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ZUS

Sprawdź, czy nie stracisz
emerytury albo renty

Tragiczny
wypadek
w punkcie

wulkanizacyjnym
Tragiczny wypadek w serwisie
opon w Częstochowie. Podczas prac
przy oponie od samochodu ciężarowego doszło do eksplozji. Jeden
z pracowników zginął na miejscu
zdarzenia.
Do zdarzenia doszło przy ulicy Przestrzennej. Podczas prac przy oponie od
samochodu ciężarowego doszło do eksplozji. Pracownik prawdopodobnie został
raniony stalowym pierścieniem mocowanym w niektórych typach opon stosowanych w tego typu pojazdach. Siła odrzutu
była ogromna – mężczyzna prawdopodobnie uderzył jeszcze w znajdującą się
w zakładzie jedną z maszyn montażowych. Zginął na miejscu. Przyczyną zgonu
był wielonarządowy uraz. - Prokuratura
wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skutkującego narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracowników tejże firmy
oraz nieumyślnego spowodowania śmierci jednego z pracowników – informuje
prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Katarzyna Gwara
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Pracujący renciści i osoby będące na
wcześniejszej emeryturze muszą pilnować wysokości zarobków, by ich świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości. Gdy przekroczą pewien próg
osiąganych przychodów, pobierana
renta lub emerytura może zostać
zmniejszona lub zawieszona. Od września będą obowiązywać nowe kwoty.
Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc.
Prawie 90 proc. pracujących emerytów to oso-

Ruszyło głosowanie

Metamorfoza Promenady
im. Czesława Niemena
Miasto przygotowuje się do stopniowej odnowy Promenady im. Czesława Niemena. Jak na razie powstały dwa warianty. Pierwszy z nich zakłada m.in. likwidację istniejącego amfiteatru, stworzenie nowej fontanny z pergolą i dodatkowego pasa zieleni rozdzielającego główny deptak. Drugi przewiduje m.in. przebudowę i modernizację amfiteatru, stworzenie ciągu wodnego wzdłuż głównego deptaka, a także powstanie wodnego placu zabaw. Głosować na stworzone koncepcje
można na stronie www.promenada.czestochowa.pl Można też zgłaszać własne
uwagi i pomysły dotyczące docelowego kształtu popularnego deptaka.
Ciąg dalszy na str. 5

Nowy blok komunalny

Pierwsi lokatorzy odebrali
już klucze

by w wieku 60/65 lat i więcej. Właśnie ta grupa, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych ograniczeń
i nie martwić się tym, że ich świadczenie może zostać zawieszone lub zmniejszone.
Renciści i wcześniejsi emeryci
– Nad wysokością osiąganych zarobków
czuwać muszą osoby dorabiające, które są
na wcześniejszej emeryturze oraz osoby
pobierające rentę – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. W tych sytuacjach
obowiązują limity kwot przychodów, jakie
można osiągnąć wcześniejszy emeryt bądź

rencista. Ich przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłacanego świadczenia. Ważne by tego pilnować, bo od września obowiązują nowe, niższe limity – wyjaśnia Beata Kopczyńska.
Zawieszenie i zmniejszenie
świadczenia
- Limity przychodów, które świadczeniobiorcy mogą osiągnąć od września wiążą się
z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które dotyczy II kwartału kalendarzowego i ogłaszane jest przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego – tłumaczy
Beata Kopczyńska. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września do 30 listopada. W tym czasie seniorzy, którzy pobierają
wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą
dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3
387,50 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (6 291,10 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy to kwota 599,04 zł, renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy -449,31 zł,
natomiast renty rodzinnej dla jednej osoby 509,22 zł. Przypomnijmy, że w II kwartale
2019 roku przeciętne wynagrodzenia wyniosło 4 839,24 zł.


n Czytaj dalej na stronie 3

W Częstochowie

Większy ruch
po otwarciu nowego odcinka A1
Po otwarciu odcinka A1 między Pyrzowicami a węzłem Częstochowa-Południe
liczba samochodów przejeżdżających częstochowskim odcinkiem DW 908 wzrosła
o 100%. Z badań wynika, że wcześniej było to około 8 tysięcy pojazdów na dobę, a
teraz około 18 tysięcy. Podobne analizy zostaną przeprowadzone na miejskim odcinku DK-91 - w ciągu ulic: Warszawskiej i Rędzińskiej.

Budowa autostrady

Ciąg dalszy na str. 3

GDDKiA: nie odpowiadamy
za wybór alternatywnych dróg

U zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego i Focha w Częstochowie powstał nowy blok komunalny. Znajduje się w nim aż 65 mieszkań. Pierwsi lokatorzy z rąk prezydenta odebrali już klucze. Inwestycja pochłonęła 8,2 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła odnieść się do
apeli władz gminnych – w tym między innymi wójta gminy Kłomnice – o budowy
obwodnic. - Ruch pojazdów na czas budowy A1 w województwach śląskim i łódzkim prowadzony jest w oparciu o tymczasową organizację ruchu wprowadzoną na
czas robót. Nie przewiduje ona wprowadzenia stałych objazdów drogami lokalnymi (gminnymi czy powiatowymi), jak i drogami wojewódzkimi – podkreśla GDDKiA. Zaznacza też, że nie może odpowiadać za to, że kierowcy szukają alternatywnych rozwiązań, aby ominąć rejon prowadzonych prac.

Ciąg dalszy na str. 19

Ciąg dalszy na str. 23
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REKLAMA

AKTUALNOŚCI
W Częstochowie

Większy ruch
po otwarciu nowego
odcinka A1
Dokończenie ze str. 1
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie przeprowadził
badania natężenia ruchu w ciągu
ul. Gościnnej. Okazało się, że liczebność wszystkich pojazdów
przemierzających DW 908 w Częstochowie w obu kierunkach
wzrosła o ponad 100%. - Dzięki
interwencji prezydenta Częstochowy i służb MZDiT, doprowadzono do ograniczenia tonażowego dla aut zjeżdżających z autostrady do miasta (max 12 ton). W
efekcie nie stwierdzono istotnego
wzrostu ruchu aut ciężarowych na
badanych punktach – informuje
Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZDiT w Częstochowie.
Ponadto wzmożone natężenie
ruchu i związane z nimi utrudnienia w płynności ruchu zauważalne są na miejskim odcinku DK-91.
Z czego to wynika? Przede wszystkim głównie z prowadzonych poza miastem prac budowlanych
w ciągu DK-1 na wysokości Mykanowa. - Dlatego w celu zbadania
zjawiska analogiczne badania natężenia ruchu będą prowadzone
przez MZDiT w ciągu ulic: Warszawskiej i Rędzińskiej. Niebawem poinformujemy o wynikach
– dodaje Maciej Hasik.
Katarzyna Gwara

Z uwagi na wpływ drogowych inwestycji zewnętrznych i zadań własnych na charakter ruchu
drogowego na terenie miasta z dniem 1.09. zostaną wprowadzone korekty na kilku liniach autobusowych komunikacji miejskiej:
 linia nr 17 będzie w dni robocze i soboty kursować przez cały dzień co 30 minut (rozwiązanie
tymczasowe)
 linie nr 30 i 33 zostaną połączone w jedną linię, oznaczoną numerem 30 i obsługującą relację Jaskrów Wille – Wąsosz (z kursami skróconymi do Batalionów Chłopskich i Przyjemnej), przy
czym linia nr 30 będzie kursować w obu kierunkach przez Aleję Wolności i Sobieskiego do Korczaka, z pominięciem Placu Biegańskiego.

Odcinek DW 908 na przebiegu ulic Gościnnej,
Powstańców Warszawy i Dźbowskiej wraz z przedłużeniem alei Bohaterów Monte Cassino został
gruntownie przebudowany przez miasto - z udziałem środków unijnych, kosztem 44,6 mln zł w latach 2016-2018. Ruch na tym odcinku powinien
się istotnie zmniejszyć po zakończeniu prac i dopuszczeniu do ruchu obwodnicy autostradowej
Częstochowy (inwestycja krajowa).
Prezydent miasta i częstochowski samorząd
wielokrotnie apelowali zarówno o ustalenie statusu obwodnicy A1 jako odcinka bezpłatnego, jak i ostatnio – o jak najszybsze wznowienie prac przy
budowie obwodnicy A1.
Obecnie DW 908 służy jako łącznik między A1
a DK1, z uwagi na brak odcinka A1 na północ od
miasta, który pobiegnie tam po śladzie DK1.
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14 dni na złożenie wniosku

Rekompensaty
dla energochłonnych
Przedsiębiorcy energochłonni, którzy
chcą dostać rekompensaty za 2019 rok,
muszą w ciągu 14 dni (licząc od 29 sierpnia) zrzec się wsparcia oferowanego przez
tzw. ustawę o cenach prądu.
29 sierpnia weszła w życie ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych. Przedsiębiorcy w tym roku mogą wybrać tylko jeden
system wsparcia. Albo rekompensaty, albo ten
wprowadzony przez ustawę z 28 grudnia 2018
r., czyli tzw. ustawę o cenach prądu. Celem tej
drugiej było ustabilizowanie cen energii w
2019 r. na poziomie nie wyższym niż obowiązujący 30 czerwca 2018 r.
Oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia
do stosowania cen i stawek opłat za energię
elektryczną, przedsiębiorcy powinni przesłać do
wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, z
którymi między 1 stycznia a 30 czerwca 2019 r.
mieli zawarte umowy na sprzedaż energii. Albo
do zarządcy rozliczeń, w przypadku gdy w wyżej
podanym okresie nie mieli podpisanej umowy z
żadnym przedsiębiorstwem energetycznym, ale

nabywali energię (na własny użytek) np. na Towarowej Giełdzie Energii.
Kopie tych oświadczeń, wraz z potwierdzeniem ich otrzymania odpowiednio przez przedsiębiorstwo energetyczne lub Zarządcę Rozliczeń S.A.. należy dołączyć do wniosku o rekompensaty za 2019 r. Wniosek taki trzeba złożyć w URE do 31 marca 2020 r. Od decyzji URE
w tej sprawie będzie można odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przedsiębiorcy za 2019 rok otrzymają rekompensaty w październiku/ listopadzie 2020 roku.
Będzie je wypłacał BGK.
Wysokość rekompensat dla poszczególnych
przedsiębiorców prezes URE określi na podstawie danych związanych z produkcją w danym
przedsiębiorstwie (m.in. nt. procentowego zużycia energii, wielkości produkcji).
Dodatkowo beneficjenci systemu muszą
wdrożyć w swoich zakładach certyfikowany system zarządzania energią lub bardziej kompleksowe rozwiązanie.
Oprac. Katarzyna Gwara

ZUS

Sprawdź, czy nie stracisz emerytury albo renty
Dokończenie ze str.1

Limity kwot dorabiania
Nowe limity, po przekroczeniu, których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS wynoszą odpowiednio:
n jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 387,50 zł miesięcznie, emerytura lub
renta będzie wypłacana w pełnej wysokości,

n uzyskanie przychodów w granicach od
3 387,50 zł do 6 291,10 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS.
n przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6 291,10 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym
miesiącu.
Katarzyna Gwara

4.

ZDROWIE
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We wrześniu

Bezpłatne
badania skóry
głowy i włosów
Ruszyła ogólnopolska akcja
badań trychologicznych. Na jej
trasie znajduje się również
Częstochowa. 4 września będziemy mogli sprawdzić, w jakim stanie jest nasza skóra na
głowie i jaka jest kondycja naszych włosów.
Duża ekspozycja promieni słonecznych w okresie letnim, szybkie
tempo życia, nałogi, stres czy niedobór witamin - to tylko niektóre z
wielu czynników wpływających na
jakość i kondycję włosów.
– Pacjenci zapominają o trosce
o samych siebie, a do dermatologa
zgłaszają się dopiero wtedy, kiedy
problem już się pojawi.
Tymczasem w wielu przypadkach można uniknąć przykrych
objawów. Działania prewencyjnie,
w tym także okresowe specjalistyczne badania dermatologiczne
często wystarczą, aby uchronić się
przed problemami skóry głowy i
włosów – mówi Agata Łabędzka z
Fundacji NEUCA dla Zdrowia.
Włosy rosną w stałym tempie,
ok. 1 cm/ miesiąc oraz magazynują wszystkie minerały dostarczane przez krew, a tym samym są
odzwierciedleniem ogólnego stanu zdrowia. Są one także niezwy-

Z fizjologicznego punktu widzenia, ból jest zjawiskiem które świadczy o prawidłowej pracy organizmu.
Zwraca uwag ę pacjenta na obecność
toczącego się stanu chorobowego
oraz umożliwia wczesne postawienie
diagnozy przez lekarza specjalistę.
Ból jest stworzonym przez naturę mechanizmem obronnym, dlatego nie
wolno go bagatelizować.

O czym zatem może
świadczyć ból brzucha
i kiedy niezbędna jest
wizyta u specjalisty?

