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Pomoc dla zadłużonych

Można przestać się bać komornika?
Niemożliwe bądź trudne do spłacenia
długi nie powinny spychać człowieka na
margines społeczny i z dnia na dzień
pozbawiać go wszystkiego – z takiego
założenia wyszło Ministerstwo Sprawiedliwości,
które
przygotowało
rozwiązanie mające pomóc dłużnikom
uporać się z problemami i odbudować
normalne życie, bez wiecznego strachu
przed komornikiem. Uchwaloną przez
Sejm nowelizację ustawy podpisał już
prezydent Andrzej Duda.
Przecenienie swoich możliwości finansowych, utrata pracy, nagła choroba, czy nieszczęście losowe powoduje, że niektórzy nie
są w stanie spłacać zaciągniętych wcześniej
pożyczek. A odsetki wciąż narastają. W efekcie
podlegają egzekucji komorniczej, a co za tym
idzie tracą dom, mieszkanie i praktycznie
całe zarobki. O skali problemu świadczą
liczby. Szacuje się, że ponad 2 mln Polaków
nie może uporać się z przeterminowanymi
długami, których wartość wynosi w sumie
prawie 50 mld zł!
Mechanizmem, który zapobiega takiej sytuacji – niekorzystnej zarówno dla dłużnika,
jak w rezultacie również dla wierzyciela –
może być upadłość konsumencka. - Dzięki
niej można kompleksowo rozwiązać problem
zadłużenia: na ile jest to możliwe spłacić
wierzycieli i dostać szansę na nowy start
– twierdzi resort sprawiedliwości. Jednak
sądy oddalają nawet połowę wniosków o
ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości
rozwiązania ma zmienić taki stan rzeczy.

na koszty postępowania. Będzie to możliwe
także już po złożeniu wniosku. Jeśli sąd uzna,
że dłużnik ma szansę na porozumienie z
wierzycielami, będzie mógł wstrzymać rozpoznanie wniosku o upadłość na okres do
sześciu miesięcy. Jeśli porozumienie się nie
powiedzie – sąd uruchomi postępowanie
upadłościowe. W zawarciu porozumienia pomagać będzie doradca z prowadzonej przez
Ministerstwo Sprawiedliwości listy licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

n Do ogłoszenia upadłości wystarczy
samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, bo najczęściej oznacza to,
że potrzebuje on pomocy w powrocie do
normalnego życia

Główną przyczyną oddalania wniosków, co
do których sądy podejmują decyzję merytoryczną, jest stwierdzenie, że wnioskodawca
zadłużył się umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa. W ramach nowych rozwiązań
sąd nie będzie już na wstępie badał przyczyn
niewypłacalności. Zostana ona zbadana dopiero po ogłoszeniu upadłości. - Wówczas podejmowana będzie decyzja, czy możliwa jest
odmowa oddłużenia, przy czym możliwość tę
ograniczono do sytuacji celowego działania
nakierowanego na trwonienie majątku, a
więc zachowania wynikającego ze złej woli

dłużnika i prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli (np. zaciągnięcie kredytu ze świadomością braku możliwości jego
spłaty i jego wydatkowanie na luksusowe
dobra) – informuje resort. Ustalenie innych
istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika
nie będzie wyłączało oddłużenia. Będzie natomiast skutkować wydłużeniem planu spłaty
wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie
3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika.
n Dłużnik będzie mógł zawrzeć porozumienie z wierzycielem bez konieczności
składania wniosku o upadłość
Po zmianach dłużnik będzie mógł skorzystać z porozumienia z własnej inicjatywy
bez uprzedniego składania do sądu wniosku
o upadłość. Wystarczy, że wystąpi do sądu z
odpowiednim wnioskiem i opłaci zaliczkę

Lider w innowacjach

Wyróżnienie za szczepienia
Nasze miasto zostało docenione za walkę z grypą wśród najmłodszych mieszkanek i mieszkańców zdobywając tytuł „Lidera
w Innowacjach”. W ramach realizowanego od czternastu lat programu zaszczepionych zostało 31279 osób. Niestety w tym
roku nie będzie on kontynuowany. Dlaczego? Bo środki, które w ubiegłym roku zarezerwowano na ten cel, częstochowski samorząd zmuszony jest przeznaczyć m.in. na oświatę.

Tydzień Przedsiębiorcy

n Z ochrony przed bezdomnością na równych zasadach będą mogli korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy
W myśl ustawy z sumy uzyskanej ze sprzedaży domu lub mieszkania wydzielana będzie kwota (odpowiadająca przeciętnemu
czynszowi najmu w tej samej lub sąsiedniej
miejscowości), za którą dłużnik będzie mógł
przez dwa lata wynajmować mieszkanie dla
siebie i swojej rodziny. O wysokości tych kwot
będzie decydował sąd, uwzględniając szczególne okoliczności danej sprawy. To rozwiązanie funkcjonuje już obecnie, ale wyłącznie
wobec konsumentów. Po wprowadzeniu zmian
z ochrony przed bezdomnością na równych zasadach będą mogli korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
n Sąd ustali plan spłaty zadłużenia, biorąc
pod uwagę sytuację dłużnika

Nowe regulacje usprawnią i przyspieszą
oddłużenie. Upadłość konsumencka będzie, co
do zasady, prowadzona w uproszczonej procedurze, bez wyznaczania sędziego – komisarza.
Dłużnik zawsze będzie mógł jednak wnieść do
sądu skargę na nieprawidłowości w prowadzeniu czynności przez syndyka. Ponadto dłużnikowi będzie można zaproponować szybką
sprzedaż całego podlegającego egzekucji majątku, co ma skrócić czas postępowania upadłościowego do minimum.
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa
wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od
dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych wskazanych w niej zmian, które wchodzą w życie
odpowiednio po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2020 r. lub z dniem
Katarzyna Gwara
1 grudnia 2020 r.

Ciąg dalszy na str. 3

Święto biznesu w Częstochowie
Częstochowski ZUS przygotował cykl szkoleń i konsultacji w ramach cyklicznej akcji „Tydzień Przedsiębiorcy”. W trakcie spotkań będzie można uzyskać informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także prawa do świadczeń wypłacanych przez ZUS.
To będzie też doskonała okazja, by dowiedzieć się na temat delegowania pracowników do pracy za granicą. Wszystkie wykłady
i seminaria są bezpłatne.

Zmiany w kodeksie

Ciąg dalszy na str. 5

Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe
Wkrótce kierowców mogą zacząć obowiązywać nowe przepisy. Dotyczą one obowiązków tworzenia korytarzy życia
oraz jazdy na suwak. Jak na razie rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji
ustawy, który ma wprowadzić nowe zasady. Dokument trafi pod obrady Sejmu.

Ciąg dalszy na str. 14
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Muzyka w świątyniach

Inicjatywa „Muzyka
w
świątyniach” to mistyczna
podróż w czasie, odbywająca
się przy kojących dźwiękach
sakralnej muzyki chóralnej.

- Ta niecodzienna wędrówka
przybliży mieszkańcom Częstochowy wydarzenia z przeszłości, które kształtowały
nasze dzieje, zwróci uwagę
na skarby architektury obok
których na co dzień przechodzimy obojętnie. Specjalnie
zaprojektowane oświetlenie
wydobędzie warte uwagi detale i stworzy dla publiczności
wyjątkowe otoczenie, które
pozwoli na nowo spojrzeć na
wiekowe zabytki – podkreślają przedstawiciele Filharmonii Częstochowskiej.
Koncerty odbędą się trzech
częstochowskich kościołach –
pod wezwaniem świętego Józefa, pod wezwaniem świętej
Barbary i Andrzeja Apostoła
oraz pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – w

dniach 23-25 września. W programie znajdą się perły polskiej
i europejskiej muzyki a cappella. Wykonawcami koncertu
będzie Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją maestro
Janusza Siadlaka, a historyczne prowadzenie zapewni
dyrektor Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy
dr. Juliusz Sętowski.
Projekt
organizowany
przez
Instytut
Rozwoju
Sztuki we współpracy z Filharmonią
Częstochowską
dofinansowany został przez
Urząd Miasta Częstochowy
oraz Muzeum Historii Polski
w Warszawie.
Katarzyna Gwara

Centrum logistyczne

Pierwsza hala już stoi

Kończy się pierwszy etap budowy parku magazynowego
Hillwood Częstochowa Zachód.
Jak na razie powstała pierwsza
z hal. Trwają też prace przy budowie ronda na drodze krajowej
nr 43, które ma ułatwić dojazd
do nowego centrum. Docelowo
park magazynowy składać się
będzie z dwóch hal o łącznej
powierzchni ponad 57 tys. mkw.
Jest to jedna z największych
inwestycji Hillwood w województwie śląskim.
Nowe centrum logistyczne powstaje w Kłobucku. Skomunikowanie
tego miejsca będzie możliwe dzięki
szybkiemu dostępowi do węzła autostrady A1 „Częstochowa Jasna Góra”
przez drogę krajową nr 43 i drogi
dojazdowe, które Hillwood chce wybudować w pobliżu obiektu. - Coraz
więcej działających w Polsce firm potrzebuje nowoczesnych powierzchni
magazynowo-produkcyjnych
poza

głównymi lokalizacjami logistycznymi. Rozwój infrastruktury drogowej
przyczynia się do powstawania nowych centrów logistycznych, takich
jak Częstochowa. Wkrótce na mapie
magazynowej Polski będzie można
zaznaczyć również Kłobuck, co jest
kolejnym dowodem na zainteresowanie Hillwood inwestycjami w
mniejszych miastach – mówi Hubert
Michalak, Prezes Hillwood Polska –
Zdecydowaliśmy się na inwestycję
w okolicach Częstochowy także ze
względu na dostępność wykwalifikowanych pracowników. Przyszłych
najemców mogą przekonać również
niższe niż w najpopularniejszych lokalizacjach koszty prowadzenia działalności – dodaje Hubert Michalak.
Obecnie w pierwszym budynku
trwają prace wykończeniowe, które
mają na celu dostosowanie obiektu
do oczekiwań najemców. Magazyn o
powierzchni 19 372 mkw. będzie
spełniać najwyższe standardy
jakości i bezpieczeństwa, dzięki
wyposażeniu m.in. w oświetlenie
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Filharmonia Częstochowska

