
Częstochowa

Huta Częstochowa wznowiła 
produkcję

Chciał ukraść skarbonkę

Ukrył się pod stosem kołder
42-latek z jednego z częstochowskich sklepów z elektroniką chciał 

ukraść skarbonkę. Przedmiotem przypominającym broń palną próbował 
sterroryzować sprzedawcę. Jego zdecydowana postawa odstraszyła 
jednak napastnika. Mężczyzna wybiegł ze sklepu z pustymi rękami. Jego 
tropem podążali jednak policjanci. Gdy zapukali do jego mieszkania, 
mężczyzna... ukrył się przed nimi pod stosem kołder. Ostatecznie został 
zatrzymany – podobnie zresztą jak jego 29-letnia partnerka i jej 
31-letnia znajoma.

Ciąg dalszy na str.  3

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął ekshumacje szczątków ofiar niemiec-
kich zbrodni. Zostały one znalezione w lipcu podczas prac remontowych 
prowadzonych przy Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny przy ul. Kra-
kowskiej w Częstochowie.

Ciąg dalszy na str. 3

Kilkaset mieszkań ma powstać przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie w ramach 
rządowego programu Mieszkanie Plus. Zaplanowano budowę ośmiu bloków, w któ-
rych będzie mogło zamieszkać nawet 600 rodzin 

Ciąg dalszy na str. 9

Po 181 dniach przerwy Huta Częstochowa, której dzierżawcą jest Sunningwell 
International Polska, wznowiła produkcję. Pierwsze wytopy w Stalowni odbyły się 
w ubiegły piątek. Zgodnie z planem, 28 października wznowiona zostanie pro-
dukcja w Walcowni Blach Grubych.

Ciąg dalszy na str. 3

Za sprawą decyzji Sejmu i Senatu 
wprowadzone zostały zasady dotyczące 
tworzenia drogowych korytarzy życia 
oraz jazdy na suwak. Projekt czeka 
jeszcze tylko na podpis prezydenta. Po 
tym kierowców zaczną obowiązywać 
nowe przepisy. Dla niestosujących się 
przewidziano sankcje. 

Celem nowelizacji jest stworzenie jed-
noznacznych zasad zachowania kierowców 
w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i 
płynności ruchu drogowego sytuacjach: 
gdy zachodzi potrzeba umożliwienia 
służbom ratowniczym szybkiego dotarcia 
na miejsce zdarzenia drogowego, a także 
gdy występuje zwężenie drogi ogranicza-
jące liczbę dostępnych pasów. - W sytuacji 
zagrożenia życia na drodze ważna jest 
każda sekunda. Zależy nam, by kierowcy 
wiedzieli, jak należy tworzyć korytarze 
życia, żeby odpowiednie służby mogły   jak 

najszybciej dotrzeć do poszkodowanych 
– powiedział minister infrastruktury, prze-
wodniczący KRBRD Andrzej Adamczyk.

Regulacja ma doprecyzować obecnie 
obowiązujące przepisy poprzez dokładne 
określenie zasad tworzenia przez kierują-
cych wolnej przestrzeni dla pojazdów służb 
ratunkowych oraz ustępowania im pierw-
szeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany 
pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W 
skrócie – kierowcy poruszający się lewym 
skrajnym pasem mają obowiązek zjechać 
na lewo, a poruszający się pozostałymi 
pasami - na prawo, tak aby umożliwić swo-
bodny przejazd pojazdom ratunkowym.

W przypadku jazdy na suwak przepisy 
precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa 
jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy 
następuje zmniejszenie ich liczby, a w 
miejscu zwężenia powstaje zator. Sforma-
lizują też zasadę naprzemiennego wjazdu 
po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury 
są zbliżone do sprawdzonych od lat roz-
wiązań funkcjonujących w wielu w krajach 
Europy. Dla niestosujących się do nowych 
przepisów przewidziano sankcje. Ale już 
teraz policja karze mandatami za taraso-
wanie korytarzy życia. 