Ból zlokalizowany w okolicy jamy
brzusznej to jeden z najczęstszych
odczuć bólowych u pacjentów. Niejednokrotnie świadczy o problemach trawiennych spowodowanych
złym sposobem odżywiania, ale
wskazywać może także na bardziej
poważny problem zdrowotny.

kle ważnym elementem kształtującym wygląd, jak i samopoczucie
człowieka. Niezależnie od wieku
i płci ich utrata lub choroba, wiąże się z dużym dyskomfortem,
stanowiąc problem kosmetyczny,
ale i psychologiczny. Skład chemiczny włosów często jest odzwierciedleniem stanu ogólnego
zdrowia pacjenta.
4 września trychobus Fundacji
NEUCA dla Zdrowia będzie stacjonował w Częstochowie przy ulicy
Aleja Pokoju 10 (między godziną
10.00 a 16.00).
Badanie realizowane będzie przy
użyciu profesjonalnego trichoskopu,
który służy do diagnostyki skóry głowy i analizy włosów. Urządzenie pozwala na zastosowanie powiększenia do 200 razy, dzięki czemu specjalista może obejrzeć pojedyncze
włosy ze szczegółowym obrazem. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i
nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Trwa około 7 - 8 minut.
Aby wziąć udział w badaniu należy zapisać się wcześniej, w punkcie
znajdującym się pod tym samym
adresem, gdzie odbędą się badania.
W dniu wizyty u specjalisty nie należy myć głowy – najlepiej wykonać
mycie dzień wcześniej
Katarzyna Gwara

Ból w okolicy brzucha może
wskazywać na jednostkę chorobową obejmującą któryś z narządów
znajdujących się w jamie brzusznej.
Często świadczy on o skurczach jelitowych, których przyczyną może
być zespół jelita drażliwego, alergie
i nietolerancje pokarmowe, niezdrowa dieta, a także zaparcia czy
uchyłki jelita.
Ostry ból brzucha może także być
objawem kamicy nerkowej czy perforacji jelita. Przewlekły ból natomiast może wskazywać na chorobę
wrzodową, nietolerancje pokarmowe
czy zaburzenia czynnościowe jelit.
U wielu pacjentów dolegliwościom bólowym towarzyszą inne objawy, które mogą wskazywać na konkretną jednostkę chorobową. Pacjenci niejednokrotnie skarżą się na
uporczywe zaparcia, biegunki, nudności oraz wymioty. Bóle okolicy

Sport to zdrowie

Zajęcia dla dzieci
i seniorów

Po wakacyjnej przerwie wracają bezpłatne zajęcia sportowe
dla dzieci, organizowane w ramach akcji Profilaktyka poprzez sport. Będą się odbywały
do końca roku. Z bezpłatnych
zajęć rekreacyjnych będą mogli
ponownie skorzystać również
seniorzy.
Zajęcia, które odbywają się w hali
przy ul. Żużlowej 4 (sala treningowa
– parter), organizuje Stowarzyszenie
Sportowa Częstochowa. Mają one na
celu aktywizowanie i zachęcanie do
aktywnego spędzania wolnego czasu. Do wyboru są ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki
korekcyjnej (pierwsze zajęcia: 2

brzucha towarzyszyć mogą także osobom, które cierpią na nerwicę, depresję
czy zaburzenia behawioralne. Wiele
osób odczuwa dyskomfort i ból w stresujących dla nich sytuacjach.
Ból brzucha może również być jednym z objawów rzadkich, uwarunkowanych genetycznie chorób, między innymi
Wrodzonego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE). Jest to jednostka chorobowa
spowodowana niedoborem inhibitora C1
układu dopełniacza. Charakteryzuje się
napadami narastających obrzęków tkanki podskórnej, którym towarzyszą często
zaburzenia przewodu pokarmowego,
prowadzące do jego niedrożności.
Jak zdiagnozować przyczynę nawracającego bólu brzucha?
Przede wszystkim pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza specjalisty z zakresu gastroenterologii, który
zleci wykonanie badań. Rynek medyczny
oferuje nam-pacjentom bardzo wiele
możliwości, które ułatwiają trafne postawienie diagnozy, oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Zazwyczaj w pierwszej kolejności pacjent dostaje zalecenie
wykonania badań diagnostycznych
z krwi oraz kału w celu wykluczenia
ewentualnych chorób pasożytniczych
oraz oceny ogólnej kondycji organizmu.
W razie potrzeby lekarz może skierować
pacjenta także na badania endoskopowe, tj. kolonoskopia czy gastroskopia,
dzięki którym można z ogromną dokładnością obejrzeć śluzówkę jelita, przełyku, wykluczyć ewentualną chorobę wrzodową czy uchyłki. Odpowiednio wczesne

września), gry i zabawy ruchowe
(pierwsze zajęcia – 3 września), koszykówka (pierwsze zajęcia – 7 września) oraz piłka nożna (pierwsze zajęcia – 7 września). Różnorodność zajęć pozwala na wybranie tematyki,
która będzie interesująca dla danego uczestnika.
W akcji organizowanej cyklicznie
od 2013 roku wzięły już udział tysiące młodych ludzi. Większość z nich
rozpoczęło swoje przygody z różnymi dyscyplinami, które nierzadko
kontynuują do dziś – często w profesjonalnych klubach sportowych.
Po wakacjach wracają też bezpłatne
zajęcia rekreacyjne dla częstochowskich seniorów. Ich organizacją również zajmuje się Stowarzyszenie

Sportowa Częstochowa.
W ramach programu „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej!” można
wziąć udział w gimnastyce ogólnorozwojowej (poniedziałki, piątki:
godz. 10.45), zajęciach zumby, zdrowego kręgosłupa (poniedziałki, piątki: godz. 12.15, środy: godz. 13.15),
a także aquaerobiku (soboty:
godz. 15.00). Większość zajęć będzie
się odbywać w Hali Sportowej Częstochowa. Miejscem zajęć z aquaaerobiku będzie basen przy Szkole
Podstawowej nr 48 (ul. Schillera 5).
Dodatkowo, w październiku zaplanowane są Senioralia, a w listopadzie odbędą się wykłady tematyczne dla seniorów.
Katarzyna Gwara

wykonanie tych badań pozwala rozpoznać horoby nowotworowe przewodu
pokarmowego we wczesnym stadium.
Kolejną metodą diagnostyczną jest tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, które umożliwiają ocenę
struktur i narządów znajdujących się
w jamie brzusznej.
Co natomiast jeśli żadna
z powyższych metod diagnostycznych
nie umożliwi postawienia diagnozy?
Bóle brzucha mogą być jedną z dolegliwości świadczących o bardzo rzadkich chorobach, także o podłożu genetycznym. Jedną z nich jest właśnie Dziedziny Obrzęk Naczynioruchowy. Jest to
niezwykle rzadka choroba, charakteryzująca się zastojami płynów poza naczyniami krwionośnymi, co prowadzi do powstawania obrzęków, których głównym
objawem są bóle brzucha. W tym momencie badania kliniczne w kierunku pełnego poznania tej jednostki chorobowej
prowadzi niemieckie Centrum Badań Klinicznych Centogene. Badania są ogólnoświatowe a ich celem jest zgromadzenie
jak najwięcej informacji dotyczących warunków, w których rozwija się choroba,
tak by jeszcze lepiej zrozumieć jej podłoże i zwiększyć efektywność procesu leczenia. Aktualnie w Polsce jedynie kilka
ośrodków daje możliwość włączenia pacjentów do badań klinicznych – w Gdańsku, Warszawie i Częstochowie (w Częstochowie jest to Centrum Medyczne
AlfaMedica). Badanie jest bezpłatne
i proste do przeprowadzenia. Polega na
pobraniu próbki krwi, która następnie wy-

syłana jest do laboratorium ośrodka
badawczego CENTOGENE i tam badana.
Badanie kliniczne może okazać się szansą na postawienie diagnozy, a w rezultacie
podjęciem wczesnego leczenia i zasadniczą
poprawą komfortu życia pacjentów cierpiących na wrodzony obrzęk naczynioruchowy.

AKTUALNOŚCI
Od 1 września
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Aktorzy serialu M jak Miłość

W USC Kalska i Roznerski odsłonią
tylko
„zaczytaną ławeczkę”
kartą
W Urzędzie Stanu Cywilnego
(przy ul. Focha 19/21) przestanie działać punkt poboru opłaty skarbowej. Od 1 września będziemy mogli więc płacić wyłącznie kartą oraz zbliżeniowo
za pomocą telefonu.

Do płatności będą wykorzystywane terminale płatnicze znajdujące się w poszczególnych referatach.

Wpłat gotówkowych, bez dodatkowych opłat, można natomiast dokonywać w placówce Banku Handlowego Warszawa S. A. w budynku
Urzędu Miasta Częstochowy przy ul.
Śląskiej 11/13, we wszystkich placówkach Poczty Polskiej, wskazanych na stronie internetowej:
www.poczta-polska.pl
oraz u inkasentów poboru opłaty
skarbowej w następujących punktach:
u Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,
u kiosk w budynku Urzędu Miasta
Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5,
u PHU „MARZAH” Marian Zahotyniec przy ul. Dąbrowskiego 26,
„Abakus” s.c., ul. Legionów 90/100.
Katarzyna Gwara

Na Bulwarach Jurajskich przed Galerią
Jurajską stanie niezwykła „Zaczytana
Ławka”. To zapowiedź Wielkiej Zbiórki
Książek, która rusza 1 września. Wydarzeniu towarzyszyć będzie publiczne
czytanie książek. Lektorami będą aktorzy - Mikołaj Roznerski oraz Adrianna
Kalska! Początek o godzinie 10.30.

Przed Jurajską odsłonięta zostanie niezwykła „Zaczytana Ławka”, przy pomocy której będzie można ściągać nieodpłatnie audiobooki z
klasyką światowej literatury. Nietypowy „mebel”, zachęcający do sięgnięcia po książki, to
dzieło częstochowskiego artysty i surrealisty
Tomasza Sętowskiego.
Inspiracją do jego powstania była twórczość malarza. Podziwiając ławkę każdy będzie mógł sobie przypomnieć cytaty z książek
z dzieciństwa, powspominać młodość, a także
zastanowić się nad tym, jak dba o siebie i swoje otoczenie.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wielkie publiczne czytanie książek i bajek. Wezmą w nim
udział dwaj ambasadorzy akcji - znany aktor Mikołaj Roznerski oraz popularna aktorka Adrianna Kalska. Ambasadorzy zabiorą zgromadzonych
w świat wyobraźni i ulubionych bohaterów literackich, w tym w świat Słonia Elmera.
Organizator akcji w Galerii Jurajskiej, Fundacja Zaczytani.org, otworzy też specjalne
przedszkole, w którym dzieci będą mogły się
bawić, rysować i brać udział w grach edukacyjnych, podczas gdy ich rodzice i opiekunowie
odpoczną w strefie relaksu. Tam czekać będą
na nich wygodne miejsca siedzące i Zaczytana
Półka pełna książek.

5.

