
ROK Częstochowa

Kultura dla seniorów
Mystery Hunters

Pogromcy duchów  
w Myszkowie

Pogromcy duchów z grupy Mystery Hunters odwiedzili nawiedzony dom w Mysz-
kowie. Postanowili sprawdzić, czy w opuszczonym budynku „mieszkają” białe 
zjawy. 

Ciąg dalszy na str. 4

Trwają prace Ministerstwa Cyfry-
zacji nad kolejnymi udogodnieniami 
dla kierowców. Zniesiony został już 
obowiązek posiadania przy sobie do-
wodu rejestracyjnego i polisy OC. 
Niebawem będziemy mogli zostawić w 
domu również prawo jazdy.

Zniesienie obowiązku posiadania przy so-
bie dowodu rejestracyjnego i polisy OC to 
efekt przygotowanej przez Ministerstwo Cy-
fryzacji nowelizacji ustawy dotyczącej Prawa 
o ruchu drogowym. Nie oznacza to jednak, że 
nie możemy zostać poddani kontroli. Dane 
pojazdu oraz informacje o zawartej polisie są 
gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów i Kierowców. Podczas kontroli uprawnio-
ne do tego służby – policja, straż miejska 
bądź Inspekcja Transportu Drogowego 
sprawdzają wyżej wymienione dane w jednej 

z baz CEPiK. Zarówno dowód rejestracyjny, 
jak i polisa OC są dokumentami niezbędnymi 
przy załatwianiu różnego rodzaju formalno-
ści np. w Stacjach Kontroli Pojazdów, czy 
sprzedaży samochodu. Najprawdopodobniej 
od początku nowego roku prawa jazdy nie 
będziemy już musieli zabierać ze sobą. 
Wszystkie potrzebne informacje będą znajdo-
wać się w naszym smartfonie. Będzie to moż-
liwe dzięki aplikacji mObywatel, która prze-
chowuje ważne dokumenty. W mObywatel 
możemy zainstalować sobie nasze własne 
dowody rejestracyjne, legitymacje szkolne, 
prawo jazdy, a także dowody osobiste. Aplika-
cja ta jest całkowicie bezpłatna i oficjalnie 
wydawana przez polski rząd. Za jej rozwój 
odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. 
Obecnie aplikacja to obecnie cztery usługi 
mTożsamość, której można używać przy od-
bieraniu przesyłek poleconych na poczcie, w pociągach lub wszędzie tam, gdzie nie jest 

potrzebny tradycyjny dowód. Funkcjonuje w 
ramach pakietu także mLegitymacja szkolna, 
mLegitymacja studencka, mPojazd oraz eRe-
cepta. Media donoszą, że już w czerwcu br. 
Minister Cyfryzacji Marek Zagórski przyznał, 
że e-prawo jazdy to rozwiązanie, które jest 
już gotowe, jednakże aby wprowadzić je w ży-
cie, należy poczekać na zmiany w przepisach. 
Choć niektórzy mieli nadzieję, że cyfrowe 
prawo jazdy zostanie wdrożone jeszcze w 
tym roku, najprawdopodobniej pojawi się 
ono dopiero na początku przyszłego. Wszyst-
ko zależy od tego, jak po wyborach parlamen-
tarnych zajmą się przepisami nowowybrani 
posłowie. Jeżeli projekt niezwłocznie trafi do 
sejmu, być może rewolucja czeka nas właśnie 
na przełomie roku. Na dzień dzisiejszy, jeżeli 
kierowca z jakiegoś powodu nie będzie mieć 
przy sobie prawa jazdy, które może okazać, 
musi liczyć się z mandatem w wysokości  
50 złotych. Za pomocą telefonu już teraz mo-
żemy  sprawdzić punkty karne. 

Sprawdzamy punkty karne 
 w telefonie:

 W przeglądarce internetowej należy 
otworzyć stronę  obywatel.gov.pl  i wybrać 
opcję sprawdzenia punktów karnych przez 
internet

 Następnie trzeba kliknąć opcję „Sprawdź 
swoje punkty karne”.

 Kliknąć w przycisk „Zaloguj się”, a następ-
nie zalogować się na profil zaufany

 Gdy wyświetli się „Wniosek  o dostęp do 
usługi online na platformie  obywatel.gov.
pl”, kliknąć w „Podpisz profilem zaufanym”.

 Pojawi się prośba o autoryzację. Trzeba 
potwierdzić chęć podpisania wniosku o 
sprawdzenie liczby punktów karnych, klika-
jąc w przycisk „Autoryzuj i podpisz doku-
ment”.

 W następnym kroku wprowadzić trzeba 
jednorazowy kod.

Paula Nogaj

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie włączył się do akcji 
„Weekend seniora z Kulturą”, organizowanej przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach akcji w najbliższy weekend 
zaprasza seniorów do udziału w trzech wydarzeniach.

Ciąg dalszy na str.  7

Uwaga kierowcy

Prawo jazdy i punkty karne - od kiedy w telefonie?

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Prezes Biura podróży Neckermann Polska wystosował oświadczenie do swoich 
klientów, informując o upadłości, co oznacza problemy dla polskich turystów, 
którzy korzystają z usług biura. Wszelka działalność związana ze sprzedażą pro-
duktów turystycznych w naszym kraju została zawieszona. 

Ciąg dalszy na str. 3

Fortum rozpoczęło w środę 25 września proces sprawdzania szczelności często-
chowskiej sieci ciepłowniczej. Kontrola ma na celu wykrycie ewentualnych 
wycieków i usterek wymienników ciepła w obrębie sieci ciepłowniczej. Przez naj-
bliższe dni do wody w sieci dodawany będzie zielony barwnik, fluoresceina, która 
jest bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i instalacji.

Ciąg dalszy na str. 3

Rozwiąż krzyżówkę 
i wygraj  

2 bilety na spektakl !
Krzyżówka na str. 16

 zdj. archiwum

Oświadczenie Biura Podróży

Neckermann ogłasza 
upadłość

Sprawdzenie stanu sieci ciepłowniczej

Może polecieć zielona 
woda

 zdj. Freepik.com

http://obywatel.gov.pl/
http://obywatel.gov.pl/
http://obywatel.gov.pl/
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Nowy szpital onkologiczny  
w Częstochowie 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowo-
tworem u kobiet na świecie i najczęstszą przyczyną 
ich zgonu.

Ponad 1/3 kobiet chorych na nowotwory to cho-
re na raka piersi, a najwyższa zachorowalność wy-
stępuje w krajach uprzemysłowionych.

Polska w tych trendach epidemiologicznych na-
śladuje kraje Zachodniej Europy– rak piersi stanowi 
1/5 zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet, 
rocznie rozpoznany jest on u ponad 16 500 kobiet. 
Jest to efekt m.in. zmian w strukturze demograficznej 
społeczeństwa, a przede wszystkim wydłużenia me-
diany czasu życia ludzi. Na początku lat 80. rozpoczął 
się proces szybkiego rozchodzenia się krzywej zacho-
rowalności i umieralności na nowotwory złośliwe 
piersi – zachorowalność rośnie, a umieralność już po-
nad dekadę wykazuje tendencję malejącą.

Ten pozytywny kierunek zawdzięczamy wczesne-
mu rozpoznaniu choroby, czyli w stadium miejsco-
wego zaawansowania dzięki coraz lepiej realizowa-
nym badaniom profilaktycznym i wzrastającej świa-
domości Polek, a także postępowi w  leczeniu onko-
logicznym.

Leczenie Chorych na raka piersi jest komplekso-
we i skojarzone. Oznacza to, że w zależności od sta-
dium zaawansowania oraz typu biologicznego raka 
stosuje się w odpowiedniej kolejności metody miej-
scowe leczenia – chirurgii i radioterapii oraz leczenie 
systemowe (farmakologiczne), które posługuje się 
chemioterapią, hormonoterapią, terapią celowaną.

Dlaczego i w jakich sytuacjach proponowana jest 
chemioterapia kobietom chorym na raka piersi? 
Mówi się, że chemioterapia jest leczeniem systemo-
wym, a więc ma działać w całym organizmie wszę-
dzie tam gdzie zostanie dostarczona drogą krwi. 
Najczęściej stosowana jest w formie dożylnej, ale 
jest również w postaci doustnej.

Zasada chemioterapii opiera się na mechanizmie 
leków, które uszkadzają komórki będące w cyklu ko-
mórkowy, mówiąc krótko, te które się mnożą, 
zwłaszcza w dużym tempie i takimi właśnie są ko-
mórki nowotworowe. Niestety mnożą się także ko-
mórki zdrowych narządów tj. szpik, nabłonki prze-

wodu pokarmowego, włosy i stąd główne działania 
niepożądane zastosowanej chemioterapii.

Chemioterapię u Chorych na raka piersi stosuje 
się na wszystkich etapach tej choroby. W leczeniu 
uzupełniającym po radykalnej operacji (operacja 
oszczędzająca, amputacja radykalna) stosuje się ją 
po to by zniszczyć potencjalne mikroogniska, które 
mogą być w organizmie pomimo radykalnej operacji 
i wczesnej postaci choroby. Stosuje się ją przede 
wszystkim u kobiet z ujemnymi receptorami estro-
genowymi i progesteronowymi, a także gdy są te re-
ceptory dodatnie, ale u chorych występują inne nie-
korzystne czynniki: młody wiek (poniżej 35 roku ży-
cia), przerzuty do węzłów chłonnych, zatory z komó-
rek nowotworowych, przy dużych wymiarach guza, 
przy nadekspresji receptora HER-2 (HER-2 na 3+ lub 
obecna amplifikacja genu w badaniu FISH). Dzisiaj 
podstawowymi lekami w leczeniu chorych na raka 
piersi są antracykliny (czerwona chemioterapia), 
które mają bardzo złą opinię głównie przez przykre 
działania niepożądane. 

W chwili obecnej – co chce bardzo mocno pod-
kreślić, przy prawidłowo prowadzonej profilaktyce 
m.in. przeciwwymiotnej, rzadko powodują one na-
prawdę ciężkie działania niepożądane. Długość 
chemioterapii (4 lub 6 cykli)  i/lub skojarzenie z dru-
gim lekiem z grupy taksanów (paklitaksel, docetak-
sel) zależą od tych wymienionych powyżej nieko-
rzystnych czynników ryzyka.

Chemioterapia może mieć zastosowanie jako 
leczenie wstępne przed planowaną operacją, czyli 
jako tzw leczenie indukcyjne (gdy zbyt duży jest 
guz lub są powiększone, zmienione nowotworowo 
węzły chłonne). Dzięki temu leczeniu można na ty-
le zmniejszyć chorobę, że staje się ona operacyjna. 
Tu również podstawowymi lekami są antracykliny 
kojarzone w niektórych sytuacjach z taksanami. Je-
śli to leczenie przynosi pozytywne efekty, choroba 
się zmniejsza, to całość zaplanowanych cykli poda-
je się przed operacją. Kolejnym bardzo ważnym spo-
sobem leczenia jest terapia celowana antyHER2. Le-
ki z tej grupy w chwili obecnej mają zastosowanie 
na wszystkich etapach leczenia Pacjentek chorych 
na raka piersi z nadekspresją (nadmiarem) recepto-
ra HER2. Są to trastuzumab, pertuzumab, lapatynib, 
TDM1. Wprowadzenie terapii antyHER2 wybitnie po-
prawiło wyniki leczenia w tej grupie Pacjentek. Leki 
te mają odmienną toksyczność w porównaniu do 
toksyczności chemioterapii, najtrudniejszą jest kar-
diotoksyczność, która zazwyczaj jest odwracalna 
ale wymaga przerw w leczeniu. Formą leczenia sys-
temowego jest także terapia hormonalna. Ma ona 
za zadanie blokować wpływ naturalnych estroge-
nów na komórkę nowotworu typu hormonozależne-
go czyli z obecnością receptorów estrogenowych i 
lub progesteronowych. Podobnie jak poprzednie 
dwie metody ma zastosowanie na wszystkich eta-
pach choroby.

Leczenie systemowe  w sytuacji kiedy choroba 
nawróci i daje w różnych miejscach przerzuty ma 
charakter paliatywny. Dzięki tej terapii można uzy-
skać zmniejszenie zakresu choroby, jej zahamowa-
nie. Prowadzi to najczęściej do poprawy samopo-
czucia oraz powoduje bardzo istotne wydłużenie 
czasu życia, choć niestety nie daje możliwości cał-
kowitego wyleczenia. Dzięki chemioterapii, czy le-
ków anty HER2 typu trastuzumab, lapatynib, per-
tuzumab, nowych leków hormonalnych skojarzo-
nych z inhibitorami kinaz zależnych od cykliny CDK4 
i CDK6 Chore pomimo rozsianej choroby mogą żyć, 
często wracają do pracy zawodowej, odzyskują kon-
trolę nad chorobą. W tej sytuacji nie określa się z gó-
ry ilości cykli danego schematu, czyli na tzw. linię le-
czenia przeznacza się od 4-6 miesięcy co stanowi 
6-9 cykli, w wyjątkowych sytuacjach leczenie prowa-
dzi się do progresji choroby. Leczenia jest zawsze 
monitorowane badaniami, czyli najczęściej co 3-4 
cykle ocenia się jak zachowują się zmiany przerzu-
towe (np. w badaniu fizykalnym, w usg czy w TK). 
Równie istotnym elementem jest ocena toksyczno-
ści tego leczenia i kalkulacja ceny jaką chora płaci 
w sensie działań niepożądanych za uzyskiwany 
efekt.

Bardzo ważnym elementem leczenia onkolo-
gicznego jest terapia wspomagająca. Czym wspo-
magamy Chore przy leczeniu chemioterapią. Z leków 
przeciwwymiotnych bardzo ważna jest profilaktyka 
czyli zastosowanie leków zapobiegających występo-
waniu nudności i wymiotów.  Jeśli pomimo to wystą-
pią  objawy to obowiązkiem lekarza jest jej leczyć. 

Stosujemy w razie potrzeby leki przyśpieszające 
odnowę leukocytów, leki krwiotwórcze. Bardzo waż-
na jest opieka psychologiczna, niekiedy leki prze-
ciwdepresyjne czy przeciwlękowe. Chorej przysłu-
guje wniosek na perukę (włosy najczęściej zaczyna-
ją b. intensywnie wypadać po 3 tygodniach od 
pierwszej dawki).