Projekt powstał w ramach działań za-
pisanych w Programie realizacyjnym na 
lata 2018-2019 do Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-
2020, za który odpowiedzialna jest Krajowa 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Katarzyna Gwara

Nowelizacja przepisów

Jazda na suwak i korytarz życia obowiązkowe

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Przy Wiolinowej

Kilkaset nowych 
mieszkań w Częstochowie

ZAPRASZAMY! NIE PRZEGAP!    szczegóły na stronie 6

Częstochowa

Ekshumacje ofiar 
niemieckich zbrodni

„Życie ma pierwszeństwo” 
– to hasło kampanii edukacyjnej KRBRD skierowanej do polskich kierowców. 
Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. Klu-
czowym elementem kampanii jest interaktywny spot, który można obejrzeć 
na stronach:
 http://www.krbrd.gov.pl  oraz  http://www.zyciemapierwszenstwo.pl

http://www.krbrd.gov.pl/
http://www.zyciemapierwszenstwo.pl/
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Częstochowa

Huta Częstochowa 
wznowiła produkcję

n  Dokończenie ze str.  1
Przypomnijmy, ISD Huta Częstochowa w maju całkowicie za-

przestała produkcję. Zawiesiła również współpracę z różnymi 
przedsiębiorstwami. Od 1 do 30 czerwca zarządzono przerwę 
w pracy. W zakładzie przebywały wyłącznie osoby niezbędne do 
zabezpieczenia i prowadzenia bieżacych prac. Reszta hutników 
musiała wykorzystywać urlopy lub przebywała na tzw. posto-
jowym (wiąże się to z niższymi wynagrodzeniami). Przerwa teo-
retycznie miała trwać do końca miesiąca. Trwała jednak znacznie 
dłużej. Brak kapitału obrotowego i zadłużenie był powodem zgło-
szenia wniosku o upadłość ISD Huty Częstochowa. Sąd Rejonowy 
w Częstochowie przychylił się do niego wyznaczając syndyka. Co 
prawda, kupnem zakładu w formule  pre-pack  zainteresowane 
były dwie firmy, sąd jednak uznał, że są one niewiarygodne. Osta-
tecznie 19 września syndyk podpisał z firmą  Sunningwell Inter-
national Polska Sp. z o.o.   umowę dzierżawy na rok. Dzierżawca 
przejął wszystkich pracowników oraz zobowiązał się wznowić 
produkcję do końca października. Po czterech tygodniach przy-
gotowań i odbudowywania zapasów złomu nastąpił rozruch 
Stalowni. – Zgodnie z planem uruchomiliśmy piec elektryczny w 
piątek (18.10.) o czwartej rano. Wszystko przebiegło jak należy –  
mówi Jarosław Huptyś, dyrektor Stalowni, która nie produkowała 
od 19 kwietnia. –  Realizacja tego zadania w tak krótkim czasie 
była możliwa tylko dzięki nadzwyczajnej mobilizacji wszystkich 
zaangażowanych pracowników Huty Częstochowa: pracowników 
Stalowni, Walcowni, ale również koleżanek i kolegów z zespołów 
wsparcia   –   podkreślił komunikacie adresowanym do załogi   
Marek Frydrych, prezes Zarządu Sunningwell International Polska 
sp. z o.o.  –  Zgodnie z planem, 28 października wznowi produkcję 
Walcownia Blach Grubych - dodał.

 Katarzyna Gwara

Częstochowa

Prace nad paulińskim 
szlakiem

Trwają prace związane z utworzeniem paulińskiego 
szlaku dziedzictwa kulturowego w naszym regionie. Jego 
najważniejszym miejscem będzie Jasna Góra.

Kilka dni temu na Jasnej Górze odbyło się spotkanie zespołu 
pracującego nad utworzeniem projektu Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Kulturowego Paulinów. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, miast Częstochowy 
i Myszkowa oraz wydziałów i instytucji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego.

Prace nad utworzeniem Paulińskiego Szlaku Dziedzictwa Kul-
turowego to efekt listu intencyjnego, jaki podpisali w tym roku 
marszałek Jakub Chełstowski oraz O. Arnold Chrapkowski – Prze-
łożony Generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Ma 
on stanowić centralną część planowanego do realizacji Euro-
pejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów. Nad jego 
utworzeniem prace rozpoczęło Województwo Śląskie oraz Zakon 
św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Członkowie grupy roboczej odwiedzili miejsca i trasy, które na 
Jasnej Górze stworzyłyby infrastrukturę turystyczną planowanego 
szlaku. Oprowadzający grupę ojciec Mariusz Tabulski wskazał 
miejsca gromadzenia się pielgrzymów, szlaki w których następuje 
największy ich przepływ oraz miejsca, które potencjalnie możnaby 
wykorzystać do rozwoju infrastruktury turystycznej. Paulini poka-
zali również budynek dawnego domu pielgrzyma, który mógłby 
stać się centrum obsługi szlaku dziedzictwa paulińskiego. Wciąż 
jeszcze nie wiadomo jednak, gdzie powstanie parking oraz cen-
trum obsługi rowerowej. - By usprawnić dalsze prace nad kon-
cepcją szlaku ustalono, że niezbędne jest zebranie informacji na 
temat obiektów z regionu, jakie mają znaleźć się na szlaku, ich 
inwentaryzacja oraz oszacowanie kosztów adaptacji na potrzeby 
Szlaku. Potrzeba również zebrać informacje o istniejących szlakach 
rowerowych, by określić potrzeby uzupełnienia tej infrastruktury, a 
także zinwentaryzować infrastrukturę dróg samochodowych – in-
formuje Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego.