Częstochowa

Napadał na
przechodniów

Na podziwianie ławki mieszkańcy Częstochowy
będą mieli czas do 31 marca 2020 roku.
Ławki w kształcie otwartych książek cyklicznie pojawiają się w przestrzeni publicznej w całej Polsce. Na ulicach miast, w parkach czy w alejkach galerii handlowych
- wszędzie, gdzie staną wzbudzają zainteresowanie
i uśmiech przechodniów. Przekazują wyjątkowe i ciekawe
treści w niestandardowy i inspirujący sposób. Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Zaczytani.org.
- Zaczytane Ławki to nasze podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają Wielką Zbiórkę Książek i pomogli
nam już zebrać niemal 1.8 mln utworów. Zaangażowanie
i ofiarność mieszkańców miast pozwala nam otwierać setki nowych bibliotek w szpitalach. Mamy nadzieję, że nasze
meble sprawią, że przechodnie zatrzymają się na chwilkę
i.... poczytają książkę - mówi Katarzyna Nawrocka z Fundacji Zaczytani.org.
Sobotnie odsłonięcie ławki zainauguruje także w Częstochowie Wielką Zbiórkę Książek. Będzie ona trwać przez
cały wrzesień. Dzięki niej powstaną Zaczytane Biblioteki
w lokalnych szpitalach.
- Chcemy namówić mieszkańców do wspólnego dzieła,
jakim będzie stworzenie 10 szpitalnych bibliotek, które
powstaną w całości z księgozbiorów mieszańców regionu.
Ma to być niezwykły prezent dla małych i dorosłych pacjentów szpitali w regionie. Sobotnia akcja to zwiastun tego przedsięwzięcia, ale także zapowiedź dużego projektu,
który zachęca do czytania książek - mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.
Misją Fundacji Zaczytani.org jest promocja czytelnictwa
i pomoc małym pacjentom. W 2018 roku fundacja rozpoczęła również program bajkoterapii. Wolontariusze odwiedzają szpitale, czytają dzieciom
i wspólnie omawiają lektury. Inne działania Zaczytanych to m.in. otwieranie oddziałowych bibliotek w szpitalach w całej Polsce i coroczna Wielka Zbiórka Książek.
oprac. Katarzyna Gwara

18-latek, który jest podejrzany
między innymi o liczne rozboje
i kradzieże, spędzi najbliższe trzy
miesiące w areszcie. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie mu przez prokuratora kilku zarzutów.
Jak ustalili śledczy, młody mężczyzna
zaczepił na chodniku przypadkowego
przechodnia i poprosił o papierosa, po
czym przy użyciu narzędzia przypominającego broń groził mu, a następnie ukradł
jego plecaka. W tym samym dniu w podobny sposób dokonał jeszcze trzech
przestępstw. - Natychmiast podjęte działania przez patrolowców z jedynki pozwoliły zatrzymać sprawcę w bezpośrednim pościgu. Zabezpieczony przedmiot to
prawdopodobnie pistolet pneumatyczny
– mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z częstochowskiej policji.
Jak się okazało, to nie jedyne przewinienia, które ciążą na podejrzanym.
Podczas dalszych czynności kryminalni
ustalili, że mężczyzna na przełomie
marca i kwietnia dopuścił się jeszcze
trzech czynów.
Po przeanalizowaniu akt sprawy, prokurator z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ wystąpił z wnioskiem o
areszt wobec 18-latka. Sąd przychylił się
do niego i zadecydował o umieszczeniu
podejrzanego na najbliższe 3 miesiące za
kratkami.
Katarzyna Gwara

Ruszyło głosowanie

Metamorfoza Promenady
im. Czesława Niemena

Fot. Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str.1
Konieczna modernizacja
- Promenada im. Czesława Niemena to
ważne miejsce w Częstochowie – zaznacza
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Znane
chyba przez wszystkich, którzy z naszym
miastem są lub byli związani. To miejsce lubiane, bo kojarzące się z czasem wolnym:
spacerem, wycieczką rowerową, udziałem w
ciekawym koncercie. To przestrzeń spokojnego wypoczynku wśród miejskiej zieleni,
aktywnej rekreacji sportowej lub uczestnictwa w otwartej imprezie kulturalnej – wylicza. Częstochowianki i częstochowianie
często zgłaszają różne projekty dotyczące
jej dalszego zagospodarowania, m.in. w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki projektom mieszkańców niedawno zbudowano
tam minitężnię solankową, a wkrótce po-

wstanie grill park. Miasto chce ją jednak odmienić w większym stopniu - unowocześnić, ulepszyć i odmienić w sposób spójny,
uporządkowany i kompleksowy. Ważnym
powodem, aby wypracować przyszły kształt
promenady, jest konieczność stworzenia
tam nowej, bezpiecznej organizacji ruchu
rowerowego – takiej, która zapewni komfort
zarówno pieszym, jak i kierującym jednośladami. Jest to jednocześnie największe wyzwanie związane z tą inwestycją. Remontu
wymaga także część infrastruktury.
Dwie koncepcje
Projekt dotyczący stworzenia koncepcji
przebudowy promenady został przygotowany jako zadanie w ramach ubiegłorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego, które zgłosił
radny Łukasz Kot. W ten oto sposób powstały dwa bazowe warianty. Ich autorami są Wi-

told Rudecki i Paweł Niedzielski, projektanci
mający już na koncie m.in. projekt rewitalizacji innego bardzo popularnego w Częstochowie miejsca – Parku Wypoczynkowego Lisiniec, ze strefą wypoczynku „Adriatyk”. Pierwszy z nich zakłada m.in. likwidację istniejącego amfiteatru na rzecz poszerzonej strefy rekreacyjno-sportowej, stworzenie nowej fontanny z pergolą (w miejscu po byłej fontannie) i dodatkowego pasa zieleni rozdzielającego główny deptak. Drugi przewiduje np.
przebudowę i modernizację amfiteatru,
stworzenie ciągu wodnego wzdłuż głównego deptaka, swego rodzaju „sali lekcyjnej”
dla dzieci pod gołym niebem czy wodnego
placu zabaw (zamiast fontanny). Oba warianty łączy dbałość o atrakcyjne, nowoczesne
wykorzystanie istniejącej zieleni, konieczność „bezkolizyjnego” pogodzenia
ruchu pieszego i rowerowego
oraz lokalizację odpowiedniej
liczby toalet.

Ostateczny głos należy
do mieszkańców
- Promenada nie wymaga rewolucji, a jedynie odświeżenia i
uwspółcześnienia – podkreślają
projektanci. Projekty są tak naprawdę dopiero punktem wyjścia
i zaproszeniem do współdecydowania o przyszłości promenady.
Można na nie głosować na stronie internetowej:
www.promenada.czestochowa.pl
Można też zgłaszać własne

uwagi i pomysły dotyczące docelowego
kształtu popularnego deptaka. – Nie chcieliśmy dawać mieszkańcom gotowych rozwiązań, ale zaprosić ich do dyskusji. Dlatego też
przedstawione koncepcje nie są zamkniętymi
całościami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich
pomysłów, uwag, sugestii i zastrzeżeń. Liczymy, że częstochowianie wskażą, jakie mają
oczekiwania w stosunku do tego miejsca
i dzięki temu stanie się ono jeszcze bardziej
atrakcyjne wizualnie, funkcjonalne i bezpieczne – zaznaczają projektanci. Być może
finalny kształt promenady będzie połączeniem pewnych elementów obu wariantów.
Ostateczna wizja byłyby realizowanie sukcesywnie, rok po roku – w miarę możliwości budżetu Częstochowy.
Katarzyna Gwara

Fot. Katarzyna Gwara
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URODA

WIEŚCI Z GMIN
n Olsztyn

Święto Szlaku
Orlich Gniazd
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie zaprasza na Święto Szlaku Orlich Gniazd - Juromania. Wydarzenie odbędzie się w dniach
20-22 września.
W programie znalazły się między
innymi takie punkty, jak: zwiedzanie z
przewodnikiem wybranego odcinka
Szlaku Orlich Gniazd, przejażdżki wozem konnym, warsztaty i pokazy kulinarne, rekonstrukcja historyczna w
scenerii Zamku Olsztyn pt. „Kasper
Karliński - obrońca zamku olsztyńskiego” oraz występy dzieci i młodzieży.
Na Zamku w Olsztynie rozpocznie
się także Charytatywny Rajd Samo-

chodowy. Jest on skierowany do rodzin, które będą pokonywać własnymi
samochodami kolejne odcinki trasy,
zwiedzając atrakcje turystyczne.
W różnych punktach będą otrzymywać
pieczęcie na specjalnie wykonanej
karcie drogowej. Aby wziąć udział w
rajdzie należy wpłacić dobrowolną
kwotę datku na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz Polaków mieszkających na Wschodzie.

n Lelów

Festiwal kultury
polskiej
i żydowskiej
Już po raz siedemnasty w
Lelowie odbył się Festiwal
Kultury Polskiej i Żydowskiej.
Podczas trzydniowego „Święta
Ciulimu – Czulentu” nie zabrakło muzyki, tańca, tradycji, najróżniejszych potraw, a także regionalnej kultury polskiej
przede wszystkim z terenów
ziemi lelowskiej. Wydarzenie
tradycyjnie przyciągnęło tłumy.
Jakie są założenia festiwalu?
Przede wszystkim zaprezentowanie kultury żydowskiej i polskiej
(muzyki, tańca, potraw), integracja
obu społeczności oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Podczas pierwszego dnia festiwalu w
Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyła się projekcja filmu pt.
,,Walc z Baszirem”, którego reżyserem jest Ari Folman. Dyskusję
o filmie, jak co roku, poprowadził
znawca tematyki żydowskiej dr
Maciej Stroiński z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wszyscy uczestnicy mogli także obejrzeć wystawę
zdjęć fotografa Dariusza Gawrońskiego „Chasydzi w Lelowie”.
Drugi dzień upłynął pod znakiem występów artystycznych. Na
scenie zaprezentowali się między
innymi zespół folklorystyczny Ziemi Lelowskiej, zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie,
Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra
Dęta działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Lelowie przy
wsparciu Reprezentacyjnej Orkiestry Tempo z Iwanowic, a także
prawdopodobnie najbardziej rockowy zespół coverowy LATAJĄCE
TALERZE. Gwiazdą wieczoru był
natomiast zespół Wilki.
Trzeci dzień festiwalu został
poświęcony kulturze żydowskiej.
Na początku miało miejsce uroczyste zapalenie menory przez
przedstawicieli społeczności polskiej i żydowskiej. W tym roku na
obchody lelowskiego festiwalu
przyjechał do Lelowa Menashe Lifshitz z Fundacji Chasydów Leżajsk Polska. Na scenie zaprezentowały się zespoły działające w
Gminnym Ośrodku Kultury w Lelo-

wie. Solistka, Weronika Glinka wykonała kilka utworów żydowskich,
a po niej na scenie zaprezentowała się Agnieszka Skowrońska, która przy akompaniamencie fortepianu również zaśpiewała pieśni
żydowskie. Następnie zespół instrumentalny Ogniki wykonał
krótki koncert utworów klezmerskich. Zaprezentowali się także
uczestnicy warsztatów tańca żydowskiego, które odbywały się w
wakacje w domu kultury. Później
odbył się koncert zespołu ETNOS
ENSEMBLE. To zespół muzyczny
wykonujący autorskie kompozycje
inspirowane wpływami etnicznymi z całego świata oraz muzykę
bałkańską, polską i żydowską. Nie
zabrakło też warsztatów tańca żydowskiego oraz wycinanki żydowskiej. Można było również obejrzeć wystawę Grzegorza Dudały.
Na zakończenie na lelowskiej scenie zaprezentowała Izabela Szafrańska z zespołem. Wykonali oni
przepiękny koncert pieśni i piosenek żydowskich, zatytułowany „Żydowska ulica”.
W trakcie trzydniowej imprezy
każdy mógł spróbować przysmaków kuchni regionalnej i żydowskiej - ciulimu i czulentu lelowskiego promujących festiwal,
a pełnoletni uczestnicy skosztować koszernych wódek gatunkowych firmy Nisskosher z Bielska-Białej. Ciekawą propozycją była
także możliwość zwiedzania synagogi i ohelu.
Organizatorami imprezy byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Gmina Lelów, Lelowskie Towarzystwo Historyczno - Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego.
Partnerami byli: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacja Rodziny Nissenbaumóworaz
Keraniss. Patronat honorowy nad
tegorocznym festiwalem objęli:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek,
Marszałek Województwa Śląskiego - Jakub Chełstowski oraz Starosta Częstochowski - Krzysztof
Smela.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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7.

n Biskupice

Połączyć Biskupice
i Choroń
Połączenie drogowe i rowerowe między Biskupicami i Choroniem czyli gminami Olsztyn
i Poraj było tematem spotkania starosty częstochowskiego, Krzysztofa Smeli, starosty
myszkowskiego, Piotra Kołodziejczyka oraz
wójtów gmin Poraj i Olsztyn.
Spotkanie obyło się w Urzędzie Gminy Olsztyn. To
już kolejne rozmowy wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych Choronia i Biskupic.
Miejscowości te mają wspólny cmentarz i należą do
jednej parafii. Komunikacyjnie byłby to znaczący
skrót, a turystycznie - umożliwienie rowerzystom dojazdu wręcz z Częstochowy przez Olsztyn do Poraja. Ponieważ ta 2.5-kilometrowa droga łączyłaby dwie

gminy, ale także dwa powiaty, razem z panią wójt
gminy Poraj, Katarzyną Kazimierczak proponujemy
starostwom współfinansowanie inwestycji. Gdybyśmy pozyskali na nią 50 procent dofinansowania z
funduszy zewnętrznych np. z Funduszu Dróg Samorządowych to każdy z nas musiałby dołożyć tylko 12,5
procent wartości. A więc wszystkim to się powinno
opłacać – mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.– Zyskalibyśmy szlak komunikacyjny i turystyczny.
Na zaproszenie starosty częstochowskiego
Krzysztofa Smeli, wójt Kucharski wziął udział w
części posiedzenia zarządu powiatu poświęconej
temu tematowi. Uzyskał zapewnienie, że starostwo
na obecnym etapie będzie partycypowało w kosztach opracowania koncepcji przebiegu drogi.

n Lelów

Pierwszy etap prac
ku końcowi

W fazę końcową wchodzą prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni
ścieków w gminie Lelów.

