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Kto kupi Dom Księcia?
Częstochowa

Zabytkowy Dom Księcia
znajdujący się przy al. Wolności
44, został wystawiony na
sprzedaż. Przetarg zaplanowano na 10 października. Cena
wywoławcza wynosi ponad
10 mln złotych.



zdj. archiwum

Syndyk pilnie poszukiwany

Co z dzierżawą
ISD Huty Częstochowa?
Sytuacja ISD Huty Częstochowa zmienia się niemal z dnia na dzień. Syndyk wybrał nowego dzierżawcę. Miała nim zostać firma Sunningwell International Polska Sp. z o.o. Decyzja została jednak
przekazana w formie werbalnej – nie powstała żadna umowa w tej sprawie i pojawił się problem.
Mieczysław Radecki zrezygnował bowiem z funkcji syndyka. Sąd błyskawicznie wybrał nowego i to
właśnie on wskaże dzierżawcę huty i zawrze z wybraną firmą umowę.

Ciąg dalszy na str. 3

Inwestycje

Ponad 27 mln na drogi lokalne
Dobra wiadomość dla włodarzy okolicznych gmin. Starosta częstochowski – Krzysztof Smela –
odebrał symboliczne czeki na dofinansowanie dróg lokalnych. W sumie na trzy zadania złożone
przez władze powiatu przyznano ponad 27 mld złotych!

Ciąg dalszy na str. 7

Rząd zdecydował

Płaca minimalna w górę
Rząd zdecydował - najniższe wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 350 zł, czyli
o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. Oczywiście mówimy tu o kwotach brutto. Na rękę pracownik w przyszłym roku otrzyma więc 1774 złotych. Wzrośnie też stawka godzinowa.

Ciąg dalszy na str. 3

Dom Księcia figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Powstał według projektu Brunona Paprockiego, a zbudowany
został w latach 1912 – 1913,
jako największy wówczas gmach
mieszkalny w Częstochowie. Po
zakończeniu drugiej wojny światowej budynek przechodził różne
koleje, a w końcu stał się częścią
komunalnego zasobu gminy i został przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe. Mimo doraźnych
prac zlecanych przez administratorów obiektu jego stan przez minione dziesięciolecia się pogarszał.
W efekcie decyzją Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie lokatorzy
zostali wykwaterowani. ZGM TBS
realizował prace zabezpieczające
uzgodnione ze służbami konserwatorskimi, które miały służyć poprawie bezpieczeństwa wewnątrz
i na zewnątrz budynku, zachowaniu
jego historycznej konstrukcji oraz
ogólnej poprawie stanu obiektu,
który był w ofercie inwestycyjnej
miasta. W konsekwencji między innymi zamurowano okna i balkony
oraz wyburzono komórki znajdujące się w jego sąsiedztwie. Zmieniono również pokrycie dachowe
i wyburzono kominy ponad dachem. Oprócz tego naprawiono i
przemurowano części zniszczonych ścian zewnętrznych i ustabilizowano ściany wewnątrz budynku.
W międzyczasie wykupiono też
lokale własnościowe i rozwiązano umowy z najemcami lokali

użytkowych. Na terenie obiektu
pracowała firma ochroniarska.
Zamontowano też dodatkowe
oświetlenie z czujnikami ruchu
oraz kamery monitoringu. Miasto
zaznaczało, że przywrócenie budynku do normalnego stanu wymagało ogromnych nakładów
finansowych. Kilka lat temu
sporządzono wstępny kosztorys
kompleksowej renowacji Domu
Księcia. Wartość prac oszacowano
wówczas na ponad 40 mln zł.
Miasto liczyło więc na to, że znajdzie się prywatny inwestor, który
odmieni oblicze nieruchomości
(miasto ma 99,93 proc. udziałów
w nieruchomości). Mówiono, że
w miejscu tym mógłby powstać
hotel, luksusowe apartamenty, biurowiec, czy mieszkania w typowym
standardzie. Decyzja o sprzedaży
budynku jednak nie zapadała. Dopiero w marcu częstochowscy radni
wyrazili na to zgodę. Dom Księcia
został wystawiony na sprzedaż
wraz z działkami położonymi przy
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4,
ul. Jana III Sobieskiego 3a oraz
alei Wolności 44. Cena wywoławcza to 10 339 828,68 zł (brutto).
W przetargu mogą brać udział
osoby fizyczne i prawne. Warunkiem jest wniesienie wadium
w wysokości 1 033 990 zł do
4 października. Przetarg odbędzie
się 10 października o godzinie
10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
(sala sesyjna).
Katarzyna Gwara
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REKLAMA

AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie o przetargu
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Rząd zdecydował

Płaca
Dworzec PKS
na sprzedaż minimalna
Ministerstwo Infrastruktury
opublikowało ogłoszenie o
sprzedaży nieruchomości w
Częstochowie. Chodzi o dworzec PKS przy alei Wolności.
Cena wywoławcza to osiemnaście milionów osiemset cztery
tysiące złotych.
Przypomnijmy, Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w
Częstochowie jest spółką transportową, którą administruje Skarb Państwa. Czy ogłoszenie o sprzedaży
oznacza, że częstochowski dworzec
przestanie istnieć? Nie. Sprzedawca
zastrzega bowiem, że nabywca
będzie zobowiązany do zawarcia
umowy dzierżawy budynku dworca
PKS w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na
przewozie osób i rzeczy. - Umowa
dzierżawy zostanie zawarta na
czas określony tj. do daty oddania
do użytku Centrum Przesiadko-

wego w Częstochowie. Sprzedawca
zastrzega, iż zawarcie umowy
dzierżawy nastąpi jednocześnie z
przeniesieniem na rzecz nabywcy
prawa użytkowania wieczystego
gruntu będącego przedmiotem
przetargu, tj. umowa dzierżawy zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w dniu zawarcia umowy
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do tego gruntu – czytamy
w ogłoszeniu. Nieruchomość można
oglądać, po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:00 do
15:00 (nr telefonu: 698 631 088).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w
określonej wysokości. Szczegółowy
opis przedmiotu przetargu i cena
wywoławcza podane zostały do publicznej wiadomości w ogłoszeniu,
które znajdziemy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.
Katarzyna Gwara

A1 w kierunku Częstochowy

Wypadek
na autostradzie
Od nieco ponad miesiąca kierowcy
mogą
korzystać
z nowego, blisko 33-kilometrowego odcinka autostrady A1 od
Pyrzowic do węzła Częstochowa
Południe. Niestety do policyjnych statystyk trzeba już wpisać
bardzo poważny wypadek. W
rejonie węzła Woźniki kierowca
peugeota najechał na tył fiata
126p. Dwie osoby z „malucha”
zostały przetransportowane
śmigłowcami do szpitali.
Do zdarzenia doszło na 357 km
autostrady A1, w rejonie węzła
Woźniki, na pasie w kierunku Częstochowy. Z ustaleń policjantów
prowadzących czynności na miejscu

wynika, że kierowca dostawczego
peugeota najechał na tył fiata.
Osoby podróżujące „maluchem”
doznały poważnych obrażeń ciała.
Zostały one przetransportowane do
szpitali przez śmigłowce Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Na czas akcji ratowniczej i prowadzonych czynności procesowych
autostrada w kierunku Częstochowy
była zamknięta. Wyznaczone zostały objazdy. Działania policjantów
wspierali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Lublińca,
OSP Woźniki oraz dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego. Po około
dwóch godzinach od wypadku
w miejscu zdarzenia przywrócono
normalny ruch pojazdów.
Katarzyna Gwara

w górę

Dokończenie ze str. 1
Rząd na przyjęcie rozporządzenia w
sprawie minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2020 roku miał czas do 15 września. Ostatecznie rada ministrów ustaliła,
że będzie ono wynosić 2600 złotych. To
350 złotych więcej, niż wynosi minimalna
pensja w bieżącym roku (2250 złotych),
co oznacza wzrost o 15,6 proc. Oczywiście mówimy tu o kwotach brutto. Na rękę
pracownik w przyszłym roku otrzyma więc
1774 złotych.
Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza
propozycja rządu, która zakładała wzrost
minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, a stawki godzinowej do 16 złotych.
Rząd zapewnia, że na tym rozwiązaniu
skorzysta ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną. Powiązana z
wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie
minimum 17 złotych. Pensja minimalna do
końca 2020 roku ma wzrosnąć do 3000 zł,
a do końca 2023 r. do 4000 zł. Tak przynajmniej
zapowiada premier Mateusz Morawiecki.
Podwyższenie wysokości płacy minimalnej to nie jedyne zmiany, które dotyczą
minimalnych wynagrodzeń, a które wejdą
w życie w przyszłym roku. W 2020 roku
wchodzą w życie przepisy, które zakładają
rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy
obliczaniu wysokości minimalnej pensji.
Od stycznia do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy.
Katarzyna Gwara
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Co z dzierżawą
ISD Huty
Częstochowa?

Dokończenie ze str. 1
Przypomnijmy, kilkanaście dni temu Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa, wyznaczając
syndyka. Kupnem zakładu w formule pre-pack zainteresowane
były dwie firmy. Sąd jednak uznał, że są one niewiarygodne.
Związki zawodowe ze zdumieniem i rozgoryczeniem przyjęły tę
decyzję. W poniedziałek, gdy sąd pochylał się nad wnioskami o
ewentualną dzierżawę przedsiębiorstwa, przed siedzibą odbyła
się akcja protestacyjna pracowników ISD Huty Częstochowa.
Swoje oferty złożyły dwie firmy - Sunningwell International Polska
Sp. z o.o. w kwestii dzierżawy reprezentującej chińskiego inwestora oraz Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju. W posiedzeniu
sąd uczestniczyli również syndyk, prezes i główna księgowa ISD
Huty Częstochowa oraz siedem osób reprezentujących związki
zawodowe przedsiębiorstwa. Ostatecznie sąd zgodził się na wydzierżawienie huty na czas określony 12 miesięcy z zastrzeżeniem
prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy. Związkowcy nie ukrywali,
że w roli dzierżawcy widzieliby Sunningwell International Polska.
Do ich sugestii przychylił się syndyk Mieczysław Radecki. Spółka
miała za miesiąc dzierżawcy zapłacić 1,710 mln zł. Oferta firmy
Cognor Holding S.A. była niższa. Decyzja syndyka została jednak
przekazana wyłącznie w formie werbalnej – nie powstała żadna
wiążąca umowa w tej sprawie. Sytuacja się jednak skomplikowała.
Dlaczego? Bo syndyk – z powodów zdrowotnych – złożył rezygnację. Sąd błyskawicznie wybrał nowego i to właśnie on wskaże
dzierżawcę huty i zawrze umowę z wybraną firmą.

Katarzyna Gwara
zdj. Katarzyna Gwara


OGŁOSZENIE

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED, Oddział w Częstochowie

zatrudni
SEKRETARKĘ MEDYCZNĄ

Wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce medycznej
CV przesyłać prosimy na adres: karolina.witkowska@nu-med.pl

Uwaga

Intesywniejszy
zapach gazu

W piątek 20 września, zapach gazu w naszych domach
i mieszkaniach będzie mocniejszy. W ten sposób będą
wykrywane
nieszczelności
w sieci lub w instalacjach.

20 września, Polska Spółka Gazownictwa będzie przeprowadzała
akcję tzw. przewonienia gazu ziemnego, która polega na zwiększeniu
ilości środka nawaniającego w
sieci. Zapach gazu będzie intensywniejszy, co umożliwi wykrycie
ewentualnych nieszczelności sieci
lub instalacji gazowych.
W przypadku wyczucia zapachu
ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić
służby
Polskiej Spółki Gazownictwa pod
numer alarmowym 992.
Wyczuwalny zapach gazu może

świadczyć zarówno o nieszczelności
sieci lub instalacji gazowej, jak
i niesprawności urządzeń (np. zanieczyszczeniu palników czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę
sieci gazowej przeprowadzają służby
PSG, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji
i urządzeń gazowych należy do
obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.
Akcja przewonienia gazu obejmie
tereny podległe Gazowni w Częstochowie – miasto Częstochowę
i powiat częstochowski (gminy Blachownia, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów,
Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza) oraz gminę Kłobuck z
powiatu kłobuckiego i gminę Herby
z powiatu lublinieckiego.
Oprac. Katarzyna Gwara

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. oddział w Częstochowie
ul. Warszawska 30
Poradnia Onkologiczna
czynna pn-pt w godz. 8:00-20:00
42-202 Częstochowa
Oddział Chemioterapii Jednodniowej
Rejestracja: tel. 34 399 47 00
Szpital Onkologiczny
• leczenie na podstawie umowy z NFZ
www.nu-med.pl
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Dofinansowanie

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Pora porzucić
samochody!