Centralnym miejscem szlaku będzie częstochowskie sanktu-
arium. Oprócz tego znajdą się na nim inne pozostałe perły kultury 
paulińskiej z naszego województwa: klasztor w Leśniowie oraz 
kompleks klasztorny św. Barbary w Częstochowie. Kolejne spo-
tkanie dotyczące szlaku odbędzie się w leśniowskim sanktuarium. 
 Katarzyna Gwara

Chciał ukraść skarbonkę

Ukrył się pod 
stosem kołder

n  Dokończenie ze str.  1
Do jednego z częstochowskich sklepów z elektroniką 

wszedł mężczyzna w towarzystwie swojej partnerki. W 
pewnym momencie 42-latek spróbował ukraść skar-
bonkę, grożąc właścicielowi przedmiotem przypomi-
nającym broń palną. Ten nie zamierzał jednak dać się 
zastraszyć i nie wydał napastnikowi „łupu”. Para wyszła 
więc ze sklepu z pustymi rękami. Właściciel powiadomił 
o całej sytuacji policjantów. Ci szybko ustalili, że związek 
z przestępstwem może mieć 42-letni mieszkaniec Czę-
stochowy. Natychmiast pojechali do jego mieszkania. 
Drzwi otworzyła jego partnerka, która powiedziała mun-
durowym, że mężczyzny nie ma w domu. Stróże prawa 
nie dali się jednak zwieść i weszli do środka. W jednym 
z pomieszczeń stróże prawa zwrócili uwagę na łóżko 
przykryte stertą kołder. Gdy je odsłonili, znaleźli leżącego 
pod nimi poszukiwanego. 42-latek został zatrzymany. Ten 
sam los spotkał jego... 29-letnią partnerkę. Okazało się 
bowiem, że częstochowianka była poszukiwana przez 
sąd do odbycia kary ponad 1 roku pozbawienia wol-
ności. Oprócz zatrzymanej pary w mieszkaniu przeby-
wała jeszcze 31-latka. Kobieta na widok mundurowych 
zaczęła się bardzo nerwowo zachowywać. Szybko wyszło 
na jaw dlaczego. Mundurowi znaleźli przy niej woreczki z 
tabletkami oraz jasnobrązową substancją. Testy wykazały, 
że jest to metaamfetamina, z której można przygotować 
ponad 50 „działek” dilerskich. 31-latka również została 
zatrzymana.

Podejrzany usłyszał już zarzut usiłowania kradzieży 
oraz kierowania gróźb karalnych. Decyzją prokuratora 
został objęty dozorem policyjnym. Jak ustalili śledczy, to 
nie pierwszy konflikt z prawem zatrzymanego - wcześniej 
toczyło się przeciwko niemu kilka spraw. O jego dalszym 
losie zdecyduje prokurator i sąd. Natomiast zatrzymana w 
mieszkaniu 31-letnia kobieta usłyszała zarzut posiadania 
narkotyków, za co grożą 3 lata więzienia. Prokurator za-
stosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policji.

Katarzyna Gwara

Częstochowa 
ul. Jesienna 209/211 
Tel. 34 366 49 38
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Ekshumacje ofiar niemieckich zbrodni
Wspólne patrole

Będzie 
bezpieczniej?

Wraz ze strażą miejską służbę 
patrolową pełnią policjantki  
i policjanci z częstochowskich ko-
misariatów. Wspólna akcja ma 
przyczynić się do wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa w naszym mieście.     
 
Bezpieczeństwo mieszkanek  
i mieszkańców Częstochowy to 
wspólne zadanie policji i innych 
umundurowanych formacji – m.in. 
takich jak straż miejska. Od lat poli-
cjanci ruchu drogowego i prewencji 
oraz strażnicy miejscy wspólnie 
prowadzą działania profilaktyczno-
-edukacyjne, mające bezpośredni 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
w mieście.