Zgodnie z umową z wykonawcą - firmą Metabex Robert Cieśla, ul Diamentowa 5, 26-026 Morawica - inwestycja powinna być zakończona do
31 października. Wszystko wskazuje jednak na
to, że zadanie zostanie ukończone przed terminem i do końca września wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie
1 999 999,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki pomostowej w kwocie 1 445 394,80 zł ( na pokrycie bieżących zobowiązań), pożyczki preferencyjnej w kwocie
1 300 368,45 zł oraz umorzeń dwóch pożyczek
w łącznej kwocie 158 570,82 zł , (24667,00 zł +
133903,82 zł). Planowany udział środków własnych to 424 752,11zł.
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Jedyny w tej części regionu

Nowoczesny salon z obuwiem w Galerii Jurajskiej
W Galerii Jurajskiej powstanie pierwszy w tej części województwa śląskiego stacjonarny
sklep eobuwie. Właściciel galerii właśnie podpisał umowę
najmu z dynamicznie rozwijającą się w Polsce siecią. Jak zapowiadają
przedstawiciele
eobuwie.pl, dzięki nowatorskiemu podejściu do sprzedaży,
klienci będą mieli od ręki dostęp do aż 50 tys. produktów
sklepu! Otwarcie zaplanowano
na IV kwartał tego roku.
Jesienią klienci Galerii Jurajskiej
znajdą w jeszcze szerszą ofertę butów i dodatków. Wszystko za sprawą
umowy, jaką właśnie podpisał dział
leasingu. Nowym najemcom największej w Częstochowie galerii będzie eobuwie.pl. Marka w Jurajskiej

otworzy swój pierwszy stacjonarny
sklep w tej części regionu. Zajmie on
powierzchnię 947 m kw.

Co w nim znajdziemy?
- W salonie w Galerii Jurajskiej
chcemy zaoferować wszystkie
sprawdzone rozwiązania, które
wdrożyliśmy w dotychczasowych
sklepach eobuwie.pl. Do dyspozycji
klientów, poza kilkudziesięcioma tabletami ze specjalnymi aplikacjami
do zamawiania butów i systemem
digital signage, będą też usługi click
& collect oraz esize.me - mówi Konrad Jezierski, dyrektor ds. retail
eobuwie.pl - Pierwsza z nich pozwala internetowo zamówić produkty,
aby następnie komfortowo przymierzyć je w salonie. Z kolei esize.me to
przełomowe rozwiązanie, które pomaga dobrać buty w oparciu o skan
3D stóp. Specjalny skaner najpierw

w kilka sekund wykonuje trójwymiarowy model naszych stóp, a następnie porównuje go ze skanami
wszystkich butów znajdujących się
w ofercie sklepu, pochodzących od
dowolnej marki - dodaje.
Jak zapowiadają przedstawiciele
eobuwie.pl, dzięki nowatorskiemu
podejściu do sprzedaży, klienci
Jurajskiej będą mieli od ręki dostęp
do aż 50 tys. produktów sklepu!
- To pierwszy tak nowoczesny sklep
w Galerii Jurajskiej, w którym na szeroką skalę wykorzystywana jest idea
omnichannel - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii
Jurajskiej.
- Dzięki otwarciu nasi klienci zyskają dostęp do niezwykle szerokiej
oferty, ale także do unikalnej na polskim rynku technologii, która ułatwia robienie zakupów, ale także zaciekawia klienta. Jestem przekonana, że to podejście do sprzedaży
spotka się z dużym zainteresowaniem naszych klientów, tym bardziej,
że sklepy z butami należą do grona
najchętniej wybieranych w ofercie
Jurajskiej - dodaje.
To ostatnie jest pewne, bo sklep
stacjonarny eobuwie.pl nie jest debiutem marki w Galerii Jurajskiej, a
sama marka jest doskonale znana

klientom. Brand od roku ma w centrum handlowym punkt esize.me.
Na miejscu oprócz wykonania skanu
3D stopy, można także skorzystać ze
specjalnych tabletów i kupić buty
w sklepie on-line oraz zamówić dostawę do domu.
- Nowy sklep w znaczący sposób
poszerza naszą ofertę butów i dodatków. Klienci zyskują dostęp nie
tylko do niezwykle szerokiej oferty,
ale także do marek, dotąd niedostępnych w ofercie Galerii Jurajskiej.
Tym samym mamy możliwość zaoferowania naszym klientom najszerszej oferty tego segmentu w tej części województwa śląskiego - mówi
Borecka-Suda.
Ta oferta, oprócz eobuwie.pl,
obejmuje dziś aż 12 sklepów, wśród
nich są m.in. Deichmann, CCC, Ecco,
Kazar, Ryłko, Ochnik, Gino Rossi, Wittchen, Wojas. Oferta butów dostępna
jest także w 8 sklepach sportowych,
m.in. Adidas, 4F, Nike, New Balance,
Puma, Intersport czy Sizeer.
- Topowe marki obuwnicze od lat
chętnie lokują u nas swoje sklepy.
Do galerii przyciąga zarówno jest
modowy profil, jak również atrakcyjny rynek, na którym działamy.
Nie bez znaczenia jest także potencjał samej galerii. Centrum handlo-

we od 10 lat notuje nieprzerwanie
wzrost liczby klientów. Rosną także
obroty najemców, także w segmencie modowym, sportowym oraz
obuwia i galanterii - wylicza Borecka - Suda.
Ten potencjał przyciąga. Dostrzegła go także marka eobuwie.pl.
- Jesteśmy obecni już w kilkunastu
miastach w Polsce, w popularnych
galeriach handlowych, ponieważ
chcemy być jak najbliżej naszych
klientów. Wybieramy renomowane
obiekty, które nierzadko stają się
nowymi centrami miast. Miejscami,
w których mieszkańcy i przyjezdni
lubią spędzać czas wolny i robić zakupy, ponieważ mają pewność, że
świadczone usługi i jakość sprzedawanych towarów są na najwyższym
poziomie - mówi Konrad Jezierski.
- Galeria Jurajska spełnia wszystkie te założenia i stąd nasza obecność tutaj. Częstochowa od dłuższego czasu była na liście miast,
w których chcieliśmy dotrzeć bezpośrednio do naszych klientów,
także tym bardziej cieszymy się, że
się udało i już niebawem będziemy
mogli przedstawić mieszkańcom
naszą ofertę - dodaje przedstawiciel eobuwie.pl.
Oprac. Katarzyna Gwara
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Menu na przyjęcia
Jak skomponować?

Niezależnie od tego, czy
urządzamy wesele, urodziny
lub inną uroczystość, jedzenie dla zaproszonych gości
jest podstawową kwestią,
nad którą powinniśmy się
zastanowić. O czym warto
pomyśleć, wybierając menu? Podpowiadamy.

Wybór menu może nam się wydawać całkiem prostą sprawą, ale
ostatecznie może też sprawić kłopot - zwłaszcza, jeżeli nigdy wcześniej nie organizowaliśmy przyjęcia dla większej ilości osób. Warto zawsze zdać się na sugestie
i propozycje kucharza lub firmy
kateringowej, z której usług korzystamy. Są oni specjalistami w
swojej dziedzinie i z pewnością
będą w stanie podpowiedzieć
nam, na co najchętniej decydują
się klienci i dlaczego.
Zanim wybierzemy się na spotkanie w celu ustalenia menu, najlepiej wcześniej zastanowić się i
przygotować, aby wiedzieć, o co zapytać i zapisać swoje życzenia na
specjalnej kartce. Kucharz przedstawi nam różne warianty gotowego menu w różnych przedziałach
cenowych. Zapewne znajdą się w
nich znane potrawy, które zadowolą każdego gościa. Nigdy nie mamy
pewności, czy postawienie na egzotyczne potrawy, jest słusznym

pomysłem. Istnieje wtedy ryzyko,
że takie jedzenie przypadnie do
gustu jedynie nielicznym. Powinniśmy zatem dobrze wyważyć, co
chcemy, aby zostało zaserwowane
na stołach. Niekoniecznie uda nam
się zadowolić każde podniebienie,
ale możemy sprawić, że menu
przypadnie do gustu większości - o,
ile będzie zachowawcze i przemyślane. Pamiętajmy, że gotowe oferty możemy modyfikować. Jeżeli kucharz przedstawia nam program
i znajduje się w nim coś, czego zdecydowanie nie chcemy, śmiało możemy to zaznaczyć. Wtedy możemy
zrezygnować z konkretnej pozycji
lub wymienić ją na inną. Nie powinno być także problemu z dołożeniem jakiejś potrawy na listę.
Jeżeli chcemy ułożyć menu od
podstaw, zacznijmy od dania głównego. Najczęściej jest to potrawa
mięsna. Ustalając, że ma właśnie
taka być, zastanówmy się nad odpowiednimi dodatkami - według
uznania. Gdy uznamy, że obiad jest
bardzo sycący, warto postawić na
lekki deser, zamiast przystawki. Jeśli natomiast danie jest dość lekkie, dobierzemy solidniejszą przystawkę, a także deser o większej
kaloryczności. Możemy także
zwiększyć liczbę dodatków.
Przy układaniu menu ważne jest
to, aby zachować odpowiednią harmonię. Nie sugerujemy się liczbą
dań, ale ich dopasowaniem oras
zgodnością. Nie decydujmy się na

same lekkie lub tylko ciężkie dania.
Spróbujmy to odpowiednio wyważyć. Chcemy, aby została podana
zupa? Po niej zaplanujmy lekkie
danie - na przykład rybne. Wtedy
deser będzie dla gości bardziej
pożywny. Dopiero później wybierzmy sycące danie mięsne. Zachowajmy zasadę danie lekkie, następnie danie nieco cięższe. Zadbajmy również o to, aby oprócz

wewnętrznego zharmonizowania,
nasz jadłospis odznaczał się różnorodnością. Chodzi o to, aby na
przykład nie podawać w czasie
jednego posiłku dwóch dań rybnych lub dwóch dań mięsnych. Ta
zasada dotyczy również wszelkich
dodatkowych. Do ryby wybieramy
ryż? Do dania mięsnego powinniśmy wybrać coś innego - ziemniaki, bądź frytki. Powtarzalność do-

datków nie jest w dobrym guście.
Jeżeli chcemy na stole krem z pieczarek, nie wybierajmy już ich jako
dodatek to dania mięsnego. To
proste zasady, których powinniśmy
się trzymać. Nie patrzymy na potrawę jako indywidualne danie.
Pamiętajmy, aby pasowała do całego tła menu. Wtedy wszystko powinno nam się udać.
Paula Nogaj
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Rasy Rodzime – pasja, jakość, tradycja

Poprzednie pokolenia zostawiły
nam w spadku ogromne bogactwo i
różnorodność zasobów genetycznych zwierząt. W ciągu 12 tys. lat od
rozpoczęcia procesu udomowienia,
pasterze, rolnicy i hodowcy stworzyli
ponad 7 tys. ras zwierząt gospodarskich, które towarzyszyły naszym
przodkom w zróżnicowanych klimatycznie terenach i ekosystemach, potwierdzając swoje wielkie zdolności
adaptacyjne.

Fot. dr inż. Marta Pasternak

Obecnie w obliczu rosnących potrzeb ludności, zmian w popycie na artykuły konsumpcyjne oraz wielkiego
wyzwania, jakim są zmiany klimatyczne i nowe, pojawiające się choroby,
jeszcze raz musimy się odwołać do
zdolności adaptacyjnych i potencjału
ras rodzimych. Różnorodność genetyczna jest jednak narażona na wiele
zagrożeń. Najważniejszym z nich, z
powodu ekspansji przemysłowych
metod produkcji, jest marginalizacja
tradycyjnych systemów produkcji
i związanych z nimi rasami lokalnymi
o unikalnych kombinacjach genów.
Naturalne zasoby, jakie Polska posiada, uznaje się za jedne z najbogatszych w Europie. Centralne położenie
naszego kraju na kontynencie europejskim owocuje zróżnicowaniem
warunków naturalnych i klimatycznych oraz różnorodnością krajobrazu,
a w konsekwencji różnorodnością gatunków roślinnych i zwierzęcych.
Struktura polskiego rolnictwa
o średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rodzinnych,
wynosząca ok. 10 ha, sprzyja tradycyjnym modelom prowadzenia gospodarstw. Polska jest jednym z krajów,
zwracających dużą uwagę na ochronę zasobów genetycznych zwierząt
gospodarskich. Już od lat 80. XX wieku utrzymywanie cennych zasobów
genetycznych zwierząt wspierane było z budżetu resortu rolnictwa poprzez dotacje do stad zachowawczych (zagrożone populacje ras rodzimych) oraz stad tzw. rezerwy genetycznej (cenny materiał genetyczny z
importu). Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, dopłaty do hodowli ras rodzimych, objętych programami ochrony, ujęto w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2017 r. w progra-

