysek – trąbka, Bartło-

miej Pięta – trąbka, Stanisław Przy-
goda – waltornia, Marlena Skoczy-
las – puzon, Ireneusz Duster – tuba.
Prowadzenie koncertu - Adam Klo-
cek.
W programie:
Witold Lutosławski – Mini uwertu-
ra na kwintet dęty blaszany;
Aleksander Tansman – Tryptyk na 
kwartet smyczkowy;
Fryderyk Chopin – Koncert forte-
pianowy e-moll op.11.
Szczegóły: https://www.filharmo-
nia.com.pl/repertuar/1573-Kon-
cert-muzyki-polskiej-ON-LINE
Niestety zamknięcie budynku Fil-
harmonii spowodowało, że trzeba 
było odwołać wiele zaplanowanych 
na najbliższe tygodnie wydarzeń.

O zmianach w repertuarze Fil-
harmonii, zarówno dotyczących 
koncertów własnych, jak i imprez 
organizowanych przez zewnętrzne 
agencje, instytucja informuje na 
bieżąco w Aktualnościach na stro-
nie www.filharmonnia.com.pl
Przypomina, że na koncerty i im-
prezy przeniesione bilety zachowu-
ją ważność. Zwroty przyjmowane są 
wyłącznie za bilety zakupione w ka-
sie Filharmonii – stacjonarnie bądź 
online. W sprawie zwrotu biletów 
zakupionych w innych miejscach 
(portale biletowe, sklepy muzycz-
ne) należy kontaktować się bezpo-
średnio z miejscem zakupu lub or-
ganizatorem.
(IBS)

Jak informuje Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu, 
nowe pojemniki zastąpią 

w pierwszej kolejności te naj-
bardziej wysłużone kosze sto-
jące w przestrzeni miejskiej. 
- Na terenie całego miasta aktual-
nie wymienianych jest 400 przy-
ulicznych koszy - informuje rzecz-
nik prasowy MZDiT Maciej Hasik. 
- Estetyczne, betonowe pojemniki 
z kamienną fakturą zewnętrznej 
powierzchni zastąpią najbardziej 
wysłużone, uszkodzone i szpecące 
miejską przestrzeń miejską pojem-
niki. Proces wymiany potrwa do 
końca roku. (IBS, fot. MZDiT)

Pomoże on ratować 
ludzkie życie. Można  
z niego korzystać 24 go-

dziny na dobę.
Kolejne urządzenie, które ratuje ży-
cie w sytuacji nagłego zatrzymania 
krążenia zamontowano na budynku 
centrali Exact System przy ul. Fo-
cha 53. To jedno z pierwszych urzą-

dzeń zewnętrznych, dostępnych do 
użytku przez 24 godziny na dobę 
i 7 dni w tygodniu w mieście. Jest 
zamontowane w specjalnej kapsule 
Rotaid 24/7 zapewniającej ochronę 
przed warunkami atmosferycznymi 
i dewastacją.
Jak informuje Urząd Miasta Często-
chowy, urządzenie AED, czyli Auto-

matyczny Defibrylator Zewnętrz-
ny wykorzystywane jest podczas 
nagłego zatrzymania krążenia do 
przywrócenia poprawnego rytmu 
pracy serca. Ten defibrylator jest 
bardzo prosty w obsłudze – urzą-
dzenie wydaje polecenia i przepro-
wadza przez wszystkie wykonywane 
czynności.

Jak przypomina jednak samorząd, 
dostępność takie urządzenia nie 
zastąpi fachowej pomocy lekarskiej 
i dlatego w sytuacji zagrożenia życia 
należy jak najszybciej wezwać po-
gotowie ratunkowe, dzwoniąc pod 
numer 112.

(IBS, fot. UM Częsotchowa)
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Razem ze Stowarzyszeniem Częstochowa dla Zwierząt 
szukamy domów dla wspaniałych czworonogów
Dzisiaj prezentujemy 

kolejne psy i koty, któ-
re z niecierpliwością 

czekają na nowy dom, i na 
człowieka, który je pokocha. 

Liczymy na Państwa pomoc. Jeże-
li sami nie możecie dać dom tych 
cudownym zwierzakom, prze-
każcie wiadomość o nich innym. 
Wspólnie spróbujmy im pomóc.

BEZET 
Duży, czarny podpalany pies, 
boks KWA 36, ur. 2008, nr karty 
795/15.

Bezet to przepiękny i wyjątkowo 
zadbany pies, o brązowo-niebie-
skich oczach. Silny i dostojny, bę-
dzie wspaniałym kompanem do 
wspólnych spacerów i biegania. 
Potrafi bardzo wyraziście oka-
zywać sympatię w stosunku do 
osób, które dobrze zna.

Niestety zaznał wiele krzywd ze 
strony człowieka, co nie odbiło się 
bez echa na jego psychice. Bezet 
potrzebuje SPOKOJNEGO, od-
powiedzialnego właściciela, któ-
ry we właściwy sposób pokieruje 
jego socjalizacją i wychowaniem. 
Aktualnie pies nie nadaje się do 
domu w którym mieszkają inne 
zwierzęta, jest wobec nich agre-
sywny. Przez wzgląd na swoją 
przeszłość nie toleruje osób pod 
wpływem alkoholu – broni się 

przed nimi. Na spacerach jest 
bardzo radosny, energiczny i sko-
ry do zabawy. Jak przystało na tak 
młodego pieska potrzebuje dużo 
ruchu, nie nadaje się do mieszka-
nia ani do domu z małymi dzieć-
mi. To bardzo bystry i mądry pies, 
szybko się uczy. Polecamy tylko 
dla osób, które mają cierpliwość 
i doświadczenie w układaniu 
psów. Czeka na nowy dom od 
14.12.2015 r.

Przed adopcją wskazane są space-
ry zapoznawcze w celu stworzenia 
pozytywnej relacji z psem oraz 
nawiązanie współpracy z beha-

wiorystą po adopcji. Konieczna 
będzie również wizyta przedad-
opcyjna.

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

SNAP 
Duży, czarny pies, boks O4, ur. 
2005, nr karty 310/15.

To duży, szorstkowłosy pies. 
Szybki, silny i bardzo inteligent-

ny. Kocha spacery i ma dosko-
nałą kondycję. Będzie idealnym 
partnerem dla osoby aktywnej 
fizycznie. Pomimo swoich 15 lat 
ma temperament szczeniaka. Po-
trafi przeskoczyć nawet dość spo-
ry płot, dlatego polecany jest do 
domu z ogrodem i z wysokim, so-
lidnym ogrodzeniem. W stosunku 
do innych zwierząt raczej obo-
jętny. Snap nie należy do psów 
nadmiernie okazujących swoje 
uczucia do człowieka. Wyjątkiem 
jest wyjście na spacer. Wtedy sza-
leje z radości. Gdy jednak wybiega 
się do woli, można liczyć na serię 
pieszczot, a nawet kilka “pocałun-
ków”. Snap potrzebuje odpowie-
dzialnego domu, który zapewni 
mu dużo ruchu i człowieka, który 
miłością, ale także i stanowczo-
ścią utrzyma w ryzach jego nie-
zależny charakter. Snap jest wy-
jątkowym psem dla wyjątkowego 
człowieka. Szuka nowego domu 
od 5.05.2015 r. i wierzymy, że 
w końcu los się do niego uśmiech-
nie, bo schroniskowy boks nie jest 
odpowiednim miejscem dla tak 
aktywnego psa.

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

MAMBA 
ur. 06.2020r.