Leczenie Chorych na raka piersi z uwagi na jego 
kompleksowość i wielokierunkowość jest wyzwa-
niem, ale jednocześnie przy obecnych osiągnię-
ciach medycyny pozwala uzyskać bardzo dobre 
efekty dzięki czemu uzyskany jest spadek umieral-
ności na tę chorobę w naszym kraju. W leczeniu dą-
żymy nie tylko do uzyskania najlepszych efektów 
terapeutycznych ale także do zapewnienia komfor-
tu i jakości życia kobiet.

Bardzo ważna jest rozmowa z lekarzem, trzeba 
zadawać pytania, wyjaśniać obawy sprowokowane 
niejednokrotnie różnymi opowiadaniami innych 
chorych. Działań niepożądanych nie da się przewi-
dzieć dopóki chora nie przyjmie pierwszego cyklu, 
ale można stosować skuteczną profilaktykę a po-
tem ewentualne leczenie wspomagające. Nato-
miast do tego leczenia trzeba nastawić zadaniowo, 
„bojowo”, bo dzięki tej metodzie zyskujemy wybit-
ną poprawę wyników leczenia.

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny 
NU-MED Oddział w Częstochowie
ul. Warszawska 30 ,  42-202 Częstochowa     

REJESTRACJA: 
34 399 47 00

Godz. otwarcia:
8.00 - 20.00

Rozmowa z dr n. med. Barbarą Huras - ordynator szpitala NU-MED 

Dokończenie ze str.  1
-Z ogromną przykrością informuję, że 

w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z 
przepisami polskiego prawa, a w szcze-
gólności z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 
listopada 2017r. o imprezach turystycz-
nych i powiązanych usługach turystycz-
nych w związku z niewypłacalnością Nec-
kermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. 
(„Spółka”, „Neckermann Polska”) złożyłem 
stosowny wniosek do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego o uruchomienie 
gwarancji ubezpieczeniowych wystawio-
nych przez AWP P&C S.A. Oddział w Pol-
sce (Allianz Partners) z siedzibą w War-
szawie przy ul. Domaniewskiej 50 B w ce-
lu pokrycia roszczeń klientów Necker-
mann Polska oraz w celu sprowadzenia 
do kraju wszystkich klientów Necker-
mann Polska pozostających obecnie za-
granicą -pisze w oświadczeniu prezes 

biura Neckermann Polska Maciej Nykiel. 
W najbliższych dniach Zarząd Spółki ma 
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 
Działanie to jest podyktowanie konieczno-
ścią wynikającą z przepisów art 21 ust. 1 
ustawy Prawo upadłościowe. -Bezpośred-
nim powodem powyższych działań jest 
ogłoszenie w dniu 23 września 2019 r. 
upadłości przez Thomas Cook PLC, a w 
konsekwencji także ogłoszenie w dniu  
25 września 2019 r. upadłości spółki Tho-
mas Cook GMBH, właściciela 100 % 
udziałów w Neckermann Polska. Chciał-
bym zaznaczyć, że polski oddział pomimo 
stabilnej kondycji finansowej nie może 
funkcjonować samodzielnie bez swojej 
spółki-matki. Problemy naszego właści-
ciela na rynku brytyjskim oraz niemiec-
kim są przyczyną zlikwidowania działal-
ności operacyjnej na wielu rynkach świa-
towych, w tym na rynku polskim – doda-

je zarząd i zapewnia, że wszyscy Klienci 
Neckermann Polska są objęci ochroną, 
wynikającą z udzielonych gwarancji 
ubezpieczeniowych oraz z przepisów o 
Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym – 
dodaje zarząd. W tej sytuacji podróżni, 
którzy przebywają poza granicami, po-
winni zwrócić się do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, który w zależ-
ności od sytuacji może pokryć koszty 
kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć 
koszty powrotu lub podjąć działania 
związane z organizacją powrotu.  

 Paula Nogaj
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Sprawdzenie stanu sieci 
ciepłowniczej

Może polecieć 
zielona woda

Oświadczenie Biura Podróży

Neckermann ogłasza 
upadłość

Dokończenie ze str.  1 
W sytuacji, gdy po odkręceniu kranu zobaczymy, że wo-

da jest zabawiona na zielona, może to oznaczać, że uszko-
dzony jest wymiennik ciepła, a woda z sieci ciepłowniczej 
przedostaje się do wewnętrznej instalacji budynku. W ta-
kim przypadku należy powiadomić służby Fortum, dzwo-
niąc pod bezpłatny numer 993 i nie korzystać z zabarwio-
nej wody. – Chcemy zminimalizować ryzyko potencjalnych 
awarii i zagwarantować mieszkańcom pewne i bezpiecz-
ne dostawy ciepła i wody. Stąd decyzja o kontroli szczel-
ności sieci. Pojawienie się zielonej wody w kranie może 
oznaczać usterkę w instalacji.   W przypadku jej zarejestro-
wania należy nas o tym powiadomić dzwoniąc pod do-
stępny przez całą dobę telefon 993 –  mówi  Jacek Ławrec-
ki, rzecznik prasowy Fortum. Jeżeli węzeł działa prawidło-
wo, woda grzewcza barwiona na zielono nie powinna 
mieszać się z wodą w instalacji wewnętrznej budynku. 
Brak zielonej wody oznaczać będzie, że sieć jest szczelna, 
a wymiennik odpowiedzialny za jej podgrzanie działa po-
prawnie.   Paula Nogaj

Jak leczymy?
n Radioterapia - czyli napromienianie - urządzenia 

wytwarzają promieniowanie jonizujące niszczące 
komórki nowotworowe.

n Chemioterapia - jest to metoda leczenia polegają-
ca na podaniu pacjentowi cytostatyku – preparatu 
farmakologicznego. Podanie może być doustne 
bądź dożylne.

n Brachyterapia - to odmiana radioterapii polegająca 
na umieszczeniu środka promieniotwórczego  w 
miejscu występowania komórek nowotworowych.

n Gamma Knife - nóż gamma to urządzenie stoso-
wane w chirurgii wewnątrzczaszkowej

n Chirurgia onkologiczna - polega na usunięciu 
guza nowotworowego, bądź innego fragmentu 
tkanki, zaatakowanej przez komórki nowotworo-
we, poprzez zabieg chirurgiczny.

n Diagnostyka wstępna: np. morfologia, fibero-
skopia, kolonoskopia , gastroskopia, USG, RTG, 
tomagrafię komputerową, rezonans magnetyczny.

n Diagnostyka pogłębiona to np. biopsja – pobranie 
do badań wycinka z tkanką, która może zawierać 
komórki nowotworowe.

n Badania kliniczne -na wizytę konsultacyjną w spra-
wie ewentualnej kwalifikacji do badań klinicznych, 
prosimy przywieźć ze sobą bloczki parafinowe z 
utrwalonym materiałem histopatologicznym .

n Programy lekowe -to świadczenie medyczne pro-
wadzone jest z zastosowaniem wchodzących na 
rynek, innowacyjnych substancji czynnych, których 
nie finansuje się w ramach innych gwarantowa-
nych świadczeń.

Specjalistyczny Szpital On-
kologiczny NU-MED w Czę-
stochowie leczy pacjentów 

bezpłatnie w ramach zawartej umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.
Poradnia Onkologiczna zapewnia opiekę lekarską 
na każdym etapie leczenia onkologicznego, od 
momentu podejrzenia choroby nowotworowej, pod-
czas leczenia przyczynowego, a także później, tj. po 
zakończeniu procesu terapeutycznego.
Wizyta w Poradni Onkologicznej nie wymaga skie-
rowania. Wskazane jest jednak, by zgłaszający się 
do Poradni Onkologicznej pacjent miał ze sobą 
wyniki badań diagnostycznych .

 zdj. dr n. med. Barbara Huras



Dokończenie ze str.  1
Panowie z Mystery Hunters 

umieścili swoją relację filmową na 
fanpage Opuszczone Zagłębie Jak 
głosi legenda w Myszkowie, przy 
jednej z głównych dróg znajduje się 
najsłynniejszy dom w wojewódz-
twie śląskim. Nie słynie jednak z 
pięknej architektury… W starej ru-
derze bowiem od lat straszy. Jak re-
lacjonują miejscowi dom został wy-
budowany 40 lat temu przez dwóch 
samotnych braci - Zygmunta i Jerze-
go. Starzy kawalerowie uchodzili za 
miłośników fantastyki i ufologii. W 
domu przeprowadzali seanse spiry-
tystyczne, wywoływali duchy i pró-
bowali nawiązać kontakt z kosmita-
mi. Niestety bezskutecznie. Ich da-
remne próby zakończyły się tragicz-
nie dla obojga. Bracia trafili do szpi-
tala psychiatrycznego. Jeden z nich 
ma tam nadal przebywać. Drugi po 
ucieczce z psychiatryka popełnił sa-
mobójstwo. Po opuszczeniu domu 
przez braci myszkowianie widzieli 
tam białe zjawy oraz tajemniczą po-
stać polerującą powybijane szyby. 

Tajemniczym domem postanowi-
ła zająć się grupa pasjonatów zja-
wisk niewyjaśnionych – Mystery 
Hunters. Ekipa pasjonatów postano-
wiła sprawdzić czy w opuszczonym 
budynku mieszkają zjawy zza świa-
tów. Mystery Hunters  próbowało 
także potwierdzić internetowe rela-
cje świadków, którzy twierdzą, że ru-
derze od lat straszy i, że strach do 
niej zbliżać się o zmroku. 

Jak relacjonują Mystery Hunters 
grupa jeździ w takie miejsca i za po-

mocą sprzętu do badań zjawisk para-
normalnych sprawdza, czy domy te 
faktycznie coś nawiedza, czy są to 
tylko miejskie legendy. Pogromcy 
duchów uzbrojeni są w specjalistycz-
ne kamery full spectrum, które na-
grywają w spektrum światła niewi-
docznego dla ludzkiego oka, kamerę 
z filtrem IR, która pozwala na nagry-
wanie pomieszczeń w totalnej ciem-
ności, w detektory pola elektroma-
gnetycznego oraz czujniki ruchu  
i zmiany temperatury.  

Pasjonaci zjawisk paranormal-
nych podczas badań opierają się na 
osobistych doświadczeniach, czyli 
na własnej skórze doświadczają 
kontaktów z niewidzialnymi istota-
mi.  – Podczas nocy w nawiedzonym 
domu w Myszkowie kamera zareje-
strowała dziwne przelatujące 
obiekty w korytarzu na klatce scho-
dowej, czujnik ruchu wykazywał 
wahania wskazujące na pojawienie 
się nietypowych zjawisk – tłumaczą 
pasjonaci. Z wizyty w Myszkowie 
nakręcili film video.

bea
Zdj. arc  Mystery Hunters

W miniony czwartek  
26 września policjanci z często-
chowskiego wydziału ruchu 
drogowego przeprowadzili dzia-
łania „Na ratunek”, które 
organizowane są w ramach pro-
jektu Edward. Przyłapani na 
wykroczeniach w ruchu dro-
gowym kierowcy mogli uniknąć 
mandatu, pod warunkiem wzięcia 
udziału w eksperymencie. Polegał 
on na wcieleniu się w pracow-
ników służb, które zwykle pracują 
na miejscu wypadku drogowego. 
Głównym celem akcji było do-
tarcie do wyobraźni kierowców i 
ograniczenie liczby wypadków. 

Wydział Ruchu Drogowego KMP 
w Częstochowie organizuje tę akcję 
już po raz kolejny, aby uzmysłowić 
wszystkim zmotoryzowanym, jakie 
zagrożenia niosą ze sobą lekko-
myślne zachowania za kierownicą. 
-Pamiętajmy, że kluczem do osią-

gnięcia poprawy bezpieczeństwa 
na drogach jest, w dużej mierze, 
zmiana zachowań ich użytkowni-
ków. W całej inicjatywie nieprzy-
padkowy pozostaje jedynie jej ter-
min – Europejski Dzień Bez Ofiar 
Śmiertelnych. Ideą przewodnią pro-
jektu jest „wizja zero” - zero osób 
ciężko rannych i ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych w tym dniu 
na drogach Europy – informuje Ko-
menda Miejska Policji w Częstocho-
wie. Akcja miała miejsce w czwartek 
26 września. Kierowcy, którzy zosta-
li przyłapani na wykroczeniu drogo-
wym – zwłaszcza ci, którzy przekro-
czyli dopuszczalną prędkość, mieli 
możliwość dokonania wyboru po-
między ukaraniem w drodze man-
datu karnego lub inną formą zwró-
cenia uwagi – m.in. otrzymując 
możliwość wcielenia się w rolę pra-
cowników służb, obsługujących na 
co dzień zdarzenia drogowe. Kie-
rowca w ramach eksperymentu brał 

udział w pozorowanej akcji ratunko-
wej – np. ubrany w strój strażaka mu-
siał „ugasić ogień”, wynieść z płąna-
cego samochodu poszkodowanego, 
udzielić pierwszej pomocy, która nie-
stety kończyła się śmiercią i wspól-
nie z pracownikiem zakładu pogrze-
bowego ciało włożyć do karawanu. 
Nie wszyscy przyłapani na wykrocze-
niu zdecydowali się na uniknięcie 
mandatu poprzez wzięcie udziału w 
akcji. -Mamy nadzieję, że ta nieco-
dzienna inicjatywa uzmysłowi kie-
rowcom zagrożenia związane z lek-
ceważeniem przepisów ruchu drogo-
wego oraz trudem pracy związanym 
z obsługą wypadku drogowego – in-
formuje KMP w Częstochowie.

Paula Nogaj
Zdj. TS

Osoby z niepełnosprawnością do 10 paździer-
nika mogą składać w MOPS wnioski o 
dofinansowanie z PFRON w ramach programu 
„Aktywny Samorząd” na pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym. Za zło-
żenie wniosku drogą elektroniczną można 
uzyskać dodatkowe środki. 

Dofinansowanie może objąć koszty edukacji w szko-
le policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia 
pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magi-
sterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, prowa-
dzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym 
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednic-
twem Internetu) – informuje urząd miasta Częstocho-
wy - Nabór dotyczy wniosków dla II Modułu programu 
„Aktywny samorząd”. W tym roku pierwszy raz wprowa-

dzono możliwość złożenia wniosku dro-
gą elektroniczną. Każdy kto skorzysta z 
platformy SOW     ma szansę otrzymać 
dofinansowanie o 800 zł większe w po-
równaniu do tych, którzy będą składać 
wnioski w wersji papierowej – dodaje.