Na ulicach Częstochowy od  
1 października można spotkać mie-
szane patrole – policjanci pełnią 
służbę patrolowo-interwencyjną 
wspólnie ze strażnikami miejskimi; 
m.in. reagują na wykroczenia, za-
trzymują osoby poszukiwane,  
a także sprawców przestępstw na 
gorącym uczynku.

Działania zostały zainicjowane 
przez Wydział Prewencji KMP w Czę-
stochowie przy współpracy z kierow-
nictwem straży miejskiej. Dzięki nim 
kilka dni temu udało się na przykład 
zatrzymać poszukiwanego męż-
czyznę. Leżał on na jednej z klatek 
schodowych w bloku przy ulicy No-
wowiejskiego. Podczas interwencji 
okazało się, że figuruje w policyjnym 
rejestrze osób poszukiwanych. 

Katarzyna Gwara

n  Dokończenie ze str.  1
Miejsce, gdzie zostały znalezione szczątki jest prawdo-

podobnie zbiorową mogiłą z okresu II wojny światowej. To 
właśnie tam w 1939 roku znajdowały się rowy przeciwlot-
nicze, do których Niemcy wrzucali zwłoki pomordowanych 
mieszkańców miasta. Instytut Pamięci Narodowej wszczął 
prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. 21 października 
rozpoczęły się prace ekshumacyjne. Mogą one potrwać 
około dwóch tygodni. Być może IPN podejmie też próbę 
identyfikacji zwłok. Po zakończeniu prokuratorskiego 
śledztwa szczątki zamordowanych mają zostać złożone w 
kwaterze ofiar zbrodni niemieckich na cmentarzu Kule. 

Krwawy poniedziałek w Częstochowie  

– 3 września 1939 roku oddziały Wehrmachtu nie napotykając żadnego oporu opano-
wały Częstochowę. Następnego dnia w kilku punktach miasta wybuchły chaotyczne 
strzelaniny, spowodowane najprawdopodobniej niedoświadczeniem i nerwowo-
ścią niemieckich rekrutów. Winą za te wypadki   Niemcy  obarczyli jednak ludność 
Częstochowy i przystąpili do zakrojonej na szeroką skalę akcji represyjnej. Torturo-
wali i szykanowali swoje ofiary. Zginęło od 227 do 500 Polaków i  Żydów. Dokładna 
liczba zabitych wciąż nie jest znana. Wydarzenia te przeszły do  historii miasta  jako 
„krwawy poniedziałek” i stanowiły jedną z najcięższych zbrodni popełnionych przez 
oddziały Wehrmachtu w trakcie kampanii wrześniowej. 

 Katarzyna Gwara

Huta Częstochowa to zakład z ponad 120-letnią tradycją, 
który zatrudnia obecnie około 1200 pracowników. Do czasu 
zatrzymania produkcji pół roku temu była największym w 
Polsce producentem blach grubych m.in. dla przemysłu maszy-
nowego, stoczniowego, budownictwa, górnictwa oraz energe-
tyki. Dodatkowymi produktami są prefabrykaty z blachy, m.in. 
elementy wież wiatrowych i cargi, czyli obudowy zbiorników 
wielkogabarytowych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Cz
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MZDiT

Komunikacja miejska w pierwszych dniach listopada

Nie bądź obojętny

Potrzebny dawca szpiku  
dla 4-letniego Szymona

Mykanów
Gminne Centrum Muzyki i Tańca 

otrzymało dofinansowanie
Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie otrzymało dofi-

nansowanie na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na cele 
edukacyjne w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. 

Otrzymane środki z pewnością pomogą w tworzeniu optymalnych wa-
runków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji wychowanków 
szkółki muzycznej poprzez zakup nowych instrumentów. Pełna nazwa zadania 
realizowanego przez Gminne Centrum Muzyki i Tańca brzmi: „Zakup wyposa-
żenia dla Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie z przeznaczeniem 
na cele edukacyjne”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dofinanso-
wania to 50 tysięcy złotych.  Paula Nogaj

4-letni Szymonek, który jeszcze 
parę miesięcy temu miał być dawcą 
szpiku kostnego dla swojego 2-let-
niego brata Krzysia, sam dziś 
potrzebuje przeszczepu. Zrozpaczeni 
rodzice dwójki chorych chłopców 
apelują do mieszańców regionu o 
pomoc w znalezieniu dawcy! W naj-
bliższy weekend (26-27.10) w Galerii 
Jurajskiej obędą się wielkie poszuki-
wania genetycznego bliżniaka.