Pieniądze na
przebudowę Łódzkiej
Artyleryjskiej
Ponad 4 mln zł otrzyma Częstochowa
na realizację dwóch istotnych inwestycji
drogowych. Dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych zostanie przeznaczone na przebudowę ulicy Łódzkiej oraz
ulicy Artyleryjskiej. Pierwsza inwestycja
już się rozpoczęła, z kolei w przypadku
drugiej ponowiony przetarg ma zostać
niebawem rozstrzygnięty.
Trwającą przebudowę ul Łódzkiej zasili
ok. 1,5 mln zł dofinansowania – czyli połowa
kosztów kwalifikowanych tej inwestycji. Całkowity koszt zadania zamyka się w kwocie 3,5
mln zł. Z uzyskanych środków dofinansowana
będzie też modernizacja ul. Artyleryjskiej (na
odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ul.
Jagiellońskiej do ul. Kościelnej). Zadanie jest
teraz w fazie przed rozstrzygnięciem drugiego
przetargu, ale wiadomo, że też będzie można
liczyć na 50 proc. dofinansowania do kosztów

kwalifikowanych, czyli ok. 2,6 mln zł (według
stawek kosztorysu inwestorskiego). – Dofinansowanie daje większą pewność pozytywnego
rozstrzygnięcia przetargu na modernizację ul.
Artyleryjskiej i realizacji tego zadania – mówi
prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. –
Dzięki uzyskanym środkom będzie można
łatwiej i sprawniej zrealizować te zadania,
ale także zaspokoić inne potrzeby. Mam nadzieję, że nie tylko w zakresie łatania dziur w
obecnym budżecie miasta.
Zdobyte z ministerialnego Funduszu Dróg
Samorządowych wsparcie na obie inwestycje
drogowe jest bardzo cenne w sytuacji, gdy
wyższe wydatki z miejskiego budżetu (np. na
oświatę) – przy przewidywanych mniejszych
dochodach, spowodowanych zmianami w PIT
– ograniczają możliwości inwestowania m.in.
w zadania służące sukcesywnej poprawie
komfortu poruszania się po częstochowskich
Katarzyna Gwara
drogach.

Na czym będą polegać obie inwestycje?
W przypadku ulicy Łódzkiej odnowiony zostanie ponad 905 m odcinek – od skrzyżowania z ul. Poleską do ronda 7. Dywizji Piechoty. Szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. Fragment od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej zyska nowy chodnik. Powstają także zjazdy,
przejścia dla pieszych; wyremontowane będą rowy. Wyniesione zostaną powierzchnie
skrzyżowań z ulicami Wawrzynowicza, Elsnera i Małopolską. Pojawi się nowe oznakowanie pionowe, poziome oznakowanie przejść dla pieszych oraz nowy zieleniec. Inwestycja ma też swoją część sanitarną – przebudowę kanalizacji oraz odwodnienie działek
przyległych do pasa drogowego. Przebudowywana jest sieć elektroenergetyczna; na
odcinku ul. Wawrzynowicza w stronę ul. Łódzkiej zostanie też rozbudowane oświetlenie. Prace mają zakończyć się latem 2020 r.
Z kolei w przypadku ulicy Artyleryjskiej zmodernizowany zostanie odcinek o długości ponad 1,1 km. Część drogowa obejmie wykonanie jezdni ul. Artyleryjskiej i ul.
Kościelnej oraz przebudowę skrzyżowań z korektą łuków i wymianą nawierzchni na
wlocie (z wyłączeniem skrzyżowań ul. Artyleryjskiej z ul. Komandorską i ul. Oficerską). W
ciągu ul. Artyleryjskiej powstaną obustronne odcinki piesze, a istniejący będzie przebudowany. Istniejący jednostronny ciąg pieszy w ul. Kościelnej także czeka przebudowa.
Część drogową dopełni m.in. wykonanie oznakowania oraz obsianie skarp i nasadzenia zieleni. Modernizacja ul. Artyleryjskiej także będzie miała swoją część sanitarną
– z przebudową kanalizacji deszczowej i wodociągu od ul. Matejki do ul. Oficerskiej.
Planowany termin zakończenia prac związanych z tą inwestycją to listopad przyszłego
roku. Jak na razie ogłoszony został ponowny przetarg - w poprzednim oferty znacznie
przekraczały zaplanowane na to zadanie kwoty.

W najbliższą niedzielę, 15 września, rozpoczynamy w Częstochowie
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W programie
świętowania jest między innymi rodzinny bieg, zwiedzanie zajezdni
MPK, wspólny marsz nordic walking,
darmowe warsztaty rolkowe, czy rowerowa gra miejska. Kulminacyjnym
punktem będzie dzień bez samochodu zaplanowany na 22 września.
ETZT ma promować wszystkie możliwe sposoby przemieszczania się, które
spełnią nasze oczekiwania, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska, a więc
do jazdy na rowerze, korzystania z transportu zbiorowego, czyli tramwajów, autobusów, pociągów, itp., chodzenia pieszo,
biegania. Ma również uświadomość społeczeństwu, że masowa motoryzacja jest
najbardziej energochłonnym i najgroźniejszym dla środowiska rozwiązaniem
komunikacyjnym, z którym wiążą się zanieczyszczenie powietrza, hałas, zastawione przez auta chodniki i spadek roli
proekologicznego transportu zbiorowego
notowany w Polsce. Zachęcając mieszkanki i mieszkańców do wyboru zrównoważonych środków transportu, takich jak
spacer czy rower, możemy obniżyć emisję
CO2, poprawić jakość powietrza i sprawić,
że nasze miasto będzie miejscem, w których lepiej się żyje i pracuje. Chodzenie
pieszo i jazda na rowerze, nie powodują
szkodliwych emisji i pomagają zadbać
o zdrowe serce i cały organizm. Miasta,
które promują ruch pieszy i rowerowy
zamiast wykorzystywania prywatnych
samochodów, uznawane są za bardziej
atrakcyjne, mniej zatłoczone i zapewniają
wyższą jakość życia.
Tegoroczne hasło „Chodź z nami!”
zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i znaczenie chodzenia, jako
zbyt często niedocenianej formy przemieszczania się.

Lokalne organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy oraz instytucje zaangażowane w organizację ETZT zapraszają
do wzięcia udziału w przygotowanych
z tej okazji wydarzeniach. W programie
są między innymi warsztaty zdrowego
odżywiania w sporcie i ruchu pt. „Jakie
paliwo tankujesz?”, które odbędą się 16
września o godz. 18:00 w Centrum Fizjoterapii i Sportu Jest Lepiej, przy ul
Wilsona 6. Poprowadzi je Mateusz Gawełczyk, a także akcja firmy mPay „Bądź
EKO i wybieraj mobilne bilety komunikacji miejskiej”. Każdy, kto pomiędzy 16
a 22 września zarejestruje się w mPay,
będzie mógł skorzystać ze specjalnego
kodu promocyjnego: EKO2019. Wpisanie go w aplikacji pozwoli na otrzymanie zasilenia konta mPay o wartości
5 zł. Uzyskane w ten sposób środki będzie można przeznaczyć na zakup biletów komunikacji miejskiej. Aplikację
mPay można pobrać za darmo w sklepach
Google Play oraz App Store. Kulminacyjnym momentem będzie niedziela, 22
września, gdy obchodzić będziemy Dzień
Bez Samochodu. W jego ramach miejski
przewoźnik wprowadzi darmowe przejazdy dla osób, które zostawią samochód
w domu i udokumentują to posiadaniem
dowodu rejestracyjnego.
Organizatorzy zachęcają do udziału
w wydarzeniach dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów - każdy znajdzie coś
dla siebie.
Katarzyna Gwara

Europejski dzień bez samochodu obchodzony jest od 1998
roku - zawsze 22 września. W
Polsce impreza, w czasie której
promuje się komunikację pieszą,
rowerową, zamyka ulice dla
ruchu organizowana jest od
2002 roku.

Częstochowa

Miasto przyjaźniejsze niepełnosprawnym
W Częstochowie mamy
nowe prawo. Obejmuje ono
wytyczne do projektowania
przestrzeni publicznej tak,
aby była ona przyjazna dla
osób niepełnosprawnych. Co
to oznacza w praktyce? Najprościej mówić, że wykonawcy
nowych miejskich inwestycji
będą
zobowiązani
przestrzegać
norm,
które
zapobiegną tworzeniu barier
architektonicznych.
Od teraz wspólna przestrzeń
publiczna ma być tworzona w
sposób przemyślany, metodyczny
i systemowy. - Każdy z nas doświadczył jakiegoś dyskomfortu
w publicznej przestrzeni. Osoby
z niepełnosprawnościami odczuwają go ze zdwojoną siłą –
przyznaje prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk. - Dlatego od teraz
wszystkie projektowane miejskie inwestycje będą musiały
uwzględniać wytyczne, dzięki
którym Częstochowa – krok po



kroku – chce stawać się miastem
znacznie bardziej przyjaznym
osobom z rozmaitymi ograniczeniami – zaznacza.
Nowe wytyczne do projektowania powstały z inicjatywy
społecznego rzecznika osób z
niepełnosprawnościami Tomasza
Tyla. Przygotował je Miejski Za-

Zdj. UM Częstochowa

rząd Dróg i Transportu opierając
się m.in. na opracowaniach warszawskiej Fundacji Integracja
oraz Polskiego Związku Niewidomych. - Wprowadzenie wytycznych
będzie miało konsekwencje dla
działań różnych jednostek organizacyjnych samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem MZDiT

i MPK – zaznacza Marcin Breczko
z biura prasowego magistratu. - To
te podmioty organizują przetargi
na większość inwestycji w zakresie
infrastruktury dla pieszych, kierowców czy pasażerek i pasażerów
miejskiej komunikacji. A to w tych
obszarach osoby z niepełnosprawnościami napotykają ciągle na
sporo utrudnień – dodaje. Chodzi
tutaj nie tylko o osoby na wózkach
inwalidzkich czy poruszające się o
kulach, ale też niewidome i słabowidzące, niedosłyszące czy osoby
starsze. - Nowe przepisy mają też
pomóc w codziennym funkcjonowaniu kobietom w ciąży, osobom
bardzo niskim czy bardzo wysokim,
osobom z nadwagą czy urazami
kończyn. Z wolnej od barier infrastruktury skorzystają także ci, którzy
muszą np. przetransportować duży
bagaż czy rodziny z wózkami – podkreśla Arkadiusz Zemła z MZDiT,
który odpowiedzialny był za opracowanie zbioru wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia
prezydenta.