O pomoc może ubiegać się osoba po-
siadająca orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności (lub orzeczenie równoważ-

ne), która studiuje w szkole wyższej lub uczy się w szko-
le policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktor-
ski otwarty poza studiami doktoranckimi. W 2019 roku 
po raz pierwszy wnioski mogą być składane elektro-
nicznie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanej 
platformy – SOW. W przypadku złożenia wniosku za po-
średnictwem platformy SOW, dofinansowanie kosztów 
nauki może być zwiększone o kwotę w wysokości do 
800 zł, dlatego warto o tym pamiętać. Wnioski mogą 
być składane także w formie papierowej, w siedzibie: 
Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy al. 
Niepodległości 20/22 (pokój numer 18), 42-216 Czę-
stochowa, tel. 34 363 18 19. Szczegóły dotyczące skła-
dania wniosków dostępna są na stronie PFRON i czę-
stochowskiego MOPS-u.

Opr. Paula Nogaj
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MZDiT informuje

Autobusy pojadą inaczej

Mystery Hunters

Pogromcy duchów 
w Myszkowie

Na ratunek życiu

Częstochowska policja w ramach 
projektu Edward

Częstochowska firma ibebe nagrodzona

Wózek dziecięcy 
doceniony za 

innowacyjność

Pomoc dla niepełnosprawnych 

Dofinansowanie  
ze środków PFRON

Zmieniły się trasy linii autobusów   podmiej-
skich do Olsztyna i Poczesnej oraz linii nr 92 
– autobusu za tramwaj na aleję Pokoju. Zmiana 
wiąże się z otwarciem alei Niepodległości dla 
ruchu drogowego. 

Początkowym przystankiem jest ZAJEZDNIA MPK, na 
drodze dojazdowej do biurowca MPK, natomiast stam-
tąd autobusy linii   nr 53, 57, 58, 59, 65, 67 i 68 jadą ul. 
Powstańców Śląskich do przystanku ESTAKADA, a linia 
nr 92 prosto al. Niepodległości.

Jednocześnie zlikwidowany został zastępczy przysta-
nek dla tych linii na ul. Źródlanej i autobusy kończące 
kursy – po obsłużeniu przystanku ESTAKADA – zatrzy-
mają się na przystanku końcowym ZAJEZDNIA MPK, 

przed siedzibą przedsiębiorstwa. Ponadto MZDiT infor-
muje, że od 1 października – w związku z realizacją ko-
lejnej inwestycji na obszarze Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Skorkach – zostaną zmienione 
trasy linii nr 21 i 23 w Dźbowie. -Linia nr  21  zostanie 
wycofana z ulicy Ekonomicznej i pojedzie prosto ulicą 
Leśną przez nowy wiadukt nad autostradą A1, kończąc 
kursy na pętli znajdującej się tuż przy autostradzie, na 
granicy gminy Konopiska. Nowa pętla będzie nosiła na-
zwę  DŹBÓW LEŚNA. Z kolei linia nr  23  zostanie wy-
dłużona w ciągu ulicy Ekonomicznej o około 700 me-
trów, do nowej pętli przy Zakładzie Elektroniki należą-
cym do firmy ZF Automotive. Przystanek końcowy bę-
dziew dalszym ciągu nosił nazwę   DŹBÓW – KSSE 
SKORKI – czytamy w komunikacie.

Paula Nogaj

Wózek dziecięcy opracowany 
przez częstochowską firmę ibebe i 
partnerów z Chin  został doce-
niony za innowacyjność na 
największych europejskich tar-
gach branżowych. Otrzymał 
główną nagrodę w tejże kategorii. 

-Polsko-chiński wózek – efekt 
współpracy polskiej marki ibebe 
oraz chińskiej iBELIEVE – zdobył 
główną nagrodę , ,Innovation 
Award” na   największych w Europie 
targach branżowych ,,Kind und Ju-
gend 2019” w niemieckiej Kolonii – 
informuje urząd miasta Częstocho-
wy i dodaje -Innowacyjny system 

elektronicznego hamulca bezpie-
czeństwa ,,B-TOUCH” powoduje, że 
gdy osoba prowadząca wózek stra-
ci bezpośredni kontakt z jego rącz-
ką, ten natychmiast się zatrzyma. 
Dzięki temu wózek nie zjedzie sam 
z żadnej pochyłości, nie zderzy się z 
żadną przeszkodą, pojazdem; nie 
stoczy się też np. ze schodów. Tego 
rodzaju zabezpieczenie może ura-
tować zdrowie i życie przewożone-
go dziecka.

Dystrybutorem wózka jest firma 
ibebe z siedzibą w Częstochowie. W 
Europie od kilku miesięcy jest do-
stępny w sprzedaży.

Paula Nogaj



Wywiad z Krzysztofem Smelą 

Starosta częstochowski o sukcesach powiatu
O sukcesach powiatu często-

chowskiego, Funduszu Dróg 
Samorządowych i dalszych 
działań z nim związanych, a 
także najbliższych wyborach 
parlamentarnych rozmawiamy 
ze starostą częstochowskim – 
Krzysztofem Smelą. 

Paula Nogaj: Niedawno odebrał pan 
symboliczne czeki na dofinansowa-
nie dróg lokalnych na kwotę ponad 
27 mln zł. To ogromny sukces. Zło-
żyliście aż trzy wnioski, prawda?

Krzysztof Smela: Niektóre samorządy 
pierwsze wnioski składały już w  
2018 roku. My z uwagi na to, że nie 
cierpimy na nadmiar pieniędzy, a trze-
ba podkreślić, że należy mieć wkład 
własny do tych projektów, postanowi-
liśmy dobrze się do tego przygotować 
i złożyć trzy wnioski w 2019 roku do 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Wszystkie znalazły się na liście do do-
finansowania, a jeden z nich okazał się 
najlepszy w województwie śląskim. 
Dostaliśmy łącznie największe dofi-
nansowanie ze wszystkich beneficjen-
tów, ponieważ jest to kwota 27 355 
000 zł. To naprawdę świetnie, że bę-
dziemy mieć taką umowę, ale dopiero 
kiedy ogłosimy przetarg i zostanie on 
rozstrzygnięty, dowiemy się, ile będzie-
my musieli dopłacić do kwoty koszto-
rysowej. Prawdopodobnie trzeba bę-
dzie wyłożyć ze swojej strony około 20 
mln złotych. Chcemy współpracować 
z gminami powiatu częstochowskie-
go. W tym przypadku sześć gmin jest 
objęte tymi projektami. Są to Pocze-
sna, Mstów, Rędziny, Mykanów, Kłom-
nice i Kruszyna. Zakładaliśmy, że te 
brakujące kwoty uzupełnimy wspólnie 
z gminami po równo, czyli po 50 proc. 

PN: I jak wygląda ta współpraca? 
Możemy mówić o porozumieniu?

KS: Na początku wszyscy byli pozy-
tywnie nastawieni do współpracy, do-
póki kosztorys nie pokazał, jak to bę-
dzie w istocie wyglądać. Teraz trwa 
etap projektowania budżetów na przy-
szłe lata i tu niektórzy mają spore wąt-

pliwości. Czy nasze wskaźniki do bu-
dżetu będą takie, jak w latach poprzed-
nich. Do tej pory, co roku było więcej, a 
może zadziać się to, co niektórzy wró-
żą, czyli kryzys w budżetach jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu ulg 
podatkowych – na przykład niepłacenia 
podatków do 26 roku życia. Zastana-
wiamy się, czy to nie wpłynie negatyw-
nie na wskaźniki na udziale w podatku 
PIT. Niektóre samorządy już dokonały 
wyliczeń, z których wynika, że strata bę-
dzie liczyć kilkaset milionów. 

PN: Co w takiej sytuacji?
KS:  Jeżeli taki scenariusz się speł-

ni, to realizacja budżetu powiatu czę-
stochowskiego z jakimiś zobowiąza-
niami w innych dziedzinach – bo po-
wiat to nie tylko drogi -  mogłyby sta-
nąć pod znakiem zapytania. Z drugiej 
strony, jeżeli wynagrodzenia będą 
większe, a tak zapowiada obecny 
rząd, być może wtedy ubytki z tytułu 
podatku zostaną w pewien sposób 
zrekompensowane tymi większymi 
podatkami z tytułu wzrostu płac, co 
nie jest aż tak oczywiste. My dostanie-
my wskaźniki po 20 października, za-
tem musimy czekać, aby wiedzieć, jak 
wygląda sytuacja. Mimo wszystko to 
tylko wskaźniki i mogą się one zmie-
nić zarówno na plus, jak i minus. Nie 
rozważamy wariantu, że będzie gorzej 
i trzymamy się tego, co jest na dzień 
dzisiejszy.

PN: Czyli to sukces, nad którym 
trzeba będzie jeszcze dużo się na-
pracować?

KS: Tak, teraz dopiero zaczyna się pra-
ca, aby sensownie ten montaż finan-
sowy wykonać. Partnerstwo z gmina-
mi być musiało, ponieważ te partner-
stwa były też wyceniane  
i gdyby ich nie było, nie otrzymaliby-
śmy takiej ilości punktów. Drogi te mu-
szą łączyć się z drogami wyższego 
rzędu, czyli z autostradą, drogą krajo-
wą. Te projekty spełniają te parametry. 
Chcemy doprowadzić do porozumie-
nia z gminami i najlepiej by było, gdy-
by to porozumienie było w formie 
uchwał, ponieważ to akt, który do cze-

goś zobowiązuje. Z niektórymi będzie-
my musieli jeszcze trochę negocjo-
wać, być może nie wszyscy w ciągu 
trzech lat tyle wyłożą, ale może uda 
się w ciągu czterech – byle zmieścić 
się w tej kadencji i nie obciążać przy-
szłej, czyli 2023-2028. Także dobrze, 
że są pieniądze, że Fundusz Dróg Sa-
morządowych wystartował,  
a my teraz musimy się mocno posta-
rać, aby w najbliższych latach tak 
skonstruować budżet, aby nas było 
stać na dopłatę, która wyniesie tyle, ile 
wykażą przetargi. 

PN: Wiemy, że staruje pan w tego-
rocznych wyborach do sejmu...

KS: To już mój piąty start w wyborach 
parlamentarnych. Pierwszy był w  
1997 roku. Od tego czasu program 
ewoluował. Teraz wyzwania są trochę 
inne. Startuję z listy Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i to już się pewnie nie 
zmieni – gdyby pojawił się pomysł kan-
dydowania w przyszłości to właśnie z 
tej partii. Zmienia się jednak formuła.  
W tym roku nasz komitet to PSL i Koali-
cja Polska, gdzie naszym głównym ko-
alicjantem jest Kukiz’15. Ja kandyduję 
w tych wyborach z pozycji 2. 

PN: Co może pan powiedzieć o 
głównych założeniach i programie?

KS: Nasz wspólny program z Kuki-
zem’15 zakłada wprowadzenie mie-
szanej ordynacji wyborczej, czyli 50 
proc. jednomandatowych okręgów wy-
borczych, a drugie 50 proc. zachować 
w dotychczasowej konwencji, czyli w 
tych wyborach proporcjonalnych. Poza 
tym chcemy, żeby zafunkcjonowała ta-
ka instytucja odwołania posła, co 
oznacza, że jeżeli poseł zachowywałby 
się w sposób, w jaki wyborcy by sobie 
tego nie życzyli, nie spełniałby określo-
nych standardów, to istniałaby możli-
wość jego odwołania. Trzeci wspólny 
element to powszechne wybory proku-
ratora generalnego, rzecznika praw 
obywatelskich i Krajowej Rady Sądow-
niczej. Te instytucje powinny być zu-
pełnie apolityczne i nie może być tak, 
że to partia będzie wskazywać jedynie 
tych, których uważają. Kiedyś było to 

przerabiane i z reguły nie kończy się to 
dobrze. Poza tym chcemy wprowadzić 
dzień referendalny – jeżeli społeczeń-
stwo uzna, że należy się wypowiedzieć 
na jakiś ważny temat, zbierze się okre-
śloną ilość podpisów, która pokaże 
społeczną siłę, to trzeba to uszanować 
i takie referendum przeprowadzić, po-
nieważ wtedy będzie wiadomo, że wi-
docznie problem jest ważny. Ponadto 
chcemy wprowadzić emerytury bez 
podatku - nie chcemy się bawić w 
przedwyborcze prezenty jak trzynasta 
czy czternasta emerytura. To nie ma 
żadnego uzasadnienia. Można nato-
miast wprowadzić mechanizm, który 
będzie sprawniejszy i nawet bardziej 
opłacalny, ponieważ obliczyliśmy, że w 
skali roku emeryt zyskałby średnio 
około trzy tysiące złotych. Tego zatem 
nie zrekompensuje nawet piętnasta 
emerytura. Kolejna kwestia jest taka, 
że wywodzimy się z nurtu wiejskiego, 
gdzie powinny funkcjonować zielone 
energie – fotowoltaika, pompy ciepła, 
solary... 

PN: To temat, o którym coraz czę-
ściej się mówi...

KS: Tak. My proponujemy, aby wszyst-
ko co się wiąże z inwestycją w zielone 
energie było opatrzone 8 proc. VAT-
-em. Na pewno elementem, o który na-
leży walczyć, są dopłaty dla rolników. 
Niestety cztery lata obecnych rządów 
nie spowodowały podwojenia tych do-
płat, co było ich sztandarowym ha-
słem. Jeżeli udałoby nam się sprawo-
wać władze, postaralibyśmy się o to, 
aby te dopłaty podwoić – przynajmniej 
podjąć takie starania, aby na forum 
europejskim, mając dobre relacje z po-
zostałymi państwami UE, realizować 
wspólne cele. Wiele zależy często nie 
od nas, ale od koalicjantów i sojuszni-
ków – tych ważnych nie mamy zbyt 
wielu, a zdrowy rozsądek i ekonomia 
pokazuje, że jeśli realizujemy jakieś 
wspólne cele, to nie zwalczamy się, a 
pomagamy sobie. Kolejnymi ważnymi 
założeniami w naszym programie jest 
dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców 
oraz zmiana senatu w izbę samorzą-
dową. W ten sposób udałoby się 
umocnić samorządy w ścisłym part-

nerstwie z władzą, bo na dzień dzisiej-
szy ta współpraca wygląda słabo. Ja 
w tym roku obchodzę skromny jubile-
usz 25-lecia pracy w samorządzie - by-
łem radnym wszystkich szczebli, wój-
tem przez pięć kadencji i jestem już 
drugą kadencję starostą, dlatego 
wiem, o czym mówię i jak bardzo jest 
to ważne, aby samorządy były słysza-
ne, doceniane i wspierane. Poza tym 
proponujemy również projekty związa-
ne z dofinansowaniem do pierwszego 
mieszkania, bezpłatnymi żłobkami, 
godzinami dla rodziny, czyli 35-go-
dzinny tydzień pracy dla rodziców 
dzieci do dziesiątego roku życia... Pro-
gram PSL-u jest bardzo szeroki, a ja 
wymieniłem tylko najważniejsze wąt-
ki.