Fot. dr inż. Marta Pasternak

mach ochrony uczestniczyły łącznie
83 rasy/odmiany/linie, w tym 43, należące do gatunków ssaków, 35 – ptaków domowych i 5 linii pszczół. Zwierzęta te (100,906 samic) utrzymyw były w 3331 gospodarstwach, z którymi
na bieżąco współpracują pracownicy
Instytutu Zootechniki PIB, odpowiedzialni za realizację programów
ochrony poszczególnych ras.
Przedstawione dane, pozwalają na
refleksje, jak ogromny postęp zrobiliśmy w kraju na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu (lata 2000-2018)
w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt, uczestniczących w
programach ochrony. Dlatego też tak
ważnym jest optymalne wykorzystanie zasobów ras rodzimych, dobrze
przystosowanych do tradycyjnych warunków utrzymania i żywienia, do pozyskiwania produktów o wysokiej jakości i jakości dietetycznej. Przeprowadzone badania w wielu europejskich i światowych ośrodkach naukowych wskazują, że surowce i przetworzone produkty, pozyskiwane od rodzimych ras zwierząt, żywionych w sposób tradycyjny, charakteryzują się korzystniejszymi parametrami do przetwórstwa i jednocześnie wyższą zawartością substancji biologicznie
czynnych, pozytywnie wpływających
na zdrowie człowieka. Potwierdziły to
również badania, przeprowadzone
w Polsce, w ramach projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”, finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Dotychczasowe badania mleka, pozyskiwanego
od bydła ras rodzimych, prowadzone
przez zespoły Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wskazują, że charakteryzuje się ono wyższą zawartością
substancji biologicznie czynnych i ma
bardzo dobre predyspozycje do przetwórstwa. Mleko od krów ras lokalnych charakteryzowało się istotnie
większym udziałem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) w

ten fakt z tradycyjnym systemem żywienia bydła tych ras (wypas pastwiskowy), a w przypadku bydła polskiego czerwonego również z odmiennym
pochodzeniem filogenetycznym, co
wyróżnia je pod względem przydatności mleka do produkcji serowarskiej.
Bydło rasy polskiej czerwonej jest bowiem zaliczane do małego dzikiego
bydła brachycerycznego (krótkorogiego). Krajowe wyniki badań, prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym

kur zielononóżek i żółtonóżek kuropatwianych, coraz chętniej utrzymywanych przez małe gospodarstwa. Mleko krowy polskiej czerwonej wykorzystuje między innymi Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej, specjalizująca
się w produkcji serów dojrzewających
typu holenderskiego oraz twarogów.
Surowiec do produkcji tych wyrobów
pozyskiwany jest od krów wypasanych na górskich pastwiskach. Z mięsa świń rasy złotnickiej (pstrej i białej)

w Lublinie, wskazują również na dobrą
jakość mięsa bydła ras rodzimych, w
tym wysoką zawartość składników
mineralnych i korzystny profil kwasów
tłuszczowych. Ponadto, w wielu badaniach wykazano, że mięso uzyskane
ze zwierząt, utrzymywanych w systemie tradycyjnym, opartym o maksymalne wykorzystanie pastwisk, charakteryzuje się korzystniejszą proporcją kwasów n-6/n-3, wyższą zawartością pożądanych kwasów tłuszczo-

oraz rasy puławskiej są wytwarzane
doskonałe wędliny tradycyjne w Wielkopolsce, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Do prawdziwych rarytasów należą sery owcze,
kozie i mieszane, a wśród nich sery
wędzone tradycyjnie.
Wysoka jakość produktów regionalnych to również stosowanie tradycyjnych metod produkcji i konserwacji. Przeprowadzona przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu

wych PUFA (zwłaszcza z rodziny n-3).
Surowce, pochodzące od zwierząt ras
rodzimych, służą do produkcji najlepszych jakościowo produktów tradycyjnych i lokalnych. Z mięsa gęsi pomorskiej jest wyrabiana wyjątkowa kaszubska okrasa, pierśniki dębogórskie i kujawskie półgęski. Konsument
poszukuje jagnięciny podhalańskiej i
beskidzkiej, mięsa z owcy świniarki
czy wrzosówki. Dużą popularnością
wśród konsumentów cieszą się jaja

Rolniczego w Krakowie analiza produktów tradycyjnych, pochodzenia
zwierzęcego z różnych rejonów Polski, wyprodukowanych z surowców,
pochodzących od ras rodzimych: wędliny z mięsa świni puławskiej i złotnickiej, bydła simentalskiego, białogrzbietego i polskiej czerwonej, sery
wędzone z mleka krów rasy polskiej
czerwonej i simentalskiej, sery z mleka owczego i koziego, wskazuje, że
produkty te charakteryzują się wyso-

Fot. dr inż. Marta Pasternak
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Oscypek i redykołka, fot. DUKLAS +

porównaniu z mlekiem krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (od
+1,29% – białogrzbieta do +2,32% –
polska czerwona). Podobne zależności stwierdzono również dla udziału
CLA, przy czym w przypadku mleka
krów rasy polskiej czerwonej, stwierdzono prawie 7-krotnie wyższy jego
udział w porównaniu z mlekiem krów
rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.
Mleko krów ras lokalnych, szczególnie polskiej czerwonej, charakteryzowało się korzystnymi parametrami do
produkcji serów, tzn. istotnie krótszym czasem krzepnięcia pod wpływem podpuszczki (3:09 min) oraz wysoką zawartością białka (3,61%),
w tym kazeiny (2,68%). Autorzy wiążą

ką jakością i bezpieczeństwem,
szczególnie pod względem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (spełniają wymagania rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1327/2014). Produkty te
zasługują na rekomendację jako produkty tradycyjne, wysokiej jakości,
o niepowtarzalnym smaku.
Z uwagi na te cenne właściwości
surowców i produktów ras lokalnych
w wielu krajach europejskich czynione są starania w kierunku promocji
ras rodzimych poprzez certyfikację
produktów tych ras specjalnymi znakami jakości. W ramach projektu „Kie-

Wędliny długodojrzewające ZM Jasiołka, Dukla, Podkarpackie

runki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”, Instytut Zootechniki
PIB opracował program certyfikacji
znakiem marki „Rasa Rodzima”. Opracowywany system wykorzystania
znaku nie jest systemem jakości, w
rozumieniu regulacji UE, ale spełnia
podobne wymogi. W założeniu znak
ten będzie promować na rynkach lokalnych produkty konkretnej polskiej
rasy rodzimej, utrzymywanej w tradycyjnych (naturalnych) systemach
utrzymania i żywienia.
Głównym celem wykorzystywania
znaku dla producentów ras rodzimych
jest upowszechnienie i podniesienie
świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia ras rodzimych, jako ważnej części naszego dziedzictwa narodowego. Poprzez promocję
produktu ras rodzimych, podkreślamy
znaczenie polskich ras rodzimych, ich
wartość historyczną, społeczno-kulturową, rolę, jaką odgrywają w odnowie
środowiska i krajobrazu oraz nieoceniony potencjał, jaki stanowi ich zasób
genetyczny. Równocześnie, poprzez
nowy znak, wskazujemy produkty o
wyższej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Będzie on mógł być zastosowany do wszystkich rodzajów produktów (tusze, mięso i jego przetwory,
mleko i jego przetwory, jaja, miód, wełna, skóry, itp.) od zwierząt, objętych,
koordynowanymi przez Instytut Programami Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Należy
również zaznaczyć, że znak jest kompatybilny z innymi znakami jakości.
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31 sierpnia – 1 września

Częstochowa
rolniczą stolicą Polski

Już po raz 28. Częstochowa stanie się rolniczą stolicą Polski. A wszystko to za sprawą kolejnej edycji Krajowej Wystawy Rolniczej organizowanej pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzej Dudy. Można będzie degustować wiejskie przysmaki,
śląskie specjały, kupić ludowe rękodzieło i zetknąć się ze sztuką inspirowaną przez
polską wieś. Tradycyjnie zostaną zaprezentowane maszyny rolnicze, także te zabytkowe. Nie zabraknie wystawy drobnego inwentarza, promocji turystyki wiejskiej czy rolnictwa ekologicznego. Krótko mówiąc, w alejach będzie smacznie, swojsko, wesoło i
folklorystycznie.
Krajowa Wystawa Rolnicza w
Częstochowie, towarzysząca ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze, to jedna z
największych w kraju imprez wystawienniczo-targowych. Każdego
roku Wystawie towarzyszy znakomita frekwencja. Wśród wystawców są wiodący producenci maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, materiałów
siennych, sadzeniowych, a także
pasz i nawozów. Inauguracja Krajowej Wystawy Rolniczej odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia.
- Rokrocznie zwiększamy liczbę
wystawców - podkreśla Marek

Dziubek,
dyrektor Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Częstochowie. - W tym roku będzie ich ponad 400. Stoiska wystawowe tradycyjnie będą zlokalizowane w II i III alei NMP oraz
alei Sienkiewicza. Będzie można
więc skosztować regionalnych
potraw, a także przyjrzeć się sztuce ludowej. Szczególnie zachęcam do odwiedzenia wystawców,
którzy sprzedają miód. Będzie
można popróbować różne smaki i
idealnie trafić w swój gust. Nie
zabraknie też stoiska Ministerstwa Rolnictwa oraz wszelkich instytucji, które podlegają resortowi. W pobliżu zlokalizowany będzie namiot Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Krótko mówiąc, chcemy

pokazać, co wieś może zaproponować mieszkańcom miast. To
przecież nie tylko produkty role,
ale również urządzenia służące do
ich produkcji, a także agroturystyka, czyli wypoczynek na łonie natury – dodaje. Poza tym pojawią

się również reprezentantki Kół
Wiejskich. Nie zabraknie też
atrakcji, które ucieszą szczególnie
dzieci – tradycyjnie będzie wystawa futerkowych i małych zwierząt, a także maszyn rolniczych.
- W przyszłym roku natomiast
chcielibyśmy iść o krok dalej i
zorganizować wystawę zwierząt
hodowlanych, przede wszystkim
bydła opasowego, owiec i kóz. Nie
chcemy ich jednak wprowadzać
do centrum miasta. Jest pomysł,
aby wystawę zorganizować na tyłach Jasnej Góry. Staramy się uzyskać przychylność Ojców Paulinów dla tej koncepcji. Mamy nadzieję, że te plany uda się zrealizować – uchyla rąbka tajemnicy
Marek Dziubek.
Poza tym oprócz tradycyjnej
wystawy na Jasnej Górze odbędzie się konferencja i koncert.
- Głównym elementem będzie
występ w bazylice jasnogórskiej
Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze
– dodaje.

Tradycyjnie
w niedzielę,
1 września odbędzie się msza
święta na błoniach jasnogórskich.
Biorą w niej udział najwyżsi do-

stojnicy państwowi, przedstawiciele administracji samorządowej,
organizacji rolniczych, a także
parlamentarzyści. - Przy tej okazji
przedstawiciele władzy odwiedzają też Krajową Wystawę Rolniczą. Mamy nadzieję, że nie inaczej
będzie i w tym roku. Swoją obecność zarówno na konferencji, jak i
na mszy zapowiedzieli Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, jak i szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska - dodaje Marek Dziubek.
XXVIII Krajowej Wystawie Rolniczej tradycyjnie towarzyszyć będą
Dni Europejskiej Kultury Ludowej.
Niewykluczone, że w najbliższych latach Krajowa Wystawa
Rolnicza przekształcona zostanie
w wystawę międzynarodową.
- Chciałbym, aby Krajowa Wystawa w niedługim czasie stała się
wystawą międzynarodową. To
uzasadnione, bo przecież w ramach pielgrzymek do Częstochowy przybywają osoby z najodleglejszych zakątków świata. Chcielibyśmy więc zachęcić międzynarodowych wystawców do zaprezentowania swoich produktów –
podsumowuje Marek Dziubek.
Organizatorem Wystawy jest
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, współorganizatorem - Urząd Miasta Częstochowy.
Katarzyna Gwara

Zmiany w organizacji ruchu
Od piątku do niedzieli w Częstochowie obchodzone będą Ogólnopolskie
Dożynki Jasnogórskie, XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej w Częstochowie. Wydarzenia spowodują konieczność
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.
l Od najbliższego piątku, od godz. 8:00 do niedzieli godz. 22:00 zamknięte
dla ruchu kołowego będą obie jezdnie III al. Najświętszej Maryi Panny
i ul. Kossak-Szczuckiej.
l Od 30 sierpnia, od godziny 17:00 do 1 września br. do godziny 22:00, wyłączony z ruchu kołowego zostanie lewy pas ruchu na ul. Dąbrowskiego
i ul. Nowowiejskiego oraz ul. Śląskiej i ul. Kilińskiego, na odcinkach przyległych do placu Biegańskiego.
l Część Wystawy znajdzie się na początku al. H. Sienkiewicza, a na odcinku II
al. NMP od placu Biegańskiego do al. Kościuszki, w pasażu środkowym,
znajdzie się kiermasz handlowy.
l Postój taxi nie będzie funkcjonował po obu stronach III al. Najświętszej
Maryi Panny.
l Trasy autobusów MPK pozostaną bez zmian.
Na ulicach centrum miasta w otoczeniu terenu „Ogólnopolskich Dożynek
Jasnogórskich” od piątku do niedzieli należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu.
Przy tej okazji informujemy, że w związku z pielgrzymką rolników, miasto,

jak zawsze, przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe oraz drogi ewakuacji. Nad bezpieczeństwem pątników i mieszkańców czuwać będą policjanci i fukcjonariusze straży miejskiej.
Z kolei strażacy będą do dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowani do likwidacji ewentualnych zagrożeń stosowanie do sytuacji.
W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 i w Miejskim Szpitalu
Zespolonym przy ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
l telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: 34 370 21 70, 34 370 22 70
l telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3: 34 370 26 40, 34 37026-41
Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:
l telefony: 34 3785101 (102); fax 34 378103
Stanowisko Kierowania Policji
l telefony: 34 369 12 41;
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
l telefony: 997, 34 3691255, 34 3691266, fax: 34 3691244
Punkt informacyjny Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
l telefony: 609910 960