Filharmonia Częstochowska wychodzi z
niecodzienną propozycją
dla mieszkańców. Chór
Collegium Cantorum pod
batutą Janusza Siadlaka
będzie koncertować... w
kościołach. Publiczność
będzie przenosić się w
świat historii, która namacalna
jest
we
wnętrzach niezwykłych
częstochowskich świątyń.
Muzykom towarzyszyć
będzie Juliusz Sętowski.
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Wyróżnienie za szczepienia



zdj. Urząd Miasta Częstochowa

magistratu. Jego głównym celem jest zapobieganie zachorowaniom na grypę wśród
częstochowianek i częstochowian oraz popularyzacja szczepień przeciwko grypie.
Tylko w 2018 roku z programu skorzystało
ponad 4 tysiące osób. A w ciągu czternastu
lat realizacji zaszczepiono 31279 osób, wydając na ten cel 787126 zł z budżetu miasta.
W tym roku nie będzie pieniędzy
Niestety na tym koniec dobrych informacji. W tym roku bowiem ten profilaktyczny program - wyróżniany przez
specjalistów i realizowany przez wyłonione w drodze konkursu ofert podmioty
lecznicze - nie będzie kontynuowany. Dlaczego? Bo środki, które w ubiegłym roku
zarezerwowano na ten cel, częstochowski
samorząd zmuszony jest przeznaczyć m.in.
na oświatę. - Ponad 125 mln zł zabraknie
w budżecie Częstochowy przez negatywne
działania większości parlamentarnej i polityki rządu PiS. Samorząd jest zmuszony do
drastycznego ograniczania realizacji zadań
i inwestycji, mających na celu zaspokajanie
potrzeb częstochowianek i częstochowian.
W podobnej sytuacji jest większość gmin.
Wzrost wydatków to przede wszystkim stale
rosnące koszty edukacji. Subwencja oświatowa z budżetu centralnego nie wystarcza
już od dawna, ale w tym roku Częstochowa
jest zmuszona dołożyć do niej prawie
123 mln zł – wyjaśnia Sylwia Bielecka.
Podsumowując, pomimo że program polityki zdrowotnej pn. Szczepienia ochronne
przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata
2014 – 2018 decyzją radnych i na wniosek
prezydenta miasta miał być kontynuowany
w latach 2019-2022, w tym roku nie będzie
realizowany.
Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Grypy jak co roku wyróżnił samorządy, które w największym stopniu angażowały się w realizację projektów
zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy.
Nagrody wręczono podczas XI Dorocznej
Debaty Ekspertów Flu Forum 2019, która
odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP
w Warszawie. Nasze miasto zyskało tytuł
„Lidera w Innowacjach” za szczepienia
przedszkolaków. Statuetkę dla miasta Częstochowy odebrał Wojciech
Konieczny, dyrektor MiejLED, posadzkę bezpyłową, insta- skiego Szpitala Zespololację ESFR i doki z hydraulicz- nego. - Program szczepień
nymi podnośnikami.
ochronnych
przeciwko
grypie dla osób powyżej
Region częstochowski wśród
65. roku życia i dzieci do
najbardziej obiecujących
lat 18. chore na schorzenia
Z najnowszego raportu „Small town,
przewlekłe i nowotworowe,
big deal. Badanie potencjału nowych
lokalizacji magazynowo-przemysło- samorząd częstochowski
wych w Polsce”, opracowanego przez realizuje od 2006 roku.
szczefirmę JLL we współpracy z Hillwood Od 2013 roku
pieniami
objęto
również
oraz Manpower, wynika, że w Polsce
istnieje wysoki potencjał na rozwój dzieci uczęszczające do
przedinwestycji magazynowo-przemysło- częstochowskich
szkoli
–
przypomina
Sylwia
wych w małych i średnich miastach.
Wyzwania stojące przed deweloperami Bielecka z biura prasowego
na wiodących rynkach magazynowych
związane z dostępnością pracowników,
Dofinansowania
gruntów inwestycyjnych, a także rosnącymi kosztami, kierują uwagę inwestorów w stronę mniej oczywistych
lokalizacji, takich jak Częstochowa,
Konin, Bydgoszcz, Kutno czy Kielce.
Dotychczas nowe magazyny i
centra dystrybucyjne powstawały
Prawie 46 mln zł trafi do pewnił szef śląskiego oddziału NFZ.
głównie w regionach tworzących szpitali znajdujących się na te- Dodał też, że szpitale otrzymają od
tzw. Wielką Piątkę (Warszawa, Łódź, renie naszego województwa. 500 tys. do 3 mln zł. O sposobie
Poznań, Wrocław, Górny Śląsk) ze
Otrzymają one od 500 tys. do podziału dodatkowych środków
względu na ich rozwój gospodarczy
zdecyduje dyrektor szpitala. Przeoraz chłonność rynku. Jednak w 3 mln zł. Na wsparcie mogą li- kazane pieniądze mogą być przeopinii branżowych ekspertów ich czyć 44 placówki. Wśród nich są znaczone na przykład na wzrost
udział w rynku będzie się systema- też te z naszego miasta.
wynagrodzeń czy doposażenie szpitycznie zmniejszał. W 2018 r. regiony
tali i sprzęt. – To są środki, które
Wielkiej Piątki odpowiadały za 74%
Pieniądze zostaną przeznaczone na mają ulżyć w często niełatwym
krajowego popytu na powierzchnię funkcjonowanie szpitali I i II stopnia. trudzie zarządzania placówkami
magazynową, podczas gdy w 2013 r. Kiedy fundusze trafią do poszcze- zdrowia – podkreślił wojewoda Jawartość ta wynosiła aż 90%.
gólnych placówek? - Środki będą rosław Wieczorek.
Według analityków JLL takie uruchomione już od września – zaKatarzyna Gwara
miasta, jak Częstochowa stają się
konkurencyjne w stosunku do największych ośrodków dzięki rozbudowie sieci autostrad, niższym
kosztom zakupu gruntów oraz bardziej sprzyjającemu rynkowi pracy
- dostępności pracowników oraz
krótszemu procesowi ich rekrutacji.
Katarzyna Gwara

Pieniądze dla
częstochowskich szpitali
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Dzielnica Północ

Doprowadził do eksplozji.
Jednak trafi za kratki
Sąd
Okręgowy
zmienił wcześniejszą
decyzję Sądu Rejonowego i postanowił, że
33-letni Piotr C., który
wspólnie z bratem doprowadził do wybuchu
w jednym z mieszkań
przy ul. Sosabowskiego
trafił do aresztu. Jak
wynika z ustaleń
śledczych, mężczyźni
próbowali skonstruować petardę. 31-latek
doznał poważnych obrażeń kończyn górnych.

zdj.

Przypomnijmy, do zdarzenia
doszło 9 sierpnia w mieszkaniu
na trzecim piętrze. Przebywało
w nim wtedy czterech mężczyzn
oraz 6-letnie dziecko. Dwóch z
nich – bracia w wieku 31 i 33 lat
- próbowało skonstruować petardę.
Podczas mieszania nieznanych
substancji doszło do wybuchu. W
wyniku eksplozji obaj zostali ranni.
33-latek doznał urazu kończyny
dolnej – amputowano mu palce
u jednej ze stóp. Jego młodszy
brat był w o wiele groszym stanie
– stracił obie ręce i przebywał w

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

śpiączce farmakologicznej. Pozostali mężczyźni, którzy przebywali w
mieszkaniu, nie odnieśli obrażeń. Zostali zatrzymani przez policjantów.
Służby interweniujące na miejscu
podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców. Swoje mieszkania musiało opuścić 26 osób. Do domów
powróciły dopiero nad ranem. Na
miejscu pracowali śledczy oraz policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego
z Częstochowy, a także kryminalni
z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach i pirotechnicy z ka-

towickiego samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego.
Podczas przeszukania pomieszczeń
mundurowi zabezpieczyli dużą
ilość prekursorów materiałów wybuchowych, które zostaną poddane
badaniom.
Po opuszczeniu szpitala, 33-letni
Piotr C. usłyszał zarzuty posiadania
i gromadzenia materiałów wybuchowych i spowodowania eksplozji zagrażającej zdrowiu i życiu
wielu ludzi oraz mieniu wielkich
rozmiarów, a także spowodowanie
ciężkich obrażeń ciała u brata.
Mężczyzna nie przyznał się do
winy. Potwierdził, że owszem próbowali skonstruować petardę na
podstawie instrukcji znalezionej
w internecie. Używali jednak do
tego ogólnodostępnych substancji.
Prokurator wystąpił o tymczasowy
areszt dla 33-latka. Sąd Rejonowy
jednak nie przychylił się do wniosku
i zastosował policyjny dozór. Prokuratura złożyła zażalenie. Zostało
ono uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. W efekcie
mężczyzna trzy najbliższe miesiące
spędzi w areszcie. Piotrowi C. grozi
od roku do 10 lat więzienia.
Katarzyna Gwara