W wytycznych znajdujemy
niemal wszystkie obszary, w których występują ograniczenia – począwszy od pokryw studzienek
kanalizacyjnych, poręczy, przez
organizację przestrzeni komunikacyjnej, po miejsca parkingowe i
przystanki komunikacji miejskiej.
W każdym obszarze określono, w
jaki sposób projektować elementy
przestrzeni, by była ona czytelna
dla wszystkich i umożliwiała jak
najbardziej komfortowe poruszanie
się. Wytyczne zawierają dokładne
wymiary, odstępy czy organizację
urządzania przestrzeni, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych jej
użytkowniczek i użytkowników. Zawierają także grafiki prezentujące
konkretne rozwiązania.
Wprowadzone decyzją prezydenta miasta standardy w pełni
uwzględniać mają wszystkie nowe
projekty urządzenia przestrzeni
publicznej, (oczywiście tam, gdzie
technicznie możliwe będzie ich
wprowadzenie).
Katarzyna Gwara
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Kamienne gody

Razem od 70 lat
To małżeństwo może być
wzorem do naśladowania dla
innych. Państwo Krystyna
i Mieczysław Hrehorowowie
70 lat temu stanęli przed ołtarzem by ślubować sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską. - Wyłowiłem ją z
basenu niczym złotą rybkę śmieje się pan Mieczysław.
Mieczysław Hrehorów jednym
z najbardziej znanych i zasłużonych w Częstochowie działaczy w
dziedzinie kultury fizycznej. Nie jest
rodowitym
częstochowianinem,
jednak od 70 lat jest mocno związany z naszym miastem. Urodził się
w 1924 roku w Złoczowie, miejscowości położonej między Lwowem, a
Tarnopolem. To właśnie na Kresach

spędził swoje dzieciństwo. Jednak
w wyniku geopolitycznych zmian
został zmuszony do opuszczenia
ziemi ojczystej. Trafił do Częstochowy. Było to po zakończeniu
II wojny światowej, kiedy jego rodzinę repatriowano ze Złoczowa.
- Przez dwa tygodnie czekaliśmy
w budach na peronach, na podstawienie wagonów towarowych tzw.
bydlęcych. Dwa tygodnie jechaliśmy koleją podkarpacką na Śląsk.
W wagonie podróżowaliśmy z pięcioma rodzinami. Razem ze mną
jechała mama oraz dwie siostry. Tak
się złożyło, że w Częstochowie - już
z Wojskiem Polskim - znajdował się
mój szwagier. Nawiązaliśmy z nim
kontakt. W Herbach odłączyli nasz
wagon i przyjechaliśmy do Częstochowy - wspomina pan Mieczysław.
Zostało mu przyznane mieszkanie

w tzw. Domu Księcia. W czasie
wizyty na basenie przy ulicy Sobieskiego... poznał swoją przyszłą
żonę. - Wyłowiłem ją z wody niczym
złotą rybkę - dodaje ze śmiechem.
Pan Mieczysław i pani Krystyna
cywilny związek małżeński zawarli
23 lipca, a kościelny 29 października 1949 roku w kościele pw. św.
Jakuba w Częstochowie. Żona bohatera naszego tekstu, Krystyna Krykówna była doskonałą pływaczką,
zawodniczką Klubu AZS przy Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej. Małżeństwo doczekało się
dwójki dzieci – córka Ewa jest psychologiem, a syn Janusz chirurgiem.
Co ciekawe, oni również podzielili
pasję rodziców – syn był siatkarzem
AZS Akademii Medycznej w Zabrzu,
zaś córka w ramach Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej upra-

wiała pływanie i startowała indywidualnie oraz w sztafecie rodzinnej
na krytym basenie w Bytomiu.
Małżeństwo w zgodzie przeżyło
ze sobą 70 pięknych, choć niełatwych lat. I mimo upływającego
czasu wciąż można dostrzec łączące

ich uczucie. Są wzorem do naśladowania dla młodych małżeństw
i nie tylko. Ich życie nadal jest związane ze społeczną działalnością
sportową. Pani Krystyna i Mieczysław należą do Klubu Seniora AZS
Częstochowa i wciąż są czynnymi
sympatykami i kibicami sportu.
A w wolnych chwilach? Chętnie
spędzają czas w swoim przydomowym ogródku.
Pani Krystyna i Mieczysław jubileusz kamiennych godów świętowali w towarzystwie prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka, zastępcy
prezydenta Andrzeja Szewińskiego,
wiceprzewodniczącego rady miasta
Łukasza Kota oraz kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Rafała
Bednarza. Nie zabrakło życzeń,
tortu i pamiątkowych odznaczeń.
Katarzyna Gwara
Zdjęcia: Katarzyna Gwara

Notabene School of Polish

Dlaczego obcokrajowcy uczą się języka polskiego?
wałam w Krakowie, ale już wtedy
kontaktowało się ze mną sporo
osób z Częstochowy i okolic zainteresowanych lekcjami.
P.N.: Co motywuje obcokrajowców do nauki naszego języka?
S.M.M.: Motywacje są różne.
Jedni potrzebują tego języka do
pracy, a czasami są to na przykład
kwestie uczuciowe - ktoś wiąże
się z Polką czy Polakiem i chce
nauczyć się języka polskiego, aby
móc komunikować się z rodziną
partnera lub partnerki. Ten czynnik
uczuciowy jest chyba najważniejszy, ponieważ te osoby są najbardziej zmotywowane do nauki
– być może chcą zaimponować tej
drugiej osobie i jej rodzinie.


Zdj. Sylwia Maj-Moskalik

Sylwia Maj-Moskalik od maja
prowadzi pierwszą na terenie
Częstochowy szkołę, specjalizującą się w nauczaniu języka
polskiego obcokrajowców. Notabene School of Polish prowadzi
zajęcia stacjonarne oraz online.
Z panią Sylwią rozmawiamy
o tym, z jakich powodów obcokrajowcy chcą się uczyć naszego
języka i co sprawia im największą trudność.
Paula Nogaj: Jakie jest zapotrzebowanie wśród obcokrajowców
na naukę języka polskiego w naszym mieście?
Sylwia Maj-Moskalik: Jest naprawdę duże – właściwie coraz
większe, dlatego postanowiłam
właśnie w Częstochowie otworzyć
swoją szkołę. Wcześniej praco-

P. N.: Obcokrajowców jakich narodowości pani uczy?
S.M.M.: Rozpiętość jest spora. Uczę
osoby z Ukrainy, Rosji, Czech, Grecji,
Serbii, Francji, a nawet z Kostaryki.
P.N.: Co sprawia im największą
trudność w nauce?
S.M.M.: To zależy od umiejętności i predyspozycji. Dla jednych
problematyczna jest gramatyka, dla
innych zapamiętywanie słówek.
P.N.: Czy są narodowości, którym
łatwiej uczy się języka polskiego?
S.M.M.: Nie ma reguły. To kwestia
indywidualna. Niektórzy twierdzą,
że osobom z Rosji lub Ukrainy jest
najprościej nauczyć się języka polskiego, a to nie do końca prawda.
Czasami takim uczniom trudno jest
oddzielić język ojczysty od języka
polskiego, przez co mieszają je w
wypowiedziach.

P.N.: Uczy pani dorosłych. Jaka
jest różnica w nauce obcego języka takiej osoby, a dziecka?
S.M.M.: Dzieci potrzebują krótszych zajęć – ich różnorodność też
musi być duża, ponieważ one szybciej się nudzą. Nie mają też takiej
motywacji, jak dorośli, ponieważ ci
z kolei wiedzą, po co się uczą. Dzieci
są kierowane przez rodziców i nie są
świadome, dlaczego tak bardzo jest
im potrzebny obcy język.
P.N.: Jak często uczeń powinien
brać lekcje?
S.M.M.: Osobom, które decydują
się na zajęcia indywidualne proponuję spotkania 90-minutowe
raz w tygodniu, ale oczywiście
postępy są bardziej widoczne
w przypadku częstszych lekcji,
np. dwa razy w tygodniu.
P.N.: Ile potrzeba czasu, aby
nauczyć się płynnie języka
polskiego?
S.M.M.: Ponownie wszystko zależy od umiejętności i zaangażowania, ale z pewnością ponad rok.
Po pół roku skrupulatnej nauki
uczniowie są w stanie powiedzieć
jak się nazywają, czym się interesują, co lubią jeść, a czego nie...
Potrafią też powiedzieć co robili
w przeszłości, np. w ubiegłym tygodniu, co lubią robić i jakie mają
plany na najbliższy czas. Język
polski jest bardzo trudny i do wyrażenia wszystkiego potrzebne są
przypadki, a żeby się nimi posługiwać trzeba pamiętać ich funkcje
oraz właściwe końcówki, a jest ich
dużo, więc to nie jest takie proste.
P.N.: Co w pracy nauczyciela

sprawia pani największą satysfakcję?
S.M.M.: Chyba radość z tego, że
uczniowie z zajęć na zajęcia potrafią
coraz więcej powiedzieć, że odnajdują w nauce zabawę i nie traktują
jej jako przymus. Satysfakcjonujące
jest również to, że na przykład zajęcia trwają 1,5 godziny i kiedy
mówię, że czas już minął, uczniowie
są zaskoczeni i pytają „To już?”.
P. N.: Czy podczas zajęć zdarzają
się jakieś zabawne sytuacje z językiem w roli głównej?
S.M.M.: Pewnie. Najczęściej,
kiedy uczniowie mylą znaczenie
słów – używają podobnie brzmiących wyrazów, ale jednak o innym
znaczeniu niż zamierzone, przez
co czasami dochodzi właśnie do
śmiesznych sytuacji, ale wtedy atmosfera w grupie się rozluźnia i
wszyscy mają dobry humor.
P. N.: Jakie metody stosowane są
do nauki języka polskiego wśród
obcokrajowców i jak zwykle wygląda lekcja?
S.M.M.:
Zaczynamy
zwykle
od ćwiczenia wymowy. Później
wszystko zależy od tego, czemu poświęcamy zajęcia – czy jest to gramatyka, czytanie ze zrozumieniem,
słuchanie czy słownictwo. Ja staram
się, aby na zajęciach integrować te
kwestie. Łączę teorię z praktyką, ponieważ wtedy uczniowie szybciej
przyswajają wiedzę. Przygotowuję
zadania pisemne do samodzielnego
wykonania oraz typowo komunikacyjne, podczas których uczniowie
wchodzą ze sobą w interakcje.
Bardzo często wprowadzam ćwiczenia w formie gier i zabaw, aby

urozmaicić zajęcia, a przy okazji
popracować z danym zagadnieniem. Wszytko po to, aby uczniowie
w trakcie zajęć cały czas korzystali
z nowo wprowadzonego słownictwa i gramatyki. Przebieg lekcji
zależy też od tego, w jakim celu
ktoś się uczy. Na przykład teraz uczę
grupę piłkarzy i w pierwszej kolejności skupiamy się na takich wyrażeniach i słownictwie, które przyda
im się podczas treningu, dlatego
porządek jest nieco inny.
P. N.: W jakim wieku są najczęściej pani uczniowie?
S.M.M.: Zazwyczaj są to osoby
pomiędzy dwudziestym a czterdziestym rokiem życia.
P. N.: A najstarsza osoba, jaką
przyszło pani uczyć, ile miała
lat?
S.M.M.: Kiedy jeszcze pracowałam w Krakowie uczyłam pana
w wieku okołu siedemdziesięciu lat.
P. N.: Jak takiej osobie przychodzi
nauka języka obcego?
S.M.M.: Jeżeli uczy się w grupie
z młodszymi osobami, to zdecydowanie trudniej. Osoby starsze
nie mają już tak dobrej pamięci,
wydaje im się, że powinny szybciej
nauczyć się języka, skoro mają już
takie doświadczenie życiowe. To
powoduje stres i spowalnia proces.
Za to wykazują się dużym uporem
i nie poddają się pomimo trudności. Ważne, aby lektor zdawał
sobie sprawę z innych potrzeb takich uczniów i dostosował tempo
zajęć oraz ilość ćwiczeń.
P. N.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

6.
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Pierwsi laureaci

Zezowate oko

Premiera w teatrze

Siła przyzwyczajenia,
czyli cyrk
egzystencjalny
Mimo że sezon dopiero się
rozpoczął, Teatr im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie
zaprasza już na kolejną premierę.
Tym
razem
częstochowska publiczność będzie miała okazję zobaczyć
spektakl Thomasa Bernharda
„Siła przyzwyczajenia” w reżyserii André Hübner-Ochodlo.
Będzie to jego dziesiąta realizacja
teatralna
na
częstochowskiej scenie.
Ile poświęci prawdziwy artysta, by stworzyć dzieło na miarę
„wszystkich belzebubów świata”?
Wystarczy tylko chcieć. Ćwiczyć!
Ćwiczyć! Ćwiczyć! Aż do śmierci.
Caribaldi, nad którym wisi faustowskie przekleństwo, by dotknąć istoty
tworzenia – poświęci wszystko i...
wszystkich. Bez wątpienia, wszystkich! Zaślepiony swoją wizją dzieła
perfekcyjnego najokrutniej katuje
swoich artystów odzierając ich z
ludzkiej godności. Słynna komedia
jednego z największych pisarzy
XX wieku w rzeczywistości okazuje się prawdziwą tragedią.
– U Bernharda w centrum cyrku stoi
Caribaldi, dyrektor o muzycznym
zamiłowaniu, który od 22 lat ze
swoimi „poddanymi” daremnie próbuje chociaż raz zagrać perfekcyjnie
„Kwintet Pstrąga” Schuberta. Mają
więc ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć…
Bezlitośnie! Każda nuta musi sie-

dzieć. Do prób dyrektor zmusza
Żonglera,
Błazna,
Pogromcę,
a nawet własną wnuczkę. Wszyscy
tego nienawidzą, każdy ma swój
sposób, żeby przeszkadzać w próbach. Ktoś kaszle, Błaznowi spada
czapka… Próby przez to zawsze
kończą się absolutną katastrofą.
Oni nie chcą w nich uczestniczyć,
ale robią to właśnie za sprawą siły
przyzwyczajenia. Przemienia się to
w pewien rytuał – mówił na łamach
częstochowskiej gazety teatralnej
reżyser André Hübner-Ochodlo.
W lipcu odbyła się premiera „Siły
przyzwyczajenia” w Teatrze Atelier
w Sopocie. Teraz czas na premierę
częstochowską.
Na scenie zobaczymy Michała
Kulę, Sylwię Oksiutę-Warmus, Waldemara Cudzika, Adama Hutyrę,
Bartosza Kopecia i Mariusza Korka.
Muzykę do spektaklu nagrał zespół
w składzie: Karolina PiątkowskaNowicka – skrzypce, Michał
Markiewicz – altówka, Krzysztof
Pawłowski – wiolonczela, Dominik
Kisiel – fortepian, Paweł Osicki –
perkusja, realizacja nagrań, Adam
Żuchowski – kontrabas. Premierę
zaplanowano na 14 września. Pozostałe spektakle zaplanowano 13.09
(piątek), godz.19.00, 15.09 (niedziela), godz.19.00. 17.09 (wtorek),
godz.18.00, 18.09 (środa), godz.18.00
oraz 23, 24 i 25 października.
Katarzyna Gwara