Oprac. Katarzyna Gwara
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Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze

Zdj. Urząd Miasta Częstochowy

Dokończenie ze str. 1
Liczba oczekujących na przydział mieszkania jest ogromna. Dla
wielu rodzin jest to bowiem w tej
chwili jedyna szansa na własne „M”.
Czekają na nie także osoby z wyrokami eksmisyjnymi. Niestety
ogromna liczba zainteresowanych
to nie jedyny minus - na przydział
trzeba czekać średnio dwanaście
lat! Wiadomość dotycząca budowy
nowego bloku komunalnego ucieszyła więc wielu oczekujących. W ramach inwestycji powstał czterokondygnacyjny blok. W trzech klatkach
schodowych zmieściło się 65 mieszkań komunalnych (w tym dwa chronione), z czego 34 to mieszkania
jednopokojowe, a 31 dwupokojowe,
o powierzchni od 37 do 51 m kw.
Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
pochodzi z miejskiej sieci ciepłowniczej – wymiennikownia znajduje się
w budynku.
W budynku są też m.in. trzy wózkownie-rowerownie. Zagospodarowany został także teren wokół budynku. Zasadzono nowe krzewy liściaste i iglaste. Z kolei starsze drzewa rosnące m.in. wzdłuż ul. Pułaskiego będą stanowić naturalne zacienienie bloku od strony zachodniej.
Są też nowe trawniki, ławki z oparciem oraz okrągłe, betonowe kosze
na śmieci. Przed blokiem pojawiły
się dwa zjazdy indywidualne i 61
miejsc postojowych (w tym dla kierowców niepełnosprawnych). Wykonane zostało też nowe oświetlenie
uliczne. Pomiędzy budynkiem a parkingami, po stronie południowej zlokalizowana została pochylnia dla

osób niepełnosprawnych. Wzdłuż
bloku powstała z kolei droga dojazdowa, która będzie jednocześnie
łącznikiem ul. Focha z ul. Sobieskiego. W pobliżu znajduje się też plac
gospodarczy z przeznaczeniem na
trzepak oraz wiata śmietnikowa, która pomieści sześć kontenerów.
W budynku zamieszkają w sumie
63 rodziny. Przeprowadzą się z
mieszkań przeważnie opalanych
węglem lub bardzo małych lokali
komunalnych z instalacją co. Swoje
dotychczasowe lokale pozostawią
do dyspozycji Urzędu Miasta, który
wykorzysta je w większości jako lokale socjalne. Dwa mieszkania mające status chronionych są już w
administracji MOPS i będą przeznaczone dla osób potrzebujących, korzystających z pomocy społecznej.
Tuż po uzyskaniu przez miasto
zgody na użytkowanie budynku,
pierwsi lokatorzy odebrali z rąk
prezydenta klucze do swoich
mieszkań. A co z pozostałymi? - Administrator zasobów komunalnych
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
TBS - prowadzi jeszcze procedury
związane z przejęciem budynku i
uruchomieniem wszystkich mediów, ale większość lokatorów odebrało już w Biurze Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych UM
przydziały, a do końca tygodnia odbierze od ZGM także klucze – informuje biuro prasowe magistratu.
Inwestycja pochłonęła 8,2 mln
zł. Miasto zdobyło jednak na nią
2,6 mln zł dofinansowania z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Katarzyna Gwara

W 2017 roku w Częstochowie oddano do użytku nowy
blok z 32 mieszkaniami przy
ul. Pułaskiego oraz 12 nowych
mieszkań w zaadaptowanym
budynku przy ul. Kiedrzyńskiej,
a w ubiegłym roku ZGM TBS
oddał do użytku 24 mieszkania
w bloku czynszowym.

Zdj. Urząd Miasta Częstochowy

Realizacją wartej ponad
8,2 mln zł inwestycji zajęło się
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Kompleksowe wykonanie
stanu surowego i wykończenie
budynku ,,pod klucz” – firma
,,KABIS” z Częstochowy. Pozostali podwykonawcy to również częstochowskie firmy, m.in. Mawer,
Hydrogaz, Fleur. Roboty rozpoczęły się w lutym 2018 roku –
zakończenie prac nastąpiło z początkiem sierpnia 2019 r.

Zdj. Urząd Miasta Częstochowy

Zdj. Urząd Miasta Częstochowy
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Konkurs

Oto najładniejsze balkony i ogródki
Poznaliśmy laureatów konkursów na najładniejszą działkę i najładniej ukwiecony balkon. Ta pierwsza znajduje się
na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wypalanki”,
a ten drugi przy ul. Targowej
na Starym Mieście.

wanie działki, ogólne wrażenie, dodatkowe elementy wystroju oraz
rozwiązania proekologiczne.
I nagrodę (900 zł brutto) otrzymała Lidia Kaptur (ROD „Wypalanki”), II nagrodę (600 zł brutto) –
Andrzej
Turek
(ROD
im.
Curie-Skłodowskiej), a III nagrodę

Własna skrawek ziemi to marzenie wielu z nas. Jeśli jednak z
różnych powodów jest ono niemożliwe do spełnienia, miłośnicy
roślin mogą się choć trochę do
niego przybliżyć. W jaki sposób?
Poprzez stworzenie mini ogrodu
na... balkonie bądź na działce. Możemy tam uprawiać wiele owoców
i warzyw. Miasto zachęcając do
arangażacji własnego skrawka
ziemi rokrocznie organizuje dwa
konkursy. Miłosnicy zieleni mają
więc ogromne pole do popisu.
W tym roku do udziału w konkursie na najładniej ukwiecony balkon
wpłynęły 32 zgłoszenia. Komisja
pod przewodnictwem Elżbiety Idczak-Łydżby, pełnomocniczki Prezydenta Częstochowy ds. estetyki
miasta uznała, że na zwycięstwo zasługuje ten w budynku przy ul. Targowej 13 zaaranżowany przez Beatę i Tadeusza Bednarków. Otrzymali oni nagrodę w wysokości 600
zł (brutto). Drugie miejsce przyznano Janowi Rydzyńskiemu (ul. Mościckiego 14), a trzecie – równorzędnie - Erice Kornalskiej (ul. Mościckiego 16) oraz Łukaszowi Wywiałowi (al. NMP 6). Oboje otrzymali po 300 zł.
Z kolei do konkursu na najładniejszą działkę, który został zorganizowany we współpracy z Polskim Związkiem Działkowców –
Okręgowym Związkiem Działkowców w Częstochowie, wpłynęło 28
zgłoszeń. Komisja – również pod
przewodnictwem pełnomocniczki
Prezydenta Częstochowy ds. estetyki miasta– oceniała zagospodaro-



III nagroda - Al. NMP 6



(po 450 zł brutto) – Krystyna i Jerzy Piątczak
(ROD Rząsawa) oraz Mariusz Starczewski (ROK
„Huta Częstochowa”).
Nagrody w obu konkursach podczas 27. Dni
Częstochowy wręczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Katarzyna Gwara
zdj. Urząd Miasta Częstochowa


zdj. 27. Dni Częstochowy





III nagroda , ul. Mościckiego 16



II nagroda - ROD M. Curie-Skłodowskiej



I nagroda - ul. Targowa 13



III nagroda - ROD Huta Częstochowa

zdj. 27. Dni Częstochowy

II nagroda - ul. Mościckiego 14



III nagroda - ROD Rząsawa



I nagroda - (ROD Wypalanki)
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Wystawa

Zapomniani bohaterowie

W Pawilonie Wystawowym w
Parku Staszica odbędzie się wernisaż ekspozycji pod nazwą „7 Dywizja Piechoty. Zapomniani Bohaterowie 1939”. Zaplanowano go na
31 sierpnia. Początek o godz. 17.00.
Podczas wystawy będzie można zobaczyć eksponaty z kolekcji Muzeum w

Tarnowskich Górach, Muzeum Ziemi
Wieluńskiej, Muzeum Śląskiego Września 1939 Roku w Tychach, Muzeum
Częstochowskiego, Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa oraz
kolekcjonerów prywatnych. Organizatorem wystawy jest Muzeum Częstochowskie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.
 Katarzyna Gwara

7 Dywizja Piechoty była jedną z wielu jednostek Wojska Polskiego, które od pierwszych minut II wojny światowej podjęły walkę z niemieckim Wehrmachtem. Ofiarna walka 7 Dywizji Piechoty w rejonie Częstochowy, okupiona liczbą blisko 800 poległych, ponad 1500 rannych oraz ok. 3000 wziętych do niewoli, zgodnie z planem przyczyniła się
do opóźnienia niemieckiego natarcia w kierunku Warszawy.

MOTORYZACJA
Budowa autostrady

GDDKiA: nie odpowiadamy
za wybór alternatywnych dróg
Dokończenie ze str. 1
Wzrost natężenia ruchu, spowodowany remontem autostrady A1,
kompletnie paraliżuje życie mieszkańców okolicznych miejscowości.
Stan lokalnych dróg pogarsza się
niemal z dnia na dzień.
– Czasowe wykorzystanie tych
dróg na potrzeby budowy każdorazowo jest uzgadniane z odpowiednimi zarządcami tych dróg, a wykonawcy robót zobowiązani są do
przywrócenia tych dróg do stanu
sprzed ich wykorzystania na cele
budowy – twierdzi GDDKiA.
Tymczasowa
organizacja ruchu w naszym województwie
Obecnie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla budowy autostrady A1 (odc. E) wykonana została w oparciu o projekt,
który po uzyskaniu niezbędnych opinii, m.in. zarządców dróg –
właściwych starostów i wójtów,
został zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem
– Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.
Zakłada ona przejezdność trzema pasami ruchu (2+1) – dwoma w
jednym kierunku i jednym w kierunku przeciwnym po istniejącej
jezdni drogi krajowej nr 1.
Przyjrzyjmy się temu
z bliska
Od granicy województw śląskiego i łódzkiego do km 406+200
(okolice miejscowości Kruszyna) w
kierunku Łodzi dostępny jest jeden pas ruchu, a w kierunku Katowic dwa pasy.
Od km 406+200 do rejonu budowanego węzła Częstochowa
Północ, w kierunku Łodzi dostępne
są dwa pasy ruchu, a w kierunku
Katowic jeden.
Zgodnie z harmonogramem taka
organizacja będzie obowiązywała
do II kwartału 2021 roku.
– Jednocześnie w związku z wyznaczeniem przekroju 2+1 konieczne stało się zamknięcie istniejących przejazdów w poziomie jezdni
– informuje GDDKiA.

zdj. Archiwum

Aby zapewnić dojazd do okolicznych gmin wyznaczono dwa
objazdy:
l do miejscowości Grabowa (od
strony Łodzi),
l do miejscowości Borowno,
Kruszyna, Bogusławice (od strony
Katowic).
– W związku z powyższym objazdy wprowadzone na czas budowy służą jedynie do obsługi ruchu
lokalnego.
Wykonawca uzyskał pozytywne
opinie samorządów w tym zakresie.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu przejezdność dla ruchu tranzytowego jest zapewniona poprzez
wyżej wskazane rozwiązanie, czyli
zapewnienie przejezdności w przekroju 2+1 po istniejącej DK1
– twierdzi GDDKiA.

Wykonawca uzgadnia
i naprawia
Warto zaznaczyć, że zgodnie z
zapisami kontraktowymi wykonawca w przypadku zniszczeń, które wynikną z użytkowania dróg niższych kategorii przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z
wykorzystania ich jako objazdy,
koszty a także prace związane z naprawą leżą właśnie po jego stronie.