Tydzień Przedsiębiorcy

Święto biznesu w Częstochowie
Dokończenie ze str. 1
Tydzień Przedsiębiorcy to cykliczna
akcja skierowana do osób prowadzących własne firmy, do kadrowych,
księgowych, ale też dla tych, którzy
chcieliby rozpocząć swoją przygodę
z własnym biznesem. Podczas tegorocznych wydarzeń sporo informacji
dotyczyć będzie także zatrudniania
cudzoziemców, rozliczania za nich
składek, a także uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Organizatorzy zapraszają do udziału w
przedsięwzięciu nie tylko firmy, które
zatrudniają osoby z zagranicy, bądź
zamierzają je zatrudnić, ale także

obcokrajowców, którzy już podjęli
pracę. - Obecnie na terenie oddziału
ZUS w Częstochowie zgłoszonych
do ubezpieczeń społecznych jest
10596 cudzoziemców, w tym ponad
9,3 tys. to obywatele Ukrainy –
mówi Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. - Podczas prelekcji
poruszone będą bardzo ważne kwestie związane zarówno z prawem
do świadczeń krótkoterminowych,
jak zasiłki chorobowe, opiekuńcze,
macierzyńskie, jak też do tych
świadczeń długoterminowych, czyli
emerytur i rent. Eksperci opowiedzą

też o uprawnieniach pracodawców
do kontrolowania zwolnień lekarskich. Jednym z tematów będzie delegowanie pracowników do pracy za
granicą, co wiąże się z ustaleniem, w
jakim kraju pracodawca będzie odprowadzał składki za swojego pracownika, kiedy będą one wpływały
do ZUS, a kiedy do instytucji zagranicznej. To ważne kwestie, które
pozwolą nam uniknąć podwójnego
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnia Beata
Kopczyńska. To tylko część szkoleń
w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ W ODDZIALE ZUS W CZĘSTOCHOWIE ORAZ KONSULTACJI ZAPROSZONYCH INWESTYCJI

Zapisy na seminaria do godz. 10:30 - 27.09.2019r. pod nr tel. 34 368 93 16
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Budżet obywatelski

Ostatnie dni
głosowania
Jeszcze tylko przez kilka dni
można oddawać głosy na zadania,
które
zostaną
zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Można
to zrobić przez internet, osobiście w budynku USC przy
ul. Focha oraz w popularnym
autobusie londyńczyku, który
każdego dnia parkuje w innej
dzielnicy naszego miasta. Jak
co roku wybieramy zadania
zarówno ogólnomiejskie, jak
i dzielnicowe. Wybieramy
spośród ponad 400 projektów. Do wydania jest
9,5 milionów złotych.
Głosowanie w kolejnej edycji rozpoczęło się 6 września. W tym roku
złożono 633 propozycje, a proces
weryfikacji formalno-prawnej przeszło pozytywnie 425 projektów:
91 ogólnomiejskich i 334 dzielnicowe.
Na te, które zdobędą najwięcej
głosów mieszkanek i mieszkańców,
zostanie przeznaczonych blisko
9,5 miliona złotych (9 468 489 zł),
w tym: na zadania o charakterze
ogólnomiejskim przeszło 2 miliony (2 367 122 zł) oraz na zadania
o charakterze dzielnicowym – nieco
ponad 7 milionów (7 101 367 zł).
Prawo do głosowania ma każdy
mieszkaniec i każda mieszkanka
Częstochowy, którzy najpóźniej w
dniu oddania głosu ukończyli 13 lat.
Każda osoba głosująca ma do
dyspozycji 10 punktów na zadania
ogólnomiejskie i 10 na zadania
dzielnicowe. W ramach puli
ogólnomiejskiej - jak i dzielnicowej można wybrać maksymalnie 10 zadań,
rozdzielając między nie 10 punktów.

Głosować można na kilka
sposobów:
l przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania
na stronie :
www.konsultacje.czestochowa.pl
l w komisji do głosowania znajdującej się w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Referacie Dialogu
i Praw Człowieka przy ul. Focha
19/21, w pokoju 32 – w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku, od 7:30 do
15:30,
l w mobilnym punkcie do głosowania, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na
stronie internetowej konsultacji
społecznych, który w formie plakatów widnieje w miejskich autobusach; wzorem ubiegłego roku
mobilny punkt do głosowania
jest zlokalizowany w autobusie
turystycznym,
l osoby o ograniczonej możliwości
ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności mogą skorzystać z możliwości głosowania
w swoim miejscu zamieszkania,
po uprzednim zgłoszeniu takiej
potrzeby, przed rozpoczęciem
głosowania, do Referatu Dialogu
i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Częstochowy.

Głosować można do 25 września,
a wyniki poznamy 8 października.
Więcej:
http://konsultacje.czestochowa.pl
Katarzyna Gwara

Koleje Śląskie

Zamień samochód
na pociąg

Koleje Śląskie zachecają do
wspólnego świętowania Europejskiego Dnia bez Samochodu. W
ramach akcji proponują, aby
22 września kierowcy zostawili
swoje pojazdy na parkingu
i przesiedli się do pociągów. Taka
podróż oczywiście będzie bezpłatna.
Wystarczy tylko okazać ważny
dowód rejestracyjny. Co istotne,
każdy kierowca może zabrać ze sobą
jedną osobę towarzyszącą.

Bezpłatne przejazdy z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu
będą obowiązywać przez cały dzień,
na wszystkich liniach Kolei Śląskich
(jedyny drobny wyjątek stanowi
przygraniczny odcinek Chałupki
– Bohumin). Aby skorzystać z powyższej propozycji wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny
dowód rejestracyjny. Co istotne,
każdy kierowca może zabrać ze sobą
w podróż jedną osobę towarzyszącą.
Koleje Śląskie już po raz piąty
przyłączą się do obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu. - Po
raz pierwszy wyszliśmy z inicjatywą
bezpłatnych przejazdów w 2015

roku – i z dumą możemy stwierdzić,
że z roku na rok nasza propozycja
cieszy się coraz większą popularnością – informują przedstawiciele
przewoźnika. - Łącznie w ramach
obchodów przewieźliśmy prawie
8000 osób, a razem uczestnicy akcji
przejechali naszymi pociągami
blisko 420 000 kilometrów! Dodatkowo, podobnie jak w ubiegłych
latach, tak i tym razem przyłączymy
się również do różnego rodzaju inicjatyw organizowanych w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Mamy nadzieję,
że bezpłatne przejazdy zachęcą kierowców do przetestowania bardziej
ekologicznych form transportu
od „własnych czterech kółek” i być
może wprowadzenia stałych zmian
w podróżniczych zwyczajach. Pociąg jest bowiem nie tylko bardziej
przyjazny dla środowiska, ale w
wielu wypadkach również wygodniejszy i szybszy – dodają. Warto
zatem już w najbliższą niedzielę
bezpłatnie sprawdzić, jak podróżuje się pociągiem Kolei Śląskich,
a po testach przemyśleć przesiadkę
z auta na kolej.
Katarzyna Gwara
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7.

n Ostrowy nad Okszą

Stypendia dla Ku pamięci zamordowanych
nauczycieli
najzdolniejszych
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Ostrowach nad Okszą odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej nauczycielom z lokalnej szkoły, którzy
zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. W ten sposób uczczono pamięć
porucznika Stanisława Sukiennika, porucznika Piotra Wróbla i Jana Deski.

16 uczniów ze szkół z naszego powiatu wykazało się
bardzo dobrymi wynikami w
nauce i odebrało z rąk starosty
częstochowskiego stypendia w
wysokości 1 000 zł.
Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela wraz z wicestarostą Janem
Miarzyńskim i Adamem Morzykiem, członkiem zarządu powiatu
wręczyli okolicznościowe dyplomy
uczniom ze szkół w Kamienicy Polskiej, Złotym Potoku i Koniecpolu.
Uhonorowani zostali:
Liceum Ogólnokształcące
w Kamienicy Polskiej:
1. Julia Najnigier – średnia ocen -5,73
2. Natalia Górniak – średnia ocen – 5,40
3. Tomasz Rogala – średnia ocen 5,26
4. Magdalena Kaczmarek – średnia ocen 4,87
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Koniecpolu:
1. Julia Rydzek – średnia ocen – 5,67
2. Natalia Misztal – średnia ocen – 5,11
3. Małgorzata Szyda – średnia ocen – 5,07
4. Kinga Buc – średnia ocen – 5,00
5. Mateusz Ciastko – średnia ocen – 5,00
6. Aleksandra Woźniak – średnia ocen – 5,00
7. Marcin Konatowski - – średnia ocen 4,88
8. Aleksandra Gęskowska – średnia ocen 4,80
9. Bartosz Rumin– średnia ocen 4,80
10. Natalia Oberska – średnia ocen 4,76

Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym
Potoku:
1. Jonasz Jawornik – średnia ocen 4,95
2. Kinga Jawura – średnia ocen 4,8
Kto może otrzymać
stypendium?
Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji odpowiednio śródrocznej
lub rocznej uzyskali:
►średnią ocen co najmniej 4,75
z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych - w ramowym planie
nauczania jako obowiązkowe
i realizowanych w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk,
►oceny celujące z co najmniej
3 zajęć edukacyjnych wyodrębnionych - w ramowym planie nauczania
jako obowiązkowe i realizowanych
w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk.
Uczniowie, którzy ubiegają się
o stypendium nie mogą mieć nieusprawiedliwionych nieobecności na
zajęciach dydaktycznych.
Stypendium finansowane jest
w ramach „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
częstochowski”.