PN: A pana osobiste założenia, po-
stulaty?

KS: Jeśliby mi się udało, to bardzo za-
angażowałbym się w budowanie 
wspólnoty narodowej, czyli wykorzy-
stywanie wszystkich elementów, aby 
pokazać, że jesteśmy narodem, ponie-
waż na dzień dzisiejszy nie wiem, czy 
Polak Polakowi podałby rękę, gdyby 
zdarzyła się sytuacja konfliktowa. Nie-
którzy mocno na to pracują, zupełnie 
nie rozumiem, dlaczego. Chciałbym, 
abyśmy jako naród stali obok siebie, a 
nie przeciwko sobie. Dziś potrafimy 
się poróżnić o byle bzdurę, a potem 
ciężko jest do siebie wyciągnąć rękę. 
Jeśli polityka do takich sytuacji pro-
wadzi, to oznacza, że jest zła.  Drugi 
bardzo ważny element – jeżeli chce-
my przeżyć jako ludzie, Polacy, społe-
czeństwo, świat – musimy zająć się 
ochroną środowiska, zmianami klima-
tycznymi, zabezpieczeniem wody, po-
wietrza i ziemi, ponieważ za chwilę za-
cznie nam tego wszystkiego brako-
wać i polityka już nam tego nie popra-
wi. Jeżeli nie obronimy tych zasobów, 
to wszystkie nasze programy i pomy-
sły nie będą do realizacji. 

PN: Dziękuję za rozmowę.
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Spotkanie autorskie

Książka  
z Częstochową w tle
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Filharmonia Częstochowska

Intrygująca muzyczną podróż 
od baroku po XXI wiek

Filharmonia Często-
chowska po raz kolejny 
zachęca do spojrzenia na 
muzykę klasyczną z szero-
kiej i elastycznej 
perspektywy. Tym razem za 
sprawą VIII edycji Festiwalu 
Muzycznego Rodziny Ba-
chów zabierze nas w 
intrygującą muzyczną po-
dróż od baroku po XXI wiek. 
W jej ramach zaplanowano 
trzy wydarzenia – każde 
unikatowe i prezentujące 
muzykę Bacha i jemu współ-
czesnych w bardzo różnych 
odsłonach. 

Festiwal rozpocznie  się    
27 września od „Koncertu w 
dawnym stylu”, bogatego reper-
tuarowo i wykonawczo, prezen-
tującego tradycję w mistrzow-
skim stylu. Orkiestra Filharmo-
nii Częstochowskiej oraz chór 
,,Collegium Cantorum” zapre-
zentują dzieła trzech kompozy-
torów – wśród nich najwybit-
niejszego i najbardziej rozpo-
znawalnego przedstawiciela 
rodziny Bachów, Jana Sebastia-
na. Obok zachwycającej po-
wstałej w 1. połowie XVIII wie-
ku „Mszy A-dur”  
BWV 234, zabrzmią również 
kompozycje współczesne, choć 
sięgające do muzyki dawnej – 
jak nawiązujące do renesansu, 
zawierające też pierwiastki pol-
skich pieśni ludowych „Trzy 

utwory w dawnym stylu na or-
kiestrę smyczkową” Henryka 
Mikołaja Góreckiego czy „Tryp-
tyk mariacki” oraz „Koncert sta-
ropolski” Romualda Twardow-
skiego, którego twórczość ce-
chują reminiscencje z dawnych 
epok i nawiązania do muzyki 
religijnej. Usłyszymy solistów – 
Paulę Maciołek (sopran), 
Agnieszkę Monasterską (alt), Ja-
kuba Pawlika (tenor) i Jacka 
Ozimkowskiego (bas). Za pulpi-
tem dyrygenta stanie Janusz 
Siadlak, a całość poprowadzi 
Małgorzata Janicka-Słysz z Aka-
demii Muzycznej w Krakowie. 
Koncert zbudowany w oparciu o 
najlepsze praktyki muzyki po-
ważnej będzie niezwykłą po-
dróżą przez klasykę w dawnym 
stylu. Wydarzenie odbędzie się 
w Filharmonii Częstochowskiej 
(sala koncertowa). Dzień drugi 
festiwalu przeniesie nas do 
współczesności za sprawą spe-
cjalnego  performance „Secon-
da Pratica”, który w formie kon-
certu-improwizacji połączy 
przestrzeń muzyki elektronicz-
nej z barokowymi inspiracjami. 
Występ przygotowany został 
przez łódzki duet producentów 
oraz live performerów muzyki 
elektronicznej w składzie: Piotr 
Matula i Maciej Milczarek. Pu-
bliczność spotka się w klubie 
S z a f a  G r a  
(al. NMP 37/9).

Trzecim koncertem, który za-

planowano w niedzielę  
(29 września) będzie powrót do 
klasyki, ale tym razem rocka i 
jazzu, które świetnie dogadują 
się z barokiem.  
BaRock&Roll to zestaw najsłyn-
niejszych motywów baroku  
w rockowych i jazzowych aran-
żacjach przygotowanych przez 
Michała Walczaka wraz z zespo-
łem. Obok grającego na gitarze 
lidera usłyszymy Pawła Surma-
na (trąbka), Jakuba Łępę (sakso-
fon tenorowy), Jędrzeja Tukaja 
(instrumenty perkusyjne), Bartka 
Bednarka (gitara basowa)  
i Franka Parkera (perkusja). 

Muzycy zagrają w sali ka-
meralnej Filharmonii Często-
chowskiej. 

10. urodziny 

Lady Pank i Marcin Daniec  
 w Galerii Jurajskiej

ROK Częstochowa

Kultura dla 
seniorów

Retransmisja koncertu

Zatańczmy ze skrzypkiem

Skrzypek André Rieu za-
prasza: załóż buty do tańca! 
Do zaproszenia przyłącza 
się Ośrodek Kultury Fil-
mowej „Iluzja” i zachęca do 
obejrzenia retransmisji wy-
jątkowego koncertu 
uwielbianego na całym 
świecie mistrza walca.

Doroczne koncerty André Rieu 
w jego rodzinnym mieście Ma-
astricht przyciągają fanów skrzyp-
ka ze wszystkich zakątków świata. 
Średniowieczny rynek zamienia 
się w spektakularne tło dla nieza-
pomnianych koncertów wypełnio-
nych humorem, zabawą i emocja-
mi i oczywiście wspaniałą muzyką, 
w których każdy znajdzie coś dla 
siebie. W tym roku André Rieu za-
prasza    do założenia butów do 

tańca i wzięcia udziału w roztań-
czonym koncercie zatytułowanym 
„Zatańczymy?”

W tym koncercie maestro oży-
wi walca w niezapomnianym 
wieczorze muzyki i tańca. Walc i 
jego rytm na trzy czwarte był dla 
André Rieu inspiracją przez całą 
jego karierę, a letnie noce są 
wręcz stworzone do tańca  
i zabawy. Dołącz do André Rieu, je-
go orkiestry Johanna Straussa, 
światowej klasy sopranów, tria te-
norów i gości specjalnych, aby do-
świadczyć tego samego wrażenia, 
którego doświadczają słuchacze 
na rynku w Maastricht. Kinowi wi-
dzowie dodatkowo będą mogli za 
pomocą oka kamery zajrzeć za ku-
lisy koncertu i obejrzeć eksklu-
zywny wywiad z André.

- Ten rok będzie dla mnie wy-
jątkowy dzięki graniu muzyki mo-
jego serca: walca. Przyjdź  
i dołącz do nas przy „Nad pięknym 
modrym Dunajem” i wielu innych 
niespodziankach. Chcę zobaczyć 
wszystkich widzów tańczących w 
kinach! - mówi André. Retransmi-
sje z tego niesamowitego widowi-
ska w Ośrodku Kultury Filmowej 
„Iluzja” zaplanowano na  
5 i 6 października. Pierwszego 
dnia pokaz rozpocznie się o godzi-
nie 19.00, a drugiego o 17.15. Na 
retransmisje OKF nie prowadzi re-
zerwacji   biletów.

Dokończenie ze str.  1

Beneficjentami akcji są przede wszystkim osoby, 
które skończyły 60 lat. To właśnie z myślą o nich 27 
września w siedzibie ROK-u odbędzie się prelekcja pt. 
„Udział Częstochowian w Powstaniach Śląskich, miej-
sca w Częstochowie związane z Powstańcami Śląski-
mi”. W rolę wykładowcy wcieli się dr Juliusz Sętowski 
- Kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Często-
chowy. Początek o godzinie 16.00. Dwie godziny póź-
niej zaplanowano projekcję filmu „Sól ziemi czarnej”. 
Film opowiada historię rodziny Basistów – ojca i sied-
miu synów, którzy walczyli w II Powstaniu Śląskim. 
Siedemnastoletni Gabriel przechodzi w oddziale Er-
wina inicjację w dorosłe życie. Początkowy entuzjazm 
gnie w obliczu nadciągających grup niemieckich żoł-
nierzy. Niestety Polska – poza incydentalnymi, niele-
galnymi akcjami niektórych oficerów – nie pomaga 
powstańcom. Powstanie upada. Wielu powstańców 
ginie podczas próby przedarcia się przez granicę. Ga-
briel odnajduje się w wolnej Polsce. Balladowy, lirycz-
ny obraz Śląska obalający stereotypy. Film ukazuje 
śląski folklor i pejzaż. Przedstawia też wyraziste por-
trety ludowych bohaterów. 28 września seniorzy wy-
biorą się na spacer „Śladami Powstań Śląskich w Czę-
stochowie”. W rolę przewodnika wcieli się ponownie 
dr Juliusz Sętowski. Zbiórka jest na placu Biegańskie-
go przy ratuszu – początek spaceru zaplanowano na 
godzinię 10.30.

W połowie października 
spotykamy się w Ośrodku 
Promocji Kultury Gaude 
Mater, by porozmawiać o 
książce częstochowianina, 
rozgrywającej się w na-
szym mieście. „Przeciwko 
bratu” to debiutancka 
powieść Marcina Dudziń-
skiego. Czego możemy się 
spodziewać po tej pozycji? 
Wątków kryminalnych, a 
także elementów powieści 
psychologicznej. Spotkanie 
odbędzie się 18 paździer-
nika. Początek o 19:00. 

Książka częstochowianina 
jest trudna do gatunkowego 
zaklasyfikowania. To opowieść 
przedstawiająca historię 
dwóch braci – biskupa i ko-
mendanta policji. – Biskup 
Stanisław Walter trzyma w ry-
zach całe miasto. Jego woli 

posłuszni są księża, politycy, 
lokalni biznesmeni i wierni 
parafianie. Bo kto ośmieliłby 
się ryzykować utratę łaski? W 
realizacji planów Walterowi 
towarzyszy Julian – tajemniczy 
chłopak o nieznanej nikomu 
przeszłości, który dla swojego 
opiekuna zrobi wszystko. Na-
prawdę wszystko. Gdy w mro-
kach katedry Stanisław Walter 
szykuje się do ostatecznego 
ruchu, jego brat Jerzy, komen-
dant miejski Policji, podejmu-
je decyzję i wydaje rozkaz. Nie 
może dłużej udawać, nieza-
leżnie od tego, kim się stał – i 
kim stał się jego brat – czyta-
my w opisie wydawnictwa 
Czarna Owca. Spotkanie au-
torskie zaplanowano 18 paź-
dziernika. Początek o godzinie 
19.00. Wydarzeniu będzie to-
warzyszyła „Wymiana Książki” 
(od godziny 15:00). 

Ideą organizatorów festiwalu 
jest przybliżenie uczestnikom bo-
gatej działalności artystycznego 
rodu – liczącego już niemal 300 
lat - Bachów na czele z jej naj-
wybitniejszym kompozytorem  
– Janem Sebastianem.

Festiwalowe koncerty mają 
stanowić intrygująca muzyczną 
podróż od czasów baroku aż po  
XXI wiek, z wykorzystaniem 
współczesnych przekaźni-
ków kultury.

Festiwal ma zainteresować 
jak najszerszą publiczność 
kulturą wysoką, bliską jednak 
w interpretacji współczesne-
mu człowiekowi.

Galeria Jurajska ma za sobą już 
dekadę! Z tej okazji centrum han-
dlowe organizuje wielką, dwudniową 
fetę urodzinową. Wystąpi na niej 
m.in. Lady Pank i Marcin Daniec. 
Szykuje się też… eko atrakcja.

Urodziny na dwóch scenach
Równo 10 lat temu w Częstochowie 

została otwarta Galeria Jurajska. Dziś, po 
dekadzie jest to nie tylko najpopularniej-
sze centrum handlowe w mieście, ale 
także jedno z najpopularniejszych w wo-
jewództwie śląskim, co roku odwiedzane 
przez ponad 7 mln osób. Jest więc co 
świętować!

Dlatego już 28 i 29 września  Galeria 
Jurajska organizuje huczną, dwudniową 
imprezę urodzinową, która odbędzie się 
zarówno wewnątrz centrum handlowego, 
jak i na olbrzymiej plenerowej scenie, ja-
ka stanie przed obiektem. W obu tych 
miejscach szykuje się sporo rozrywki.

- 10. urodziny będą jedną z najwięk-
szych imprez, jakie dotąd zorganizowali-
śmy. Szacujemy, że na imprezę wpadnie 
nawet kilka tysięcy osób. Dlatego po-
dzieliliśmy ją na dwie sceny. Na jednej 
królować będzie taniec, moda i kabaret 
Marcina Dańca, na drugiej zaś muzyka z 
gwiazdą wydarzenia, czyli kultowym La-
dy Pank! - zapowiada Violetta Dziubin-
-Łuszczyk, dyrektor marketingu  
Galerii Jurajskiej.