Czarne, piękne kociątko. Jako 
maleństwo zabrane ze schroni-
ska. Czeka cierpliwie w domu 
tymczasowym, gdzie w gronie 
innych kotów czuje się dobrze - 
bryka, bawi się i lubi towarzystwo 
innych kotów, ale... Widać jak 
bardzo pragnie mieć człowieka 
tylko dla siebie - do przytulania, 
głaskania i po prostu - do normal-

nego, kociego życia.
Mambusia jest odrobaczona, za-
szczepiona i idealnie korzysta 
z kuwety. Pomożemy w kwestii 
kastracji, gdy już do tego doro-
śnie.
Spójrz na ten kochany pysiolek 
i nie czekaj - zadzwoń do nas i za-
pytaj o czarną Mambę <3

Kontakt w sprawie adopcji:
Stowarzyszenie Częstochowa 
DLA ZWIERZĄT, czestochowa-
dlazwierzat@gmail.com

tel. 500 227 808 lub 692 061 510

HESIA
ur. 2019r.

Hesia jest piękna - takich oczu 
pewnie nigdy jeszcze nie widzieli-
ście. I te oczy patrzą na nas z wiel-
ka nadzieją... Jakby Hesia mowi-
ła: „hej, człowieku! czy pozwolisz 
mi żyć spokojnie? ja nawet cię 
lubię i chętnie przyjdę położyć się 

obok, gdy już zaśniesz:) lubię też 
ocierać się o twoje nogi gdy przy-
gotowujesz mi jedzonko, a gdy 
jem - pozwolę się pogłaskać”.
Bo taka jest nasza Hesia kocha-
na - delikatna, ostrożna. Lubi lu-
dzi i inne koty, ale na własnych 
warunkach. My wiemy, że czas 
i miłość we własnym domu na 
pewno pozwolą Hesiuni otworzyć 
się jeszcze bardziej. Nie wiemy, 
co przeszła przed oddaniem do 
schroniska. Zabraliśmy ją naj-
szybciej jak tylko się dało i... He-
sia czeka już kilka miesięcy. Na 
dom, na miłość, na własnych mą-
drych i cierpliwych ludzi.
Koteczka jest odrobaczona, za-
szczepiona i wykastrowana. Ko-
rzysta z kuwety.
Panna Hesia poleca się do adop-
cji!
Kontakt w sprawie adopcji:
Stowarzyszenie Częstochowa 
DLA ZWIERZĄT, czestochowa-
dlazwierzat@gmail.com
tel. 500 227 808 lub 692 061 510

BEZET

SNAPSNAP

MAMBA

HESIAHESIA

BEZETBEZET
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30-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach

Dokładnie 9 listopa-
da 1990 roku odby-
ło się uroczyste prze-

kazanie budynku gminnej 
instytucji kultury, wtedy jesz-
cze Kina „Warta”. Dzisiaj, 30 
lat później są to już dwa bu-
dynki, które oferują miesz-
kańcom Krzepic moc atrakcji. 

Zasłużoną osobą, która w szcze-
gólności przyczyniła się do po-
wstania tego obiektu kultury 
jest Ś.P. Kazimierz Zembala. To 
dzięki jego uporowi, determinacji 
i społecznej pasji przy ogromnym 
wsparciu rodziny, znajomych, jak 
i samych mieszkańców Krzepic 
powstało miejsce, którym każdy 
odnajdzie swoją pasję lub rozwi-
nie już istniejącą.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia, prof. 
Marian Zembala – urodzony 
w Krzepicach, lekarz, kardiochi-
rurg, profesor nauk medycznych, 
przyjaciel i sympatyk krzepickiej 
kultury, syn ś.p. Kazimierza Zem-
bali, ufundował stylowe pianino.
Ten wspaniały prezent trafił 
do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krzepicach na ul. Częstochow-
skiej 27.
– „Panie Profesorze! Serdecznie 
dziękujemy! Jesteśmy wzrusze-
ni! Jako kontynuatorzy kultural-
nej misji zapoczątkowanej przez 
Pana Ojca, Ś.P. Kazimierza Zem-
balę obiecujemy, że będziemy ro-
bić wszystko, co w naszej mocy, 
aby amatorski ruch artystyczny 
na terenie gminy Krzepice rozwi-
jał się jak najlepiej!” – dziękowali 
przedstawiciele GOK w Krzepi-
cach.
Dodatkowe podziękowania skie-
rowane zostały także do Marcina 

Wyrostka oraz Janusza Długosza 
za pomoc i współpracę.

Niestety z powodu panującej pan-
demii nie odbędzie się uroczyste 
świętowanie. Wszystkie plany 
i wizja przebiegu uroczystości 
musiały ulec zmianie i dlatego 
Jubileusz 30-lecia odbędzie się 

w internecie.
Z tej okazji pracownicy GOK za-
praszają na filmowy spacer po 
ścieżkach gminnej kultury. W fil-
mie jest opowiedziana historia 
Domu Kultury oraz działalność 
merytoryczna.

(MK, fot. GOK Krzepice)

Region

W Lublińcu też wspierają seniorów

Rządowy program pod 
hasłem „Wspieraj se-
niora” realizuje w gmi-

nie Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Lublińcu. 

Program pomocy w dobie pan-
demii skierowany jest do osób 
w wieku 70 lat i więcej, którzy 
decydują się dla własnego bezpie-
czeństwa się w czasach pandemii 
na pozostanie w domu, a nie są 
w stanie poprzez wsparcie innych 
osób zabezpieczyć się w artykuły 
podstawowej potrzeby.
Pomoc polega na zrobieniu przez 
wolontariuszy najpotrzebniej-
szych zakupów w sklepie spożyw-
czym, drogerii czy aptece (koszty 
zakupów pokrywa senior).
Seniorzy potrzebujący wsparcia 
proszeni są o kontakt pod bez-
płatny numer infolinii 22 505 11 
11 w godzinach od 8.00 do 21.00 
od poniedziałku do niedzieli.
Można również skontaktować się 
telefonicznie z „Klubem Seniora” 
przy Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Lublińcu – nr tel. 
34 351 17 40 w godzinach od 7.00 
do 15.00 od poniedziałku do piąt-

ku.
MOPS czeka na zgłoszenia od 
osób starszych, potrzebujących 
pomocy, ale także od wolontariu-
szy, którzy w tę pomoc zechcą się 
włączyć.
Więcej informacji dla wolontariu-
szy znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/koro-
nawirus/informacje-dla-senio-
row. (IBS, fot. pixabay)

3392REKLAMA

Myszków poszukuje ochotników do programu „VAPE”

Samorząd Żarek ponownie pomaga 
pogotowiu ratunkowemu

Na terenie Myszkowa 
są poszukiwani ochot-
nicy do realizowane-

go projektu „VAPE”, czyli 
badania jakości powietrza. 

„VAPE” – (Virtual Air Pollution 
Experience) w języku polskim 
“W jaki sposób wirtualne multi-
sensoryczne doświadczenie wpły-
wa na zachowania środowisko-
we?” to projekt, którego głównym 
celem jest badanie jakości powie-
trza i przeciwdziałanie jego zanie-
czyszczeniu.

Na chwilę obecną poszukiwani są 
ochotnicy, którzy:
Na najbliższe 3 lata na swojej 
posesji bezkosztowo zamontują 
elektroniczny czujnik jakości po-
wietrza.

W ciągu najbliższych 3 lat wezmą 
udział w sześciu badaniach opinii 
za pośrednictwem telefonu, In-
ternetu lub listownie (za symbo-
liczne wynagrodzenie).
Prowadzone działania zostaną sfi-
nansowane przez fundusze EOG, 

a jej celem jest podniesienie świa-
domość zagrożenia, jakie wynika 
z zanieczyszczenia powietrza oraz 
jak temu przeciwdziałać.

Więcej szczegółów oraz ankieta 

na stronie Organizatora.
Zależy Ci na powietrzu, którym 
oddychasz? Zgłoś się do projektu 
VAPE Myszków już dziś!