Problemy ze zdrowiem Szymonka za-
częły się lipcu.   Chłopiec stawał się coraz 
bardziej apatyczny, nie chciał się bawić 
z dziećmi, za to cały czas spał. Mama 
4-latka zaniepokojona objawami zabrała 
dziecko do lekarza. Diagnoza była szybka 
- ostra białaczka limfoblastyczna. Świat 
rodziny zawalił się.

Do tej pory starszy syn był bowiem 
wsparciem dla swojego o 2 lata młod-
szego brata - Krzysia. Ten również cho-
ruje, na genetyczną niedokrwistość 
Blackfana-Diamonda. Sytuacja okazała 
się o tyle trudna, że to właśnie Szymonek 
był zgodnym dawcą, gdyby okazało się, 
że jego młodszy brat będzie potrzebował 
przeszczepu szpiku. Teraz jednak pomoc 
musi trafić w pierwszej kolejności do 
Szymonka. Mimo że chłopiec jest teraz 
w trakcie intensywnej chemioterapii, le-
czenie to nie jest w stanie pokonać raka. 
Do tego dochodzą jeszcze skutki uboczne 
m.in. ból stawów i kości, który sprawia, że 
ten niegdyś rozbiegany chłopiec, spędza 
całe dnie w łóżku.

Pomóc może przeszczep szpiku. Tutaj 
jednak konieczne są poszukiwania zgod-
nego dawcy niespokrewnionego. Te póki 
co nie przynoszą efektu. Trzeba szukać 
dalej. Szansa na znalezienie genetycz-
nego bliźniaka wynosi bowiem 1 do 20 

000, a w rzadkim genotypie nawet 1 do 
kilku milionów.

Rodzice liczą jednak, że dzięki takim 
akcjom, jak ta wspólna organizowana 
przez Galerią Jurajską i Fundację DKMS, 
pomoc szybciej się znajdzie i chłopiec 
już wkrótce wróci do zdrowia. - Szymonek 
toczy dziś walkę z chorobą, ale i z czasem, 
dlatego apelujemy - mówi Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Ga-
lerii Jurajskiej.   - Wśród dziesiątek tysięcy 
mieszkańców Częstochowy i regionu może 
być ta jedna jedyna osoba, która uratuje 
życie Szymonowi. W związku z tym nama-
wiamy, aby przyjść w sobotę lub niedzielę 
do nasze centrum handlowego i wpisać 
się na listę potencjalnych dawców. To nic 
nie boli. Im więcej nas będzie, tym chło-
piec ma większe szanse - dodaje.

Przychodząc do Jurajskiej wystarczy 
podejść do stoiska DKMS, wypełnić spe-
cjalny formularz oraz pobrać wymaz z 
wewnętrznej strony policzka. Robi się to 
specjalnym patyczkiem. I tyle. Potem po-
zostaje jedynie czekać, na informację, czy 
zostaniemy czyimś dawcą. - Trafiając do 
naszej bazy możemy pomóc Szymonowi, 
ale także zwiększamy szansę na znale-
zienie dawcy szpiku i komórek macie-
rzystych dla tysięcy chorych, czekających 
na dobre wieści w szpitalach. Warto więc 
poświęcić 10 minut swojego życia, aby 
uratować komuś całe życie - mówi Marek 
Wybraniec, Koordynator ds. Rekrutacji    
Dawców z Fundacji DKMS. Akcja pomocy 
odbywa się w ramach Dnia Dawcy Szpiku.

Sobota, 26 października 2019 r.
Galeria Jurajska, Godz. 09:00 - 21:00,

Niedziela, 27 października 2019 r.
Galeria Jurajska, Godz. 10:00 - 21:00

Katarzyna Gwara

Tadeusz Muszyński

Życie w służbie bliźnim  
i ojczyźnie

„Życie w służbie bliźnim i ojczyźnie” - 
pod takim tytułem częstochowianin 
Tadeusz Muszyński, kombatant, weteran 
walki o niepodległość wydał książkę. To 
historia samego autora, przedstawiona w 
perspektywie Częstochowy i regionu, ale 
również w kontekście niezwykle trudnych 
czasów. Rzecz o bohaterstwie, o rodzinie i 
jej dziejach, które wpłynęły na życie oso-
biste Tadeusza Muszyńskiego, a także o 
jego przeżyciach i sukcesach.