Daniec rozkręci imprezę
Co konkretnie szykuje Jurajska? Gdzie i 

kiedy? 28 września na odwiedzających 
Jurajską już od godz. 15 czekać będą 
atrakcje. Imprezę rozkręcą warsztaty 
robienia laurek i animacje dla naj-
młodszych, a także filmy  z życzeniami 
składanymi m.in. przez przedstawicieli 

świata kultury i sportu. Takie życzenia 
będzie mógł złożyć także każdy uczest-
nik imprezy.

Na godz. 19 natomiast zaplanowano 
główną atrakcje pierwszego dnia. Na sce-
nie wystąpi Marcin Daniec. Satyryk, arty-
sta kabaretowy i stand-uper w jednej 
osobie da popis swoich niezwykłych 
umiejętności przez godzinę rozśmiesza-
jąc publiczność żartami i estradowymi 
wcieleniami.

Lady Pank pod gołym niebem
Drugi dzień (29 września) zapowiada 

się intensywnie. Wszystko zacznie się o 
godz. 14 wewnątrz Galerii Jurajskiej. Na 
specjalnie przygotowanej scenie zapre-
zentowane zostanie kilkadziesiąt naj-
nowszych kolekcji mody męskiej, dam-
skiej i dziecięcej. Pomiędzy pokazami zo-
baczymy natomiast występy Częstochow-
skiego Teatru Tańca.

Najciekawsze jednak wydarzy się pod 
gołym niebem. Na zbudowanej przed ga-
lerią scenie już od godz. 15.30 będzie 
można posłuchać 5 zespołów rockowych 
z Częstochowy o okolic. Ciężkie, gitarowe 
dźwięki rozgrzeją publiczność przed 
gwiazdą wieczoru.

O godz. 20 na scenie pojawi się zespół 
Lady Pank, kultowa grupa znana z takich 
hitów jak chociażby „Kryzysowa narzeczo-
na”, „Tańcz, głupia tańcz” czy „Stacja War-
szawa”. Band z frontmenem Janem Bory-
sewiczem da ponad godzinny koncert, 
podczas którego usłyszymy największe 
przeboje grupy. 

To jednak nie wszystko. Na wielki fi-
nał Galeria przygotowała… eko atrakcję.  
Zamiast pokazu sztucznych ogni będzie 
można zobaczyć spektakularny pokaz 
świateł i laserów połączony z show mu-
zycznym.

Dokładny program Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów można znaleźć na stronach: 
http://filharmonia.com.pl  oraz http://collegiumcantorum.com

Marcin Dudziński  – lat 39, z wykształcenia prawnik, z zawo-
du manager, z zamiłowania pisarz. Częstochowianin z pocho-
dzenia, warszawiak z wyboru. Pasjonat sportu, w szczególno-
ści koszykówki, żużla i kolarstwa. Na rowerze szosowym prze-
jeżdża 10 000 km rocznie. W karierze zawodowej pracował w 
telewizji, wykładał prawo na uczelni, był odpowiedzialny za 
organizację międzynarodowych imprez sportowych najwyżej 
rangi (m.in. UEFA EURO 2012, EHF EURO 2016). Obecnie za-
rządza projektami IT związanymi z piłką nożną. 

http://filharmonia.com.pl/
http://collegiumcantorum.com/
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„Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli słuszni jej sprawie”

Niezwykła lekcja historii w Lemańsku

Uroczystość patriotyczna, która miała miejsce  
22 września w Lemańsku przy grobie żołnierzy 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii była nie tylko do-
stojnym wydarzeniem, ale również niezwykłą 
lekcją historii. To właśnie tu mieszkańcy Starego 
Kocina oraz zaproszeni goście spotkali się, by 
uczcić pamięć o poległych żołnierzach. 

„Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli słuszni jej 
sprawie” - słowa te można przeczytać na pomniku, który znaj-
duje się w środku lasu w Lemańsku. Spoczywają tam polegli 
żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii – czterech bezi-
miennych oraz Eryk Stokłosa, którzy zginęli 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 Bryga-
dy Kawalerii. Rokrocznie władze szkoły organizują przy gro-

bie uroczystości, mające na celu upamiętnić rocznice wybu-
chu II wojny światowej oraz ofiary tych tragicznych wyda-
rzeń. W tym roku mija od nich już 80 lat. Wojna ta na zawsze 
napiętnowała nasz kraj, zapisując się na kartach historii, a w 
szczególności w świadomości Polek i Polaków. W minioną 
niedzielę uroczystości w Lemańsku rozpoczęły się od hym-
nu państwowego, który wykonała towarzysząca wydarzeniu 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mykanowie na czele z kapelmistrzem Krzysztofem Witcza-
kiem. Prowadzący major Cezary Kubiak po krótkim przemó-
wieniu, poprosił, aby wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pa-
mięć polskich żołnierzy poległych w wojnie obronnej w 
1939 roku. Następnie rozpoczęła się msza święta polowa, 
której przewodniczył podpułkownik ksiądz Zdzisław Siemiń-
ski wraz z proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Starym Cykarzewie – Stanisławem Matysiakiem 
oraz proboszczem Rafałem Wujcem z parafii Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Rybnej. -To są nasi bohaterowie na 
przestrzeni wieków. Dziś chylimy im czoła, za nich się modli-
my, bo Pan Bóg zna ich imiona. Dzisiaj uczymy się patrioty-

zmu, umiłowania ojczyzny ziemskiej i polecamy wszystkich 
tych, którzy za nią polegli, a naszym dzieciom przekazujemy 
te wielkie wartości. Niechaj także będą patriotami, niech ko-
chają ojczyznę jak nasi bohaterowie – mówił podczas kaza-
nia kapelan Zdzisław Siemiński.

Wzruszające przemówienia 
i część artystyczna

Po nabożeństwie głos zabrała Maria Habrajska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. WBK w Starym Kocinie, witając za-
proszonych gości. W wydarzeniu wzięli udział przedstawi-
ciele władz, poczty sztandarowe, delegacje, organizacje 
kombatanckie, służby mundurowe, harcerze, politycy, dele-
gacje ze szkół oraz mieszkańcy. -Bohaterzy, którym winniśmy 
oddać cześć i honor za poświęcenie życia w obronie ojczy-
zny leżą właśnie tu. Walczyli za nas, za nasze rodziny, za po-
kój i niezależność, za wiarę i nadzieję każdego z nas – mó-
wiła podczas swojego wystąpienia Maria Habrajska - Oby ni-
gdy już w naszej historii nie było wojny, zdrady, obłudy, stra-
chu, głodu, bezsilności i ogromnego zawodu. Niech młode 
pokolenia, które wychowujemy i kształtujemy, pamiętają o 
historii swoich przodków. Pamięć o poległych rozbudzi pa-
triotyzm w ich sercach, a w duszach rozpali miłość do ojczy-
zny. Niełatwe to zadanie, lecz nie należy ustawać w wysił-
kach i stale uświadamiać, jak ważna jest wolność – nie ta 
pozorowana i wmawiana przez lata powojenne, lecz ta 
prawdziwa niezależność, prawdziwe samostanowienie  
i świadomość narodowa, Pamiętajmy, uczmy, przestrzegaj-
my... - podkreśliła dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym 

Kocinie i dodała -Ofiarujmy naszym dzieciom podwaliny od-
powiedzialności za siebie i ojczyznę. Niech flaga biało-czer-
wona zajmuje szczególne miejsce w świadomości każdej Po-
lki i Polaka, a dzisiejsza uroczystość będzie oddaniem czci 
poległych i świadectwem naszej troski o przyszłość żyjących, 
bo nie ma przyszłości bez dobrze odrobionej lekcji historii.

Głos zabrali również starosta częstochowski Krzysztof 
Smela, posłanka Lidia Burzyńska oraz wójt gminy Mykanów 
Dariusz Pomada. Major Cezary Kubiak odczytał Apel Pole-
głych i delegacje złożyły kwiaty przy grobie poległych żoł-
nierzy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów wykona-
ła „Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego”, po której nastą-
piły podziękowania za udział w uroczystości.

Wołyńska Brygada Kawalerii 
Była jedną z jednostek kawalerii Wojska Polskiego II RP.  
Powstała 1 kwietnia 1937 roku po przemianowaniu z Bryga-
dy Kawalerii „Równe”. Zasłynęła dzięki bohaterskiej walce o 
wolność ojczyzny podczas II wojny światowej. Za wybitne 
męstwo na polu walki wszystkie półki Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii zostały uhonorowane najwyższym polskim odzna-
czeniem – Orderem Virtuti Militari. 

Grób w Lemańsku
Miejsce pochówku żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawale-

rii zmarłych wskutek ran odniesionych podczas odwrotu po 
bitwie z 1 na 2 września 1939 roku. Okoliczna ludność po-
grzebała Eryka Stokłosę w lesie Zasmole, a czterech zmar-
łych żołnierzy w Lemańsku. W tym miejscu usypano ziemną 
mogiłę, ogrodzono płotkiem, postawiono krzyż z zawieszo-
nymi na nim czterema hełmami poległych. W 1974 roku 
przeniesiono szczątki Eryka Stokłosy z lasu Zasmole do Le-
mańska i ufundowano nagrobek. Odbyła się wówczas do-
niosła uroczystość patriotyczna mieszkańców gminy Myka-
nów z obecnością kampanii wojskowej, orkiestry, harcerzy  
i kombatantów. W 1996 roku z powodu częściowego znisz-
czenia wymieniono nagrobek na nowy i bardziej okazały, 
który znajduje się tam po dzień dzisiejszy. 

Historia Bitwy 
W dniu 1 września żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawale-

rii pod dowództwem pułkownika Juliana Pobóg-Filipowicza 
stoczyli całodzienną zwycięską bitwę w rejonie wsi Mokra  
i wieczorem przegrupowali się na południowo-zachodni 
skraj lasu na północ od wioski Ostrowy. Następnego dnia 
brygadę czekały nowe zadania, a główny ciężar spadł na  
2. Pułk Strzelców Konnych pod dowództwem podpułkowni-
ka Józefa Mularczyka. Pułk otrzymał zadanie obrony lasu 
między miejscowościami Ostrowy i Kocin Stary. Ponieważ 
została utracona łączność z dowództwem brygady, około 
godz. 11:00 pułkownik Mularczyk postanowił wycofać się na 
inne stanowiska w kierunku miejscowości Brzeźnica. Pod-
pułkownik Mularczyk uznał marsz zbyt szeroką piaszczystą 
drogą lasem z Ostrów do Kocina za niebezpieczną ze wzglę-
du na możliwość zaatakowania przez czołgi i samoloty nie-
mieckie, dlatego kolumna 2. Pułku Strzelców Konnych ma-
szerowała wąskimi duktami wśród drzew i zarośli, trzymając 
się północno-wschodniego skraju lasu. Tu maszerujący żoł-
nierze natknęli się około godziny 15:00 na czołgi 4. Niemie-
cniej Dywizji Pancernej, które wdarły się do lasu i zaczęły ich 
okrążać. Dzięki sprawnym i szybkim rozkazom podpułkow-
nika Józefa Mulaczyka wciągnięto nieprzyjaciela w przewle-
kłą leśną walkę. Pozwoliło to na wycofywanie koni i taboru 
bojowego w kierunku stawu, grobli i młyna wodnego w Ko-
cinie Starym. Po ciężkich, trwających ponad dwie godziny 
walkach, kawalerzystom udało się uratować działa pancer-
ne i wyjść z okrążenia. 

(Opis bitwy z książki„Gawęda o życiu tradycyjnej polskiej wsi” 
Romana Popendy)

 Gospodarz uroczystości: dyrektor SP w Starym Kocinie - Maria Habrajska

 Wystawa muzealna 

 Pułk Ułanów Nadwiślańskich z Chrzanowa

 Uroczysta polowa msza święta

 Przemówienie wójta gminy Mykanów - Dariusza Pomady

 Młodzieżowa orkiestra dęta z Mykanowa zapewniła oprawę muzyczną

 Delegaci oddali  hołd poległym  Część artystyczną przygotowali uczniowie SP w Starym Kocinie Tekst i zdjęcia: Paula Nogaj
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n Mstów

Świętował setne urodziny!

n Mstów

Będzie cieplej i bardziej 
ekologicznie

n Koniecpol

Organowo i kameralnie  
w koniecpolskiej świątyni

n Poczesna

O Powstaniach Śląskich 
w Poczesnej

n Koniecpol
Sukces gospodyń z Przymiłowic

n Wakacyjny konkurs Mażoretek Presto

„Najpiękniejsze i najciekawsze 
zdjęcie z wakacji”

Pan Edward Kopytkiewicz, 
mieszkaniec Mstowa, świętował 
setne urodziny. Mimo swojego 
wieku jest pełen wigoru i może 
się pochwalić… niezłą formą fi-
zyczną. Jego sposób na 
długowieczność? Pozytywne 
myślenie i uśmiech na twarzy.

Wizytę stulatkowi złożyli wójt 
gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, jego 
zastępczyni Małgorzata Grabow-
ska, dyrektor częstochowskiego 
Oddziału ZUS Leonila Grzesiak, 
sołtys Mstowa Zbigniew Bigosiński 
oraz kierownik USC w Mstowie Mag-
dalena Cieśliczka. Jak na urodziny przysta-
ło, nie mogło zabraknąć życzeń, gratulacji, 
tortu, upominków i pamiątkowego zdjęcia. 

Pan Edward od urodzenia mieszka w Msto-
wie. Pracował między innymi jako szewc. Wie-
lu z pewnością kojarzy go z innej profesji – 
przez wiele lat był bowiem listonoszem. Przez 
całe życie zajmował się też gospodarstwem – 
był hodowcą owiec, miał plantację truskawek. 
Lokalna społeczność zna go doskonale – jest 
wręcz jej ulubieńcem. Mimo swojego wieku 

jest pełen wigoru i może pochwalić się niezłą 
formą zarówno fizyczną, jak i mentalną. Jego 
sposób na długowieczność to pozytywne my-
ślenie i usmiech na twarzy. 

Trwają prace związane z termomoder-
nizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Małusach Wielkich oraz Szkoły Pod-
stawowej w Mstowie. Gmina uzyskała na 
ten cel ponad 2,1 mln zł dofinansowania.