Drogi publiczne są…
publiczne
GDDKiA podkreśla, że nie dysponuje narzędziami prawnymi, które
pozwalałyby zabronić korzystania z
dróg publicznych użytkownikom,
którzy są do tego uprawnieni.
Organami mogącymi wprowadzić ograniczenia są władające
drogami lokalnymi samorządy.
Natomiast organami odpowiedzialnymi za kontrole w zakresie
przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, jak i w zakresie warunków przewozu drogowego są Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja.
Korzystanie z nawigacji
poza jurysdykcją GDDKiA
GDDKiA zaznacza też, że nie może odpowiadać za dokonywanie
przez kierowców indywidualnego
wyboru trasy uwzględniającej ominięcie rejonu robót.
– Takim wyborom sprzyja technologia – korzystając z nawigacji
satelitarnej, kierowcy mają możliwość ominięcia zatoru i GDDKiA
czy inny organ nie może wpływać
na suwerenność tych decyzji – podsumowuje GDDKiA.
Katarzyna Gwara
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PEUGEOT 308 SW
1.6 E, rok prod. 2009

17.900 zł

MAZDA 6 2.0 E,
rok prod. 2018, kraj.,
I – wł., gwarancja,
F-ra VAT
82.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,
rok prod. 2009, kraj.

18.900 zł

KIA CEED 1.4 D,
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł.,serwis., gwarancja,
F-ra VAT
43.900 zł

MOTORYZACJA

AUDI A3 1.8 E, rok prod. 1999
BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki
n CHRYSLER PT CRUISER 2.0 E+ GAZ,
rok prod. 2001
n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002
n FIAT PUNTO EVO 1.4 E, rok prod. 2010
n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002
n FORD GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009
n FORD MONDEO 1.8 D, rok prod. 2010
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
I – wł.
n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015,
kraj., I – wł., serwis.,F. VAT
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,
rok prod. 2017, 9-osobowy
n HONDA CIVIC 1.4 E, rok prod. 2006
n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł.,
serwis, F. VAT
n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007
n MERCEDES A KLASA 150, 1.5 E, rok prod. 2005,
automat
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
n
n
n
n

BMW X5 3.0 D,
rok prod. 2014,
kraj., I - wł.
169.900 zł

TOYOTA COROLLA
1.6 E, rok prod. 2007,
120 tys. km, kraj.,
I - wł.
24.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D,
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis.,
F. VAT
29.900 zł

NISSAN MICRA 1.2 E,
rok prod. 2016, kraj.
I – wł., serwis
F. VAT
26.900 zł

Wybrane samochody na dzień 30 sierpnia 2019 r.

7.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
5.500 zł
QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
26.800 zł n NISSAN
kraj., F. VAT
99.000 zł n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
n
6.900 zł
n
2.800 zł n
16.900 zł n
18.600 zł
14.800 zł n
32.900 zł n
29.900 zł n
n
16.800 zł
n
5.900 zł
21.900 zł n
22.900 zł n
37.900 zł n
n
45.900 zł
n
69.900 zł
netto
n
19.900 zł
31.900 zł n
n
10.400 zł
n
1.500 zł
n
25.900 zł
n
13.900 zł n
42.900 zł n

OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016, kraj., I – wł.
SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004
TOYOTA COROLLA 1.6 E, zakup 2008, kraj.,
I – wł.
TOYOTA COROLLA 1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis, 132 KM
TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

8.800 zł
32.900 zł
7.900 zł
12.800 zł
32.900 zł
8.800 zł
42.800 zł
11.900 zł
8.900 zł
19.900 zł
18.900 zł
33.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
10.900 zł
24.900 zł
47.900 zł
69.900 zł
15.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł

MOTORYZACJA
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Kontrole ITD

Autobusy nadal w kiepskim stanie

zdj. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

MPK

Wróciły na stare trasy
Przestały obowiązywać objazdy autobusów kursujących w
kierunku Błeszna, Rakowa i
Korkowej przez ul. Powstańców
Śląskich i al. Niepodległości.
Przywrócony został też przystanek ESTAKADA w kierunku
Błeszna i Rakowa.
Trwa gruntowna przebudowa
częstochowskiej linii tramwajowej. Obecnie największe postępy
widocznie są w południowej części miasta. W związku z zakończeniem prac po zachodniej stronie
estakady rakowskiej od środy,
28 sierpnia, przestały obowiązywać objazdy autobusów kursujących
w kierunku Błeszna, Rakowa i Korkowej przez ul. Powstańców Śląskich i al.
Niepodległości. Przystanek autobusowy ESTAKADA w kierunku Błeszna
i Rakowa został ponownie udostępniony pasażerkom i pasażerom.
Z kolei linie podmiejskie nr 53,
57, 58, 59, 65, 67 i 68 po wyjeździe z zajezdni od ul. Źródlanej
kursują na wprost ul. Powstańców
Śląskich do przystanku ESTAKADA przy al. Wojska Polskiego
przed torowiskiem tramwajowym,
który jest pierwszym przystankiem dla tych linii.
Przystanek zastępczy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH przy al. Niepodległości dla wyżej wymienionych linii przestał obowiązywać.
Od 28 sierpnia na przystanku zastępczym POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH przy al. Niepodległości obowiązuje obsługa pasażerek i pasażerów tylko dla zastępczej komunikacji tramwajowej – tj. linii nr 01,
02 i 03 oraz linii nr 38 i 80.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że w pierwszych tygodniach września utrzymana zostanie autobusowa komunikacja
zastępcza za tramwaj na trasach
w całym mieście zgodnie z dotychczasową organizacją.
Standardowo od 1 września cała komunikacja miejska w Częstochowie będzie obsługiwać pasażerów w dni robocze zgodnie z
rozkładami funkcjonującymi w
okresie trwania roku szkolnego.
Przed zaplanowaniem podróży
sprawdźmy więc dokładnie godzinę przyjazdu interesującej nas linii.

Kiedy wrócą tramwaje? Tego
na razie dokładnie nie wiadomo
– MZDiT zapewnia jednak, że we
wrześniu. Jednak w związku z remontem torowiska z pewnością nie
będą kursować na całej trasie.
Utrudnień możemy spodziewać się
między innymi w dzielnicy Północ.
Z przejazdu przez torowisko poprzez łącznicę przy rakowskiej estakadzie w kierunku Katowic mogą
też korzystać kierowcy.
Katarzyna Gwara

Kolejna kontrola autobusów
publicznej komunikacji zbiorowej w Częstochowie z wykorzystaniem mobilnej stacji diagnostycznej. Efekt? Przerażający. Na
siedem skontrolowanych pojazdów tylko jeden był w stanie
technicznym zgodnym z wymaganiami przepisów i odjechał z
dowodem rejestracyjnym. W
dwóch przypadkach, oprócz zatrzymania dowodu – zakazano
dalszej jazdy. Jeden z pojazdów
miał popękane tarcze hamulcowe, a w innym tylne koła w ogóle nie hamowały, a z silnika
ciurkiem wyciekał olej. Wszczęto w tych przypadkach postępowania o nałożenie kary na przewoźników.

Śląscy inspektorzy z miejscowego
oddziału ITD rozstawili swoją najnowocześniejszą w Polsce mobilną
linię diagnostyczną, przeznaczoną
do weryfikacji stanu technicznego
pojazdów przy ulicy Focha. Można
przy jej pomocy w bardzo precyzyjny
sposób zweryfikować, np. siłę hamowania, czy nawet jej rozkład na koła
jednej osi. Na tym właśnie elemencie poległ jeden z kontrolowanych
pojazdów – jak się okazało, koła tylnej jego osi praktycznie w ogóle nie
hamowały. Na dodatek z autobusu
wyciekały duże ilości płynów eksploatacyjnych.
– Już krótki postój tegoż pojazdu
na rolkach stacji spowodował powstanie sporych kałuż oleju. Po
skończonej kontroli musieliśmy
zneutralizować te pozostałości sor-

bentem – informują inspektorzy.
Drugi z pojazdów miał z kolei popękane tarcze hamulcowe. Inne
stwierdzone, nieco mniej groźne
usterki to: nadmierny luz stabilizatora, nadmierna korozja mająca wpływ
na sztywność konstrukcji, opony
o różnej rzeźbie bieżnika na jednej
osi, nadmierne zużycie przegubów.
Zatrzymano sześć dowodów rejestracyjnych, a w dwóch opisanych
przypadkach wszczęto dodatkowo
postępowania administracyjne na
przewoźników i osoby zarządzające
transportem. Dlaczego? Bo stwierdzone usterki zakwalifikowane zostały jako „niebezpieczne”. Przewoźnikom grożą kary po 2000 zł, a zarządzającym po 500 zł.
Katarzyna Gwara
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NOWOŒÆ!!!
SKRZYNIE BIEGÓW DYNAMICZNA
WYMIANA OLEJU
n NAPRAWA
W SKRZYNIACH
I REGENERACJA
AUTOMATYCZNYCH
SKRZYÑ BIEGÓW
n

MONTA¯ SPRZÊGIE£ DSG

513 126 226
790 714 485

ul. Ludowa 9, 42-215 Czêstochowa

www.SkrzynieBiegowCzestochowa.pl

NASZE IMPREZY
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ROZRYWKA

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
HURT. ŒRODKÓW CZYSTOŒCI

www.LESENS.pl

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE
Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,
tel. 34 368 19 45

l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

tel. 506 107 375

tel. 34 327 10 56
603 471 221

Czêstochowa
ul. Wielkoborska 196

Nowa lokalizacja:
ul. Focha 18
Bezgotówkowe
rozliczenia!
www.styx.com.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
MATRYMONIALNE
n SAMOTNY bezdzietny 178/42 lata,

skromny, uczciwy, bez nałogów pozna
do stałego związku uczciwą kobietę
o dobrym sercu, która kocha spokój,
bez dzieci. Tel. 795 760 424
Częstochowa

n SAMOTNY mężczyzna, 52 lata, po-

zna kobietę, chętnie puszystą, starszą.
Tel. 511 224 410

n WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki,

normalny, niezależny finansowo –
pozna panią. Stan cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci.
Cel – stały związek.
Tel. 660 006 217

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blacharstwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis

telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

NIERUCHOMOŚCI
n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św.

Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM działkę budowlaną na

ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134

m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w
Częstochowie, ul. Juranda 40/44.
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2
w kamienicy oraz lokal użytkowy
16 m2 w centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

DO WYNAJĘCIA DOM

w Częstochowie. Tel. 609 39 18 70

PRACA
Pracowników bez doświadczenia
do pomocy na budowie
w Blachowni.
Praca w terenie poniedziałek-piątek
2.200 zł netto!
Tel. 32-238-86-23

n PRACA opieka w Niemczech,

WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel.
61 666 2993

KURSY
KURSY na kwalifikowanego
pracownika ochrony
Kursy doskonalące dla
kwalifikowanych pracowników
ochrony warunkujące przedłużenie
uprawnień.
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16
biuro@kursy-czestochowa.pl
www.kursy-czestochowa.pl
Tel. 34 3616 425

– KUPIĘ
– SPRZEDAM

PRZYJMĘ

n PRZYJMĘ srebro, może być złom.
Tel. 667 499 164

n PRZYJMĘ stare telefony komórkowe,
stare klucze, krzyżyki i medaliki, stare
monety, eurocenty. Tel. 667 499 164

KUPIĘ

KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK,
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa, Wierchowina, inne. Tel: 608 097 274
KUPIĘ motocykl , samochód z lat
50-tych, 60-tych, 70-tych zapomniany, zastały w garażu
Tel: 608 097 274

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51
(I piętro)

złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

n

US£UGI
POGRZEBOWE

Nr tel. ........................................................................

SZYBKA GOTÓWKA za:

LOMBARD
DELTA

Treść ogłoszenia:

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI
– INNE   
– PRACA

LOMBARD KAPS

K
UPON
n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

ZAPRASZAMY!!!

.........................................................................................................................................................

– MATRYMONIALNE

CHEMIA GOSPODARCZA I PROFESJONALNA
RÊCZNIKI PAPIEROWE I CZYŒCIWA BAWE£NIANE
ARTYKU£Y GOSPODARSTWA DOMOWEGO
RÊKAWICE I UBRANIA WSZELKICH TYPÓW
OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
WORKI NA ODPADY
i wiele wiêcej...

........................................................................................................................................................

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

.........................................................................................................................................................

1465 mm

.........................................................................................................................................................

Okna 5-kom.
1435 mm

Kupuj u nas œrodki czystoœci
Profesjonalna kompleksowa oferta
Szybka i darmowa dostawa

.........................................................................................................................................................