(MK, fot. UM Myszków) 

Burmistrz MIasta i Gminy 
Żarki Klemens Podlej-
ski przekazał pracowni-

kom stacji ratunkowej dzie-
więć profesjonalnych filtrów. 

Sprzęt kupiono za pieniądze po-
chodzące z gminnego budżetu.

– Ze względu na fakt, iż sytu-
acja w służbie zdrowia jest na-

dal trudna kontynuujemy akcję 
wspierania pracowników służby 
zdrowia, którzy są najbliżej na-
szych mieszkańców – informuje 
burmistrz Klemens Podlejski. – 
Od wiosny żarecką stację zasili-
liśmy w przyłbice, maski, jeden 
zapas flirtów, a teraz kupiliśmy 
drugi.

(IBS, UMiG Żarki)
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Łóżka covidowe i pomoc wojsk terytorialnych 
w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu
Decyzją Wojewody Ślą-

skiego na szpital powia-
towy w Lublińcu nało-

żono obowiązek wydzielenia 
łóżek dla pacjentów zakażo-
nych oraz z podejrzeniem za-
każenia wirusem SARS-CoV-2. 
Docelowo ma być utworzo-
nych ponad 20 takich łóżek. 

Członek Zarządu Województwa 
Śląskiego Izabela Domogała in-
formuje, że dla wszystkich miesz-
kańców województwa jest utwo-
rzonych 40 łóżek cowidowych.

Ponadto są prowadzone rozmo-
wy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, aby w Górnośląskim 
Centrum Rehabilitacji w Reptach 
powstało izolatorium dla pacjen-
tów z powiatów: tarnogórskiego, 
gliwickiego i lublinieckiego, któ-
rzy nie wymagają tlenoterapii czy 
leczenia respiratorowego.
Dyrektor szpitala powiatowego 
w Lublińcu Włodzimierz Char-
chuła poinformował, że mimo 
ciężkiej sytuacji epidemicznej 
w kraju, szpital działa dalej tak 
samo, jak do tej pory z małymi 
zmianami, bo odwołane są zabie-
gi planowane. Na chwilę obecną 
Oddział Chirurgiczny – ze wzglę-
du na braki personelu – obsługuje 
tylko stany nagłe.
Tak jak każdy szpital w kraju, 
również i ten w Lublińcu boryka 
się z problemem kadrowym, spo-
wodowanym przebywaniem per-
sonelu medycznego na kwaran-
tannie lub w izolatoriach.
– „Mamy jednak nadzieję, że 
w najbliższym czasie nasi pra-
cownicy będą systematycznie 
wracali, co pozwoli nam przyj-
mować pacjentów w normalnym 
trybie i powrócić do wykonywa-
nia planowych zabiegów” – po-

informowała Małgorzata Nowak, 
kierownik działu kadr w szpitalu 
powiatowym w Lublińcu.
Dodatkowo jak poinformo-
wał Wojewoda Śląski Jarosław 
Wieczorek, szpitale będą miały 
wsparcie wojsk terytorialnych. 
Płk Tomasz Białas – dowódca 13. 
Śląskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej – zapewnił, iż każdy szpital 
będzie mógł skorzystać ze wspar-
cia wojska w zakresie pobierania 
wymazów, administracyjno- lo-
gistycznym i podstawowej opieki 

medycznej.
Od niedzieli szpital powiatowy 
w Lublińcu będzie korzystał z po-
mocy wojsk terytorialnych w za-
kresie systemu monitorowania 
łóżek covidowych.
Dobre informacje są także dla 
przyszłych rodziców. Powraca 
możliwość uczestniczenia w po-
rodach rodzinnych. Osoby zain-
teresowane proszone są o kontakt 
telefoniczny 34 351 49 44.
(MK, fot. Starostwo Powiatowe 
Lubliniec)

“Książka na telefon”. Można 
ją zamówić w Częstochowie, 
Myszkowie i Lublińcu
-Jeśli możesz, wesprzyj 

z nami lokalne księ-
garnie stacjonarne – 

apelują organizatorzy akcji 
“Książka na telefon”. W ten 
sposób można wspierać księ-
garnie m.in. w Częstocho-
wie, Myszkowie i Lublińcu. 

“Księgarnie stacjonarne to 
nie tylko sklepy z książkami – 
w 2019 roku księgarnie zorga-
nizowały co najmniej 1000 bez-
płatnych wydarzeń literackich 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Lokalne księgarnie 
stacjonarne to najczęściej małe 
firmy rodzinne – w przeciwień-
stwie do sieci większość z nich, 
ze względu na drastyczny spadek 
sprzedaży książek, nie przetrwa 
drugiej fali epidemii i lockdow-
nu” – przypominają organizato-
rzy akcji “Książka na telefon”.

Akcja zainicjowana została pod-
czas wiosennego lockdownu przez 

dystrybutora książek OSDW Azy-
mut. Biorą w niej udział wszyst-
kie chętne księgarnie stacjonarne 
(niezależnie od współpracy han-
dlowej z dystrybutorem). Teraz 
– w związku z nieustającą pande-
mią koronawirusa – doczekała się 
ona kontynuacji.
– Nie będziemy ukrywać: jest 
źle. Od kilku tygodni księgarnie 
stacjonarne w całej Polsce znów 
świecą pustkami. Bez czytelni-
ków jest tam smutno, ponuro 
i niepokojąco. Bo niepewny i nie-
pokojący jest też los księgarń – 
drugi lockdown to kolejne zagro-
żenie dla książki, dla księgarń, 
dla autorów, dla wydawców, dla 
kultury. W tym trudnym czasie 
pamiętajmy o swoich ulubionych 
lokalnych księgarniach i anty-
kwariatach – każda kupiona 
książka to szansa na przetrwanie 
tych miejsc przez najbliższe, nie-
obliczalne miesiące. Każda zaku-
piona książka to także wsparcie 
dla Waszych ulubionych auto-
rów i wydawców – piszą organi-

zatorzy na facebookowej stronie 
akcji “Książka na telefon. Wspie-
ramy lokalne księgarnie”.
Na długiej liście uczestników ak-
cji znalazły się księgarnie Między 
Kartkami (tel. 34 32 4021,ksie-
garniamk.czestochowa2@gmail.
com), Edycja Świętego Pawła (tel. 
34 372 34 29,605 313 543, ksie-
garnia@edycja.pl) oraz Lingua 
(tel. 343612763, lingua@lingua.
edu.pl) z Częstochowy, Courant 
(tel. 697 800 384, ksiazkaiupomi-
nek@gmail.com) z Lublińca oraz 
MISIA (tel. 34 3133861,ks_mi-
sia@wp.pl) z Myszkowa.

- Zdajemy sobie sprawę, że obec-
ny kryzys dotyka nas wszystkich, 
ale jeśli planujesz kupić książki 
– zamów je w najbliższym cza-
sie w lokalnej księgarni (to naj-
lepszy sposób na wsparcie tych 
miejsc), bądźmy razem w tym 
trudnym czasie – jeśli nie możesz 
pozwolić sobie na zakup książek, 
poinformuj o naszej akcji swoich 

bliskich, przyjaciół, znajomych – 
apelują organizatorzy.

Jak zamówić książkę na telefon? 
-Wybierz księgarnię z poniższej 
listy i skontaktuj się z nią ma-
ilowo (o dowolnej porze), tele-
fonicznie lub przez media spo-
łecznościowe (w ciągu dnia). 
poinformuj księgarnię, że dzwo-
nisz z akcji Książka na telefon – 
zapytaj o tytuł, którego szukasz 
lub poproś księgarzy o reko-
mendacje (możesz np. poprosić 
o zdjęcia regałów lub transmi-
sję live z księgarni!). Wszystkie 
księgarnie biorące udział w akcji 
realizują wysyłki na terenie ca-
łego kraju – instruują na stronie 
inicjatorzy akcji.