Obecny stan budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Małusach Wielkich pozosta-
wia wiele do życzenia. - Przeprowadzona in-
wentaryzacja wykazała niską izolacyjność ścian 
zewnętrznych, okien, stropodachów. Budynek 
jest zasilany w ciepło z kotłowni węglowej, któ-
ra nie była dotychczas modernizowana. Instala-
cja c.o. jest w złym stanie technicznym, przewa-
żają żeliwne grzejniki żeberkowe (bez termo-
statów) – wylicza Urząd Gminy w Mstowie.

Budynek Szkoły Podstawowej w Mstowie 
również zasilany jest w ciepło ze starej kotłowni 
opalanej węglem, przeważają grzejniki żeliwne, 
instalacja c.o. w złym stanie technicznym. Dzięki 
inwestycji oblicze obu placówek odmieni się. 

  Zakres prac obejmuje:
1.   Termomodernizacja obiektu ZSP Małusy 

Wielkie  (m.in.)
- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian 

piwnic, dachu, stropodachu
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- modernizacja systemu c.o.
- montaż paneli fotowoltaicznych
- modernizacja instalacji c.o.,  w tym mon-

taż nowych grzejników.
2.  Termomodernizacja obiektu SP Mstów

- modernizacja instalacji c.o.,   w tym mon-
taż nowych grzejników

  3.  Modernizacja źródeł ciepła
- nowy kocioł grzewczy na pellet (biomasę) 

o mocy 75 kW w budynku ZSP w Mału-
sach Wielkich,

- nowy kocioł grzewczy gazowy kondensa-
cyjny o mocy 400 kW w budynku SP 
Mstów. Dodatkowo zamontowane zosta-
ną dwie powietrzne pompy ciepła  
o mocy 57 kW każda oraz trzecia pompa 
o mocy 13 kW. Ciepło będzie magazyno-
wane w zasobniku buforowym.

Dodajmy jednak, że w budynku szkoły w 
Mstowie nastąpiła zmiana rodzaju źródła 
ciepła z kotła grzewczego na pellet (bio-
masę) na kocioł gazowy. Wymagało to 
zmian projektowych i zgody Urzędu Mar-
szałkowskiego w Katowicach, co znacznie 
opóźniło rozpoczęcie procedury przetargo-
wej w celu wyłonienia wykonawcy.

4.  Montaż instalacji OZE:
- montaż paneli fotowoltaicznych do pod-

grzewania c.w.u. oraz zaspokojenia pozo-
stałych potrzeb w zakresie energii elek-
trycznej (budynek ZSP Małusy W.  
i budynek SP Mstów).

Obecnie prace przebiegają bez zakłóceń. 
Instalacja wewnętrzna c.o. w ZSP w Małusach 
Wielkich jest zrealizowana w ok. 80%. Prace 
związane z termomodernizacją dachu roz-
poczną się po 30 września.

W Szkole Podstawowej w Mstowie rozpo-
częto montaż grzejników. Instalacje poziome 
zaawansowane są w ok. 80%. W maszynowni 
pomp ciepła wykonywane są roboty budowla-
ne i wykończeniowe.

W kościele pod wezwaniem Trójcy 
Świętej w Koniecpolu odbył się kolejny 
koncert w ramach III Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej.

Na zabytkowych, jednych z najstarszych w 
Polsce organach zagrała Zuzanna Bator. 
Mieszkająca w Świdnicy artystka jest dyrek-
torem artystycznym Fundacji Dobrej Muzyki 
oraz trzech znaczących festiwali muzycz-
nych. Zorganizowała ponad 150 koncertów i 
kilkadziesiąt wydarzeń artystyczno-nauko-
wych. Jest absolwentką Akademii Muzycznej 

w Katowicach i Staatliche Musikhochschule 
w Stuttgarcie oraz laureatką wielu nagród 
w konkursach ogólnopolskich i międzyna-
rodowych.

Organistce towarzyszyła sopranistka Do-
minika Zamara. Śpiewaczka z wyróżnieniem 
ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocła-
wiu. Otrzymała stypendium na roczną naukę 
w konserwatorium muzycznym w Weronie, 
gdzie kształciła swój głos u znawców tech-
niki bel canto. Współpracuje z licznymi agen-
cjami artystycznymi w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.

Uczestnicy koncertu mieli okazję wysłu-
chania utworów takich światowych sław 
jak: Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Johann Sebastian Bach, Stanisław 
Moniuszko czy Nicolaus Cracoviensis. 
Organizatorami Festiwalu są: Miasto  
i Gmina Koniecpol, Dom Kultury w Ko-
niecpolu, Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Trójcy Świętej w Koniecpolu i Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie. 
Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest 
Tadeusz Barylski. Słowo o muzyce wygło-
siła Agnieszka Szlacheta. 

Na kolejny koncert w ramach Festiwa-
lu zapraszamy 20 października.

W Gminnym Centrum Kultury, Infor-
macji i Rekreacji w Poczesnej odbyło się 
uroczyste spotkanie upamiętniające setną 
rocznicę wybuchu Powstań Śląskich.

Spotkanie odbyło się w sali, w której pre-
zentowana jest wystawa pt. „Udział Często-
chowian w Powstaniach Śląskich 1919 - 
1921”, zorganizowana przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie we współ-
pracy z Muzeum Częstochowskim  i GCKIiR 
w Poczesnej.

Podczas uroczystości dr Juliusz Sętowski - 
kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy wygłosił prelekcję o udziale 
Częstochowian w Powstaniach Śląskich  
i miejscach w Częstochowie związanych z 
Powstaniami Śląskimi.

W spotkaniu przy udziale licznie przybyłej 
młodzieży i kadry nauczycielskiej, udział 
wzięli przedstawiciele samorządu i instytu-
cji kultury Gminy Poczesna, dyrekcja i pra-
cownicy Regionalnego Ośrodka Kultury w 
Częstochowie oraz zainteresowani.

Duży sukces Koła Gospodyń Wiejskich 
Przemiłowiczanki. Panie z Przymiłowic 
zajęły pierwsze miejsce w plebiscycie 
Mistrzowie Agro 2019.

Mistrzowie Agro 2019 to wielka, ogólno-
polska akcja organizowana przez dzienniki re-
gionalne w całej Polsce, wśród nich przez 
„Dziennik Zachodni”, serwis internetowy i 
kwartalnik „Strefa AGRO”. - To ogromne wyróż-
nienie, bo działamy zaledwie 8 miesięcy. Prze-
chodzimy dalej do wojewódzkiego etapu. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspar-
cie, oddane głosy i współpracę na co dzień. 

Prosimy również o głosy w dalszej części kon-
kursu - mówi Renata Guła, przewodnicząca 
KGW.

Mażoretki Presto to ze-
spół, który działa w 
Gminnym Centrum Muzyki  
i Tańca w Mykanowie. Funk-
cjonują tam cztery grupy 
wiekowe, które oprócz zajęć 
tanecznych, spędzają czas 
na integracji i dobrej za-
bawie. W tym roku 
instruktor Ewelina Sto-
larska ogłosiła konkurs na 
najpiękniejsze i najcie-
kawsze zdjęcie z wakacji. 
Zwyciężczynią konkursu zo-
stała mażoretka Wiktoria 
Nowak.

Do instruktor Eweliny Stolarskiej napły-
nęło w ciągu wakacji wiele zdjęć, które po-
kazały, że uczestniczki zajęć spędzają waka-
cje nie tylko na wypoczynku, ale także ak-

tywności fizycznej. Zdjęcia konkursowe mia-
ły być formą pozdrowienia z wakacji w na-
wiązaniu do mażoretek. Choć wybór nie był 
łatwy, konkurs zwyciężyła Wiktoria Nowak. 
Gratulujemy!

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Zdj. Urząd Gminy Mstów
Zdj. Regionalny Ośrodek Kultury

Zdj. Regionalny Ośrodek Kultury

Zdj. Marożetka Wiktoria Nowak

Zdj. Urząd Gminy Olsztyn

Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu skła-
da panu Edwardowi najserdeczniejsze  życze-
nia, aby każdy kolejny dzień przepełniony był 
radością, by wspierał Pan mądrością oraz do-
świadczeniem młodsze pokolenia. Niech na-
stępne lata mijają w zdrowiu i spokoju.
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Nowelizacja zmienia prawo budowlane

Decyzje środowiskowe korzystne dla inwestorów, 
nie dla środowiska?

24 września w życie weszła noweli-
zacja dotycząca usprawnienia 
procedur i postępowań administra-
cyjnych zarówno po stronie 
podmiotów planujących realizację 
inwestycji oraz podmiotów opraco-
wujących dokumenty.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw weszła w życie we wtorek  
24 września. Zmienia ona prawo budowlane  
i prawo ochrony środowiska.  Jak informuje 
portal Money.pl ustawa ma sprawić, że uzy-
skanie decyzji środowiskowej ma być szybsze 
i tańsze, jednak eksperci mają wątpliwości. 
Twierdzą oni bowiem, że korzystne zmiany ni-
weczy nowa definicja strony. Główny problem 
ma polegać na przełożenie zmian na ograni-
czenie obywatelom możliwości wpływu na 
inwestycje szkodliwe dla przyrody i uciążliwe 
dla mieszkańców. Zaprzecza temu jednak Ge-
neralna Dyrekcja Ochrony Środowiska, twier-
dząc, że projekt nie ogranicza kontroli spo-
łecznej w procesie wydawania decyzji środo-
wiskowej. -W projekcie nie przewidziano żad-
nego przepisu, który osłabiałby kontrolę spo-
łeczną. Uprawnienia organizacji ekologicz-
nych, ale też innych organizacji społecznych, 
nie ulegają żadnej zmianie. Organizacje te 
mają i nadal będą miały bardzo szerokie 
uprawnienia i praktyczną możliwość udziału 
zasadniczo w każdym postępowaniu w przed-
miocie wydania decyzji środowiskowej. Inną 
sprawą jest, że obowiązujące w Polsce upraw-

nienia organizacji społecznych w tychże po-
stępowaniach są szersze niż w większości 
krajów Wspólnoty i szersze niż wskazano w 
dyrektywach unijnych – czytamy w oświad-
czeniu na stronie internetowej GDOŚ. 

Szkodliwe inwestycje będą możliwe?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
zaprzecza, że projekt mógłby umożliwić nie-
kontrolowany rozwój inwestycji uciążliwych, 
takich jak fermy zwierząt, chlewnie, spalarnie 

odpadów. -Projekt absolutnie i w żadnym 
miejscu nie zmniejsza wymagań względem 
inwestycji uciążliwych. Definicja stron umoż-
liwia udział w postępowaniu wszystkim pod-
miotom, jeśli inwestycja może ograniczać 

możliwości aktualnego korzystania z nieru-
chomości, niezależnie od progu 100 m. Rów-
nolegle z procedowanym projektem procedo-
wana jest tzw. ustawa odorowa oraz zmiana 
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, 

który zmniejsza progi kwalifikacji inwestycji 
odorotwórczych do konieczności uzyskania 
decyzji środowiskowej, a ponadto usuwa lukę 
prawną dotyczącą celowego dzielenia przed-
sięwzięć celem uniknięcia oceny oddziaływa-
nia na środowisko – przekonuje GDOŚ. Zmia-
ny wprowadzono w oparciu o analizy funkcjo-
nowania dotychczasowych przepisów i do-
świadczenie w ich stosowaniu. Mają one zli-
kwidować wątpliwości interpretacyjnych, 
usunąć luki prawne, zapisy utrudniające oraz 
opóźniające w czasie proces wydawania de-
cyzji środowiskowej, a także zapewnić obiek-
tywizm w procesie wydawania tej decyzji,  
z absolutnym zachowaniem najwyższej jako-
ści tego procesu. Uproszczenie przepisów ma 
dotyczyć m.in. zmniejszenia liczby zbędnych 
załączników do wniosku. – W przypadku in-
westycji mieszkaniowych oraz inwestycji to-
warzyszących projekt ustawy ooś zakłada re-
zygnację z załączania do wniosku wypisów  
i wyrysów z planu miejscowego. Przedkłada-
nie tych dokumentów jest zbędne i stanowi 
nieuzasadnione obciążenie dla wnioskodaw-
cy, ponieważ to obowiązująca specustawa 
mieszkaniowa, a nie projekt ustawy ooś, sta-
nowi, iż inwestycję mieszkaniową lub inwe-
stycję towarzyszącą realizuje się niezależnie 
od istnienia lub ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, pod wa-
runkiem że nie jest sprzeczna ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz uchwałą o utworze-
niu parku kulturowego. Już w chwili obecnej 
zapisy ustawy ooś, zwalniają te inwestycje z 
badania zgodności ich lokalizacji z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – wyjaśnia GDOŚ.

Paula Nogaj

Zdj. archiwum



Powiatowy konkurs rozstrzygnięty

„Ekologiczna zagroda 2019”

ECO-TEAM

Wielkie otwarcie Centrum 
Energii Odnawialnej

Projekt edukacyjny

„Zakręceni na eko”
W roku szkolnym 

2018/2019 nauczyciele 
przedmiotów przyrodni-
czych  Szkoły 
Podstawowej w Konopi-
skach napisali projekt 
edukacyjny „Zakręceni 
na Eko”. Zakładał on re-
alizację zagadnień 
ekologicznych dotyczą-
cych ochrony powietrza, 
wody, gleby, a także od-
padów i profilaktyki 
prozdrowotnej.

-Większość zagadnień 
naszego projektu będzie reali-
zowana w formie zajęć dodat-
kowych oraz wycieczek. Projekt ten zyskał 
akceptację komisji Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, dzięki czemu pozyskaliśmy środki na 
utworzenie „Zielonej pracowni” - wyjaśnia SP 
w Konopiskach. Z założeniami projektu za-
poznać się mogli rodzice i inni przedstawi-

ciele społeczności lokalnej 
w czerwcu podczas  „Dnia 
Rodziny”. W celach promo-
cyjnych zostały m.in. przy-
gotowane ulotki, które roz-
dano rodzicom podczas 

wrześniowych zebrań z rodzicami. Bieżący 
rok szkolny rozpoczęto od realizacji zagad-
nienia  „Zwykłe i niezwykłe powietrze”. 
Uczniowie przygotowują prezentacje doty-
czące powietrza i zaplanowana jest już 
pierwsza wycieczka do stacji meteorolo-
gicznej. Pozostałe zagadnienia z poszcze-
gólnych zakresów, jakie zostaną zrealizo-
wane to ochrona wody - „Kto wody nie sza-
nuje ten z mądrości ma dwóje”, ochrony 
gleby – „Jaka gleba taki las”,  odpady – „Jak 
radzimy sobie z odpadami w naszej miej-
scowości” oraz profilaktyka prozdrowotna  
–  „Żyj zdrowo i kolorowo”.