n Mykanów

Piękno ziemi
częstochowskiej
Przed nami jubileuszowa,
dziesiąta już, edycja konkursu
fotograficznego „Piękno ziemi
częstochowskiej”. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do
30 września.
Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku
i szerzenie wiedzy o ciekawych
zakątkach naszej ziemi. - Powiat
częstochowski, jako największy
powiat w województwie śląskim,
daje ogrom możliwości i pole do
popisu dla umiejętności artystycznych. Zachęcamy zatem wszystkich
miłośników fotografii do odkrywania atrakcji krajobrazowych i
przyrodniczych oraz architektury
i zabytków ziemi częstochowskiej – zachęca Starostwo Powiatowe w Częstochowie, organizator
wydarzenia. Zdjęcia muszą być
wykonane na terenie powiatu częstochowskiego, tj.: miast i gmin:
Blachownia i Koniecpol oraz gmin:
Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska,

Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów,
Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza. Fotograficzna rywalizacja przebiegać będzie w
dwóch grupach wiekowych - dzieci
i młodzieży do 18. roku życia oraz
dorośli. Zgłaszać można maksymalnie pięć fotografiami – oceniane będą tylko pojedyncze
zdjęcia. Zgłoszenia przyjmowane
są do 30 września. Pula nagród
wynosi 5 000 zł. Komisja konkursowa wybierze najlepsze zdjęcia
i przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach. Członkowie jury,
oceniając prace, będą znali jedynie
pseudonim podany przez uczestnika w formularzu.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można
na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Częstochowie:
www.czestochowa.powiat.pl
(baner: Konkurs Fotograficzny).
O szczegóły możemy natomiast
dopytać drogą mail:
promocja@czestochowa.powiat.pl

W patriotycznej i wzruszającej uroczystości
uczestniczyli między innymi rodzina i krewni
zamordowanych uczycieli, a także władze okolicznych gmin i wsi, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych oraz społeczność szkolna
Ostrów nad Okszą. Uroczystą mszę św. odprawił
ksiądz Piotr Walterowicz, proboszcz miejscowej
parafii. Podczas wydarzenia przypomniano również sylwetki zamordowanych nauczycieli.
zdj. Waldemar Deska

Jan Deska

Stanisław Sukiennik

Urodził się 8 maja 1896 r. we Wręczycy. Był synem
Teodora i Józefy.
Sierżant sztabowy wojsk polskich, uczestnik walk
o niepodległość w 1918r. Wyróżniony wieloma odznaczeniami. Absolwent I Gimnazjum im Henryka
Sinkiewicza w Częstochowie.
W 1921 roku w kościele gimnazjalnym wziął
ślub z Marianną z domu Maślanka. Ślubu udzielił
im ks. Prefekt Michał Ciesielski (zasłużony bojownik o polskość), a świadkiem na ślubie był
znany częstochowski kompozytor dyrygent
i organista Edward Mąkosza. W następnym 1922 roku
rozpoczął pracę w szkole w Ostrowach, gdzie do
1926 pełnił funkcję kierownika.
28 sierpnia 1941 roku został aresztowany. Do
19 marca 1942 roku przebywał w Niemieckim
Zakładzie Karnym w Częstochowie (nr akt 1262
z adnotacją „polityczny”). Następnie został przetransportowany do obozu koncentracyjnego
Gros-Rossen. Według dokumentacji obozowej
zmarł 27 lipca 1942 roku.

Urodził się 20.05.1906 r. w Borowej. Syn Andrzeja i Katarzyny Deska. Kształcił się w Męskim Seminarium Nauczycielskim im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie przy ulicy
Jasnogórskiej. Skończył je w 1930 roku. Do wybuchu wojny
uczył śpiewu i muzyki w szkole w Ostrowach. 27 maja
1942 roku wraz z małżonką Władysławą Deska (z domu
Major) i teściem, Nikodemem Major, właścicielem młyna
oraz młynarzem Pietrzakiem został aresztowany w domu w
Ostrowach. Wszyscy zostali zadenuncjowani jako udzielający schronienia kurierom przenoszącym tajną prasę przez
pobliską granicę. Wtedy po raz ostatni trzymał na rękach
swojego syna. Aresztowani zostali wywiezieni do aresztu w
Lublińcu, a stamtąd transportem zbiorowym do Auschwitz.
Oznaczono go numerem obozowym 43828. Ostatni list napisał 17.11.1942 roku. W dniu 19.11.1942 r. odnotowano
jego zgon w obozie. Numer zmarłego więźnia odnotowano
w książce kostnicy oraz w książce bloku szpitalnego nr 28.
Miał 36 lat.

Piotr Wróbel

Urodził się 30 maja 1902 roku w Długim Kącie (parafia Truskolasy, gmina Węglowice). Ukończył Męskie Seminarium
Nauczycielskie im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie.
Był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Waleńczowie.
W 1937 roku wraz z żoną Bronisławą (która również była
nauczycielką) oraz córkami Marią, Wandą i Wiesławą został
przeniesiony do Ostrów, gdzie objął posadę kierownika
szkoły. Uczył historii, wychowania fizycznego oraz prac
ręcznych. 1 sierpniu 1939 roku dostał powołanie do Piotrkowa Tryn Blachownia
bunalskiego do 27 pułku piechoty.
Walczył w bitwie pod Kockiem.
Prawdopodobnie został ranny
i wtedy ostatni raz koledzy słyszeli
jego wołanie. Dalsze jego losy były
nieznane.
Rodzina poszukiwała informacji
56 549 zł otrzymała od Mini- – informuje lokalny urząd. Pie- o losach męża i ojca. Po ukazaniu
sterstwa Edukacji Narodowej niądze zostaną przeznaczone na się „Listy katyńskiej” odnaleziono
gmina Blachownia. Dofinanso- zakup pomocy dydaktycznych nazwisko pana Wróbla jako byłego
wanie zostanie przeznaczone na niezbędnych do realizacji pod- więźnia Kozielska. Wiadomości te
stawy programowej z przedmiotów zostały potwierdzone przez Radio
zakup pomocy dydaktycznych.
przyrodniczych. To właśnie z tych Londyn, które przekazywało listę
pomordowanych w Katyniu.
Wniosek o dofinansowanie ze środków Szkoła Podstawowa nr 3 w Pośmiertnie został odznaczony
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w
środków rezerwy części oświaKrzyżem Kampanii Wrześniowej
towej subwencji ogólnej władze Blachowni zakupi nowoczesne po- oraz medalem „Za udział w Wojnie
moce
do
nauczania
biologii,
chemii,
Blachowni złożyły w czerwcu. - Z
Obronnej 1939”.
wnioskowanej przez burmistrza fizyki oraz geografii.
Sylwię Szymańską kwoty 57 867,00
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
zł otrzymaliśmy 56 549,00 zł

Ponad 50 tysięcy
na pomoce dydaktyczne
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Gmina Kruszyna

Uroczyste obchody 100-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Fundacji Książąt Lubomirskich odbyły się na terenie gminy Kruszyna w minioną niedzielę
15 września. Podczas wydarzenia, które obfitowało w sportowe zmagania i atrakcje, odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą pierwszego prezesowi PKOl – księciu Stefanowi Andrzejowi Lubomirskiemu.

Zapaleniem znicza olimpijskiego
rozpoczęto oficjalnie obchody



Tablica pamiątkowa ku czci pierwszego prezesa PKOL - Stefana
Lubomirskiego

Odsłonięcie tablicy poświęconej księciu
Stefanowi Lubomirskiemu
Obchody rozpoczęły się o godz. 12:30 mszą świętą w kościele parafialnym w Kruszynie celebrowaną przez proboszcza
parafii w Widzowie księdza Zbigniewa Jeża w intencji olimpijczyków. Na mszy świętej obecne były poczty sztandarowe Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz szkół z terenu gminy. Po
nabożeństwie delegacje udały się na cmentarz, gdzie złożone
zostały kwiaty na grobie członków rodziny Lubomirskich, niezwykle zasłużonej dla polskiego ruchu olimpijskiego. Wieńce
złożyli: przedstawiciele PKOl , reprezentantka Fundacji
Książąt Lubomirskich, Wójt Gminy Kruszyna, przedstawiciele
Rady Regionalnej PKOl w Częstochowie oraz Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy wraz z dwoma wiceprezydentami miasta Częstochowy. Ufundowana została również
pamiątkowa tablica przy bramie wjazdowej do kompleksu
pałacowo-parkowego w Kruszynie. Ma ona upamiętniać 100lecie utworzenia PKOl oraz założyciela i pierwszego prezesa
księcia Stefana Andrzeja Lubomirskiego, który mieszkał wraz
z rodziną właśnie w miejscowości Kruszyna. -Wykonawcą tablicy był Artur Koćwin – Kamieniarstwo dla budownictwa,
projekt zasponsorowali Elżbieta i Wojciech Pałka – właściciele zespołu pałacowo-parkowego. Głównym sponsorem był
Krakowski Bank Spółdzielczy. Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: przedstawiciele PKOl, Fundacji Książąt Lubomirskich, Rady Regionalnej PKOl w Częstochowie, Wójt Gminy
Kruszyna oraz Elżbieta i Wojciech Pałka – informuje Urząd
Gminy Kruszyna. Podczas odsłonięcia asystowała orkiestra
dęta z Kruszyny i Pajęczna.