- Za najważniejszą wartość w swoim życiu 
uznaje drugiego człowieka i współpracę z in-
nymi dla dobra ojczyzny. W jego pamięci – jako 
11-letniego chłopca – na zawsze pozostał obraz 
jego dwóch starszych braci rozstrzelanych przez 
hitlerowców w 1940 r. w lesie pod Apolonką 
koło Janowa w powiecie częstochowskim. W 
tych tragicznych czasach II Wojny Światowej 
kształtował się charakter i duch naszego boha-
tera i wielkiego patrioty – czytamy o Tadeuszu 
Muszyńskim w Przedmowie. Książka składa się z 
kilku rozdziałów, które opowiadają o wspomnie-

niach rodzinnych i najbliższych, o życiu Tade-
usza Muszyńskiego, jego dzieciństwie i wczesnej 
młodości. Osobny rozdział poświęcony został 
działalności w ZHP, następnie poruszona zo-
stała historia aktywnej jesieni życia autora, jego 
sprawom osobistym i rodzinnym. -Postanowiłem 
opisać swoje życie, środowisko, w jakim się wy-
chowałem, wyrosłem. Przeżyłem już 90 lat, więc 
moje życie jest bogate w wydarzenia, doświad-
czenia, przeżycia, osiągnięcia, sukcesy i porażki. 
Wszystko, co zrobiłem, do czego doszedłem w 
życiu, jakie stawiałem sobie cele w moim dzia-
łaniu, odbywało się między ludźmi, wśród któ-
rych żyłem, z którymi współpracowałem, często 
byłem od nich zależny albo wiele im zawdzię-
czałem – pisze na początku autor. Warto sięgnąć 
po tę publikację, ponieważ jest to niezwykle 
cenne źródło informacji, a także zbiór dokumen-
tacji. To skarbnica mądrości i doświadczeń czło-
wieka, który jest wielkim patriotą i pedagogiem. 

Tekst i zdjęcie: Paula Nogaj

Wokół cmentarzy ustawieni - wręcz 
na bojowych pozycjach - sprzedawcy 
zniczy i kwiatów. Tak... pierwszy listo-
pada lada moment. Najbliższe dni 
upłyną więc pod znakiem korków, ob-
jazdów, zgiełku, pośpiechu... A jak 
będzie funkcjonować komunikacja 
miejska w dniach od 1 do 3 listopada? 
Tradycyjnie we Wszystkich Świętych po-
między nekropoliami będą kursować 
specjalne linie autobusowe.

 W piątek 1.11. w całej sieci    komunika-
cyjnej obowiązują  rozkłady sobotnie.

 W sobotę 2.11. w całej sieci komunika-
cyjnej obowiązują  rozkłady sobotnie, a  w 
niedzielę 3.11.  – rozkłady niedzielno-świą-
teczne. Przez wszystkie trzy dni większość 
linii kursujących w rejonach cmentarzy 
będzie obsługiwana autobusami przegu-
bowymi.

 1.11. linie nr 22 i 29  będą kończyć trasę na 

przystanku FIELDORFA-NILA – CMENTARZ 
KULE zamiast na pętli GOMBROWICZA. 
Obsługa pasażerów na przystankach GOM-
BROWICZA będzie się odbywać przy ulicy 
Fieldorfa-Nila, a nie na pętli.

 W dniach 1-3.11.  kursy  linii nr 17  obsłu-
gujące rejon Cmentarza Zacisze, będą wy-
konywane w kierunku centrum objazdem 
przez ulice Konwaliową, Artyleryjską i Ma-
tejki.

 1.11. zostaną uruchomione  linie specjalne 
nr 96, 97, 98 i 99, które   będą  kursować wg 
następujących relacji:

Linia 96 – Błeszno – Cmentarz Komunalny.
W kierunku Cmentarza Komunalnego  linia 
będzie kursować ulicami: z Bohaterów 
Katynia przez Rakowską i al. Wojska Pol-
skiego, Kanał Kohna, Strażacką, Krakowską, 
Warszawską, Garibaldiego, Wilsona, II Aleję 
NMP, al. Kościuszki, al. Armii Krajowej, al. 
Jana Pawła II,   ul. św. Rocha i Radomską do 
pętli przy Cmentarzu Komunalnym.

W kierunku Błeszna:   Z Radomskiej przez 
św. Rocha, al. Jana Pawła II, al. Armii Kra-
jowej, al. Kościuszki, II Aleję NMP, ul. Piłsud-
skiego, Katedralną, Krakowską, al. Wojska 
Polskiego, al. 11 Listopada i Bohaterów 
Katynia do pętli Błeszno.