Ekologiczny konkurs rozstrzygnięty

„Segregacja na 5-tkę!”

Nabór uczestników

Kampania edukacyjna 
ukierunkowana na 

poprawę bioróżnorodności
Podsumowano i wrę-

czono nagrody laureatom 
powiatowego konkursu 
„Ekologiczna Zagroda 
2019” podczas XX Dożynek 
Powiatowych w Koniec-
polu. W konkursie mogły 
wziąć udział wszystkie do-
mostwa na terenach 
wiejskich naszego powiatu. 
W tegorocznej edycji nie 
przyznano pierwszej na-
grody, natomiast wręczono 
równorzędne II nagrody, 
trzy III nagrody oraz pięć 
wyróżnień. 

Konkurs obejmował nie tylko zagrody, w 
których odbywa się towarowa produkcja rolni-
cza, ale również te, w których mieszkają ludzie 
wykonujący inne zawody. Ocenie podlegała 
nie tylko estetyka zagród, ale przede wszyst-
kim gospodarowanie odpadami, w tym usuwa-
nie azbestu, gospodarowanie wodą, ograni-
czanie niskiej emisji, termomodernizacja bu-
dynków, wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych, utrzymywanie przydomowych wa-
rzywników, jagodników, pasiek, sadów, ochro-
na  krajobrazu, hodowla  zwierząt w tym dro-
biu, królików, kóz i innych zwierząt  na potrze-
by własne gospodarstwa domowego i innych 
form wytwarzania zdrowej żywności na po-
trzeby rodziny, z wykorzystaniem metod rol-
nictwa ekologicznego. Celem konkursu „Ekolo-
giczna Zagroda” jest promowanie proekolo-
gicznych praktyk, zawartych w „Kodeksie do-
brej praktyki rolniczej”. To zbiór przyjaznych 
środowisku zastosowań i rozwiązań, które po-
magają w zapewnieniu zrównoważonego roz-
woju w sferze produkcji rolniczej. -Upowszech-
nianiu dobrych praktyk rolniczych służyły też 
konferencje, w czasie których przedstawiciele 
urzędów gmin z terenu powiatu oraz zaintere-
sowani mieszkańcy wysłuchali wykładów i za-
poznali się z prezentacjami z zakresu estetyki 
zagród,  rolnictwa ekologicznego, stosowania 
zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii. Organiza-
torem konferencji był Wydział Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powia-
towego w Częstochowie we współpracy ze 
Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 

Częstochowie . Kontynuacją konferencji były 
warsztaty terenowe, w czasie których uczestni-
cy zapoznali się z instalacjami wykorzystujący-
mi na potrzeby gospodarstw domowych odna-
wialne źródła energii (słońce, wiatr biomasa). 
Konferencja oraz warsztaty zostały sfinansowa-
ne ze środków budżetu powiatu częstochow-
skiego – informuje Starostwo Częstochowskie. 

Pierwsza nagroda w tym roku nie została 
przyznana, natomiast dwa II miejsca otrzymał 
Adam Broniszewski z Bogusławic oraz Dorota 
Walenta z Kamienicy Polskiej. Trzy trzecie na-
grody powędrowały do Ewy i Adama Synowiec 
ze Staropola, Beaty Machury z miejscowości 
Kuśmierki oraz Grzegorza Adamczyka z miej-
scowości  Rudniki Kolonia. Wyróżnieni zostali 
Agnieszka Prus z Bukowna G. Olsztyn, Katarzy-
na i Paweł Zymek z Podlesia, Tomasz Wąchała 
z synem Mateuszem z Ponika, Justyna Ślosar-
czyk z Rudnika Małego oraz Romana i Marek 
Powroźnik z  Grabowej. -Zakup głównych na-
gród był konsultowany z laureatami, gdyż or-
ganizatorzy konkursu pragnęli, by nagrody by-
ły tymi oczekiwanymi, dawały zadowolenie i 
były przede wszystkim użyteczne. Zakup 
atrakcyjnego sprzętu był możliwy dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Etap gminny konkursu rów-
nież został sfinansowany ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 50 proc. 
Nagrody zakupiono zgodnie z tematyką kon-
kursu i deklaracją we wniosku – wyjaśnia Sta-
rostwo. 

20 września miała miejsce uroczystość 
otwarcia Centrum Energii Odnawialnej 
ECO TEAM przy ul. Władysława Jagiełły 
60, w Częstochowie. Działania Centrum 
definiuje hasło „Dzielimy się dobrą 
energią” i zmierzają do dbania o środo-
wisko naturalne. 

Firma ECO-TEAM działa na rynku od roku 
2012. To nowoczesna i ogólnopolska prężnie 
działająca firma inżynierska, która powstała ja-
ko efekt doświadczeń specjalistów z dziedziny 
techniki grzewczej i sanitarnej ze szczególnym 
uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. 
Firma jest liderem na rynku krajowym w mon-
tażu kolektorów słonecznych i paneli fotowol-
taicznych, a dzięki zdobytemu doświadczeniu, 
wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom i po-
trzebom tworząc Centrum Energii Odnawialnej, 
w którym przedstawia nowe technologie, eko-
logiczne rozwiązania oraz prezentujemy dzia-
łające na żywo urządzenia do produkcji energii 

cieplnej pozyskiwanej z natury. Centrum Ener-
gii Odnawialnej zachęca swoich klientów do 
korzystania z Programów Rządowych „Czyste 
Powietrze”, „Mój prąd” oraz lokalnych dofinan-
sowań. Ponadto pomaga w doborze odpo-
wiednich urządzeń. -W naszych działaniach 
dążymy do edukowania Klientów w zakresie 
„ekofunkcjonowania” w codziennie podejmo-
wanych decyzjach. Dbanie o środowisko za-
częliśmy od siebie. Centrum Energii Odnawial-
nej jest nie tylko ekspozycją produktów, ale 
centrum zasilania całej firmy! Energię, którą 
zużywamy przez codzienną pracę budynku 
równoważymy poprzez własną wyprodukowa-
ną energią ze źródeł odnawialnych – informu-
je ECO-TEAM. Podczas wielkiego otwarcia, 
można było zobaczyć showroom, gdzie przyby-
li goście mieli możliwość zapoznać się z wdro-
żonymi rozwiązaniami ekologicznymi. Przed-
stawiciele naszej gazety zostali oprowadzeni 
w celu zapoznania się z poszczególnymi insta-
lacjami, które są w pełni działające i obsługu-
ją cały budynek.

Rozstrzygnięto ekolo-
giczny konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych z te-
renu gminy Rędziny pn.: 
„Segregacja na 5-tkę!”. Kon-
kurs podzielony był na dwie 
kategorie wiekowe – klasy 
1-3 oraz klasy 4-8. Aby wziąć 
udział uczestnicy musieli 
wykonać pracę plastyczną do-
tyczącą tematyki segregacji, 
odpadów, recyklingu, ochrony 
środowiska.

Jury złożone z pracowników Urzędu Gmi-
ny dokonało weryfikacji nadesłanych prac, 
kierując się przy ocenie takimi kryteriami jak 
zgodność pracy z tematem konkursu, orygi-
nalność pracy, pomysłowość autorów, este-

tyka pracy i jej wartości artystyczne. Wyróż-
niono 40 prac - z każdej kategorii wiekowej 
po dwadzieścia. Uczniowie mogli liczyć na 
świetne nagrody m.in. drony, okulary VR, 
smartwatche oraz encyklopedie.

Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
ogłosił nabór uczestników do „Kam-
panii edukacyjnej ukierunkowanej na 
poprawę bioróżnorodności”. Jest ona 
skierowana do mieszkańców Powiatu 
Częstochowskiego. Na zgłoszenia orga-
nizatorzy czekają do 10 października br.

-Program kampanii przewiduje cykl  kon-
ferencji o tematyce roślin miodo i pyłkodaj-
nych.  W  2017 r. była to tematyka krzewów 
jagodowych, w kolejnym roku roślin zielar-
skich. W bieżącym roku rozpoczyna się  trze-
ci etap kampanii edukacyjnej ukierunkowa-
nej na poprawę bioróżnorodności poprzez 
propagowanie uprawy drzew owocowych 
jako bazy pożytkowej pyłko i miododajnej. 
Kampania będzie przygotowana dla ok.  320 
osób ( po 20 osób z każdej gminy Powiatu) 

– informuje Starostwo Częstochowskie.  
Po każdej zakończonej konferencji odbywać 
się będzie test zdobytej wiedzy podczas da-
nego spotkania. Osoby, które prawidłowo 
wypełnią test wiedzy, mogą liczyć na nagro-
dy w postaci zestawu sadzonek drzew owo-
cowych miodo i pyłkodajnych. Ponadto or-
ganizatorzy przewidują trzy główne nagro-
dy dla tych uczestników, którzy wykażą się 
najlepszą wiedzą. Konferencje zaplanowa-
no 17 i 18 października o godz. 10:00 w 
Starostwie Powiatowym w Częstochowie. 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 paź-
dziernika 2019 r. drogą pocztową na adres 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. 
Sobieskiego 9 , 42-200 Częstochowa  lub  
drogą elektroniczną na adres e-mail: odpa-
dy@czestochowa.powiat.pl. Warto się po-
spieszyć, gdyż o przyjęciu osób decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Zdj. Urząd Gminy Rędziny

Zdj. SP w Konopiskach

Zdj. Starostwo Częstochowskie
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Kłobucka drogówka po raz kolejny postanowiła sprawdzić, czy na 
zwężeniu DK nr 43, w rejonie budowanej autostrady kierowcy sto-
sują się do przepisów. Okazało się, że wielu z nich wciąż ignoruje 
sygnalizację świetlną. - Takie zachowanie stanowi wykroczenie dro-
gowe zagrożone mandatem w kwocie od 300 do 500 złotych oraz  
6 punktami karnymi – przypomina mł. asp. Kamil Raczyński, oficer 
prasowy kłobuckich policjantów.

Kłobucka drogówka przez dwie godziny prowadziła kolejne działa-
nia wymierzone w „agresję drogową”, do której dochodzi na zwężeniu 
drogi krajowej nr 43, w rejonie budowanej autostrady. To właśnie w 
tamtym miejscu, wielu kierowców ignoruje sygnalizację świetlną  
i wjeżdża za sygnalizator, który pokazuje czerwone światło. - Co więcej, 
niektórzy kierowcy taki nielegalny manewr poprzedzają wyprzedza-
niem jednego lub kilku pojazdów, które prawidłowo zatrzymały się 
przed sygnalizatorem. Zachowanie to jest pospolitym przykładem dro-
gowej agresji, powodującym duże zagrożenie w ruchu drogowym, 
zwłaszcza dla kierowców, którzy z drugiej strony wjechali na drogę w 
sposób prawidłowy – na zielonym świetle - mówi mł. asp. Kamil Raczyń-
ski. Podczas dwugodzinnych działań odnotowano ponad 20 takich za-
chowań! - Wjazd za sygnalizator pokazujący czerwone światło stanowi 

wykroczenie drogowe, za które gro-
zi mandat karny w kwocie od  
300 do 500 zł oraz 6 punktów kar-
nych. Wobec sprawców, którzy sko-
rzystaliby z prawa do odmowy 
przyjęcia mandatu karnego, prze-
widziany jest tryb skierowania 
wniosku o ukaranie do sądu – 
oczywiście z dowodem w postaci 
zarejestrowanego wykroczenia  
– wyjaśnia  mł. asp. Kamil Raczyński. 

Tak jak w przypadku wcześniej-
szych tego typu akcji, kłobuccy 
mundurowi byli wspierani przez 
policjantów z KWP w Katowicach, 
którzy obsługiwali specjalny po-
jazd rejestrujący wykroczenia tzw. 
ruchome stanowisko dowodzenia 
(RSD). Katarzyna Gwara
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n  BMW 520 2.0 D, rok prod. 2008 26.800 złn BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł
n FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 D,  

rok prod. 2017, 9-osobowy
69.900 zł

netto

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

n CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2002 2.800 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016 32.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2002 5.900 zł
n FORD GALAXY 2.0 D, rok prod. 2009 21.900 zł

n FIAT SEDICI 1.6 E, rok prod. 2008 18.600 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł
n MAZDA 323 1.4 E, rok prod. 1999 1.500 zł

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA RAV4  2.0 D, 4x4, zakup 2015, 
kraj., I – wł., serwis, F. VAT  69.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW TIGUAN 2.0 D, rok prod. 2014, kraj. 54.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n SEAT LEON 1.6 D, rok prod. 2010 18.900 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010-2014, kraj.,  12.900-
15.900 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł

n RENAULT MODUS 1.5 CDTi, rok prod. 2006 8.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

n RENAUL CLIO 1.0 E, rok prod. 2017,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 34.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł
n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2004, kraj. 9.900 zł

n NISSAN QASHQAI 2.0 TDI, rok prod. 2011, 
 kraj., F. VAT 32.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł
n MERCEDES ML 320 3.0 D, rok prod. 2007 42.900 zł

n RENAULT LAGUNA 1.8 E, rok prod. 2002 2.900 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

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

31.900 zł

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

84.900 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

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

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

29.900 zł

FORD FIESTA 1.0 E, 
rok prod. 2015,  

29.900 zł

28.500 złn CITROEN C5 2.0 D, rok prod. 2013

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013

n NISSAN PULSAR 1.2 E, rok prod. 2015 44.900 zł

Częstochowski kierowca wy-
ścigowy – Bartłomiej Mirecki 
- zakończył tegoroczny sezon 
Wyścigowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski z kilkoma 
tytułami. Został między in-
nymi mistrzem w wyścigach 
sprinterskich. 