Zapalenie znicza olimpijskiego

Druga część uroczystości miała miejsce na boisku sportowym w Widzowie – tam oficjalnie otwarto uroczystości, zapaliwszy symbolicznego znicza olimpijskiego. W nawiązaniu
do ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich uformowano
korowód na czele z pocztem sztandarowym PKOl. W przemarszu udział wzięli olimpijczycy, uczniowie szkół, kluby
sportowe oraz zaproszeni goście. Organizatorem wydarzenia
była Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka oraz Prezes Rady

Zdzisław Wolski, Andrzej Babczyński, Andrzej Szewiński,
Jerzy Raganiewicz



Rozpoczęcie obchodów na boisku sportowym

łyżwiarka szybka, dwukrotna olimpijka (Vancouver 2010, Soczi
2014) srebrna i brązowa medalistka olimpijska, 13-krotna
mistrzyni Polski i 33-krotna wicemistrzyni Polski, Iwona Marcinkiewicz – łucznictwo, trzykrotna olimpijka (Atlanta 1996,
Ateny 2004, Pekin 2008), brązowa medalistka olimpijska,
złota, srebrna, brązowa medalistka mistrzostw Europy, Marian
Sypniewski – szermierz, trzykrotny olimpijczyk (Moskwa 1980,
Seul 1988, Barcelona 1992), dwukrotny brązowy medalista
olimpijski, Mistrz świata z Hamburga, Ryszard Bosek – siatkarz, trzykrotny olimpijczyk (Monachium 1972, Montreal 1976,
Moskwa 1980), Mistrz Świata z Meksyku 1974, Jakub Jelonek



Organizatorzy z ramienia PKOL w Cz-wie: prezes Grzegorz Lipowski,
Jerzy Raganiewicz i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski

– lekkoatleta, dwukrotny olimpijczyk (Pekin 2008, Rio 2018),
Paulina Narkiewicz – tenis stołowy, dwukrotna mistrzyni
Polski ( 1998,2004), Małgorzata Rydz – lekkoatletka, biegi
średnie. Dwukrotna olimpijka (Barcelona 1992, Atlanta 1996)
dwudziestosześciokrotna mistrzyni Polski.


Imprezie towarzyszyła orkiestra OSP z Kruszyny i Widzowa

Regionalnej PKOl w Częstochowie Grzegorz Lipowski. Znicz
olimpijski odpalili olimpijczycy Małgorzata Rydz, Ryszard
Bosek, Marian Sypniewski. Odśpiewano hymn państwowy i
powitano przybyłych gości. Wśród zaproszonych osobistości
byli politycy, władze samorządowe, przedstawiciele oświaty i
przedstawiciele świata sportowego - prezesi klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych. -Nieśmiało można powiedzieć, że impreza miała charakter międzynarodowy, gdyż
gościliśmy delegację sportowców z niemieckiego Pforzheim
– dodaje Urząd Gminy Kruszyna. Przy okazji tych uroczystych
obchodów nie mogło zabraknąć oczywiście olimpijczyków.
Zaproszenie na wydarzenie przyjęli m.in. Luiza Złotkowska –



poczet sztandarowy pkol z chorążym, złotym medalistą olimpijskim
dariuszem goździakiem



Starosta Krzysztof Smela



Powitanie gości honorowych

KRUSZYNA
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Sportowe zmagania
i wspólne świętowanie
Po oficjalnej części na boisku rozpoczęły się sportowe
zmagania w wielu dyscyplinach sportowych. Został rozegrany
m.in. turniej piłki nożnej, mecze piłki ręcznej i piłki siatkowej.
Ponadto najmłodsi mogli spróbować swoich sił w biegach na
dystansie 100 m, a członkowie sekcji akrobatycznej Klubu
Sportowego „Kmicic Kruszyna” zaprezentowali układy gimnastyczne pod okiem trenera Marka Smolińskiego. W pchaniu
kulą sprawdzili się uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Członkowie Calypso Fitness Częstochowa wykonali
pokaz fitness na trampolinach. Jedną z najbardziej cieszących
się popularnością atrakcji było strzelanie z łuku pod okiem
instruktora Włodzimierza Wasiaka. Zgromadzeni goście mogli
liczyć na pamiątkowe zdjęcia z zaproszonymi olimpijczykami.
Ze względu na pamięć o księciu Stefanie Lubomirskim, który





Zawody jeździeckie



Pokazy i zawody łucznicze



Liczne zgromadzona publiczność na stadionie Unii Widzów



Prezentacja młodzieży z klubów sportowych Widzowa i Kruszyny

Stefan Lubomirski – ojciec
polskiego olimpizmu

Młodzi sportowcy

w Kruszynie, a później w Widzowie hodował konie, nie mogło
zabraknąć sportów konnych podczas tego wydarzenia.
Książę w 1897 roku wybudował najnowocześniejszą na owe
czasy na ziemiach polskich stadninę koni w Widzowie. Lubomirscy do wybuchu I wojny światowej uczestniczyli w wyścigach konnych odnosząc liczne sukcesy – przybliża nam
historię UM Kruszyna. Zgromadzeni goście mogli nie tylko
podziwiać konie ze stadniny w Widzowie, ale także oglądać
widowiskowe konkurencje. Powożenie zaprezentowała
Aneta Bogacz z Widzowa (Stajnia EL-BASTO). Natomiast

Pierwszy prezes PKOL
Książę Stefan Lubomirski, który był inicjatorem przedsięwzięcia, został pierwszym prezesem PKOl. Urodził się w
1862 roku. Zamieszkiwał XVII-wieczny pałac w Kruszynie.
Jego wielką pasją była hodowla koni. W 1895 roku wspólnie
z braćmi – Stanisławem i Władysławem założył spółkę, która
zajęła się prowadzeniem stadniny. Dwa lata później na pobliskim folwarku w Widzowie dzięki wspólnym staraniom
rodziny została otwarta najnowocześniejsza w Polsce stadnina koni. W późniejszych latach życia Stanisław Lubomirski
był członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z
siedzibą w Szwajcarii. Za swoją działalność i wielki wkład w
rozwój sportu został odznaczony węgierskim Orderem Zasługi
II klasy oraz niemiecką Odznaką Honorową Olimpijską II klasy.

Książę Stefan Lubomirski był jedną z osób, dzięki której
Polacy po raz pierwszy znaleźli się na Olimpiadzie. 12 października 1919 roku w sali konferencyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie odbył się zjazd założycielski. Wzięli w
nim udział polscy działacze lekkoatletyczni, turystyczni i
narciarscy, którzy dzień wcześniej powołali do życia Polski
Związek Lekkiej Atletyki. Przyświecał im jeden cel: zorganizować po raz pierwszy start reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Rezultatem
spotkania było utworzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego – instytucji odpowiedzialnej do dnia dzisiejszego
za organizację udziału polskich zawodników w Igrzyskach
Olimpijskich. Na jej czele staje książę Stefan Lubomirski,
zastąpiony później przez swojego kuzyna – Kazimierza Lubomirskiego. Oficjalny protektorat nad instytucją objął sam
naczelnik Państwa – Józef Piłsudski. Założyciele komitetu
nie wiedzieli wówczas, że ich plany pokrzyżuje wojna polsko-bolszewicka, która opóźniła start polskiej reprezentacji
o cztery lata.

Rys historyczny na podstawie informacji ze strony internetowej
Fundacji Książąt Lubomirskich .
W imieniu organizatorów Regionalna Rada Komitetu Olimpijskiego dziękuje wszystkim zaproszonym gościom – Olimpijczykom,
władzom samorządowym, przedstawicielom świata sportowego
– prezesom i członkom klubów sportowych, organizacjom pozarządowym, politykom, Fundacji Książąt Lubomirskich oraz całej społeczności gminy Kruszyna.


Zdjęcia: TS

Polscy olimpijczycy biorący udział w imprezie - Marian Sypniewski,
Małgorzata Rydz, Ryszard Bosek, Jakub Jelonek, i wiceprezes PKOL

pokaz skoków przez przeszkody zaprezentowali zawodnicy
związani ze stadniną Michała i Mateusza Tyszko. Dodatkową
atrakcją była „Gimnastyka” w wykonaniu Ale!Babek. Zadbano
również o muzyczny akcent podczas wydarzenia – na scenie
pojawił się Daniel Woch z zespołem. Zmagania sportowe zakończyły się wręczeniem medali, pucharów oraz dyplomów.
Ich wręczenia dokonali dostojni goście – olimpijczycy. Obchody 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Kruszynie przybliżyły mieszkańcom gminy historyczne fakty
powstania idei olimpijskiej, dorobek polskiego sportu, ale
także jak słusznie podkreśla Urząd Gminy Kruszyna, promowały zdrowy, sportowy styl życia.



Pałac w Kruszynie



Organizatorzy uroczystości

Pokazy jeździeckie w trakcie uroczystości



Szkoła podstawowa w Kruszynie



Sztandary szkoły
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Nowelizacja ustawy

Pieniądze na termomodernizację
„wielkiej płyty”
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów.
Dzięki temu będzie można
ubiegać się o dofinansowanie
zadań związanych z remontami, a co za tym idzie poprawą
bezpieczeństwa bloków z tak
zwanej wielkiej płyty oraz poprawą stanu technicznego
budynków komunalnych, w
których mieszka najuboższa
część społeczeństwa. Nowe
przepisy miałyby wejść w życie
1 stycznia 2020 r.