Linia 97 – Cmentarz Kule – Cmentarz Zacisze.
Linia będzie kursować w obu kierunkach 
ulicami   Cmentarną, (Tartakową - tylko w 
kier. Cm. Zacisze), Warszawską, Garibaldiego, 
Wilsona (w kier. przeciwnym przez Piłsud-
skiego, Katedralną i Krakowską), II Aleję 
NMP, Wolności, 1 Maja, al. Bohaterów Monte 
Cassino i Piastowską (powrót przez Prze-
strzenną, Konwaliową i Matejki do Piastow-
skiej). W sąsiedztwie Cm. Kule obowiązuje 1 
wspólny przystanek początkowy i końcowy 
usytuowany przy ul. Tartakowej za skrzyżo-
waniem z Cmentarną.

Linia 98 – Cmentarz Kule – Cmentarz Komunalny.
Linia będzie w obu kierunkach kursować 
ulicami   Cmentarną, (Tartakową - tylko w 

kier. Cm. Komunalnego), Warszawską, Gari-
baldiego, Wilsona (w kier. przeciwnym przez 
Piłsudskiego, Katedralną i Krakowską), II 
Aleją NMP, al. Kościuszki, al. Jana Pawła II, 
ul. św. Rocha i Radomską. W sąsiedztwie 
Cm. Kule obowiązuje 1 wspólny przystanek 
początkowy i końcowy usytuowany przy ul. 
Tartakowej za skrzyżowaniem z Cmentarną.

Linia 99 – Fieldorfa-Nila – Cmentarz Kule – 
Cmentarz Komunalny.
Linia będzie kursować w obu kierunkach  od 
przystanku FIELDORFA-NILA – CMENTARZ 
KULE ulicami Fieldorfa-Nila, Michałow-
skiego, al. Wyzwolenia, al. Armii Krajowej, 
ul. Dekabrystów, Okulickiego, św. Krzysztofa,   
św. Rocha i Radomską.

Przejazd autobusami linii nr 96, 97, 98 i 99 
podlega opłatom zgodnie z obowiązującą ta-
ryfą na liniach miejskich.

Rozkłady linii specjalnych dostępne są na 
stronie  www.mzd.czest.pl    

Tadeusz Muszyński 
Kombatant, weteran walki o niepodległość. 
Urodził się 17 października 1928 r. w Czę-
stochowie. Od 1942 r. harcerz Szarych Sze-
regów w najmłodszej grupie „Zawiszaków”. 
Nauczyciel, magister wychowania fizycznego, 
dyrektor LO im. W Broniewskiego, harcmistrz 
ZHP czynnie działający w częstochowskim 
Hufcu ZHP i byłej Chorągwi Częstochow-
skiej. Działacz kombatancki, prezes Związku 
Inwalidów Wojennych – okręg Częstochowa, 
członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 
Zawsze czynny, pełen pomysłów, gotowy do 
działania dla dobra miasta i kraju. Odzna-
czony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Armii Krajowej, Złotym Krzyżem za Zasługi 
dla ZHP, wyróżnieniem „Tym, co służą Miastu 
i Ojczyźnie”.
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Terminal zwiększa jakość obsługi i pozwala 
efektywnie prowadzić biznes – jest prosty w ob-
słudze, zapewnia szybkość, wygodę i  bezpie-
czeństwo transakcji oraz zwalnia z  obowiązku 
podróży z utargiem do banku. Natomiast klien-
ci chętniej wybierają sklep czy punkt usługo-
wy, gdzie można zapłacić kartą, niż taki, gdzie 
trzeba mieć gotówkę. Gdy konsumenci nie są 
ograniczeni zasobem portfela, kupują też wię-
cej. W tym sensie płatności bezgotówkowe mają 
duże przełożenie na rozwój lokalnych bizne-
sów. W  przypadku małych miasteczek i  tere-
nów wiejskich, gdzie działa mało bankomatów, 
punkt z  terminalem staje się ponadto centrum 
aktywności mieszkańców – ułatwia im codzien-
ne funkcjonowanie, bo pozwala sprawnie robić 
zakupy, a także pobrać gotówkę z terminala pod-
czas realizacji płatności kartą.