75. sezon artystyczny
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Faustyna Słonka, Teatr
Dratwa i Nieobliczalne Koło
Teatralne zostali laureatami
I Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich „Zezowate
oko”.
Po obejrzeniu dziesięciu finałowych prezentacji, jury postanowiło
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
n I nagroda - Faustyna Słonka
z Mazańcowic, za monodram
„Księga Nieżywków”,
n II nagroda - Teatr Dratwa
z Kłomnic, za spektakl „Mały
Książę”,
n III nagroda - Nieobliczalne Koło
Teatralne „take tam…” z Pszczyny,
za spektakl „Strip-tease”.
Wyróżnienie trafiło natomiast
do Magdaleny Mikler z Teatru Manufaktura z Bielska Białej, za monodram „Sercątko”.
Wyróżnienie honorowe otrzymał
natomiast Zespół Babiniec z Domu

Koncert Marc Perrenoud Trio

Kultury w Koniecpolu, za realizację
spektaklu „Babiniec”, poruszającego
ważne problemy społeczne.
Przegląd był adresowany do nieprofesjonalnych grup teatralnych
(młodzieżowych 15+ oraz doro-



zdj. ROK



uczestników to 15 lat. Czas trwania
spektaklu do 40 minut, do udziału
zaproszone były teatry żywego
planu, ruchu, tańca, teatry lalkowe,
monodramy.
Laureaci Przeglądu otrzymali
nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy. Organizatorami przeglądu
byli Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie.
Oprac. Katarzyna Gwara

zdj. ROK

słych), działających na terenie województwa śląskiego. Mogły w nim
uczestniczyć grupy ze szkół ponadpodstawowych, grupy działające w
ośrodkach kultury, przy uczelniach,
fundacjach, stowarzyszeniach etc.,
a także grupy niezrzeszone i pojedynczy uczestnicy. Minimalny wiek

zdj. ROK



OKF

Filharmonia Nowa edycja Filmowy festiwal dla
najmłodszych
rozpoczyna JAZZtochowy
sezon

Kompozycjami Stanisława Moniuszki Filharmonia Częstochowska zainauguruje kolejny sezon
artystyczny. Wydarzenie zaplanowano na 20 września. Początek o godzinie 19.00.

Jubileuszowy 75. sezon artystyczny zostanie zainaugurowany kompozycjami Stanisława Moniuszki, wśród
których przeważać będą utwory mniej znane, odbiegające od kanonu, z którym kojarzymy twórcę „Halki”.
Warto wspomnieć, że koncert będzie stanowił kolejny
etap projektu „Moniuszko znany a nieznany” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jego pierwsza część została zrealizowana
na zakończenie poprzedniego sezonu inscenizacją koncertową „Strasznego dworu”. Projekt włączono w program oficjalnych obchodów Roku Stanisława Moniuszki
uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z
okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego kompozytora,
dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.
W programie koncertu rozpoczynającego kolejny
sezon znajdą się m.in. „Sonety krymskie”. Z cyklu 18
sonetów Adama Mickiewicza, które są opisem podróży polskiego wieszcza na Półwysep Krymski latem
i jesienią 1825, dedykowanych „towarzyszom podróży
krymskiej” 9 wykorzystał Stanisław Moniuszko do
stworzenia przepięknego dzieła o tym samym tytule.
Na częstochowskiej scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna, chór Collegium Cantorum z Januszem Siadlakiem na czele, a także tenora Damiana Chróścińskiego
i dyregenta Adama Klocka. Koncert poprowadzi Jacek
Woleński.
Katarzyna Gwara

Znakomite trio jazzowe ze Szwajcarii po raz
kolejny zagości na scenie Ośrodka Promocji Kultury w Częstochowie. Poprzedni występ muzyków
okazał się strzałem w dziesiątkę. Miłośniczki i
miłośnicy jazzu będą mieli dodatkową szansę, by
posłuchać ich jeszcze raz. Koncert Marc Perrenoud Trio odbędzie się 20 września w ramach
cyklu koncertów JAZZtochowa.

Marc Perrenoud jest jednym z najbardziej uznanych
szwajcarskich muzyków jazzowych swojej generacji.
Oprócz gry solowej i w zespołach, nagrał dotychczas
cztery płyty, w tym album „Nature Boy”, wydany w
2016 roku – określane jako „rewelacja” przez muzyczny magazyn BBC London czy Jazzmagazine Paris.
Perrenoud od ponad dekady gra z basistą Marco
Müllerem i perkusistą Cyrilem Regameyą. W grze
liryczna siła genewskiego pianisty przekształca się
rytmiczne i ostre sekwencje, przy czym wszystko wydaje się być napędzane spokojną energią.
Koncert w naszym mieście odbędzie się 20 września, początek o 20:00. Trio wystąpi w składzie: Marc
Perrenoud (fortepian), Marco Müller (kontrabas), Cyril
Regamey (perkusja). Bilety wkrótce będą dostępne w
cenach: 20 zł (ulgowe*), 30 zł (przedsprzedaż), 40 zł
(w dniu koncertu), również w sprzedaży internetowej.
Katarzyna Gwara

Przy tej okazji przypominamy, że bilety
ulgowe przysługują: dzieciom, uczniom
i studentom do 26. roku życia, emerytom, rencistom i niepełnosprawnym
(osoby korzystające z ulgi muszą przedstawić niezbędne dokumenty takie jak legitymacje, orzeczenia itp.)

Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Kino Dzieci zbliża się
wielkimi krokami. Odbędzie się
on w 22 miastach w całej Polsce.
Na tej mapie nie mogło oczywiście zabraknąć Częstochowy.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wydarzenie
skierowane do widzów w wieku
4-12 lat oraz ich opiekunów. Ideą,
jaka od początku przyświeca festiwalowi, jest udostępnianie szerokiej publiczności wartościowych
filmów, które wyróżniają się
walorami edukacyjnymi, artystycznymi oraz produkcyjnymi.
Publiczność każdej edycji zapoznaje się z międzynarodowymi
produkcjami
nominowanymi w
Konkursie głównym, które nie
trafiły jeszcze do szerokiej dystrybucji. Pełen program, pogrupowany w sekcje, prezentowany
jest w Warszawie i we Wrocławiu,
zaś najważniejsza z sekcji, czyli
konkurs główny prezentowany jest
również w pozostałych festiwalowych miastach. Najlepszy film zawsze wybierany jest przez widzów
z całej Polski. Dzięki festiwalowi na
ekranach polskich kin pojawiają się
wyselekcjonowane tytuły, w tym
europejskie i międzynarodowe produkcje – filmy aktorskie, animacje,
filmy dokumentalne oraz seriale
dla dzieci.
6. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci odbędzie się w
dniach 21-29 września w 22 mia-

stach (w 23 kinach) w całej Polsce.
W programie tej edycji znajdzie się
ponad 150 filmów długometrażowych i zestawów filmów krótkich,
w tym animacje, filmy aktorskie
oraz dokumenty. Co nasz czeka w
Częstochowie? Filmy można będzie
obejrzeć w kinie OKF Iluzja. Poniżej
przedstawiamy szczegółowy harmonogram.
Katarzyna Gwara


HARMONOGRAM
Sobota 21 września
10:00
9+ | Niezwykłe lato z Tess
11:45
6+ | Operacja Człowiek w Czerni
Niedziela 22 września
10:00
6+ | Solan i Ludwik - Misja Księżyc
11:45
6+ | Szybcy i śnieżni
Sobota 28 września
10:00
4+ | Pettson i Findus - Wielka
wyprowadzka Konkurs główny
11:45
9+ | Cały świat Romy
Niedziela 29 września
10:00
5+ | Klara Muu!
11:15
6+ | Jakub, Mimmi i gadające psy
12:45
7+ | Słynny najazd niedźwiedzi
na Sycylię

WIEŚCI Z GMIN
n Inwestycje

Ponad 27 mln na drogi lokalne
Dokończenie ze str. 1
Symboliczne
czeki wręczył wicewojewoda śląski
Robert Magdziarz.
Powiat
Częstochowski złożył trzy
wnioski. Wszystkie
dostały pozytywną
ocenę i dofinansowanie w wysokości 55% kosztów
realizacji.
Dzięki tym funduszom uda się:
 Przebudować ciąg dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta
Stara A – Poczesna I nr 1056 S na
odcinku Mazury – Młynek, Gmina

zdj. Starostwo Powiatowe w Cz-wie

Poczesna. Wartość złożonego
wniosku to 7,6 mln zł. Inwestycja
będzie realizowana w latach
2019 – 2022.
 Przebudować drogi powiatowe
nr 1060 S na odcinku od DK 91 w

miejscowości Rudniki do DW 786
w miejscowościach Wancerzów,
gmina Rędziny i Mstów. Wartość
złożonego wniosku to 9,175 mln
zł. Inwestycja będzie realizowana
w latach 2019 – 2020.
 Przebudować ciąg dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice
– Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna
– Borowno I nr 1019 S Borowno
– Witkowice, gmina Kłomnice,
Kruszyna i Mykanów.
Wartość złożonego wniosku to
32,963 mln zł. Inwestycja będzie
realizowana w latach 2019 – 2022.
oprac. Katarzyna Gwara

n Olsztyn

Pieniądze na budowy i remonty
Budowa ulic w Skrajnicy: Słonecznej, Gwiezdnej i Szczytowej
oraz chodnika i nowej nakładki
na ul. Storczykowej w Olsztynie
– Odrzykoniu – między innymi
takie inwestycje zamierza zrealizować gmina Olsztyn. Na ten
cel pozyskała już dofinansowania w wysokości 50 procent z
Funduszu Dróg Samorządowych
Ministerstwa Infrastruktury.
Koszt zadań według kosztorysów
inwestorskich to ok. 2.7 mln zł. - To
wielka satysfakcja i ulga dla budżetu gminy. Połowę środków na te
inwestycje pozyskujemy z Funduszu
Dróg Samorządowych, co pozwoli
na skrócenie czasu oczekiwania na
realizację tych niezbędnych zadań
oraz zaoszczędzi środki budżetowe –
mówi Tomasz Kucharski, wójt gminy
Olsztyn. - W Skrajnicy drogi będziemy remontować po skończonej
właśnie budowie kanalizacji. Komfort i bezpieczeństwo poprawi także
budowa chodnika i nowej nakładki
asfaltowej wzdłuż ul. Storczykowej
w Olsztynie. Trotuar rozpocznie się
od DK-46, pobiegnie do skrzyżowania przy wjeździe na Osiedle pod
Wilczą Górą, a następnie w kierunku
oczyszczalni ścieków. Chodnik bę-