Księgarnie podlegają zaleceniom 
zachowania higieny i bezpieczeń-
stwa zgodnie z wytycznymi Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego. 
Szczegóły na stronie: 
ksiazkanatelefon.pl
(red)
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Smart-home - najciekawsze rozwiązania
Trwająca pandemia CO-

VID-19 sprawiła, że spę-
dzamy w domach znacz-

nie więcej czasu niż wcześniej. 
Nasze mieszkania zmieniły się 
w sale lekcyjne, biura, kina 
czy kawiarnie. Niestety, ale 
w najbliższych miesiącach nie 
zanosi się, aby miało się w tej 
kwestii cokolwiek zmienić. 

Warto może pomyśleć o techno-
logicznej ewolucji naszego domu? 
Za pomocą kilku urządzeń mo-

żemy zmienić nasze mieszkanie 
w smart-home z prawdziwego 
zdarzenia. Które rozwiązania cie-
szą się największą popularnością?

Zacznijmy od tego, że jeśli chce-
my, aby nasz smart-dom pra-
widłowo funkcjonował, musi 
on mieć dobrze zaprojektowany 
ekosystem. Powinien być dosto-
sowany do obsługi głosowej czy 
aplikacji w smartfonie. W ramach 
ekosystemu możemy sterować 
m.in. roletami, żaluzjami, domo-
fonem, zraszaczami czy ogrze-
waniem. Ważne, aby system był 
bezawaryjny i prosty w obsłudze. 
Pamiętajmy, że to system ma być 
dla nas, a nie my dla systemu. 

Przecież ideą smart-home jest to, 
aby mieszkać komfortowo, bez-
piecznie i wygodnie. Dobrze, aby 
system był kompatybilny z Go-

ogle Home. Dzięki temu mamy 
szansę mieć wiele urządzeń w jed-
nej aplikacji.

Skoro wybraliśmy już ekosystem 
dla nas - warto przejrzeć ofertę 
dostępnych urządzeń. Na rynku 
dostępnych jest wiele zestawów 
akcesoriów Smart Home, któ-
re w swoim składzie posiadają 
niezbędne elementy do wykry-
cia wszelkich ruchów w naszym 
mieszkaniu. Taki zestaw pozwoli 
zabezpieczyć dom przed niepro-
szonymi gośćmi, a także pozwoli 
skomunikować ze sobą najważ-
niejsze urządzenia. Starajmy się 
kupować możliwie jak najwięcej 
rzeczy kompatybilnych z jednym 
systemem. Nie chcemy przecież, 
aby dochodziło do sytuacji, w któ-
rej każda czynność w domu bę-
dzie wymagała osobnej aplikacji. 
Takie rozwiązanie może okazać 
się nieco droższe, ale komfort, 
jaki wniesie to do naszego miesz-
kania, jest bezcenny.

Poza smartfonem, kolejnym waż-
nym elementem w naszym inteli-
gentnym domu - będzie telewizor. 
Na rynku mamy dostępne zarów-
no modele z wbudowanym smart-
-tv, jak i dostawki do telewizorów 
współpracujące z Google Home 
i innymi aplikacjami ekosyste-
mowymi. Na rynku oprócz wspo-
mnianych czujników współpracu-

jących z wentylatorami, oknami, 
zraszaczami czy bramami gara-
żowymi, mamy urządzenia RTV-
-AGD, którymi możemy sterować 
za pomocą smartfona. Ciekawymi 
rozwiązaniami są choćby czajnik 
elektryczny trzymający przez wie-
le godzin odpowiednią tempera-
turę wody czy lampa ze zmienną 
temperaturą barwy i mocą oświe-
tlenia. 

Technologia smart-home rozwija 
się tak szybko, że w zasadzie jed-
no co nas może ograniczyć przy 
instalacji, to nasze możliwości 
finansowe i metrażowe. Nie ma 
sensu szprycowania elektroniką 

30-metrowej kawalerki. Rozwią-
zania smart-home zdecydowanie 
lepiej sprawdzają się w zabudowie 
jednorodzinnej. Zdalne zamyka-
nie garażu, kontrola zamkniętych 
okien czy alarm antywłamanio-
wy znacznie częściej przydaje się 
w domach jednorodzinnych niż 
w mieszkaniach w blokach i apar-
tamentowcach. 

Dobrym pomysłem jest także 
stworzenie dwóch ekosystemów 
- rozrywkowego i technicznego. 
Ten pierwszy zapewni zabawę ca-
łej rodzinie, a także poprawi ogól-
ny komfort mieszkania. Ten drugi 
natomiast wpłynie na nasze bez-
pieczeństwo i tzw. spokój ducha. 
Ważne jest, aby dostosować ten 
domowy system do naszych po-
trzeb. Pamiętajmy - to nasz dom 
i to my wyznaczamy w nim pa-
nujące zasady. Jeśli niektóre roz-
wiązania technologiczne do nas 
nie przemawiają, nie inwestujmy 
w nie na siłę, tylko po to, aby być 
na czasie z technologicznymi no-
winkami. 

(red, fot. pixabay)
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Rynek nieruchomości, czyli co się buduje w Częstochowie? 
Kupno mieszkania to jedna 
z najważniejszych decyzji, jaką 
podejmujemy w życiu. Warto 
więc dokładnie przeanalizo-
wać nasze potrzeby i oczekiwa-
nia. Czy lepiej kupić nierucho-
mość na rynku wtórnym, czy 
jednak zainwestować w miesz-
kanie z rynku pierwotnego? 
Jak wygląda częstochowski 
rynek nieruchomości? Przed-
stawiamy ofertę deweloperów. 

OSIEDLE SŁONECZNE TARA-
SY ETAP II
Parkitka, Częstochowa, ul. Mało-
polska
Słoneczne Tarasy etap II to zespół 
21 domów jednorodzinnych zgru-
powanych w czterech szeregach 
usytuowanych w spójnej archi-
tektonicznie przestrzeni w urokli-
wym miejscu dzielnicy Parkitka. 

Każdy dom posiada wbudowany 
garaż oraz przydomowy ogródek.
Osiedle ma charakter zamknięty 
z bramą wjazdową, furtką z do-
mofonem i oświetleniem, co za-
pewnia mieszkańcom poczucie 
prywatności i bezpieczeństwa. 
Oferowane są domy w stanie de-
weloperskim o powierzchni użyt-
kowej od 153 m2 do 193 m2.
Jednorodzinna zabudowa i ota-
czająca osiedle zieleń pozwala na 
odpoczynek i czynne spędzanie 
wolnego czasu na świeżym powie-
trzu. Bliskość sklepów i centrum 
miasta, sprawiają, iż codzienne 
aktywności nie są utrudniane cza-
sochłonną komunikacją.
Na etapie realizacji dbamy o wy-
korzystanie materiałów budow-
lanych najwyższej jakości oraz 
o staranne wykonanie wszystkich 
prac budowlanych.