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE

KUPIĘ
KUPIĘ płytki podłogowe
z Opoczna:
wzór HERWES
brązowe - 35x35 cm
10 sztuk. Tel.: 509901250
KUPIĘ motocykl , samochód z PRL
- zadbany z dokumentami
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus,
moskwicz , wołga WSK , WFM ,
JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

SPRZEDAM

n SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg 136
tys. km, automatyczna skrzynia.
Tel. 508 173 008, 504 209 884

n SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus

GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg 109 tys.
km, FULL OPCJA - 10500 zł / do negocjacji. Tel.: 608 825 187

n SPRZEDAM SAMOCHÓD OSOBOWY:
CITROEN KSARA - Silnik 1,4, przebieg
260 tys. km, rok prod.: 1998,
benzyna+gaz
cena: 1500 - do negocjacji
tel. 605 830 923

n SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36. Cena
20 zł. Tel. 667 499 164

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski

komplet z 1896 r.: biblioteczka +
komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę myśliw-

ską, skóra, żółta, z frędzlami; 2) Garnek
kamienny, wys. 25 cm, średnica
23 cm; 3) Warsztat tkacki mały –
zabytek; 4) Buciki dziecięce 14 i 15 cm
(długość podeszwy); 5) Magnetofon
szpulowy ZK 140 (licencja grundig).
Tel. 504 563 612

SPORT
7. kolejka PKO Ekstraklasy

Raków Częstochowa
zmierzy się z Legią
Warszawa
Na to spotkanie z niecierpliwością czekają kibice
„Czerwono-Niebieskich” –
1 września Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa w ramach 7. kolejki
PKO Ekstraklasy. Będzie to
mecz wyjazdowy, który rozegrany zostanie na stadionie w
Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3. Początek spotkania zaplanowano na godzinę
20:00.
Obecnie zespół trenera Marka
Papszuna ma na swoim koncie 6
punktów i zajmuje 11 miejsce w
tabeli ligowej. Legia Warszawa
zajmuje natomiast miejsce 7 z 10
punktami. W poprzednim meczu
w ramach 6. kolejki PKO Ekstraklasy Raków przegrał z Lechem
Poznań 2:3. Dwie bramki dla

„Czerwono-Niebieskich” zdobył
Petr Schwarz. Z kolei dla Lecha
dwa gole zdobył Christian Gytkjaer i jednego gola Karlo Muhar.
-Bardzo boli, że nie zdobyliśmy
punktu. Uważam, że swoją postawą, determinacją i klarownymi
sytuacjami zasłużyliśmy. Piłka
jest brutalna i nie przyznaje
punktów za samo zasłużenie, tylko za strzelone bramki. Drugi ból
jest taki, że zawsze zabezpieczamy się przed stałymi fragmentami gry, a tym razem tego nie zrobiliśmy. Jakoś zawodników Lecha
jest bardzo wysoka. To był najmocniejszy zespół, z jakim do tej
pory graliśmy – poza wszelką
dyskusją. Jeszcze raz podkreślam,
że bardzo mnie boli to, że nie
zdobyliśmy nawet punktu – powiedział na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Rakowa Częstochowa Marek Papszun.

7. kolejka II ligi

Skra zagra
z GKS-em
Katowice
W najbliższą sobotę 31 sierpnia Skra Częstochowa rozegra
mecz wyjazdowy z GKS-em Katowice w ramach 7. kolejki II ligi. Spotkanie zostało zaplanowane na godzinę 19:00.
Skra zajmuje obecnie 14 miejsce
w tabeli klasyfikacji generalnej,
mając na swoim koncie 7 punktów
– tyle samo zgromadził do tej pory
GKS Katowice. W poprzednim spotkaniu Skra pokonała w fantastycznym stylu łódzki Widzew. Mecz zakończył się wynikiem 1:0. Bramkę
dla częstochowskiej drużyny w 60.
minucie strzelił Piotr Nocoń.
-Chciałbym zacząć od gratulacji dla
mojego zespołu za jakość i mądrość taktyczną. Tego nam zabrakło
tydzień temu w Toruniu - powiedział po meczu trener Skry Paweł
Ściebura -Cieszymy się ze zwycięstwa, bo włożyliśmy dużo pracy w
przygotowanie do tego spotkania.
Przyniosła ona zamierzony efekt.

Trwają zapisy

VI Bieg Rodzinny
Zabieganych
VI Bieg Rodzinny Zabieganych odbędzie się
15 września 2019 roku na terenie Promenady
im. Czesława Niemena. Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem do zapisów.

W ramach imprezy odbędą się
następujące biegi:
► ok. 11:00 – Bieg „12-tek” (r.2008+2007)

= 600m (dziewczynki i chłopcy - wspólny start)

Celem biegu jest popularyzacja i upowszechnianie
biegania oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani” Częstochowa
przy współudziale Urzędu Miasta Częstochowy i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Biuro
zawodów przy Amfiteatrze rozpocznie pracę ok. godziny
8:30. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest własnoręczne oświadczenie zawodnika, które zawierać będzie
akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego startu w biegu, zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w imprezie biegowej oraz
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej oraz wykorzystanie wizerunku przez Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa z siedzibą Al. Kościuszki 3/184 w
Częstochowie w celu przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród, promocji działań,
sprawozdawczości, monitoringu, kontroli oraz ewaluacji.
Oświadczenie dostępne będzie w biurze zawodów. W
przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
na start i oświadczenie podpisane przez opiekunów
prawnych lub rodziców. W biegach dziecięcych obowiązują ograniczenia wiekowe (roczniki) – można je sprawdzić na stronie organizatora. Opłata startowa biegu i
marszu Nordic Walking na dystansie 3 km - wpisowe min.
10 zł - do puszki na rzecz Częstochowskiego Hospicjum
Dziecięcego. Udział w zawodach pozostałych konkurencji
jest bezpłatny ale podczas całego wydarzenia prowadzona będzie zbiórka finansowa na rzecz Częstochowskiego
Hospicjum Dziecięcego. Zapisy elektroniczne potrwają
do 11.09.2018 do godz. 12:00 poprzez link umieszczony
na stronie organizatora www.zabiegani.czest.pl. W dniu
biegu zgłoszenia można dokonywać w biurze zawodów najpóźniej 30 minut przed startem każdej konkurencji.
Impreza ma odbyć się bez względu na warunki atmosferyczne. oraz obsługę medyczną.
Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Telefon: 533 302 888

► ok. 11:10 – Bieg „10-tek” (r.2010+2009)
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1. Półfinał fazy play-off

Włókniarz Częstochowa
vs. Fogo Unia Leszno
W najbliższą niedzielę
1 września na SGP Arenie Częstochowa ekipa forBET Włókniarz Częstochowa rozpocznie
walkę o medale. W ramach
pierwszego półfinału fazy play-off Lwy zmierzą się z Fogo Unią
Leszno. Początek spotkania
o godz. 16:00.
Przedsprzedaż biletów na to wydarzenie ruszyła w miniony poniedziałek 26 sierpnia w takich punktach sprzedaży jak Sekretariat Włókniarza Częstochowa, sklep komputerowy „Pat-Rox”, sieć całodobowych
sklepów Mocny Nocny, sklep całodobowy PIT STOP, Piwiarnia Częstochowa, Księgarnia Sowa. -Ceny biletów na 1. półfinał: bilet normalny –
45 zł, bilet ulgowy – 35 zł (przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz emerytom powyżej
65. roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości), bilet srebrny –
70 zł, bilet VIP – 480 zł – informuje

klub Włókniarz Częstochowa. Ze
względu na konieczność raportowania frekwencji klub postanowił, aby

= 200m (dziewczynki)
► ok. 11:25 – Bieg „8-ek” (r.2012+2011)
= 200m (chłopcy)
► ok. 11:30 – Sztafeta Familijna – fala pierwsza
► ok. 11:40 – Bieg „Krasnala” (r.2013+2012)
= 100m (dziewczynki)
► ok. 11:45 – Bieg „Krasnala” (r.2013+2012)
= 100m (chłopcy)
► ok. 11:50 – Bieg „Elfików” (r.2014)
= 100m (dziewczynki)
► ok. 11:55 – Bieg „Elfików” (r.2014)
= 100m (chłopcy)
► ok. 12:00 – Sztafeta Familijna – druga fala
► ok. 12:10 – Bieg „Skrzatów” (r.2015)
= 60m (dziewczynki)
► ok. 12:15 – Bieg „Skrzatów” (r.2015)
= 60m (chłopcy)
► ok. 12:20 – Bieg „Smerfetek” (r.2016)
= 60m (dziewczynki)
► ok. 12:25 – Bieg „Smerfików” (r.2016)
= 60m (chłopcy)
► ok. 12.30 – „Bieg z siatkami na obcasach”
= 150m ( min. wysokość obcasa - 7cm)
► ok. 12:35 – Dekoracje biegów dla dzieci
► ok. 13:30 – Bieg dla dorosłych i młodzieży
(r.2005 i starsi) = 3km
► ok. 13:31 – Marsz NW - bez ograniczeń wiekowych
= 3km
► ok. 14:15 – Podsumowanie, dekoracja, losowanie nagród. Sztafeta Familjna (na czas)
= 4 X 100 (mama + tata + dziecko + dziadek lub
babcia)
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wprowadzić symboliczny bilet dziecięcy za 1 zł, aby usprawnić system
obliczania frekwencji. Przysługiwał on
będzie dzieciom do 12 roku życia. Jeżeli posiadacie karnet na sezon 2019,
macie możliwość zakupienia biletu na
1. półfinał PGE Ekstraligi taniej. Do
soboty 31. sierpnia trwać będzie
przedsprzedaż biletów ze specjalną
zniżką dla posiadaczy karnetów. Klub
zaznacza, że sprzedaż biletów ze zniżką dla posiadaczy karnetów odbywać
się będzie wyłącznie w siedzibie klubu. Ceny biletów na 1. półfinał ze zniż-

ką dla karnetowiczów wyglądają następująco: bilet normalny – 35 zł, bilet ulgowy – 25 zł (przysługuje mło-

dzieży uczącej się do 25. roku życia
oraz emerytom powyżej 65. roku życia
za okazaniem dokumentu tożsamości), bilet srebrny – 50 zł, bilet złoty –

250 zł. W poprzednim meczu żużlowcy Włókniarza pokazali się ze świetnej
strony w Gorzowie Wielkopolskim –
zremisowali oni z ekipą truly.work
Stali 45:45. W zespole Lwów najlepiej
spisali się Leon Madsen oraz Matej
Zagar. Oboje przy swoich nazwiskach
zapisali 10 punktów.

Decyzja żużlowca

Lindgren 3 kolejne
sezony w barwach
Włókniarza!
Fredrik Lindgren zdecydował,
że z Lwem na piersi występować
będzie jeszcze przynajmniej
przez 3 najbliższe sezony, czyli
do końca 2022 roku!

= 400m (dziewczynki i chłopcy - wspólny start)

► ok. 11:20 – Bieg „8-ek” (r.2012+2011)

31.

Szwed jest jednym z najlepszych
zawodników PGE Ekstraligi. Do ekipy
spod Jasnej Góry trafił przed sezonem
2017 i błyskawicznie stał się jednym
z liderów drużyny. Szczególnie udanie
prezentował się na początku ubiegłorocznych rozgrywek. Jego fenomenalne wyniki sprawiły, że fachowcy zaczęli nazywać go kosmicznym Szwe-

dem. Sukcesy odnosi również na arenie międzynarodowej. W ubiegłym
roku zdobył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Świata. Również
w tym roku bardzo dobrze radzi sobie
w cyklu Grand Prix.
Przy tej okazji przypominamy, że
oprócz „Fredki” przez kolejne 3 sezony w biało-zielonych barwach ścigać
będzie przecież również Leon Madsen. W kadrze Włókniarza na kolejne
rozgrywki znajduje się więc już
dwóch najskuteczniejszych zawodników naszej drużyny na przestrzeni
ostatnich lat.
Katarzyna Gwara

Stadion Rakowa

VIII Memoriał
im. Jana Basińskiego
VIII Memoriał im. Jana Basińskiego odbył się w niedzielę 25
sierpnia na stadionie Rakowa.
W rywalizacji brało udział sześć
drużyn – MLKS Znicz Kłobuck,
Sandencja Nowy Sącz, RAP Radomsko, Delta Warszawa i dwa
zespoły reprezentujące „Czerwono-Niebieskich”. Zwyciężyła
drużyna z Warszawy.
Turniej wygrał zespół Delta Warszawa. Drugie miejsce zajął Raków
I Częstochowa, a miejsce 3 zdobyła
Sandencja Nowy Sącz. W rozgrywkach brali udział zawodnicy uro-

Email:
redakcja@zycieczestochowy.pl
reklama@zycieczestochowy.pl

dzeni w 2006 roku. Na początku
miały miejsce mecze fazy grupowej, z której wyłoniono drużyny
walczące dalej w fazie pucharowej
o piąte, trzecie i pierwsze miejsce.
Podczas ceremonii rozdania nagród drużynowych i indywidualnych, wyróżniono najlepszego
bramkarza. Tytuł ten powędrował
do Mateusza Wróbla z Rakowa
I Częstochowa. Najlepszym strzelcem, który zdobył najwięcej goli
w trakcie turnieju, okazał się Mateusz Stróżak z Sandencji Nowy Sącz.
„MVP” Memoriału został Jakub Mikołajczyk z Rakowa I Częstochowa.
Kolumnę opracowała Paula Nogaj

Telefon:
„Interwencje - sprawy trudne”- 792 620 051
„Biuro ogłoszeń” - 533 333 049
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