dzie miał ponad 800 m – wyjaśnia
Tomasz Kucharski. Oba zadania dofinansowane zostaną z Funduszu
Dróg Samorządowych. Prace zakończą się w pierwszej połowie
przyszłego roku. Na tym jednak nie
koniec inwestycji w gminie Olsztyn.
Piaskowa w Olsztynie
Gmina Olsztyn zamierza również
przebudować ulicę Piaskową wraz z
oświetleniem, zrealizować remonty
ul. Morelowej w Skrajnicy (150m),
ul. Sosnowej w Biskupicach Nowych
(150 m), tzw. „Czarnej drogi” (260 m),
tłuczniówki w kierunku Jeziorka Krasowego w Kusiętach (700 m), a także
zbudować drogi wewnętrzne na
osiedlu w Przymiłowicach (800m),
chodnik z oświetleniem przy ul Narcyzowej w Olsztynie – Odrzykoniu.
Wykonane zostanie również doświetlenie ul. Jodłowej w Biskupicach, a
także przedłużenie ul. Jurajskiej w
Zrębicach (300 m). Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Roboty te
warte są ok. 1 mln zł.
Osiedle w Przymiłowicach
Prace przy budowie dróg na dwuhektarowym osiedlu przy ul. Kielnickiej w Przymiłowicach już trwają.
Zakres robót obejmuje budowę drogi
o nawierzchni tłuczniowej, budowę
odwodnienia, trzech przepustów

oraz roboty nawierzchniowe – jezdni
i pobocza. Planowane jest wykonanie
jezdni o długości łącznie 838,1 m.
Nowa droga w Kusiętach
i chodnik na Odrzykoniu
Nowe tereny budowlane - przewidziane planem miejscowym
- uruchomi także droga w Kusiętach.
Niebawem ruszy też budowa chodnika dwustronnego w Olsztynie –
Odrzykoniu wzdłuż ul. Narcyzowej
wraz z oświetleniem w kierunku
przystanku MPK. Z kolei dobudowa
oświetlenia ulicznego w Biskupicach przy ul. Jodłowej obejmuje uzupełnienie istniejącego oświetlenia
ulicznego o 3 słupy oświetleniowe
(w kierunku wschodnim).
Nowa droga w Olsztynie
Prawie 460 metrów długości będzie miała natomiast ul. Amonitowa
w Olsztynie, która uruchomi sporo
działek budowlanych po swojej
wschodniej i zachodniej stronie.
Amonitowa pobiegnie prostopadle
do ul. Żwirki i Wigury, równolegle
do Zielonej w kierunku ul. Sosnowej.
Do momentu pełnego uzbrojenia
nowa ulica z wyjątkiem połączenia
z DK-46, które będzie wykonane w
masie asfaltowej, powstanie z kruszywa dolomitowego.
oprac. Katarzyna Gwara

n Poczesna

Zagraniczni goście
Gmina Poczesna gościła delegację z partnerskiej gminy
Jaszun, położonej 17 kilometrów od Wilna. Głównym celem
wizyty była wymiana doświadczeń samorządowych, poznanie
struktury działania samorządu,
podstawowych czynności administracyjnych na naszym
terenie, a przede wszystkich
udział w gminnych uroczystościach dożynkowych .
Przypomnijmy, dwa lata temu
wójt gminy Poczesna - Krzysztofa
Ujma oraz starosta gminy Jaszuny
- Zofia Griaznowa podpisali umowę
partnerską, w pałacu Balińskich w
Jaszunach - historycznej siedzibie
rodowej Radziwiłłów. Wizyta zagranicznych gości jest efektem tej
współpracy. Do gminy Poczesna
przybył starosta gminy - Zdzisław
Mażejko, Natalja Zinkiewicz - pracownik socjalny, Jolita Valukiewcz
- pracownik socjalny oraz sołtys

- Irena Jancewicz. Głównym celem
wizyty była wymiana doświadczeń samorządowych, poznanie
struktury działania samorządu,
podstawowych czynności administracyjnych na naszym terenie,
a przede wszystkich udział w gminnych uroczystościach dożynkowych
oraz w prelekcji z okazji 200- lecia
lokacji Huty Starej A. Goście uczestniczyli również w dożynkach Powiatu Częstochowskiego. Goście
odwiedzili lokalny urząd. Podczas
spotkania wójt Krzysztof Ujma
zwrócił uwagę, jak ważna jest
współpraca obu gmin w dziedzinie
kultury, edukacji i sportu, wymiana
doświadczeń samorządowych, promocja, podtrzymywanie kontaktów
społecznych, wzajemne poznanie
kultury i historii, wspólne działania,
a także wymiana dzieci i młodzieży
podczas wakacji. Warto podkreślić,
że ok. 80% mieszkańców Jaszun
stanowią Polacy. W Jaszunach funkcjonuje polska szkoła, ośrodek kultury, biblioteka. Mieszkańcy tych

terenów mówią po polsku. Związek
z ojczyzną, kultywowanie tradycji
i kultury przodków powoduje, że
słowo „Polska” ma w Jaszunach
szczególne znaczenie, a patriotyzm
szczególny wymiar. - Mieszkamy
na Litwie, ale jesteśmy Polakami podkreślał w swoim wystąpieniu
Zdzisław Mażejko, starosta gminy
Jaszuny. Obecnie jest to jedna z najprężniej działających gmin rejonu
solecznickiego.
Na zaproszenie księdza Ryszarda
Umańskiego - Prezesa Towarzystwa
Patriotycznego Kresy, delegacja
wzięła udział we mszy świętej w
parafii NMP w Częstochowie oraz
w Apelu Jasnogórskim - wieczornej
modlitwie kierowanej do Matki
Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła.
Pobyt był doskonałą okazją do
zacieśnienia współpracy i określenia planów na przyszłość w
zakresie wymiany młodzieży, seniorów oraz wymiany kulturalnej
i sportowej.
oprac. Katarzyna Gwara
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7.

n Kruszyna

Uroczyste obchody
100-lecia Polskiego
Komitetu Olimpijskiego
Już w najbliższą niedzielę
15 września w Kruszynie odbędą
się uroczyste obchody 100-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na wydarzenie zaprasza
wójt gminy Kruszyna oraz
prezes Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Częstochowie.
Uroczystość
rozpocznie
się
o 12:30 mszą świętą w intencji olimpijczyków w kościele parafialnym w
Kruszynie. Po nabożeństwie nastąpi
odsłonięcie pamiątkowej tablicy
poświęconej I prezesowi Polskiego
Komitetu Igrzysk Olimpijskich –
Stefanowi Lubomirskiemu. Zostanie
ona umieszczona przy bramie wjazdowej do kompleksu pałacowo-parkowego w Kruszynie w asyście
miejscowej orkiestry dętej. O 14:30
organizatorzy zapraszają do miej-

scowości Widzów, gdzie nastąpi
oficjalne otwarcie uroczystości
z zapaleniem symbolicznego znicza
olimpijskiego przez olimpijczyków
na boisku sportowym. Tam też odbywać się będą wszelkiego rodzaju
rozgrywki i turnieje w takich dyscyplinach jak piłka nożna, piłka ręczna,
siatkówka. Odbędą się również zawody w łucznictwie, szermierce,
LA i tenisie stołowym. Dodatkową
atrakcją będą pokazy akrobatyczne.
Ponadto w programie przewidziano
także prezentację koni ze stadniny
w Widzowie oraz pokaz sportów
konnych w powożeniu i skokach. Po
sportowych zmagań nastąpi wręczenie pucharów i medali. Przewidywany koniec imprezy o godzinie
19:00. Wstęp na to wydarzenie jest
wolny. Honorowy patronat nad uroczystością objęła Fundacja Książąt
Lubomirskich.
Paula Nogaj

n Lemańsk

80. rocznica II wojny
Światowej przy grobie
poległych żołnierzy WBK
„Przechodniu,
powiedz
Polsce, żeśmy polegli słuszni jej
sprawie” - słowa te można przeczytać na pomniku, który
znajduje się w środku lasu w Lemańsku. Spoczywają tam polegli
żołnierze Wołyńskiej Brygady
Kawalerii. Rokrocznie Szkoła
Podstawowa w Starym Kocinie
organizuje przy grobie uroczystości, mające na celu upamiętnić
rocznice wybuchu II wojny światowej
oraz
ofiary
tych
tragicznych wydarzeń. Tegoroczne obchody odbędą się
w niedzielę 22 września.
W zbiorowej mogile w Lemańsku
pochowanych zostało pięciu żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii – czterech bezimiennych oraz

Eryk Stokłosa, którzy polegli w bitwie z 1 na 2 września 1939 roku
podczas walk z Niemcami. Opiekę
nad grobem sprawuje młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie, której w 2009 roku nadano
imię Wołyńskiej Brygady Kawalerii.
Uroczystość rozpocznie się mszą polową w Lemańsku o godzinie 14:00.
Po nabożeństwie zostanie odczytany
Apel Poległych, po którym z kolei
nastąpi część artystyczna w wykonaniu uczniów. Następnie delegacje
złożą kwiaty przy grobie poległych
żołnierzy. Na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Lemańsku zaprasza Wójt Gminy
Mykanów, Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. WBK w Starym Kocinie.
Paula Nogaj

n Mykanów

GCMiT otrzymało
dofinansowanie
wadzenia działalności kulturalnej
i edukacji wychowanków szkółki
muzycznej poprzez zakup nowych
instrumentów.

Gminne Centrum Muzyki
i Tańca w Mykanowie otrzymało
dofinansowanie na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na cele
edukacyjne w ramach programu
Infrastruktura Domów Kultury
2019. Otrzymane środki z pewnością pomogą w tworzeniu
optymalnych warunków dla pro-

Pełna nazwa zadania realizowanego przez Gminne Centrum Muzyki
i Tańca brzmi: „Zakup wyposażenia dla
Gminnego Centrum Muzyki i Tańca
w Mykanowie z przeznaczeniem na
cele edukacyjne”. Jest ono realizowane
w ramach Programu Infrastruktura
domów kultury i zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Kwota dofinansowania, jaką otrzymało
GCMiT wynosi 50 tysięcy złotych.
Paula Nogaj

8.
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CO PO SZKOLE?

Centrum Handlowe Auchan Poczesna

Targi zajęć pozaszkolnych
Język angielski, lekcje tańca czy może
karate? Na co się zdecydować? Na które
zajęcia posłać pociechę? Odpowiedzi na
te i wiele innych pytań poznamy w Centrum Handlowym Auchan Poczesna
podczas Targów Zajęć Pozaszkolnych,
które odbędą się 13 i 14 września.
Wstęp wolny.
Nie wszystkie przedmioty w szkole
pozwalają na rozwój pasji i zdolności

dzieci. Niezwykle ważna jest organizacja
czasu wolnego, tak aby wykorzystać pokłady energii drzemiące w małych odkrywcach. Zajęcia i atrakcje pozaszkolne
pozwolą na rozwój zainteresowań, a do
tego są okazją do dobrej zabawy i poznawania rówieśników. Wszystkich niezdecydowanych, jakie zajęcia wybrać,
Centrum Handlowe Auchan Poczesna
zaprasza na targi zajęć pozaszkolnych.
Na zbliżającym się wydarzeniu swoją

ofertę zaprezentuje wiele placówek
i ośrodków, organizujących aktywności
edukacyjne,
sportowe,
artystyczne
i inne. Rodzice wraz z dziećmi będą mieć
okazję do spotkania i rozmowy z przedstawicielami, m.in: szkoły językowej, karate oraz prowadzącej zajęcia taneczne
i plastyczne. Możliwość spotkania z
organizacjami pozwoli na szybkie i
wygodne poznanie ich oferty, podzielenie się wątpliwościami i wypytanie

o szczegóły pod kątem własnych potrzeb.
Dodatkowo podczas akcji dzieci będą
miały okazję wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach, animacjach oraz zabawach organizowanych przez wystawców.
Nie zabraknie zajęć interaktywnych oraz
warsztatów rysunku. 14 września najmłodsi zmierzą się w turnieju szachów
szybkich o puchar Centrum Handlowego
Auchan Poczesna.