Zadbaliśmy o zaprojektowanie 
rozwiązań umożliwiających mon-
taż instalacji fotowoltaicznej oraz 
przygotowaliśmy ofertę dla roz-
wiązań typu Smart Home.
Oddanie do użytkowania: ma-
rzec 2022 roku

OSIEDLE ZIELONE ZACISZE
Domy w zabudowie szeregowej 
i bliźniaczej
Dzielnica Stradom, ul. Skrzetu-
skiego 142 oraz 148, Częstochowa
Domy w zabudowie szeregowej 
– 15 szt. oraz domy w zabudowie 
bliźniaczej – 6 szt.
II Etap budowy szeregówka – 
559.500 zł, II Etap budowy bliź-
niak – 624.500 zł.
Stan deweloperski plus: dom do-
cieplony z tynkami zewnętrznymi 
silikonowymi i orynnowaniem, 

instalacja rekuperacji (odzysku 
ciepła), kotłownia z piecem ga-
zowym kondensacyjnym oraz 
zasobnikiem ciepłej wody użytko-
wej wraz z regulatorem, instalacja 
grzewcza (parter podłogówki), 
instalacje wewnętrzne wod.-kan., 
elektryczne, instalacja kominko-
wa.
Wraz z miejscem w garażu 
i wzdłuż posesji – 4 miejsca.
Inwestycja realizowana jest po-
śród zielonych terenów ulicy Jana 
Skrzetuskiego, a do jej budowy 
użyto materiały, spełniające wy-
sokie standardy energetyczne 
oraz nowoczesne instalacje (mię-
dzy innymi zastosowano rekupe-
rację, czyli odzysk ciepła), dzięki 
czemu Osiedle już dziś spełnia 
unijne regulacje i normy ener-
getyczne przewidziane dopiero 

na 2021 rok. Dogodne położenie 
osiedla gwarantuje ciszę i swo-
bodę, jednocześnie zapewniając 
komfort szybkiego dojazdu do 
centrum miasta (ok. 10 minut) 
oraz dogodny dojazd na Śląsk, do 
Katowic, czy na lotnisko.
Osiedle „Zielone Zacisze” wy-
różnia się ekologicznym cha-
rakterem (możliwość instalacji 
odnawialnych źródeł energii 
– instalacje fotowoltaiczne czy 
solarne). Wszystkie domy po-
siadają instalacje rekuperacji 
(odzysk energii), co przekłada 
się na znaczną obniżkę kosztów 
ogrzewania budynku. Rekupera-
cja przy użyciu właściwych filtrów 
w rekuperatorze zapewnia czyste, 
pozbawione ewentualnego smogu 
powietrze, w całym domu !
Zaprojektowany ogród zabaw na 
działce o pow. ok. 400 m2, prze-
znaczony zarówno dla dzieci jak 
i do wypoczynku osób dorosłych. 
Teren Osiedla będzie ogrodzony, 
co gwarantuje jego mieszkańcom 
bezpieczeństwo i prywatność. 
W pobliżu Zielonego Zacisza znaj-
dują się szkoły, przedszkola, przy-
chodnie i sklepy.
ETAP II budowa budynków sze-
regowych 7-9 i budynków w za-
budowie bliźniaczej 3-4 – Odbiór 
2020
Etap III Budowa budynków sze-
regowych 10-13 (dok. na str. 9) 
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(dok. ze str. 8) i budynków w za-
budowie bliźniaczej 5-6 – odbiór 
2021.

APARTAMENTY KUJAWSKA
Parkitka, Częstochowa, ul. Kujaw-
ska 10. Budynek wielorodzinny 
z wydzielonymi architektonicznie 
segmentami A i B, do których pro-
wadzą 4 klatki schodowe 76 lokali 
mieszkalnych wraz z komórkami 
lokatorskimi, powierzchnie od 34 
– 35 m² do prawie 102 m² Stan 
deweloperski. Cena od 5.800 
zł/m² powierzchni mieszkania, 

miejsce postojowe w garażu pod-
ziemny 30.000 zł.
Garaż podziemny – 88 miejsc po-
stojowych. Bardzo dobra lokaliza-
cja osiedla, bliskość przystanków 
autobusowych, Alei Brzozowej. 
Wyróżniają nas rozwiązania pro-
ekologiczne: zainstalowana zo-
stanie instalacja fotowoltaiczna, 
dla mieszkańców dajemy możli-
wość zainstalowania przy swoim 
miejscu postojowym gniazda do 
ładowania samochodu elektrycz-
nego, każde mieszkanie wypo-
sażone będzie w logotermę, czyli 

indywidualny system sterowania 
ogrzewaniem mieszkania oraz 
wody użytkowej. Na terenie osie-
dla zlokalizowana będzie rów-
nież: rowerownia, plac zabaw dla 
dzieci, a całość osiedla zostanie 
ogrodzona. Każda klatka posia-
da swoją windę skomunikowana 
z garażem.
Oddanie do użytku: Koniec 2021 
roku.

APARTAMENTY BOTANIKA
Budynek mieszkalny wielorodzin-
ny.
Osiedle Wrzosowiak, ul. Bota-
niczna 21, Częstochowa:
32 lokale mieszkalne od ok. 49 
m2 do 90 m2.
Cena/m2: 5.400 – 5.650 zł/m2.
Stan deweloperski.
Miejsca parkingowe – w parkin-
gu podziemnym oraz na parterze 
w bryle budynku.
Osiedle Apartamenty Botanika 
położone jest w spokojnej okoli-
cy, w pobliżu szkoły, przedszkola 

i żłobki, a także trasy rowerowe 
(niedaleko osiedla stacja rowe-
rowa Nextbike), liczne boiska 
sportowe, place zabaw dla dzie-
ci, skatepark i kilka dużych klu-
bów fi tness. W niedalekiej odle-
głości wiele obiektów i centrów 

handlowych, aptek, przychodni 
lekarskich, urzędów poczto-
wych i punktów usługowych oraz 
restauracji i punktów gastro-
nomicznych. Osiedle znakomi-
cie skomunikowane – bliskość 
przystanków (dok. na str. 11) 
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www.deweloper.cognor.eu

BIURO SPRZEDAŻY:
+48 510 223 297
+48 510 223 631

ARTAKCYJNE APARTAMENTY NA PARKITCE
KUJAWSKA APARTAMENTY

SZEREGÓWKI PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ
OSIEDLE SŁONECZNE TARASY ETAP II
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(dok. ze str. 9) autobusowych 
i tramwajowych, w pobliżu trasa 
DK1.
Oddanie do użytkowania: do 
31.12.2021.

OKULICKIEGO PARK
Parkitka – ul. Okulickiego w Czę-
stochowie. Kompleks trzech bu-
dynków wielorodzinnych. Miesz-
kania od 34 m2 (dwupokojowe 
lofty) do 79 m2 (wielobalkonowe 
apartamenty). Stan deweloper-
ski lub gotowe do zamieszkania. 
Podziemny garaż lub naziemne 
miejsce postojowe. Okulickiego 

Park to nowoczesny, spójny ar-
chitektonicznie i przemyślany 
przestrzennie kompleks docelowo 
trzech budynków, zlokalizowany 
u zbiegu ulic Łódzkiej, Okulic-
kiego oraz Poleskiej. Inwestycja 
realizowana jest w trzech etapach 
– obecnie realizowany jest etap 
drugi. Mieszkańcom oferujemy 
komórki lokatorskie do każdego 
lokalu, fenomenalne usytuowa-

nie, ekologię – stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych, zieleń 
oraz wysokie standardy wykoń-
czenia i bezpieczeństwo. Bliskość 
centrum Częstochowy sprawia, 
że można połączyć walory życia 
w dużym mieście oraz radość co-
dziennego obcowania z przyrodą 
– Park Lisiniec, Aleja Brzozowa.

WILEŃSKA 17
Lisiniec – ul. Wileńska w Czę-
stochowie. Dwukondygnacyjne 
domy Powierzchnia 206 m2. Stan 
deweloperski.
Wileńska 17 – to inwestycja, która 

spełnia marzenia o życiu w zielo-
nym otoczeniu, niskiej zabudo-
wie sąsiedzkiej. To miejsce, gdzie 
można założyć rodzinę, pięknie 
i zdrowo żyć.
Spacerem od Parku Lisiniec znaj-
dziemy dwukondygnacyjne bu-
dynki z dachem płaskim w kom-
pozycji architektonicznej złożonej 
z prostych kubicznych brył po-
zostających ze sobą w ścisłych 

relacjach przestrzennych. Układ 
funkcjonalny został przemyślany 
tak, by mieszkańcom poszczegól-
nych budynków zapewnić maksy-
malny komfort i poczucie intym-
ności. Na parterze zlokalizowano 
część dzienną w formie przenika-
jących się otwartych przestrzeni, 
z wyjściem na okalający taras. 
Na górze strefę nocną – z połu-
dniową ekspozycją balkonu. Po-
wierzchnia pojedynczego domu to 
206 metrów kwadratowych. Pro-
jektując Wileńską 17 chcieliśmy 
zaoferować duże przeszklenia, 
aby blask dnia czy zachodzącego 
słońca przenikał do wnętrz.