Na pomoc w działaniach służących poprawie stanu technicznego
budynków wielorodzinnych, w
których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu gminy będą mogły liczyć
samorządy. Wsparcie w formie
premii będzie udzielane na przedsięwzięcia remontowe połączone
z termomodernizacją. Wyniesie ono
50 procent kosztów. Jeśli jednak będzie chodziło o budynki komunalne
objęte ochroną konserwatorską
będzie mogło zostać podwyższone
jeszcze o 10 procent. Poza tym w



myśl nowych przepisów więcej
podmiotów będzie mogło ubiegać
się o premie remontowe. Będą to na
przykład wspólnoty mieszkaniowe z
większościowym udziałem gminy to obecnie nie jest możliwe.
Na tym jednak nie koniec - właściciele budynków z tzw. „wielkiej
płyty” będą mogli ubiegać się o pokrycie 50 proc. kosztów wykonania
dodatkowego połączenia warstw:
fakturowej i nośnej w celu minimalizacji ryzyka odpadania płyt zewnętrznych. Podwyższona zostanie
też premia termomodernizacyjna
w przypadku jednoczesnego realizowania inwestycji termomodernizacyjnej i montażu fotowoltaiki
oraz turbin wiatrowych. W takich
przypadkach wyniesie ona nie 16

proc., ale 21 proc. wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Ma to zachęcić inwestorów do
montażu tych – potencjalnie jedynych możliwych do zastosowania
w przypadku budynku wielorodzinnego – systemów odnawialnych
źródeł energii. - To oznacza, że np.
zarządca bloku wybudowanego w
technologii wielkopłytowej może
otrzymać dwie premie: pierwszą na
zakup tzw. kotew, które wzmocnią
konstrukcję ścian i drugą na termomodernizację, czyli na docieplenie,
podłączenie do sieci cieplnej oraz
zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii - wyjaśnił
wiceminister inwestycji i rozwoju
Artur Soboń.
Szacuje się, że koszty propo-

zdj. pixabay.com

nowanych rozwiązań w latach
2020-2029 wyniosą ok. 2,2 mld zł,
z czego ok. 70 proc. trafi do samorządów gminnych. - Nowe przepisy
nie tylko poprawią jakość życia ok.
12 mln Polaków mieszkających w
budynkach z wielkiej płyty, ale także
w istotny sposób przyczynią się do
zmniejszenia ubóstwa energetycznego i walki ze smogiem - zaznaczył
minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński.
W 2020 r. program będzie finansowany z wolnych środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów. Po
2021 r. głównym źródłem finansowania będą środki budżetu państwa.
Nowe przepisy mają wejść w życie
1 stycznia 2020 r.
Katarzyna Gwara

12.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE
LOMBARD
DELTA
n

A
LUCJ
REWO OWA
N
CE

SKUP n SPRZEDAŻ
n

ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
Cz-wa, al. NMP 3,
tel. 34 365 53 14

l

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

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

l

n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

stwo, 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

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.kapssc.pl

tel. 34 368 19 45

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

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

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

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

l

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

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

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

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

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

KURSY na kwalifikowanego
pracownika ochrony

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

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 płytki podłogowe

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

SPRZEDAM

Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

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

PRZEDSIĘBIORCY
Częstochowscy radni zdecydowali

Miejskie ulgi dla firm
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Fundusze europejskie

Spotkanie
informacyjne
w Częstochowie
We wtorek 24 września w Częstochowskim
Parku Przemysłowo-Technologicznym
odbędzie się spotkanie poświęcone realizacji i rozliczeniu projektów
współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w ramach
RPO Województwa Śląskiego. Początek
wydarzenia o godz. 10:00.

Pracodawcy, którzy inwestując na częstochowskich
terenach
stref
ekonomicznych zaoferują nowozatrudnionym przynajmniej trzykrotność płacy
minimalnej, będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości – tak
zdecydowali na ostatniej sesji częstochowscy radni.
Ulgi mają być dostępne dla tych inwestorów, którzy w nowo utworzonych miejscach pracy położonych w Częstochowie na
terenach SSE będą oferować wynagrodzenie
równe przynajmniej 300 proc. minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
dniu zawarcia umowy. Pracownik powinien
zostać zatrudniony na podstawie umowę
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
-Rozwiązanie to posłuży przyciągnięciu do
Częstochowy firm oferujących jak najatrakcyjniejsze warunki zatrudnienia. Obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy – bardzo niskie
bezrobocie i ogromny popyt na fachowców
– sprzyja wprowadzeniu tego rodzaju regulacji. Oferowane wysokie wynagrodzenie jest
bowiem jednym z najważniejszych atutów
firm starających się o chętnych do pracy w

sytuacji, gdy ci mogą coraz częściej wybierać
wśród wielu korzystnych ofert zatrudnienia.
Miejskie ulgi będą sprzyjać konkurencyjności
terenów specjalnych stref ekonomicznych w
Częstochowie, umacniając klimat przyjazny
inwestycjom. Wpisują się też w cele miejskiego programu ,,Teraz Lepsza Praca” –
chodzi w nim o zapewnienie jak największej
liczbie mieszkanek i mieszkańców miasta jak
najbardziej stabilnych i jak najlepiej wynagradzanych miejsc pracy, a jednocześnie dobrych
perspektyw rozwoju zawodowego – wyjaśnia
Marcin Breczko z Urzędu Miasta Częstochowy.
Do tej pory pracodawcy mogli ubiegać się
o ulgi, jeżeli tworząc miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w naszym
mieście oferowali na początek przynajmniej
150 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w takiej
postaci została uchwalona przez częstochowskich radnych w 2015 roku i ze względu na
jej przedłużenie, będzie może obowiązywać
do końca przyszłego roku. Nowa uchwała zacznie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
Opr. Paula Nogaj

Kontrole w firmie

Do czego ma prawo
urzędnik podatkowy?
Jeżeli mamy firmę, możemy się spodziewać kontroli podatkowej, która jest
przeprowadzana przez urzędników
urzędu skarbowego i dotyczy przede
wszystkim sprawdzenia, czy prawidłowo
rozliczamy się z fiskusem. Pamiętajmy,
że to nie jedyny rodzaj kontroli – możemy
spodziewać
się
również
sprawdzenia celno-skarbowego, przeprowadzaego
przez
urzędy
celno-skarbowe.
Jak się przygotować do kontroli? Po otrzymaniu informacji o planowanej kontroli, powinniśmy koniecznie sprawdzić wszystkie
firmowe dokumenty i księgi finansowe. To
ostatnia szansa, aby dokonać ewentualnych
korekt złożonych deklaracji podatkowych. Zawsze możemy zapłacić zaległy podatek wraz
z odsetkami. -Przygotuj wszystkie dokumenty
firmy związane z działalnością gospodarczą,
dokumenty finansowo-księgowe, umowy
handlowe, zgody, umowy najmu, leasingu,
dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników. Dokumenty w języku obcym muszą być

przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego
(na twój koszt) – informuje Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii. Wszelkie
czynności kontrolne są przeprowadzane w
siedzibie firmy, w miejscu przechowywania
dokumentów oraz innych miejscach, które są
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pamiętajmy, że urzędnik podatkowy
ma prawo do wstępu do siedziby, zakładów
pracy oraz innych pomieszczeń firmy, żądania
pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, żądania okazania dokumentów, w tym
wszystkich dokumentów finansowych i udostępniania wszelkich danych, sporządzania
z dokumentów odpisów, kopii, wyciągów,
notatek, wydruków i udokumentowanego
pobierania danych w formie elektronicznej,
żądania dostarczenia dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego,
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb
kontroli, wzywania i przesłuchiwania pracowników, świadków, pobrania próbek towarów.

13.

Spotkanie odbywa się pod hasłem „Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata
2014-2020 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 20142020”. Skierowane jest przede wszystkim do
przedsiębiorców realizujących projekty w
ramach działań 1.2., 3.2. oraz 3.3 oraz planujących pozyskanie dofinansowania na innowacje i rozwój. Obecni na spotkaniu będą
pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, którzy odpowiedzialni są
za wdrażanie działania Programu dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa. Podczas wtorkowego zebrania podjęte zostaną
zagadnienia z zakresu obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, wniosków
o płatność, kontroli projektu, najczęściej
popełnianych błędów w realizacji projektu
oraz omówienie najbliższych naborów dla
przedsiębiorców w ramach RPO WSL, PO IR,

innych możliwości dofinansowania rozwoju
firm. Uczestnicy spotkania będą mogli liczyć
na indywidualne konsultacje. Urząd Miasta
Częstochowy przypomina, że spotkanie odbędzie się 24 września w godz. 10.00 – 14.00
w sali nr 1 Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Rejestracja w godzinach
9.45-10.00.
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w tym
spotkaniu, powinni wypełnić formularz
zgłoszeniowi i przesłać go na adres e-mail:
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.
– Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą mejlową. Z uwagi
na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby,
które ze względu na niepełnosprawność lub
stan zdrowia potrzebują szczególnych udogodnień, proszone są o kontakt z Lokalnym
Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich pod nr tel.: 34/3605687, 34/3245075
lub mejlowo pod adresem:
l p i cze s to c h ow a @ a r r. cze s to c h ow a . p l
– informuje UM Częstochowy. Spotkanie
organizowane jest przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie oraz Śląskie Centrum Przedsię
biorczości w Chorzowie. Formularz zgłoszeniowy znaleźć możemy na stronie internetowej UM Częstochowy.