Targi zajęć dla dzieci odbędą się
13 i 14 września w Centrum Handlowym
Auchan Poczesna przy ul. Krakowskiej 10
w Poczesnej koło Częstochowy. Stoiska
będą dostępne od godz. 10:00 do 18:00.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!
Katarzyna Gwara

CO PO SZKOLE?
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Finał akcji w parku Lisiniec

Nowy plecak na nowy rok szkolny



350 dzieci z rodzin wymagających wsparcia otrzymało
plecaki z pełnym wyposażeniem. Z okazji finału rokrocznej
akcji „Nowy plecak na nowy
rok szkolny” w parku Lisniec
odbyła się dwudniowa impreza.
Nie zabrakło dobrej muzki i całodniowego
rodzinnego
pikniku edukacyjnego.
Podczas pierwszego dnia sceną
przygotowaną na Lisińcu zawładnęli artyści. Wystąpili Apress Band,

zdj. Fundacja dla Rozwoju

Lastroad, Clodie i Mateusz Mijał.
Gwiazdami wieczoru był Mezo oraz
zespół Video. Drugi dzień upłynął
pod znakiem pikniku edukacyjnego.
Piknikowe stoiska przygotowały
częstochowskie instytucje i organizacje. Pojawiły się strefy animacji,
zabaw i quizów dla dzieci oraz dorosłych. Rywalizowano także kulinarnie – organizacje pozarządowe
przygotowały potrawy z grilla, a
rodziny zastępcze wzięły udział w
konkursie, który miał wyłonić najsmaczniejsze ciasteczka. Zadbano o
edukację i profilaktykę – ratownicy

medycznie uczyli z pomocą fantoma jak przeprowadzić skuteczną
resuscytację, a częstochowskie Amazonki namawiały do samobadania
w ramach profilaktyki raka piersi
i jąder. Nie zabrakło także strefy
sportowej. Emocji dostarczyły: turniej siatkarski, marsz nordic-walking
i zawody biegowe dla dzieci. Spontanicznie, po biegu najmłodszych, w
zawodach wystartowali także ich rodzice, a dzieciaki zagwarantowały im
głośny doping. W niedzielę na scenie
wystąpili m.in.: Paweł Łowicki Band,
Iwona Chołuj i Marta Honzatko, Iga
Kozacka oraz Amelia Cierpiał. Najważniejszym punktem programu był
finał akcji „Nowy plecak na nowy rok
szkolny”, podczas którego 350 dzieci
z rodzin potrzebujących wsparcia
otrzymało plecaki z pełnym wyposażeniem, zakupione dzięki wsparciu
darczyńców. Koszt jednego plecaka
wyniósł ponad 200 złotych. - Najwspanialsze w tej akcji jest to, że
możemy wręczyć plecaki dzieciakom,
które czekają na nie z ogromną radością i będą mogły z dumą chodzić
z nimi do szkoły - mówiła Elżbieta
Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej Adullam. Wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia
dziękował również prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk,
który objął wydarzenie patronatem.
- Akcja osiągnęła w tym roku pełnoletność – podkreślał prezydent Matyjaszczyk.- Cieszę się, że wydarzenie,
które zapoczątkowałem osiemnaście
lat temu, znalazło tylu kontynuatorów, i tak się rozwinęło. Akcja jest
połączona z piknikiem edukacyjnym,
towarzyszą jej koncerty i zawody
sportowe. Włącza się w nią mnóstwo
częstochowskich instytucji i organizacji pozarządowych, darczyńców,
przedsiębiorców. Pokazują oni, że
mamy w Częstochowie otwarte serca
i umiemy z sobą świetnie współpracować – zaznaczał.
Organizatorem rodzinnego pik-

zdj. Fundacja dla Rozwoju



niku edukacyjnego było Stowarzyszenie Abstynenckie Północ, które
środki na ten cel pozyskało od
Gminy Miasta Częstochowy. Z kolei
akcję „Nowy plecak na nowy rok
szkolny” zorganizowali: Fundacja
Chrześcijańska Adullam, radny Dariusz Kapinos, Fundacja dla Rozwoju.
W realizację wydarzenia włącza się
również wiele organizacji pozarządowych działających na terenie
Częstochowy, a także instytucje jak
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
czy częstochowskie Wodociągi.
Wspierają ją wolontariusze.
Katarzyna Gwara



zdj. Fundacja dla Rozwoju
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ROZRYWKA DLA DZIECI

PIĄTEK-NIEDZIELA, 13-15 WRZEŚNIA 2019

Krzyżówka - czy dobrze znasz postacie z bajek?

Pomóż sikorce
traﬁć do karmnika

1. Słoniątko, którego los wyposażył
w parę nienaturalnie wielkich uszu
2. Lider gumisiów
3. ...Śnieżka i siedmiu krasnoludków
4. Gumiś-artysta
5. Dorastająca gumiśka, nieco starsza
od Kabiego
6. Mała rybka porwana przez nurka,
która trafia do akwarium
7. ... i Dale
8. Imię osieroconego ludzkiego dziecka,
którym zaopiekowały się małpy
9. Mała ... - księżniczka Ariel marzy o tym,
by odrzucić ogon i stać się częścią świata ludzi
10. Imię księcia, któremu Ariel uratowała życie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zapominalska Zosia

Sprawdź, czego zapomniała zabrać ze sobą wracając z wakacji:
OKULARY

Zgadywanka liczbowa

KOSTIUM

Rebus

W szatni został tylko jeden wolny numerek.
Jaki to numer?

aktor

9I

Hasło:

90

dro

88 89

SUKIENKA

?

86

KAPELUSZ

Rebus
om

PTAKI
Wykreślanka

pi

s

afa

apka

Hasło:

Sprawdź swoją wiedzę na temat popularnych gatunków ptaków
1. Jest najszybszym przedstawicielem ptaków - osiąga prędkość 350 km/h:
2. W jego ubarwieniu dominują barwy: czarna, biała i czerwona:
3. Ptak o czarno-białym ubarwieniu, z długim czarnym ogonem i krótkimi skrzydłami:
4. Samiec jest cały czarny, z żółtym dziobem oraz żółtą obrączką wokół oka:
5. Największy ptak w Europie to:
6. Jego pierś, gardło i boki ciała są ubarwione na rudo:
7. Ma duży żółto-pomarańczowy dziób z czarną końcówką. Zamieszkuje Amerykę Południową:
8. Najmniejszy ptak świata:
9. Ptak drapieżny, który przystosował się do polowania nocą i o zmroku?
10. Morski ptak, ubarwiony na biało z domieszką czarnego, o dużej rozpiętości skrzydeł:
11. Popielaty ptak z czarną szyją i głową oraz białą szeroką brwią za okiem. Zwiastun wiosny:
12. Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi piórami na skrzydłach:
13. Największy ptak świata - biega z prędkością do 70 km/h:
14. Samiec ma pióra jaskrawożółte z wyjątkiem czarnych skrzydeł i ogona z żółtymi rogami. Dziób czerwony:
15. Te ptaki są najpiękniejszymi śpiewakami wśród wszystkich ptaków:
16.Wyróżnia się pomarańczowym ubarwieniem z czarno-biało pręgowanym grzbietem i skrzydłami:
17. Ptak o długiej wygiętej szyi i długich nogach. Upierzenie białe z óżowym nalotem:

PRZEDSIĘBIORCY
Biała lista podatników VAT

PIĄTEK-NIEDZIELA, 13-15 WRZEŚNIA 2019

11.

Internetowa aplikacja

Weryfikacja Głos Przedsiębiorcy wspierany
kontrahentów przez Rzecznika MŚP i FPP
już możliwa
Od 1 września br. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT. Wykaz ten ma pozwolić
firmom na skuteczną i szybką weryfikację kontrahentów. Tzw. Biała lista zastąpiła dotychczas
funkcjonujące listy podatników zarejestrowanych,
niezarejestrowanych oraz wykroślonych i przywróconych do rejestru VAT.
Biała lista ma umożliwić sprawdzenie czy kontrahent
jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, wykreślono z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT. Ponadto istnieje również
możliwość poznania podstawy prawnej tych decyzji. Firma
może również potwierdzić numeru rachunku bankowego,
na jaki powinna zapłacić swojemu kontrahentowi. Biała
lista podatników VAT jest prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową. Znajduje się na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów, a także w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby dane firmy
znalazły się na tej liście, nie trzeba nic robić. KAS pobiera
informacje z dostępnych rejestrów publicznych. Niepoprawne dane można zmienić, występując do szefa KAS
z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie. Odnalezienie firmy zamieszczonej w wykazie jest bardzo proste.
Wystarczy wyszukać ją według numeru NIP, REGON,
rachunku bankowego bądź nazwy.

Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców oraz Federacja
Przedsiębiorców Polskich podpisali
porozumienie promujące internetową aplikację Głos Przedsiębiorcy
w środowisku biznesowym – poinformowało
Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii.

Od ponad roku aktywna jest już aplikacja internetowa Głos Przedsiębiorcy.
Można ją znaleźć na stronie internetowej www.biznes.gov.pl, prowadzonej
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii. Do czego służy aplikacja?
Przede wszystkim do zgłaszania propozycji związanych m.in. z upraszczaniem
przepisów dotyczących prowadzenia
biznesu, likwidacją zbędnych obowiązków, wsparciem ekspansji międzynarodowej firm, a także znoszenia
barier dla inwestowania w Polsce. Kwestie te mają istotne znaczenie i przełożenie na wzmacnianie pozycji Polski
na świecie, a także wzrost gospodarczy
kraju. Dzięki aplikacji, każdy – również
przedsiębiorcy, mogą zgłaszać swoje
pomysły i inicjatywy. Po zgłoszeniu
przychodzi kolej na ocenę internautów
i merytoryczną analizę. Pomysł może
zostać odrzucony, przekazany do kon-

sultacji lub wdrożony – jego status
publikowany jest na portalu, dzięki
czemu wszyscy zainteresowani mają
bieżącą informację o konkretnym projekcie. - Naszym nadrzędnym celem
jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej oraz eliminowanie
najbardziej uciążliwych barier w rozwoju biznesu. Na bieżąco, uważnie
wsłuchujemy się w ich potrzeby.
Jednym ze sposobów na stały kontakt
z przedsiębiorcami jest aplikacja Głos
Przedsiębiorcy – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii
Jadwiga Emilewicz. - Przedsiębiorcy w
Polsce najlepiej wiedzą, które przepisy
w największym stopniu ograniczają
ich swobodę prowadzenia działalności
gospodarczej lub stanowią zbędną
biurokrację. Dlatego tak ważne jest,
aby właściwe resorty wsłuchiwały
się w ich głos i pomysły, a następnie
uwzględniały te postulaty przy tworzeniu prawa – podkreśla z kolei Adam
Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich i tym samym
prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej, Marek
Kowalski zapewnia, że współpraca
z rzecznikiem MŚP w zakresie Głosu

Od 2021 roku

Przedsiębiorców może otworzyć wiele
perspektyw rzeczywistego wdrożenia
pomysłów biznesu przez poszczególne
resorty. -Mamy świadomość, jak ważne
i znaczące korzyści dla przedsiębiorstw
mogą przynieść proponowane rozwiązania legislacyjne. Tym bardziej, że ułatwienia dla biznesu są nieodzownym
elementem
życia
gospodarczego
i wzmacniają rozwój ekonomiczny kraju
– dodaje. Aplikacja Głos Przedsiębiorcy
umożliwia zgłaszanie projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy,
finansowania, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek,
handlu zagranicznego, informacji dla
przedsiębiorców oraz inwestowania w
Polsce. Dotychczas przez aplikację zgłoszono 271 propozycji zmian w prawie
– wdrożono ich 28. -Jedna z propozycji znalazła się w podpisanej przez
Prezydenta 6 sierpnia 2019 r. ustawie
o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
To tzw. Pakiet Przyjazne Prawo, autorstwa MPiT. Nowe przepisy wejdą w życie
1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych
artykułów, które zaczną obowiązywać w
innych terminach - informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Rząd przyjął projekt

Nowe prawo
Gospodarka
zamówień o obiegu zamkniętym
publicznych
Najważniejszymi efektami nowego
Prawa
zamówień
publicznych ma być zwiększenie liczby firm – także
małych i śrenich, które biorą
udział w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w
systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak
najlepszej jakości produkty w
konkurencyjnych cenach oraz
wzrost innowacyjności polskiej
gospodarki. Projekt został już
zaakceptowany przez Radę Ministrów, a jego wejście w życie
planowane jest na 2021 rok.
– Zdecydowaliśmy się na przygotowanie nowej ustawy, bo obecne
Pzp z 2004 r. nowelizowano już kilkadziesiąt razy, przez co stało się ono
mało czytelne. Prace nad propozycją
nowego prawa trwały ponad 2,5 roku.
Przygotowanie projektu poprzedziła
ogólna koncepcja zmian, którą poddaliśmy szerokim prekonsultacjom.
Wniosek, jaki płynął z tych spotkań,
był taki, że uczestnicy rynku nie
chcą być pozostawieni sami sobie, a
obecny system wymaga wielu zmian.
Następnie powstał projekt ustawy,
który również bardzo rzetelnie i długo
konsultowaliśmy – wyjaśnia minister
MPiT, Jadwiga Emilewicz. Prace nad
projektem nadzorował wiceminister
Marek Niedużak, który zapewnia, że
przygotowanie projketu rozpoczęto
od rozmowy z rynkiem. -Odbyliśmy
ponad sto spotkań, zarówno na
etapie przygotowania koncepcji no-

wego prawa, jak i samego projektu.
Wśród naszych rozmówców byli ludzie nauki, fundacje, stowarzyszenia,
organizacje przedsiębiorców, wielcy i
mali zamawiający, ale też pojedynczy
wykonawcy. W efekcie zdiagnozowaliśmy problemy obecnego systemu
i wypracowaliśmy takie rozwiązania,
jak obowiązkowe zaliczki i częściowe
płatności, klauzule abuzywne czy zasada współdziałania zamawiającego
i wykonawcy – zaznacza.
Jakie problemy ma rozwiązać
nowe Prawo zamówień publicznych?
Między innymi nieproporcjonalnie
mały, w stosunku do potencjału, udział
MŚP w rynku zamówień publicznych, a także niską konkurencyjność
i zmniejszające się zainteresowanie
wykonawców rynkiem zamówień
publicznych. Ponadto nowe prawo
ma zwalczyć brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy,
brak powiązania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją polityki
oraz celów strategicznych państwa,
m.in. wzrostu innowacyjności. Projekt ma odwrócić tendencję wybierania rozwiązań najtańszych, zamiast
najbardziej efektywnych w dłuższym
okresie i sprawić, żę zamawiający
skoncentrują się na spełnieniu wymogów formalnych, a nie uzyskaniu
najlepszego jakościowo produktu
czy usługi. Ponadto dostępność do
środków odwoławczych do Krajowej
Izby Odwoławczej ma być większa.
Również system kontroli zamówień
publicznych ma stać się bardziej
efektywny.