OSIEDLE POLESKA
Budynek mieszkalny wielorodzin-
ny. Dzielnica Parkitka, ul. Pole-
ska, Częstochowa.
Apartamenty od od 44 m2 do 93 
m2. Stan deweloperski.
Miejsca parkingowe – parking 
podziemny, parking naziemny 

(miejsca oznaczone dla mieszkań-
ców). 
Oddanie do użytku – pozostały 
ostatnie mieszkania w Aparta-
mentowcu C.
Apartamenty na Osiedlu Poleska 
są zróżnicowane pod względem 
metrażu i rozkładu, umożliwia-
ją wygodną i komfortową aran-
żację przestrzeni, osiedle jest 
ogrodzone – zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa. Przestronne, 

nasłonecznione wnętrza, wyko-
nane z solidnych materiałów, 
cichobieżne windy i komórki lo-
katorskie. Bardzo dobra lokali-
zacja i rozwinięta infrastruktura: 
liczne punkty handlowe i usługo-
we, placówki opieki medycznej, 
przedszkole i szkoła, tereny zie-
lone, alejki i trasy dla miłośników 
spacerów, joggingu czy wycieczek 
rowerowych.
(red)
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Zalety i wady ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie podłogo-

we z roku na rok ma 
coraz więcej zwolen-

ników. Wraz z budową no-
wego domu lub komplekso-
wym remontem obecnego, 
staramy się wybierać rozwią-
zania, które będą nie tylko 
efektowne, ale także komfor-
towe i energooszczędne.  
Nowoczesna Ekologia
Ogrzewanie podłogowe to nie tyl-
ko niezwykle nowoczesne, ale tak-
że ekologiczne rozwiązanie. Wy-
korzystuje ono bowiem znacznie 
niższe temperatury do ogrzania 
pomieszczenia, a także doskona-
le współpracuje z nowoczesnymi 
źródłami ciepła. Remontując 
dom, bez problemu połączymy 
ogrzewanie z kolektorami sło-
necznymi na dachu czy nowocze-
sną pompą ciepła. To fantastycz-

ne połączenie ekologii z nowymi 
technologiami pozwala przenieść 
nam nas system grzewczy do XXI 
wieku. Instalacje tego typu są tak-
że tańsze w utrzymaniu od trady-
cyjnego ogrzewania.
Zdrowie
Z ogrzewania podłogowego szcze-
gólnie będą zadowoleni alergicy. 
W przypadku tradycyjnych grzej-
ników poprzez cyrkulację powie-
trza nie tylko ogrzewamy mieszka-
nie, ale także niestety wysuszamy 
powietrze, w którym unoszą się 
kurz i drobnoustroje. Ogrzewanie 
podłogowe pozwala nam zmini-
malizować efekt cyrkulacji, a duża 
powierzchnia grzewcza, sprawią, 
że równomiernie ogrzewamy całe 
pomieszczenie.
Komfort i estetyka
Wykorzystując instalację grzew-
czą tego typu, eliminujemy w na-

szym domu efekt zimnej podłogi 
- to szczególnie ważne, gdy mamy 
w domu dzieci, które zwykle nie 
przepadają za noszeniem kapci. 
Ogrzewanie podłogowe zasługuje 
na uznanie także ze względu na 
jego walor estetyczny - możemy 
raz na zawsze wyeliminować z na-
szego otoczenia ciężkie, przysa-
dziste grzejniki.
Montaż i koszt instalacji
Bez wątpienia jednym z naj-
większych minusów jest montaż 
ogrzewania tego typu. Po pierw-
sze nie wszystkie panele podło-
gowe nadają się pod ogrzewanie 
podłogowe. Wybierając materiał, 
musimy wybrać ten, który dobrze 
przewodzi ciepło - może się to 
wiązać z podniesieniem kosztów 
remontu. Sam podłogowy system 
grzewczy jest droższa o 30-40% 
względem tradycyjnych grzejni-

ków. Warto mieć to na uwadze, 
bo mimo że w ogrzewanie podło-
gowe jest tańsze w utrzymaniu, to 
na starcie wymaga znacznie więk-
szych nakładów finansowych. 
Skomplikowana naprawa
Choć awarie nie zdarzają się zbyt 
często, to należy mieć świado-
mość, że naprawa będzie znacz-

nie bardziej skomplikowana niż 
w przypadku tradycyjnych grzej-
ników. W przypadku uszkodzenia 
rury podłogę należy skuć, a jej 
ponowne zabetonowanie może 
sprawić, że wyłączymy z obiegu 
ogrzewanie podłogowe na kilka 
tygodni.
(red, fot. pixabay)
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Dołącz do programu „50kW na start”!
Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach ogło-
sił nabór wniosków do no-
wego przedsięwzięcia z za-
kresu odnawialnych źródeł 
energii dla średnich, ma-
łych i mikroprzedsiębiorstw. 

W ramach programu przed-
siębiorcy mogą starać się 
o dofinansowanie na zabu-
dowę mikro-instalacji foto-
woltaicznych do mocy 50 kW.  
W ramach programu możemy 
zyskać dwa typy dofinansowania. 
10% przedsiębiorca może uzyskać 
w formie bezzwrotnej dotacji, 

a pozostałe 90% w formie po-
życzki oprocentowanej 0,95 s.r.w, 
lecz nie mniej niż 3% w stosunku 
rocznym. Skorzystanie z pożyczki 
jest jednak warunkiem uzyska-
nia wspomnianego 10% dofinan-
sowania. To doskonała szansa 
dla niewielkich przedsiębiorstw, 
które chcą zmodernizować swoją 

siedzibę i w dłuższej perspektywie 
zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Nabór wniosków odbywa się 
w rundach. Terminy poszczegól-
nych rund naboru przedstawiają 
się następująco:
• pierwsza runda: 01.10.2020 

r. – 30.10.2020 r.
• druga runda: 02.11.2020 r. – 

30.11.2020 r.
• trzecia runda: 01.12.2020 r. 

– 31.12.2020 r.
Jeśli w którejś rundzie kwota 
przeznaczona na program zosta-
nie wyczerpana, kolejna runda 
się nie odbędzie. Łączny budżet 
programu wynosi 10 milionów 
złotych, z czego milion to dotacja, 
a 9 milionów forma pożyczkowa. 
Możliwe, że wraz z trwaniem pro-
gramu budżet zostanie zwiększo-
ny. 
Urząd przypomina jednak, że 
z uwagi na sytuację wywołaną 
COVID-19, zaleca się nadanie 
wniosków pocztą lub przesyłką 
kurierską, o terminie wpływu de-

cyduje data dostarczenia wnio-
sku do Funduszu. Wnioski wraz 
z załącznikami należy sporządzić 
na obowiązujących formularzach 
dostępnych na stronie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. W przypadku py-
tań najlepiej kontaktować się bez-
pośrednio z Zespołem Ochrony 
Atmosfery. Warto rozważyć zło-
żenie wniosku, gdyż fotowoltaika 
jeszcze nigdy nie była tak tania 
i tak dostępna, jak dziś.
Z uwagi na sytuację epidemiczną 
w kraju, zaleca się nadanie wnio-
sku pocztą lub przesyłką kurier-
ską, o terminie wpływu decyduje 
data dostarczenia wniosku do 
Funduszu. 
Kontakt z Zespołem Ochrony At-
mosfery:
Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289, 
32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 
32 262, 32 60 32 259. 