Sukcesja firm

MPiT chce
kolejnych ułatwień
Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii chce kolejnych ułatwień
w sukcesji firm - w związku z tym ruszyły konsultacje w sprawie zielonej
księgi, w której przedstawione zostały rozwiązania obowiązujące w
innych krajach europejskich oraz
propozycji do dyskusji nad modelem
polskiej fundacji rodzinnej.
Wprowadzenie do polskiego prawa
instytucji fundacji rodzinnej miałoby
przyczynić się do akumulacji polskiego
kapitału oraz budowie silnych polskich
marek – także na runku międzynarodowym. Na opinie Ministerstwo czeka do
14 października. Można je przesyłać na
adres: fundacjarodzinna@mpit.gov.pl
- Fundacja rodzinna to nasz kolejny - po
bardzo dobrze przyjętej ustawie o zarządzie sukcesyjnym - pomysł na ułatwienie
sukcesji w firmach. Takie fundacje można
zakładać w szeregu państw UE, m.in. Austrii, Holandii czy Szwecji. To rozwiązanie
skierowane do większych firm, wzmocni
ono szanse na rozwój „pereł” gospodarki.
Dlatego przekazujemy do konsultacji zieloną księgę dot. fundacji rodzinnej. Przedstawiamy w niej wybrane regulacje w tej
sprawie, które obowiązują w innych państwach. Poddajemy także pod dyskusję
przykładowe rozwiązania, które mogłyby
być wprowadzone do naszego systemu
prawa – mówi minister Jadwiga Emilewicz

i podkreśla -Liczymy na opinie przedsiębiorców i ekspertów. Opinie, które do nas
wpłyną, będą dla nas wskazówką na temat
tego, jakiego kształtu fundacji rodzinnej w
polskim prawie oczekuje rynek. Właściwy
projekt ustawy to, z oczywistych powodów,
zadanie na następną kadencję.
Dr Adrianna Lewandowska, doradca ds.
strategii i sukcesji, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego wyjaśnia, że główną
intencją fundacji rodzinnej ma być zwiększenie szansy firmy na jej długowieczność.
Ze względu na to, że procesy sukcesyjne
inicjowane wraz z pojawieniem się drugiego pokolenia z rodziny właścicielskiego
mogą zwiększać zagrożenie związane z
potencjalnymi konfliktami o majątek – w
tym firmowy, a równocześnie naraża go
na podziały spadkowe. -Fundacja rodzinna
zakłada wyłączenia rodzinnego majątku,
w tym firmy rodzinnej albo grupy spółek,
spod zasad prawa spadkowego, w celu
zachowania integralności majątku i eliminacji możliwości podziału poprzez spadkobierców. Innymi słowy jej celem jest
zabezpieczenie firmy przed rozdrobnieniem majątku w procesie dziedziczenia,
a często też przed samymi konfliktami o
ten majątek. Oznacza to, że majątek przekazywany jest na własność fundacji, która
jako samoistna, nieposiadająca właściciela
osoba prawna, sama w sobie nie podlega
dziedziczeniu – dodaje dr Lewandowska.

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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MOTORYZACJA
Zmiany w kodeksie

Korytarz życia i jazda na
suwak obowiązkowe
Dokończenie ze str. 1
Celem projektu jest stworzenie
jednoznacznych zasad zachowania
kierowców w dwóch istotnych dla
bezpieczeństwa i płynności ruchu
drogowego sytuacjach: gdy zachodzi
potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na
miejsce zdarzenia drogowego, a także
gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.
- Regulacja ma doprecyzować
obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad
tworzenia przez kierujących wolnej
przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im
pierwszeństwa, w tym właściwy
kierunek zmiany pasa ruchu w celu
stworzenia korytarza - czytamy w

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

RENAULT CLIO 1.5 D,
zakup 2017,
kraj., I - wł.
F. VAT
29.900 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

FORD FIESTA 1.0 E,
rok prod. 2015,

29.900 zł

uzasadnieniu projektu.
W skrócie – kierowcy
poruszający się lewym
skrajnym pasem mają
obowiązek zjechać na
lewo, a poruszający się
pozostałymi pasami - na
prawo, tak aby umożliwić
swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.
W przypadku jazdy
na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady
pierwszeństwa jazdy z
poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w
miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego
wjazdu po jednym pojeździe z każdego
pasa ruchu.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury są zbliżone do sprawdzonych
od lat rozwiązań funkcjonujących
w wielu w krajach Europy.
Przepisy dotyczące tworzenia tzw.
korytarzy życia mają wejść w życie
1 listopada 2019 r., natomiast rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną
obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dla niestosujących się przewidziano sankcje. Ale
już teraz policja karze mandatami, za
tarasowanie korytarzy życia.
Projekt powstał w ramach działań
zapisanych w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego 2013-2020, za
który odpowiedzialna jest Krajowa
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Można się z nim zapoznać
w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego.
Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 20 września 2019 r.
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 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
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002

5.500 zł n NISSAN PULSAR 1.2 E, rok prod. 2015
26.800 zł
zł n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011,
99.000
kraj., F. VAT
6.900 zł n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis
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.
18.600 zł n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003
14.800 zł n RENAUL CLIO 1.0 E, rok prod. 2017,
32.900 zł
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
29.900 zł n RENAULT LAGUNA 1.8 E, rok prod. 2002
n RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013
16.800 zł
n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006
5.900 zł
21.900 zł n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
22.900 zł n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
n SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016
37.900 zł
n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010
45.900 zł n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
69.900 zł
netto n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,
57.900 zł n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006

31.900 zł n TOYOTA RAV4 2.0 D, 4x4, zakup 2015,
kraj., I – wł., serwis, F. VAT
10.400 zł n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007
1.500 zł n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008
67.900 zł n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat
25.900 zł n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj.
42.900 zł n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
8.800 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat

44.900 zł
32.900 zł
7.900 zł
35.900 zł
12.800 zł
32.900 zł
8.800 zł
34.900 zł
2.900 zł
24.600 zł
8.900 zł
29.900 zł
19.900 zł
29.900 zł
18.900 zł
33.900 zł
12.90015.900 zł
16.900 zł
69.900 zł
17.900 zł
16.800 zł
17.800 zł
7.800 zł
49.900 zł
9.900 zł

SPORT
KS „Start” Częstochowa zaprasza

XXIII
Międzynarodowy
Turniej Bokserski
XXIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Wincentego
Szyińskiego i Mariana Chudego
odbędzie się 21 września 2019
roku w Hali „Polonia” przy
ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie. Na wydarzenie zaprasza
KS „Start” Częstochowa”
Patronat nad turniejem objął
prezydent miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk oraz starosta powiatu częstochowskiego
Krzysztof Smela. Początek wydarzenia w sobotę o godz. 16:30.
Wtedy nastąpi otwarcie turnieju.
Walki finałowe zaplanowane zostały 22 września o godz. 10:00. W
zawodach weźmie udział kilka ekip
zagranicznych z Białorusi, Czech, Irlandii, Niemiec, Rosji i Ukrainy oraz
najlepsi kadeci i juniorzy z Polski.
Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Drugie spotkanie o brązowy medal

Włókniarz jedzie
do Zielonej Góry
W najbliższą niedzielę
22 września żużlowców Włókniarza czeka wyjazdowy mecz
w ramach drugiego spotkania o
brązowy medal Drużynowych
Mistrzostw Polski w Zielonej
Górze. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.
Kibice, którzy wybierają się na
to starcie i chcą zająć miejsca w
sektorze gości będą mogli zakupić
bilet jeszcze w piątek 20 września
w godz. 18:00-15:00 w siedzibie
klubu (wejście od ulicy Żużlowej).

Od czwartku są dostępne również bilety dla dzieci do 13-go
roku życia (dla osób urodzonych
22 września 2006 roku i później).
Cena takiej wejściówki wynosi
10 zł. -Zgodnie z regulaminem
przesłanym przez organizatora
zawodów każdy przy zakupie biletu powinien podać swoje dane
osobowe (imię, nazwisko, numer
PESEL) – przypomina klub. W
pierwszym meczu o brązowy
medal forBET Włókniarz Częstochowa pokonał Stelmet Falubaz
Zieloną Górę 57:33.

9. kolejka PKO Ekstraklasy

Raków Częstochowa
zagra z Piastem Gliwice
Podopieczni trenera Marka
Papszuna w piątek 20 września
rozegrają mecz w ramach 9. kolejki PKO Ekstraklasy z Piastem
Gliwice. Zespół Rakowa rozpocznie spotkanie na stadionie
w Gliwicach o godz. 18:00.
Poprzednie spotkanie w ramach
8. kolejki PKO Ekstraklasy zakończyło się triumfem „CzerwonoNiebieskich”. Raków Częstochowa
pokonał Arkę Gdynia 2:0. To było
trzecie zwycięstwo podopiecznych
trenera Marka Papszuna w tych roz-

grywkach. Spotkanie odbyło się w
sobotę 14 września. -Bardzo ważne
zwycięstwo dla nas na tym etapie
rozgrywek. Tak do tego meczu podeszliśmy. Po prostu za wszelką
cenę chcieliśmy go wygrać i to
zrobiliśmy. Może nie był to piękny
mecz, ale dla nas było to ważne,
ponieważ mierzyliśmy się z drużyną
z tych samych rejonów tabeli. To
zwycięstwo pozwoli nam w spokoju przygotować się do kolejnego
meczu – mówił na pomeczowej
konferencji szkoleniowiec “Czerwono-Niebieskich” trener Marek
Papszun.

MOSiR

Zapisy na kurs nauki pływania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w
Częstochowie
przyjmuje zapisy na kurs nauki
pływania. Planowany termin
rozpoczęcia kursu to sobota
5 października 2019 roku. Zajęcia
przewidują 10 godzin lekcyjnych
i odbywać się będą dwa razy w tygodniu - w soboty i niedziele.
Kurs odbywać się będzie od
5 października i potrwa do 3 listopada w odrębnych grupach wiekowych - godz. 8:15 dorośli, godz. 9:00

dzieci starsze (doskonalenie), godz.
9:45 dzieci młodsze (podstawy).
Maksymalna ilość osób w grupie
to dziesięć osób, a minimalny wiek
uczestnika zajęć to 7 lat. Zajęcia
będą trwały 45 minut. Koszt kursu
to 250 złotych. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji informuje, że o
udziale w kursie decyduje kolejność
wpłat. Zapisy i wpłaty za uczestnictwo w kasie pływalni „Sienkiewicz Częstochowa”.
Więcej informacji pod numerem
34 393 00 64.