W sezonie 2019 w Wyścigowych 
Samochodowych Mistrzostwach Pol-
ski Bartłomiej Mirecki zdobył mistrzo-
stwo Polski w wyścigach sprinterskich, 
mistrzostwo Polski w wyścigach dłu-
godystansowych wraz z Karolem 
Urbaniakiem (w swojej klasie), wice-
mistrzostwo Polski w wyścigach dłu-
godystansowych w klasyfikacji gene-
ralnej, a także II wicemistrzostwo Pol-
ski w wyścigach długodystansowych 

wraz z Szymonem Jabłońskim (w swo-
jej klasie). Warto wspomnieć, że w wy-
ścigach długodystansowych jednym 
samochodem startuje dwóch kierow-
ców. Karol Urbaniak i Szymon Jabłoń-
ski, to kierowcy z BM Racing Team, któ-
rzy startowali wraz z Bartkiem Mirec-
kim i również sięgnęli po zaszczytne 
tytuły. - Jestem bardzo zadowolony z 
przebiegu tegorocznych mistrzostw 
Polski – mówił po ostatniej rundzie 
WSMP Bartłomiej Mirecki.   
– W ostatnim wyścigu sezonu było 
nerwowo, bo w pierwszym zakręcie 
zostałem uderzony i wypchnięty z to-
ru, ale na szczęście udało się wrócić na 
asfalt i kontynuować rywalizację. Choć 
do zdobycia mistrza Polski w długim 
dystansie, w klasyfikacji indywidualnej 
zabrakło niewiele, to cieszy mnie dru-

gie miejsce i zaliczam tegoroczny se-
zon WSMP do udanych. Gratuluje też 
zdobycia tytułów moim kolegom z ze-
społu i cieszę się, że ich wyniki po-
zwoliły naszemu zespołowi zdobyć 
mistrzostwo wyścigów długodystan-
sowych w klasyfikacji zespołowej – 
podsumował.

W tym roku Bartłomiej Mirecki 
stał się również wicemistrzem Euro-
py Środkowej FIA CEZ, gdzie starto-
wał Formułą Renault. Zespół BM Ra-
cing Team na razie nie ujawnia, 
gdzie Bartłomiej Mirecki wystartuje 
w przyszłym roku. Trwają obecnie 
rozmowy z obecnymi partnerami 
ekipy i poszukiwanie nowych firm i 
instytucji, które udzielą wsparcia 
częstochowskiemu kierowcy.

Oprac. Katarzyna Gwara

Podsumowanie sezonu

Mirecki z kilkoma tytułami 
Mistrzostw Polski

Budowa autostrady

Stop!  
Czerwone światło
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LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

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

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

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

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 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 

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 

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

PRZYJMĘ

KUPIĘKUPIĘ

WOLNY– lat 51, bezdzietny, wysoki, 
normalny, niezależny finansowo – 
pozna panią. Stan cywilny pani nie-
istotny. Pani może posiadać dzieci. 
Cel – stały związek. 
Tel. 660 006 217

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

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

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 

Tel. 695 654 373, 667 860 288

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

NIERUCHOMOŚCI KURSY

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

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

PRACAUSŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69



Bieg Godzinny odbędzie się w naj-
bliższą niedzielę 29 września na Miejskim 
Stadionie Lekkoatletycznym. Elektro-
niczne zapisy jeszcze tylko do piątku  
27 września lub osobiście w dniu biegu.

W Biegu Godzinnym chodzi o to, aby w 
ciągu jednej godziny pokonać jak najdłuższy 
dystans. Zawody mają na celu upowszechnia-
nie biegania jako wszechstronnej formy ru-
chu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz 
aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także 
integrację i aktywizację częstochowskiego 
sportowego środowiska. Zostaną rozegrane 
na bieżni Miejskiego Stadionu Lekkoatletycz-
nego przy ul. Dąbrowskiego i odbędą się bez 
podziału na kategorie wiekowe. Jak informu-
ją organizatorzy, wśród zawodniczek i zawod-
ników zostaną rozlosowane nagrody, a osoby 
z najlepszymi wynikami otrzymają pamiątko-
we medale. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział 
w biegu, mogą zapisać się elektronicznie do 
27 września (do godz. 23:59) za pośrednic-

twem strony:  http://www.zmierzymyczas.pl/
zapisy/988/bieg-godzinny-wieczorne-bie-
ganie lub osobiście w dniu biegu w godz. 
16.45-17.40. Organizatorem wydarzenia jest 
Urząd Miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji i   Stowarzyszenie Klub Lu-
dzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa.

  PROGRAM   ZAWODÓW:
16.45 – otwarcie biura zawodów
17.40 – zakończenie weryfikacji zgłoszonych 

uczestników
17.40 – rozgrzewka przed biegiem 
  rekreacyjnym
17.45 – start biegu godzinnego rekreacyjne-

go
18.45 – zakończenie biegu godzinnego re-

kreacyjnego
19.00 – start biegu godzinnego PROFI
20.00 – zakończenie zawodów

Sąd utrzymał w mocy zaskarżoną de-
cyzję, to znaczy podtrzymał stanowisko 
Komisji Licencyjnej o odmowie przy-
znania KS AZS Częstochowa SA licencji 
klubowej na sezon 2019/2020 – poinfor-
mował Polski Związek Piłki Siatkowej. 

Sąd Odwoławczy przy Polskim Związku Pił-
ki Siatkowej rozpatrzył sprawę z odwołania 
Klubu AZS Częstochowa   SA w przedmiocie 
odmowy licencji klubowej na sezon 
2019/2020. -W świetle decyzji Sądu Odwo-
ławczego przy Polskim Związku Piłki Siatko-
wej z   24 września 2019 roku, o utrzymaniu 
w mocy decyzji o odmowie wydania licencji 
klubowej na sezon 2019/2020 Klubowi Spor-
towemu ASZ Częstochowa Sportowa Spółka 
Akcyjna, postanowiło dokooptować do składu   
Krispol 1. Ligi w sezonie 2019/2020 zespół 
STS Chrobry Głogów – dodaje PZPS. Przypo-

mnijmy, że po decyzji odmownej z 11 wrze-
śnia zarząd klubu wydał w tej sprawie oświad-
czenie, wyjaśniając, w jakiej obecnie znajduje 
się sytuacji. Decyzją Komisji Licencyjnej Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej klub nie otrzy-
mał licencji na grę w KRISPOL I Lidze Męż-
czyzn w sezonie 2019/2020, nie realizując art. 
27, pkt. 2 Regulaminu Wydawania Licencji 
Klubowych. -Wspomniane wyżej braki w do-
kumentach to brak porozumień z kilkoma Za-
wodnikami, którzy na ugody się po prostu nie 
zgodzili – wyjaśnił zarząd. W oświadczeniu 
przypomniano, że od kilku miesięcy w klubie 
trwa proces restrukturyzacji i został przygoto-
wany plan naprawczy. -Brutalna rzeczywistość 
jest taka, że bez licencji spółka zostanie po 
prostu zgłoszona do upadłości i jakiekolwiek 
próby odzyskania pieniędzy będą właściwie 
niemożliwe – stwierdził w oświadczeniu za-
rząd klubu.

Wydział Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miasta Częstochowy 
poinformował o otwarciu ofert nade-
słanych w związku z przetargiem na 
wykonanie robót budowlanych doty-
czących Centrum Piłki Nożnej w 
Częstochowie i rozbudowy stadionu 
Rakowa.   Najniższa oferta opiewa na  
78 mln 670 tysięcy złotych, podczas 
gdy Miasto  na realizację zamówienia 
przeznaczyło kwotę w wysokości  
16 mln złotych.

Do upływu terminu składania ofert 
zostały złożone następujące oferty:

 CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A., ul. Puła-
skiego 25, 42-217 Częstochowa –   
91.614.761,86 zł  

 Oferta wspólna: STADION PRO Sp. z o.o., 
ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze; SARI-
DAĞLAR ĐNŞAAT VE TĐCARET A.Ş., Đlk-
bahar Mahallesi 606 Cadde No:  
17, Or-an Çankaya Ankara, Turkey; 
TEXXON COMPANY Limited, Sp. z o.o., ul. 
Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Ka-
towice –  78.670.585,41 zł  

Urząd Miasta Częstochowy założył, że na 
ten cel może przeznaczyć 16 mln złotych 
wkładu własnego. Przypomnijmy, że w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej rozpisano na 
realizację tego zadania 37,7 mln złotych. Jak 
poinformował rzecznik UM Częstochowy 
Włodmierz Tutaj, magistrat nie uwzględnił w 
przetargu kwoty, jaka miałaby być wkładem z 
Ministerstwa, ponieważ do tej pory nie pod-
pisano żadnych umów. Oferty przetargowe 
zdecydowanie przewyższają środki, jakie 
władze miasta mogą przeznaczyć na realiza-
cję tego zadania. Nawet jeśli Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przekaże 20,5 mln, na któ-
re czekają zarówno władze Częstochowy, jak 
i klub RKS Raków. Teraz przeprowadzona zo-
stanie procedura sprawdzenia ważności 
ofert oraz dokumentów.

RKS Raków Częstochowa wydał 
oświadczenie

26 września klub RKS Raków Częstocho-
wa przedstawił w oświadczeniu swoje stano-
wisko, zapewniając, że zdaje sobie sprawę, że 
zaproponowane kwoty są dalekie od wstęp-
nych szacunków oraz kwoty zabudżetowanej 
i zabezpieczonej przez miasto. – Różnica w 
wysokości kosztów między założeniami pro-
jektanta a najniższą z upublicznionych dzi-
siaj ofert wynika głównie ze wzrostu cen na 
rynku budowlanym. Sam projekt i wyceny 
przygotowane zostały w 2017 roku. Wtedy 
też sporządzony został wniosek, który na po-
czątku 2018 roku złożono do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Koszty istotnie zwiększyły 
się również ze względu na zmiany w projek-
cie, które wprowadzono zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego – wyjaśnia klub. 

Propozycja alternatywnego 
rozwiązania 

-Zrozumiałe są dla nas jednocześnie ogra-
niczone możliwości finansowe Miasta. Dlate-
go przygotowaliśmy awaryjne rozwiązanie, 
które zakłada wprowadzenie istotnych zmian 
w projekcie. Koszt realizacji tego planu nie 
przekroczy założonej wcześniej kwoty  
36,7 mln zł. Nowy program funkcjonalno- 
użytkowy to m.in. zmniejszenie wymiarów 
budynku klubowego, likwidacja osobnej wie-
ży telewizyjnej, rezygnacja z remontu płyty 
treningowej, zmiana sposobu wykonania 
obudowy stadionu oraz zwiększenie liczby 
trybun metalowych kosztem betonowych. 
Zgodnie z tymi założeniami pojemność sta-
dionu nie zmniejszy się i wynosić będzie 
około 7200 miejsc siedzących -proponuje al-
ternatywne rozwiązanie zarząd klubu. Pro-
gram funkcjonalno-użytkowy uwzględniają-
cy proponowane przez klub zmiany ma zo-
stać złożony w Urzędzie Miasta Częstochowy. 
Dołączony zostanie także wniosek o ogłosze-
nie kolejnego przetargu.

Lwy Avia Częstochowa pokonały w 
niedzielę z ogromną przewagą drużynę 
GKS Orzeł Gniezno 101:54 przybliżając 
się tym samym do brązowego medalu 
Drużynowe Mistrzostw Polski. 

Częstochowianie, którzy byli gospodarzami 
okazali się wyjątkowo niegościnni dla benia-
minka z Gniezna, którzy do Częstochowy przy-
jechali w niepełnym składzie. -W sumie goście 
nie odnieśli ani jednego biegowego zwycię-
stwa i zanotowali tylko dwa biegowe remisy. 

W ekipie rywala najlepiej zaprezentował 
się Wojciech Małecki, który wywalczył  
12 punktów oraz Mariusz Małecki, który na 
swoim koncie zgromadził 11 „oczek”. W druży-
nie prowadzonej przez Tomasza Pokorskiego 
najskuteczniejszy okazał się Mateusz Złotnic-
ki, który w czterech biegach zdobył komplet 
16 punktów. Komplet punktów z bonusami 
wywalczyli również Sebastian Paruzel (19+1 
pkt) oraz Marcin Szymański (16+4 pkt). W nie-
dzielnym spotkaniu w barwach Lwów zade-
biutował wychowanek szkółki Lwy Krasnale 
Częstochowa Marcel Gabor, który w swoim de-
biutanckim spotkaniu zdobył 11 punktów. 

Opr. Paula Nogaj
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Bieg Godzinny 

Wieczorne bieganie 
po tartanie

Drużynowe Mistrzostwa Polski

forBET Włókniarz 
Częstochowa 
z brązowym 

medalem
Choć forBET Włókniarz Częstochowa prze-

grał dzisiejsze rewanżowe spotkanie ze 
Stelmetem Falubazem w Zielonej Górze 
44:45, w dwumeczu okazali się lepsi od ry-
wala – triumfowali aż 101:78, zdobywając 
tym samym brązowy medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski.

W Zielonej Górze w ekipie Włókniarza najlepiej 
spisał się Leon Madsen, który wywalczył 13 “oczek” 
oraz bonus. Ilość punktów zdobyta w dwumeczu 
zagwarantowała częstochowskim żużlowcom trze-
cie miejsce w sezonie 2019 PGE Ekstraligi. Biało-
-Zieloni kibice wiernie towarzyszyli Lwom w tym 
niezwykle ważnym meczu.

10. kolejka PKO Ekstraklasy

Raków zmierzy 
się z Wisłą 

Płock
Raków Częstochowa zmierzy się 

w najbliższą niedzielę 28 września z 
Wisłą Płock w ramach 10. kolejki 
PKO Ekstraklasy. Początek spo-
tkania zaplanowano na godzinę 
15:00.

W środę 25 września Raków Często-
chowa wykazał się świetną formą, poko-
nując 1:0 w meczu 1/32 TOTOLOTEK Pu-
charu Polski Chojniczankę Chojnice. 
Bramkę dla „Czerwono-Niebieskich” zdo-
był w 72. minucie Maciej Domański. Pod-
opieczni szkoleniowca Marka Papszuna 
poznają rywala 1/16 finału TOTOLOTEK 
Pucharu Polski w piątek, 27 września. 
Dzień później częstochowianie zmierzą 
się na GIEKSA Arenie w Bełchatowie  
z Wisłą Płock. 

AZS Częstochowa

To już pewne.  
Licencji nie będzie

Wysokie oferty przetargowe dot. stadionu

RKS Raków proponuje 
alternatywne 
rozwiązanie

Speedrower

Lwy rozgromiły Orła 
Gniezno

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

 zdj. Lwy Avia

http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/988/bieg-godzinny-wieczorne-bieganie
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/988/bieg-godzinny-wieczorne-bieganie
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/988/bieg-godzinny-wieczorne-bieganie