(red, fot. pixabay)
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Skra zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce 
Nie udał się mecz piłka-

rzom Skry Częstochowa 
w pojedynku 2 ligi z wi-

celiderem Górnikiem Polkowi-
ce. Częstochowianie przegrali 
1:3, a rywale awansowali na 
pozycje lidera. W sobotę Skra 
zagra w Siedlcach z Pogonią. 

W spotkaniu z wiceliderem z Po-
lkowic trudno było szukać szansy 
na 3 punkty, tym bardziej, że kilka 
dni wcześniej Skra przegrała we 
Wronkach z ostatnim w tabeli Le-
chem II Poznań. Już po pierwszej 
połowie Skra przegrywała z Gór-
nikiem Polkowice 0:1. Po zmianie 
stron rywale strzelili jeszcze dwie 
bramki i było już 3:0 dla gości. 
Gospodarze bramkę kontaktową 
zdobyli w 72. minucie. Autorem 
był Rafał Brusiło. Na więcej bra-
kło już czasu.
Szansę na przełamanie często-
chowscy piłkarze będą mieć już 

w sobotę. Skra zagra w Siedlcach 
z Pogonią. Skra po 12 meczach ma 
na koncie 19 punktów i zajmuje 6. 
miejsce. Pogoń w 11 występach 
zgromadziła 16 „oczek” i jest skla-
syfikowana obecnie na 8. pozycji. 
Skrę czeka kolejny trudny mecz. 
Skra Częstochowa – Górnik Po-

lkowice 1:3 (0:1)
Skra: Biegański – Mesjasz, Nocoń 
(Sinior), Brusiło, Napora, No-
iszewski (Kazimierowicz), Wojty-
ra, Niedbała (Zieliński), Olejnik, 
Holik (Rogala), Pietraszkiewicz 
(Gołębiowski).
(AK)

Tylko remis z „Białą Gwiazdą” 
Błaszczykowskich 

Koszykarze AZS-u Politechniki 
są wiceliderem 2 ligi!

Raków Częstochowa zre-
misowała 0:0 z Wisłą 
Kraków, w której pre-

zesem jest Dawid Błaszczy-
kowski, a piłkarzem jego bart 
i były ambasador Rakowa 
Jakub Błaszczykowski. Czę-
stochowianie nadal pozostali 
liderem PKO BP Ekstraklasy.  
Piłkarze Rakowa do meczu z Wi-
słą Kraków przystąpili bez swo-
jego lidera Tomasa Petraska. Pe-
trasek miał na koncie trzy żółte 
kartki. W przypadku otrzymania 
żółtej kartki w meczu z Wisłą nie 
zagrałby w kolejnym spotkaniu. 
A w nim Raków zmierzy się w Po-
znaniu z Lechem, który reprezen-
tuje Polskę w Lidze Europy. Lech 
w niedzielę grał w Warszawie 
z Legią. „Kolejorz” prowadził 1:0, 
ale ostatecznie przegra z Legią 
1:2 tracąc bramkę w 92. minucie 
spotkania. Dzięki wygranej z Le-
chem mistrzowie Polski z War-
szawy zrównali się punktami 
z Rakowem. Obydwie drużyny do 
rozpoczęcia meczu Rakowa z Wi-
słą miały po 19 punktów. Ale to 
częstochowianie mogli odskoczyć 
Legii w przypadku wygranej bądź 
remisu z „Białą Gwiazdą”.
Niedzielne spotkanie rozpoczę-
ło się od ataków Rakowa. Lider 
Ekstraklasy mógł już w 7. minu-
cie objąć prowadzenie. Z bliskiej 
odległości w bramkę Wisły nie 
trafił jednak Vladislavs Gutko-
vskis. I była to najlepsza okazja 
częstochowian w pierwszej poło-
wie, bo z minuty na minutę goście 
walczyli z Rakowem jak równy 
z równym i nie dali podopiecznym 
trenera Marka Papszuna stworzyć 
groźnej okazji.
W przerwie trener Papszun mu-
siał zmobilizować swoich zawod-
ników, bo ci ruszyli do zdecydo-
wanych ataków. W 52. minucie 

strzałem głową piłkę do bramki 
Wisły skierował Andrzej Nie-
wulis, ale sędzia dopatrzył się 
faulu w ataku. W 57. minucie pił-
ka po strzale Kamila Piątkowskie-
go ponownie znalazła się w siatce 
Wisły, ale sędzia po analizie VAR 
gola nie uznał. W 66. minucie 
gości uratował słupek po strzale 
Marcina Cebuli!
Raków groźnie atakował, ale swo-
je szanse mieli też gości. W 78. 
minucie Jakub Szumski wybronił 
groźny strzał Michala Frydrycha. 
Mogło być 0:1…
Raków walczył do końca, ale osta-
tecznie w niedzielnym meczu 
bramki nie padły. 
W niedzielnym meczu z Wisłą 
Kraków kibice Rakowa liczyli na 
kolejną wygraną i utrzymanie 
trzypunktowego prowadzenia 
w tabeli. Tak się jednak nie stało. 
Potknięcie Rakowa wykorzystała 
Legia Warszawa, który pokonała 
Lecha Poznań i ma już na koncie 
19 punktów, jeden mniej niż Ra-
ków (20). Na trzecim miejscu pla-
suje się Górnik Zabrze, który w 9 
spotkaniach zdobył 17 punktów. 
Na wysokiej 4. pozycji sklasyfi-
kowana jest Pogoń Szczecin. Po-

goń w 8 pojedynkach wywalczyła 
15 punktów i ma mecz mniej niż 
trzy pierwsze czołowe drużyny. 
W przypadku zwycięstwa i zrów-
nania się liczbą spotkań z Rako-
wem, Legią i Górnikiem Pogoń 
może dołączyć do ścisłej czołówki 
i awansować na 3. miejsce.
Dla częstochowskich kibiców 
pocieszające jest, że podopiecz-
ni trenera Marka Papszuna od 8 
spotkań są niepokonana drużyną. 
W tym czasie Raków odniósł 6 
zwycięstw i odnotował 2 remisy. 
Przed piłkarzami w Ekstraklasie 
teraz przerwa do 21 listopada. Ra-
ków swój mecz w Poznaniu w Le-
chem rozegra 22 listopada. Kibice 
Rakowa liczą, że lider Rakowa To-
mas Petrasek do tego czasu upora 
się z kontuzją kolana i w meczu 
z Lechem pojawi się w składzie. 
Raków Częstochowa – Wisła Kra-
ków 0:0
Raków: Szumski – Wilusz, Piąt-
kowski, Niewulis, Tudor, Pole-
tanović, Sapała, Tijanić (46. Ce-
bula), Kun (79. Bartl), Ivi Lopez, 
Gutkovskis (85. Zawada).
(AK)

Koszykarze AZS Politech-
niki Częstochowa poko-
nali w minioną sobotę 

AZS Jarosław 83:78. – To na-
sze cenne zwycięstwo – oce-
nia szkoleniowiec AZS Po-
litechniki Dariusz Szynkiel. 
- Ja już w sobotę powalczymy 
w Krakowie o kolejne punkty.  
Częstochowscy koszykarze bardzo 
chcieli wygrać w sobotę z AZS-em 
Jarosław. – Mobilizacja była 
w zespole bardzo duża – mówi 
prezes AZS Adam Stępniak. 
Początek meczu należał jednak 
do gości, którzy wygrali pierwszą 
kwartę 17:14. W drugiej odsło-
nie meczu gospodarze zwyciężyli 
27:15 i to zawodnicy Politechniki 
schodzili na przerwę prowadząc 
41:32. Podopieczni trenera Da-
riusza Szynkiela wygrali również 
ważną trzecią kwartę. Gospoda-
rze postawili się również w czwar-
tej części meczu i wygrali ją 19:15 
oraz cały mecz 83:78.
Najwięcej punktów dla AZS Po-
litechniki rzucił Adrian Płaczek 