Fot. pixabay.com

Ministerstwo Przedsiębiorczości
i
Technologii
przygotowało Mapę drogową
GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym), która ma pomóc we
wdrażaniu konkretnych działań
do podjęcia w gospodarce. Rada
Ministrów już zaakceptowała
projekt. Na czym polega GOZ?
Najważniejsza koncepcja projektu to założenie, że wszystkie
elementy łańcucha produkcyjnego
produkty, materiały oraz surowce
pozostają w obiegu tak długo, jak
jest to możliwe. Z kolei wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum. - Przejście na
model gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania

odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu,
zaczynając od pozyskania surowca,
przez projektowanie, produkcję,
konsumpcję, zbieranie odpadów
i ich zagospodarowanie - powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.
– Realizacja koncepcji GOZ nie jest
możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych – dodaje.
Nie jest to aż tak skomplikowane, jak może się wydawać. W
praktyce są już wykorzystywane
pewne założenia – do tej pory
można je było skojarzyć z hasłem
„zielonej gospodarki” lub „zrównoważonego rozwoju”. Teraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii proponuje „zamykanie
obiegu”. Chodzi przede wszystkim

o korzystanie z energii słonecznej,
biodegradowalnych naczyń, ograniczenie opakowań, korzystanie
z wielorazowych toreb, odzyskiwanie surowców wtórnych. To
właśnie na tym ma polegać gospodarka o zamkniętym obiegu.
Priorytetami naszego kraju w
ramach tego projektu będzie
innowacyjność,
wzmocnienie
współpracy pomiędzy przemysłem
i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie nowatorskich rozwiązań w
gospodarce, stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne,
na którym łatwiejszy byłby ich
przepływ, zapewnienie wysokiej
jakości surowców wtórnych, które
wynikają ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz rozwój
sektora usług.
Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały
Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
Repertorium A Nr 2656/2019, w sprawie postawienia Spółki
MEDFACTOR Sp. z o o, w stan likwidacji, wszczęta została
likwidacja Spółki MEDFACTOR Sp. z o o, ul. Śląska 22 lok 11,
42-217 Częstochowa, z dniem pierwszego września 2019 roku,
(01.09.2019)

OKNA I DRZWI

Likwidatorem spółki MEDFACTOR Sp. z o o, ustanowiono
Walentynę Bareła.

A
LUCJ
REWO OWA
N
CE

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do
Spółki MEDFACTOR Sp. z o o,
w terminie do 30 listopada 2019 roku na adres mailowy
walentynabarela@wp.pl.

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

LOMBARDY

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE
Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50

n

www.kapssc.pl

– MOTORYZACJA 	
– NIERUCHOMOŚCI
– SPRZEDAM
– KUPIĘ
– MATRYMONIALNE
– INNE   
– PRACA

SKUP SPRZEDAŻ
n

n

Treść ogłoszenia:

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

Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

K U P O N n a b e z p ł at n e o g ł o s ze n i e

LOMBARD
DELTA

l

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

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

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

tel. 506 107 375

WAGI

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

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

MATRYMONIALNE
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
SAMOTNY mężczyzna, 52 lata,

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

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

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

KUPIĘ

n FLASH GSM– profesjonalny serwis

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

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
n TRENING ZDOLNOŚCI
POZNAWCZYCH
od juniora do seniora,
tel. 668 814 587
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

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

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
SPRZEDAM KOŻUCH rozm. 36.
Cena 20 zł. Tel. 667 499 164
SPRZEDAM SAMOCHÓD VW Golf V
– 2006 r., 1.9 TDI – przebieg
136 tys. km, automatyczna
skrzynia. Tel. 508 173 008,
504 209 884
SPRZEDAM SAMOCHÓD Ford Focus
GHIA 2006 r., 1.6 TDCI / przebieg
109 tys. km, FULL OPCJA - 10500 zł /
do negocjacji. Tel.: 608 825 187

SPRZEDAM ANTYKI – francuski
komplet z 1896 r.: biblioteczka +
komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja. Tel. 34 – 367 65 56
SPRZEDAM TANIO! 1) Torbę
myśliwską, 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

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

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

MOTORYZACJA
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Komenda Miejska Policji w Częstochowie

FIA Central Europe Zone

W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych

Bartek Mirecki wicemistrzem
Europy Środkowej!

Częstochowscy policjanci
postanowili sprawdzić, czy
kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego w
okolicach szkół i placówek
oświatowych. Przy tej okazji
skontrolowali również oznakowania dróg w ich rejonie
oraz podejmowali działania
informacyjne mające na celu
promowanie zasad bezpiecznego
poruszania
się
najmłodszych.
Akcja realizowana była w ramach działań „Bezpieczna droga
do szkoły”. Poza sprawdzaniem,
czy
kierowcy
przestrzegają
przepisów ruchu drogowego
w okolicach szkół i placówek
oświatowych,
funkcjonariusze

systematycznie spotykają się
z najmłodszymi. Tego typu lekcje
są dla dzieci dużą atrakcją i motywacją do poznawania zasad
ruchu drogowego.
Sierż.szt. Mariola Kowalczyk-Trąbska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie na początku
września spotykała się z pierwszoklasistami szkół podstawowych.
W tym czasie odwiedziła szkoły
w Kłomnicach oraz Witkowicach,
Szkoły Podstawowe nr 54 i nr 9
w Częstochowie. Podczas zajęć
uczyła dzieci podstawowych zasad
bezpieczeństwa na drodze i w podróży, przechodzenia przez jezdnię
i poruszania się po drodze oraz promowała noszenie odblasków.
Katarzyna Gwara

TOYOTA RAV IV
2.0 D, rok prod. 2016
37 tys. km,
kraj., I-wł.
84.900 zł

OPEL CORSA
1.4 E + LPG
rok prod. 2017, kraj.,
I – wł., serwis
31.900 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

Częstochowski kierowca
wyścigowy – Bartłomiej
Mirecki – wywalczył
tytuł wicemistrza Europy Środkowej FIA
Central Europe Zone w
wyścigach samochodowych. Do zwycięstwa w
sezonie 2019 zabrakło
mu jednego punktu!
Ostatnia runda tej
serii odbyła się na torze
w Brnie. Bartłomiej Mirecki startujący Formułą
Renault zwyciężył w obu
wyścigach. To jednak nie
wystarczyło do obrony
tytułu mistrza. Do zwycięstwa w sezonie 2019
zabrakło jednego punktu.
- Niedosyt pozostaje,
ponieważ do mistrzostwa zabrakło bardzo
niewiele. Taki jednak jest sport. Wicemistrzostwo, to
też niezły wynik. W tym roku mam już na koncie tytuł
mistrza Polski, więc są powody do zadowolenia - komentuje Bartłomiej Mirecki.
Tegoroczny sezon FIA CEZ składał się z 5 rund.
Kierowcy ścigali się między innymi na torach, gdzie
odbywają się GP F1: w Austrii (Red Bull Ring) czy na
Węgrzech (Hungaroring).
Koniec sezonu FIA CEZ nie oznacza wakacji dla częstochowskiego kierowcy. Wystartuje on jeszcze na torze
Hungaroring w serii ESET V4 CUP oraz w Poznaniu,
gdzie rozegrana zostanie ostatnia runda Wyścigowych
Samochodowych Mistrzostw Polski (Bartłomiej Mirecki
zagwarantował sobie tytuł mistrza Polsku już podczas
poprzedniej rundy).

Starty Bartłomieja Mireckiego w sezonie 2019
wspierają: RANAL, Sonax Polska, RallyShop.pl,
KJK-Auto. Partnerzy to: Fundacja DKMS, Vistula,
Automobilklub Częstochowski.
Katarzyna Gwara
Wyniki Bartłomieja Mireckiego, a także zdjęcia, filmy
i transmisje na żywo można śledzić za pośrednictwem stron internetowych:
www.facebook.com/bmracingteam
www.facebook.com/bartlomiejmireckiofficial
www.instagram.com/bm_racing_team
www.bartekmirecki.pl

Wybrane samochody na dzień 13 września 2019 r.

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

TOYOTA COROLLA
1,6 E, rok prod. 2015
kraj., I – wł., serwis,
132 KM
47.900 zł

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

MERCEDES A KLASA
150, 1.5 E, rok prod. 2005,
automat
13.900 zł

n BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi
n BMW 520
X6 2.0
2.0D,D,rok
rokprod.
prod.2009,
2008F. 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 CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013
n FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2003
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 HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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 CX5 2.2 D, rok prod. 2013,
n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007

5.500 zł n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
26.800 zł
zł n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002
99.000
n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
kraj., F. VAT
6.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
2.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
28.500 zł n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł.
6.900 zł
n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
16.900 zł
n RENAULT CAPTUR 1.5 D, rok prod. 2016,
18.600 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
14.800 zł n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017,
kraj., I – wł., F. VAT
32.900 zł
n RENAULT SCENIC 1.5 D, rok prod. 2009
29.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
16.800 zł n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
5.900 zł n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
21.900 zł n SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016
22.900 zł n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
37.900 zł n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
45.900 zł n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006
69.900 zł n TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
netto
57.900 zł n VW GOLF+ 1.6 E, rok prod. 2005
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
31.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
10.400 zł n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
1.500 zł n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
67.900 zł n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
25.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

42.900 zł
8.800 zł
32.900 zł
7.900 zł
12.800 zł
32.900 zł
8.800 zł
42.800 zł
29.900 zł
11.900 zł
24.600 zł
8.900 zł
19.900 zł
29.900 zł
18.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 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
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RKS Raków

SGP Arena Częstochowa

forBET Włókniarz
powalczy o brąz

Termin przetargu na rozbudowę
stadionu przedłużony
Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy przedłużył termin składania
ofert przetargowych na przebudowę
i rozbudowę stadionu RKS Raków.
Zgodnie z zamówieniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji
Publicznej, oferty można składać do
24 września.
Radny Miasta Piotr Kaliszewski napisał interpelację, w celu uzyskania
informacji o powodach przesunięcia
terminu. Pełna jej treść brzmi: “W
związku z rozpisaniem przetargu na
przebudowę i rozbudowę stadionu

RKS Raków w Częstochowie i drugim
już przedłużeniem terminu składania
ofert, tym razem z 10 września na 24
września, proszę o informację czym
podyktowane jest to drugie przesunięcie terminu składania ofert dla
podmiotów przystępujących do przetargu?” Pierwotnie firmy zainteresowane wykonaniem przebudowy i
rozbudowy obiektu przy ul. Limanowskiego mogły zgłaszać swoje oferty do
19 sierpnia. Rzecznik Urzędu Miasta
Częstochowy wyjaśnił powód przedłużenia terminu przetargu. -Ostatnie
odpowiedzi na ostatnich 90 pytań (w
sumie pytań do przetargu było 213)
wraz z 11 załącznikami zostały opubli-