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
Telefon: 533 302 888
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Stolzle Volleyball Talents Cup Boys U-19

Międzynarodowy
Turniej Piłki Siatkowej
Międzynarodowy
Turniej Piłki Siatkowej
Stolzle
Volleyball Talents
Cup Boys U-19 zostanie rozegrany w
dniach 20-22 września w Hali Sportowej
Częstochowa.
Na wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej „Częstochowska Siatkówka”. Każdego dnia mecze będą
rozpoczynać się o godz. 10:00. To
już druga edycja tego wydarzenia.
Weźmie w nich 10 drużyn – w tym
cztery zagraniczne. Czekają nas

(Rosja), AKS Resovia Rzeszów, SMS
PZPS Spała, VK Ostrava (Czechy),
VSK MHP Vinnytsia (Ukraina), KS
Metro Warszawa oraz AZS Nysa.

fot. AZS 2020

ogromne siatkarskie emocje. Drużyny, które będą rywalizować w najbliższy weekend w ramach 2. edycji
Stolzle Volleyball Talents Cup to
Eco-Team AZS 2020 Stolzle Częstochowa, Trefl Gdańsk, Mapid Mińsk
(Białoruś), Lokomotiv Kaliningrad

Częstochowa Trek Race

Natchniony Wyścig
Kolarskie święto miało
miejsce 15 września w
Częstochowie. Odbył się
tu bowiem wyścig Częstochowa Trek Race. W
sportowych zmaganiach
wzięło udział ponad 550
kolaży z całej Polski.
Organizatorzy oraz partnerzy wyścigu zapewnili
wiele dodatkowych atrakcji.
Na placu Biegańskiego można
było spotkać znamienite postacie
ze świata kolarskiego – m.in. Jensa
Voigta, Przemysława Niemca oraz
Cezara Zamanę. Wartość nagród do
zgarnięcia sięgała 70 tysięcy złotych. Każdy uczestnik walczył do
końca - ostatecznie na dystansie
Pro triumfował Adam Adamkiewicz
ze Strefy Sportu, pokonując 100
kilometrów w czasie 2:28:09.46 i
minimalnie wyprzedzając Przemysława Niemca (Trek Masters Team,
02:28:10.09) oraz Piotra Nowackiego (Ośka Warszawa, 02:28:51.43).
Na dystansie ½ Pro bezkonkurencyjny okazał się Michał Nabiałek
(Fabryka Rowerów, 1:22:10.52),
który pokonał Cezarego Mullera
(Fabryka Rowerów, 1:22:14.91) oraz
Mikołaja Szewczyka (BodyiCoach
Cycling Team, 1:22:40.19). Spośród
kobiet rywalkom szans nie dała Ka-

fot. Zbigniew Kowalski

tarzyna Brewińska (Polart Nutraxx
Team, 01:24:10.81), zostawiając za
sobą Angelikę Tiołkę (JAS-KÓŁKA,
1:26:30.86) oraz Magdalenę Chmielewską (NaSzosie Team, 1:30:16.61).
W trakcie zawodów odbywała się
też klasyfikacja II Mistrzostw Częstochowy. Wśród kobiet zwyciężyła
Izabella Krawczyk, wśród mężczyzn
w poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi byli: Dominik Patrzykowski (klasyfikacja generalna
open oraz M 40 i młodsi), Marcin
Gembicz (M 41-55) i Wojciech Bartolewski (M 56+). Organizatorami
Częstochowa Trek Race byli Zamana Group oraz Fabryka Rowerów.
Partnerem wydarzenia było miasto
Częstochowa, którego prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk objął wyścig
swoim honorowym patronatem.
Opr. Paula Nogaj

Finał Pucharu Polski Nordic Walking
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10. kolejka II ligi

Skra
Częstochowa
zmierzy się
ze Zniczem
Pruszków
W ramach 10. kolejki II ligi
Skra Częstochowa zmierzy się
ze Zniczem Pruszków w sobotę
21 września. Mecz rozpocznie
się o godz. 16:00 na stadionie
przy ul. Loretańskiej w Częstochowie.
Niestety ostatnie spotkanie wyjazdowe z Resovią Rzeszów Skrzaki
przegrały 2:0. Częstochowscy piłkarze wiedzieli, że ten pojedynek
nie będzie należał do łatwych –
zwłaszcza, że zespół z Rzeszowa
chciał zrehabilitować się za porażki z Olimpią Elbląg i Górnikiem
Łęczna. Dla rywala bramki zdobył
Sebastian Zalepa oraz Radosław
Adamski. - W sobotę w meczu X
kolejki Skra zagra na „Lorecie” ze
Zniczem Pruszków (godz. 16). To co
prawda rywal z czołówki tabeli, ale
w niedzielę przegrał u siebie z Górnikiem Łęczna 1:2 nie prezentując
zbyt wysokiej formy,
co można
było zobaczyć na ekranach TVP3.
Do sukcesu potrzebna nam będzie
jednak tak gra ja przeciwko Widzewowi i jak w większości meczów
na Lorecie w poprzednim sezonie
– komentuje klub.

Częstochowska drużyna
na drugim miejscu
W sobotę miał miejsce finał
Pucharu Polski Nordic Walking.
W Drużynowym Pucharze Polski
częstochowska drużyna osiągnęła
swój
największy
dotychczasowy sukces, zdobywając drugie miejsce na podium.
Przed klasyfikacją generalną odbyło się osiem etapów – w Mielnie,
Wejherowie, Kolbuszowej, Legnicy,
Polanicy Zdrój, Osielsku, Potęgowie
i Hajnówce. Drużyna z Częstochowa
pokazała się ze świetnej strony, na
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poszczególnych dystansach lokując
się odpowiednio – 5km – drugie
miejsce, 10km – drugie miejsce
i półmaraton – czwarte miejsce.
-Indywidualnie zdobywcami Pucharu Polski zostało czworo częstochowskich zawodników - Bartłomiej
Dębski (M40 5km), Daniel Wojtasiński (M40 10km), Agnieszka Paprotna (K30 półmaraton) i Bogdan
Barczyk (M50 półmaraton). Drugie
miejsca zajęli Alicja Bugała (K-junior
5km), Beata Kamińska (K50 5km),

fot. Nordic Walking Częstochowa

Magdalena Rajek (K40 10km) i Michał Pinis (M30 10km), natomiast na
najniższym stopniu podium stanęła
szóstka zawodników na dystansie
pięciu kilometrów - Gabriela Pinis
(K-dzieci), Agnieszka Dybeł (K-niep),
Agnieszka Pinis (K40), Jolanta Barczyk (K55), Michał Suriak (M30), Tomasz Rajek (M50) – poinformował
klub Nordic Team Częstochowa.
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!

Tytus Romek i Atomek
czyli jak zostać artystą?

Krzyżówka nr 10 z hasłem
Rozwiązania można przesyłać na adres email:
konkursy@zycieczestochowy.pl do dnia 26.09.2019r.

POZIOMO: 1) ostatnia wola; 2) karetki i taksówki; 3) klątwa kościelna,
ekskomunika; 4) pomieszczenie gospodarcze w sklepie; 5) czekoladki
nadziewane masą kremową; 6) przedsięwzięcie przynoszące zysk; 7)
element głośnika; 8) Szewczyk, pokonał smoka wawelskiego; 9) badanie
radiologiczne piersi; 10) obsługują gości w kawiarni; 11) pradziadek
kalkulatora; 12) osoba kupująca; 13) przedstawić na obrazie; 14) miasto
na wyspie Revillagigedo w Alasce; 15) inaczej o "mieczorybach" i
włócznikach; 16) doczekała się prawnuka; 17) wymierzanie, branie
miary; 18) dawniej o pszczelarzu; 19) tytuł naukowy wykładowcy; 20)
ustawodawczy zbiorowy akt łaski; 21) zaratusztrianizm inaczej; 22)
zakończenie rękawów koszuli; 23) odwrócenie porządku, przestawienie
kolejności; 24) potocznie o szwajcarach; 25) państwo wyspiarskie z The
Valley; 26) miasto na Malcie z Redutą Tal-Bir; 27) dorosła Lesia; 28)
drzewo połamane silnym wiatrem 29) maksymalna masa ładunku dla
pojazdu
PIONOWO: 2) kozibród porolistny; 5) jaszczurki wyglądające jak węże;
13) numer identyfikacji podatnika; 14) Dzong Un, przywódca Korei; 18)
duńska wyspa na Bałtyku; 19) dokonywany linijką; 30) mały Szymon; 31)
ból okolicy lędźwiowej; 32) drogowa zapora; 33) rachunek dla handlowca; 34) toczy się w filmie, książce; 35) napar ziołowy z liści czerwonokrzewu; 36) podłużne ciastko przekładane kremem; 37) przezroczysta
tkanina z prześwitami; 38) samica ryb gotowa do tarła; 39) nocny motyl;
40) rodzaj amuletu; 41) ... gwiazd w Międzyzdrojach; 42) Fidel, były
dyktator kubański; 43) mapy w formie książek; 44) szachy, chińczyk i
scrabble; 45) Towarzystwo budownictwa społecznego; 46) wilk, który
pożarł Odyna; 47) warecho, ryba morska; 48) ostra przyprawa kuchenna;
49) książka z morderstwem; 50) główny nurt szyizmu uznający 12
imamów; 51) dawny wiejski dom; 52) Marek Tulliusz, wybitny mówca; 53)
np. krwi do mózgu; 54) korale, paciorki w kształcie oliwek; 55) tłumik w
instrumentach smyczkowych; 56) wikariat rejonowy; 57) ogórek afrykański inaczej; 58) zbudował biblijną Arkę; 59) wynagrodzenie króla
Nagrodę - 2 bilety na spektakl „Kobiety kontra mężczyźni” za krzyżówkę nr 9 z dnia 13.09.2019 wygrywa pani Julia Reterska
Nagrodę - 2 bilety na spektakl „Kobiety kontra mężczyźni” za krzyżówkę nr 9 z dnia 6 września wygrywa
Zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu” przy al. NMP 51 (II piętro) w terminie 7 dni.
Zapraszamy po odbiór nagrody do redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu” przy Al. NMP 51 w terminie 7 dni.