(30). Wspierał go Nikodem Ko-
walski (21) oraz Jakub Czyż (18). 
– Cieszymy się z kolejnej wygra-
nej w 2 lidze – mówi trener AZS 
Politechniki Dariusz Szynkiel. – 
To dla nas ważne punkty. Mamy 
kolejną wygraną i cieszymy się 

z niej.
– Ja też gratuluję drużynie zwy-
cięstwa – mówi prezes AZS Poli-
techniki Adam Stępniak. – Wie-
rzyliśmy w wygraną i mamy 
dwa punkty.
W 7 spotkaniach AZS Politech-
nika wygrała 4 mecze i doznała 
3 porażek. Częstochowscy koszy-
karze mają na koncie 11 punktów 
i są wiceliderem grupy C 2 ligi. 
Prowadzi z 12 punktami BS Po-
lonia Bytom, która ma na koncie 
komplet 6 wygranych. Pozostałe 
drużyny mają jednak mniejszą 
ilość rozegranych spotkań. 
W sobotę, 14 listopada koszykarze 
Politechniki mają zaplanowany 
mecz w Krakowie z KK UR Bozza. 
Ten zespół obecnie plasuje się na 
10 pozycji. W 5 meczach zdobył 7 
punktów. Bilans KK UR 2 zwycię-
stwa i 3 porażki. - Będzie bardzo 
trudno, ale jedziemy do Krakowa 
powalczyć o zwycięstwo – doda-
je trener Dariusz Szynkiel. 
(AK)
AZS Politechnika Częstochowa 

– AZS Jarosław 83:78 (14:17, 
27:15, 23:21, 19:15)
AZS Politechnika: A. Płaczek 30, 
N. Kowalski 21, J. Czyż 18, K. Py-
rzyna 10, S. Spychała 2, P. Droś 2, 
D. Raszewski 0, M. Cieślak 0, K. 
Ligęza 0. 
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Piotr Świderski nadal trenerem Eltrox Włókniarza! Piąte z rzędu zwycięstwo Eco-Team AZS Stoelzle

Kibice Eltrox Włóknia-
rza wiedzą coraz więcej 
o składzie na 2021 rok. 

Po Kacprze Worynie i Bar-
toszu Smektale nową umowę 
w Eltrox Włókniarzu podpi-
sał trener Piotr Świderski. 
Piotr Świderki przejął zespół 
w końcówce sezonu 2020 po 
Marku Cieślaku. Zaczął od zwy-
cięstw, ale ostatecznie nie udało 
mu się awansować do play-off. 
Eltrox Włókniarza zakończył Eks-
traligę na 5. miejscu. Żużlowcy 
i działacze Włókniarza byli jednak 
zadowoleni ze szkoleniowca „no-
wej generacji”. Włodarze Eltrox 
Włókniarza z prezesem Michałem 
Świącikiem na czele postanowili 
dać szansę Świderskiemu w no-
wym sezonie 2021. 
- Współpraca z Eltrox Włók-
niarzem Częstochowa zaczę-
ła się bardzo dobrze, a mogło 
być jeszcze lepiej – mówi trener 
Piotr Świderski. - O mały włos 
nie awansowaliśmy przecież 
do fazy play-off. Myślę, że i tak 
mocno pociągnęliśmy ten sezon 
i jesteśmy z tego zadowoleni. Na 
tyle ta współpraca między mną, 
a klubem dobrze się układała, że 
dziś możemy powiedzieć, że dalej 
będę trenerem Eltrox Włóknia-
rza Częstochowa.
Trener Świderski miał też wpływ 
na transfery do Włókniarza Kac-
pra Woryny i Bartosza Smektały, 

choć Woryna przez ostatnie sezo-
ny był kuszony przede wszystkim 
przez prezesa Świącika...
- Nie ukrywam, że to bardo dobre 
ruchy – dodaje Piotr Świderski. - 
Cały czas zresztą miałem wiedzę 
na temat tych transferów. To są 
bardzo dobrzy zawodnicy. To cią-
gle jest młodzież, ale już bardzo 
doświadczona i utalentowana. 
Piotr Świderski urodził się w 1983 
roku w Gostyniu. Zadebiutował 

w Kolejarzu Rawicz. Jeździł też 
w klubach z: Wrocławia, Zielonej 
Góry, Rybnika, Tarnowa, Gdań-
ska, Gniezna i Gorzowa. W 2005 
roku został 5.zawodnikiem 
w IMŚJ. Jest też Drużynowym 
Mistrzem Polski z Atlasem Spartą 
Wrocław. Był też ekspertem tele-
wizyjnym. 
(AK)
Więcej o sporcie czytaj na  
www.gazetaregionalna.com

Siatkarze Eco-Team AZS 
Stoelzle Częstocho-
wa odnieśli piąte z rzę-

du zwycięstwo w rozgryw-
kach 2 ligi, pokonując bez 
straty seta Start Namysłów. 
A 14 listopada podejmują 
u siebie MKS Andrychów.  
Częstochowianie byli faworytem 
tego spotkania i ponownie wywią-
zali się ze swej roli. Trener biało-
-zielonych od początku spotkania 
dał szansę gry dwóm juniorom 
– Bartoszowi Żaczkowi oraz Ja-
kubowi Wichórowi. Gospodarze 
od pierwszej akcji narzucili swój 
rytm gry, szybko budując solid-
ną zaliczkę, dzięki czemu mogli 
grać „na luzie”. Po drugiej stronie 
siatki zaczęły się natomiast mno-
żyć błędy, które nie pozwoliły go-
ściom złapać wiatru w żagle. Seta 
zakończył punktowy blok AZS-
-u. Podobny przebieg miał drugi 
set, w którym emocje związane 
z wynikiem trwały do stanu 8:8, 
później pełną kontrolę na bo-
iskowymi wydarzeniami przejęli 
częstochowianie, którzy wygrali 
do 15. Zdecydowanie najwięcej 
emocji przyniosła trzecia partia, 
w której Wojciech Pudo oprócz 
wspomnianych juniorów postawił 
także na Wiktora Płatkowskiego, 
Mateusza Holesza oraz Michała 
Jarmołowskiego, który już w pre-
mierowej partii zastąpił Michała 
Żuka. Kilka nieskończonych ak-
cji przez AZS sprawił, że goście 

prowadzili 18:14. Gospodarze nie 
chcieli jednak przedłużać tego 
meczu i za sprawą udanych akcji 
Łukasza Pałuszki odrobili straty, 
a później postawili kropkę nad „i”.
– Ten mecz należał do tych, 
w których najważniejsza jest 
koncentracja i wiedzieliśmy, że 
jeśli narzucimy swój rytm gry 
to wygramy to spotkanie. Wspo-
mnianej koncentracji zabrakło 
w trzeciej partii, ale zdołaliśmy 
odrobić straty i wygrać ten mecz 
w trzech setach – mówił po spo-
tkaniu rozgrywający Bartosz Ża-
czek.
Niedzielny triumf był piątym 
z rzędu siatkarzy Eco-Team AZS 
Stoelzle Częstochowa, którzy zaj-
mują obecnie drugie miejsce w ta-
beli.
Kolejny mecz Eco-Team AZS ma 
zaplanowany 17 listopada w Czę-
stochowie. Rywalem będzie MKS 
Andrychów. To trzecia drużyna 
w tabeli, która ma 2 punkty straty 
do drugiego Eco-Teamu. 
Spotkanie odbędzie się bez udzia-
łu publiczności. 
Eco-Team AZS Stoelzle Często-
chowa - NKS Start Namysłów 
3:0 (25:16, 25:15, 25:21). (AK)
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