Kolejna edycja

Olimpiada Razem 2019
W dniach 13-15 września
br. odbędzie się Olimpiada
Razem. To kolejna edycja tego
wydarzenia, organizowanego
przez Polski Związek Sportu
Niepełnosprawnych „START”.
Oficjalne rozpoczęcie będzie
miało miejsce na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Częstochowie.
Początek wydarzenia 13 września o godz. 9:30. Zgodnie z programem nastąpi wtedy oficjalne
rozpoczęcie Mitingu LA. Następnie rozpoczną się zmagania
w poszczególnych konkurencjach. O godz. 13:00 planowane
jest wręczenie pucharów i medali, zakończenie imprezy oraz

posiłek regeneracyjny. Na drugą
część Olimpiady Razem składać
się będzie Ogólnopolski Integracyjny Turniej Niepełnosprawnych
w Szachach Szybkich, który odbędzie się w dniach 14-15 września
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Równolegle w dniach
13-15 września w programie przewidziano Grand Prix Polski Osób
Niepełnosprawnych w Pływaniu
na pływalni krytej przy ul. Kossak-Szczuckiej. Współorganizatorami
wydarzenia jest LKS „Gol-Start”
Częstochowa, Państwowy Fundusz
Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe
w Częstochowie, Urząd Miasta w
Częstochowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

kowane w BIP 5 września. Oczywiście
wszystkie odpowiedzi musiały zostać
przygotowane na bazie informacji
dostarczonych przez autorów dokumentacji wykonawczej. Termin musiał
zostać przedłużony do 24 września,
aby potencjalni oferenci mogli zapoznać się z odpowiedziami oraz załącznikami i uwzględnić ten materiał
w przygotowywanej ofercie przetargowej. Przedłużenie terminu w takiej
sytuacji wynika też z zapisów ustawy
o zamówieniach publicznych. Brak takiej decyzji skutkowałby zapewne protestami, które mogły bardzo znacząco
przedłużyć postępowanie przetargowe
– czytamy w stanowisku.

W niedzielę 15 września
na SGP Arena Częstochowa
drużyna forBET Włókniarz
Częstochowa rozpocznie
walkę o brązowy medal Drużynowych
Mistrzostw
Polski. Tego dnia częstochowska ekipa zmierzy się z
zespołem Stelmet Falubaz
Zielona Góra.
Początek spotkania o godz.
18:00. Będzie to ostatni mecz
ligowy w tym roku w Częstochowie. Ruszyła już sprzedaż
biletów na to wydarzenie.
Są one do nabycia w Sekreta-

riacie Włókniarza Częstochowa
przy ul. Olsztyńskiej, sklepie
komputerowym „Pat-Rox”, sieci
całodobowych sklepów Mocny
Nocny, sklepie całodobowym
PIT STOP, Piwiarni Częstochowa oraz Księgarni Sowa w
Kłobucku. Dla karnetowiczów
przewidziane są zniżki. -Przypominamy, że jeżeli wybieracie
się państwo na mecz 15 września z dziećmi do 12. roku życia,
konieczny jest zakup biletu
dziecięcego dla waszych pociech. Cena biletu dziecięcego
to jedyne 1 zł – informuje klub.

I liga siatkówki

Częstochowianka z nowym
sponsorem tytularnym
Pierwszoligowy Klub Sportowy
Częstochowianka zyskał ważnego partnera, który wesprze
zespół siatkarek w realizacji założonych celów. Tym partnerem
jest Galeria Jurajska, która postanowiła przedłużyć i poszerzyć
umowę sponsoringową z klubem,
stając się tym samym sponsorem
tytularnym.
Do podpisania oficjalnych umów
doszło 9 września w biurze zarządu
Galerii Jurajskiej. Obecni byli członkowie zarządu firmy GTC, do której
należy Galeria Jurajska, a także przedstawiciele klubu sportowego Częstochowianka. Częstochowska drużyna
siatkarek na pierwszoligowych parkietach występować będzie w sezonie 2019/2020 pod nazwą Galeria
Jurajska Częstochowianki.

-Spotkaliśmy się tu na podpisaniu
umów współpracy z firmą GTC S.A.,
właścicielem Galerii Jurajskiej. To
dzięki panu dyrektorowi dwa lata
temu nawiązaliśmy ścisłą współpracę, która trwać będzie nadal przez
najbliższy sezon. Jesteśmy bardzo
wdzięczni zarówno panu dyrektorowi,
jak i całemu zarządowi za to uznanie,
docenienie naszych wysiłków i wspomaganie nas w osiąganiu zamierzonych celów. Z każdym rokiem nasze
cele rosły i staraliśmy się je osiągać.
Teraz także będziemy dążyć do ich
realizacji z pomocą Galerii Jurajskiej
– mówił podczas briefingu prasowego prezes KS „Częstochowianki”
Grzegorz Kurek – Jest to radosna dla
nas chwila, ponieważ dzięki wsparciu
Galerii Jurajskiej, spółce GTC, możemy
realizować się na parkiecie, możemy
grać pod zmienioną nazwą.
Swoje zadowolenie z zawartej

współpracy wyraził także Roman
Bugajczyk, członek zarządu firmy,
do której należy Galeria Jurajska –
Bardzo się cieszę, że nasza współpraca nie idzie na marne, bo jak widać
są efekty. Częstochowianka weszła do
pierwszej ligi, co jest niesamowite,
ponieważ drużyn było bardzo dużo.
Byłem na meczach finałowych, które
kosztują dużo zdrowia i emocji, ale
to niezwykła sprawa. Bardzo dziękuję sztabowi trenerskiemu – pani
Anicie, która jeszcze wtedy wprowadzała Częstochowiankę do pierwszej
ligi oraz zawodnikom. Cieszę się, że
te cele zostały osiągnięte. Myślę, że
kolejne przy naszym jeszcze bardziej
zacieśnionym partnerstwie zostaną
również osiągnięte, że pogramy dłużej
niż jeden sezon w tej pierwszej lidze,
a jeśli przyjdzie nam grać w innych
ligach, to będą to jedynie ligi wyższe.
Tego życzę Częstochowiance.

8. kolejka PKO
Ekstraklasy

AZS Częstochowa

Bez licencji na grę
w I lidze

AZS Częstochowa nie otrzymał
licencji na rozgrywki w Krispol I
Lidze Mężczyzn. Zarząd klubu
wydał w tej sprawie oświadczenie, wyjaśniając, w jakiej
obecnie znajduje się sytuacji.

Choć licencji nie ma, poinformowano, że drużyna przygotowuje się
do startu w rozgrywkach Krispol I
Ligi Mężczyzn. Obecnie zawodników
trenuje Robert Szczerbaniuk oraz
Piotr Stachura na hali Politechnik,
należącej do Politechniki Częstochowskiej. -Na pewno taka informacja ucieszy sporą część kibiców
z racji dużo lepszej lokalizacji i powrotu do miejsca gdzie rodziła się
potęga AZS-u Częstochowa. Obecnie
w składzie jest 10 zawodników rozgrywający Łukasz Dąbrowski, Artur
Błażej środkowi bloku Jakub Turski,
Mariusz Wacek, Damian Zygmunt,
atakujący Wiktor Kłęk przyjmujący
Michał Marszałek, Tomasz Błądziński
oraz libero Dominik Teklak i Jakub
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Bik. Skład jest w trakcie uzupełniania
i kompletowania – informuje zarząd.
W oświadczeniu przypomniano, że
od kilku miesięcy w klubie trwa
proces restrukturyzacji i został przygotowany plan naprawczy. Włodarze
klubu poinformowali, że być może w
ciągu najbliższych dni uda się ogłosić
sponsora
tytularnego
drużyny.
Obecnie ma trwać weryfikacja dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy. Klub ma 7 dni na odwołanie
się od decyzji, jednak jak twierdzą
włodarze AZS-u Częstochowa, nie
ma to większego sensu, nie mając
wcześniej wspomnianych porozumień. -Zdajemy sobie sprawę, że podpisywanie ugody na okres kilkuletni
nie jest bardzo optymistyczną informacją i jest nam przykro, że właśnie
takie ugody proponować musimy, nie
ma jednak innej możliwości. Intencją
Klubu i o to walczymy, jest aby każda
z osób, która swoją pracą na owe pieniądze zasłużyła mogła je otrzymać
– zapewniają włodarze.

Raków
Częstochowa
zmierzy się
z Arką Gdynia
Raków Częstochowa zagra
14 września mecz z Arką Gdynia w
ramach 8. kolejki PKO Ekstraklasy.
Spotkanie odbędzie się na stadionie
GIEKSA
Arena
w
Bełchatowie, gdzie „CzerwonoNiebiescy” rozgrywają swoje
mecze domowe w sezonie jesiennym 2019/2020.
Na stronie internetowej klubu
można zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi przejazdu
do Bełchatowa oraz poruszaniu
się po GIEKSA Arenie. Kasy stadionowe będą otwarte od godziny
10.00. Klub zachęca kibiców, aby
przybywali na stadion wcześniej,
aby uniknąć niepożądanego stresu.
Początek spotkania zaplanowano
na godzinę 15:00.
Kolumnę opracowała Paula Nogaj

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

Druk: Polska Press sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
Drukarnia w Sosnowcu
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ROZRYWKA

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj 2 bilety na spektakl:

„Kobiety kontra mężczyźni”

Krzyżówka nr 9 z hasłem

INFORMACJE NA STR. 14

Rozwiązania można przesyłać
na adres email:
konkursy@zycieczestochowy.pl
do dnia 19.09.2019r.
POZIOMO: 1) sos z gorczycą; 2) leczniczo ugniata ciała; 3) rosiczka;
4) stolica Belize; 5) ślad za statkiem; 6) na czele wyścigu, partii; 7)
znak pisarski w kształcie przecinka; 8) ... długopłatkowa to maciejka; 9) zdanie udowodnione w danej teorii; 10) cierpią na katar
sienny; 11) amerykańska odmiana jabłoni; 12) wytwarzana w
elektrowni;13) dostarcza prąd do tramwaju;14) Agnieszka lub
Urszula, tenisistki; 15) okrągłe puszyste ciastka; 16) specjalistki od
oczu;17) mieszkają w koszarach;18) Molierowski Harpagon; 19)
posezonowa obniżka cen; 20) zwolennik platonizmu; 21) Wanda
Wiłkomirska; 22) banały, frazesy; 23) powóz z westernu; 24) lilia
wodna; 25) forteca, warownia; 26) siedziba władz województwa
śląskiego; 27) stopniowo, sukcesywnie; 28) statek pierwszych
angielskich kolonistów, pielgrzymów w Ameryce; 29) zmartwienie
chuderlaka
PIONOWO: 2) wytwórnia wędlin; 5) wąskotorowa lub linowa; 13)
polski bank; 14) zboże z Azji; 18) biega na sto metrów; 19) zadawana
na spowiedzi; 30) aktorzy grający w filmie; 31) Quintus Ennius,
poeta rzymski; 32) szkolne półrocze; 33) autor "Małego Księcia"; 34)
anta, ssak z trąbą; 35) mieszkają w Inguszetii; 36) Gamal ... Naser,
były prezydent Egiptu; 37) bogini śmierci w mitologii egipskiej; 38)
dzieło znane i uznane; 39) federalny urząd śledczy w USA; 40)
stolica stanu Australia Południowa; 41) czubek buta; 42) w nim pliki;
43) marka czarnej i zielonej herbaty z Chin; 44) inaczej tyfus; 45)
duchowny w cerkwi; 46) stolica prowincji Azerbejdżan Wschodni;
47) najdłuższa rzeka na półwyspie Peloponez; 48) dawna nazwa
izraelskiej Jafy; 49) syn Juliusza Cezara i Kleopatry; 50) resztka
poprodukcyjna; 51) Żelu, były Prezydent Bułgarii; 52) dziewięciodniowe nabożeństwo; 53) Ryszard od "Tato, tato, sprawa się
wypła"; 54) Sg dla chemika; 55) nakładana na włosy; 56) tlenek
etylenu; 57) owczarek francuski; 58) ... Ventura, rola Jimma Carreya;
59) przyjmuje gotówkę

Nagrodę - niespodziankę za krzyżówkę nr 8 z dnia 23 sierpnia wygrywa pan Mariusz Stefanowski
Zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu” przy Al. NMP 51 w terminie 7 dni.