Płatności bezgotówkowe to również dobre 
rozwiązanie dla urzędów i instytucji publicznych. 
Zapewniają przejrzystość, bezpieczeństwo trans-
akcji i zadowolenie petentów, którzy chcą za usłu-
gę zapłacić zbliżeniowo, np. za pomocą karty lub 
telefonu komórkowego. Możliwość instalacji ter-
minala w  każdym punkcie kasowym to również 
wygoda i szybsze tempo obsługi – a to przekłada 
się na zwiększenie wizerunku urzędu jako miej-
sca sprawnego i  nowoczesnego, wychodzącego 
naprzeciw potrzebom mieszkańców. 

Jak zainstalować 
terminal za darmo?
Każdy nowo zainstalowany terminal to krok 

do rozwoju regionu. Płatności bezgotówkowe 
generują większe przychody przedsiębiorców 

i przekładają się na wyższe przychody dla spo-
łeczności lokalnej, a  tak uzyskane środki moż-
na przeznaczyć na długofalową poprawę jakości 
życia mieszkańców gmin i  powiatów. Korzyści 
wiele, a  wydatek żaden. Terminal bezkoszto-
wo można pozyskać dzięki Programowi Polska 
Bezgotówkowa, prowadzonemu przez Fundację 
Polska Bezgotówkowa. 

Do Programu mogą zgłaszać się małe, 
średnie i  mikropodmioty, które przyjmują za-
płatę za swoje usługi lub produkty i  chcą roz-
począć przyjmowanie płatności bezgotów-
kowych, a  w  okresie ostatnich 12 miesięcy 
w  swoim punkcie handlowo-usługowym nie 
akceptowały płatności bezgotówkowych. Do 
udziału w  Programie uprawnione są podmio-
ty, które posiadają maksymalnie 5  placówek 
detalicznych. 

Program skierowany jest również do urzę-
dów i  innych instytucji sektora publiczne-
go oraz podmiotów niebędących przedsiębior-
cami, a  przyjmujących płatności. Tym samym 
obejmuje on swoim działaniem urzędy gminne, 
sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztu-
ki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przy-
chodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a  także 
fundacje czy stowarzyszenia. 

Przedsiębiorstwo prywatne, urząd lub in-
stytucja państwowa, które zdecydują się przy-
łączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze 
strony Fundacji polegające na pokryciu kosz-
tów związanych z otrzymaniem terminala do 
akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatno-
ści bezgotówkowych. 

Kto już jest w Programie? 
W całej Polsce funkcjonuje ponad 215 tys. termi-

nali płatniczych zainstalowanych w ramach Programu 
Polska Bezgotówkowa. To oznacza, że co trzeci 
przedsiębiorca akceptujący płatności bezgotówkowe 
w Polsce ma terminal z Programu. Za ich pośredni-
ctwem zrealizowano już ponad 106 mln transakcji, za 
łączną kwotę ponad 5,5 mld zł. Przedsiębiorcy, którzy 
przystąpili do Programu, reprezentują blisko 300 ro-
dzajów działalności gospodarczej. 

Wśród beneficjentów Programu są małe, śred-
nie i  mikroprzedsiębiorstwa, a  także podmioty 
administracji publicznej. Terminale instalowane 
w ramach Programu działają już w 12 tys. miejsco-
wości na terenie całej Polski. Ponad 95% przedsię-
biorców, którzy przystąpili do Programu, poleciło-
by posiadanie terminala innym przedsiębiorcom.

Kto odpowiada za Program?
Program prowadzi Fundacji Polska 

Bezgotówkowa, powołana w lipcu 2017 r. w związ-
ku z  porozumieniem zawartym przez Związek 
Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podej-
mowania działań w  zakresie rozbudowy sieci ak-
ceptacji instrumentów płatniczych, upowszech-
niania i promocji obrotu bezgotówkowego, a także 
promocji innowacji technologicznych wspierają-
cych obrót bezgotówkowy w Polsce. Jej działania są 
doceniane w  kraju – świadczą o  tym opinie oraz 
nagrody branżowe, które zdobywa co roku.

Dzięki terminalom żyje się wygodniej 
Terminal zainstalowałam w marcu 2019 r. Klientki 
wręcz z niedowierzaniem patrzą teraz na terminal 
i pytają się, czy rzeczywiście można płacić kartą. 
U krawcowych to jeszcze rzadkość. Wszyscy są 
pozytywnie zaskoczeni. 

Jolanta Rękosiewicz, właścicielka 
Krawieckiego Atelier w Toruniu

Nasi klienci co jakiś czas dopytywali, czy planuje-
my zacząć przyjmować płatności kartą, bo nie za-
wsze mieli przy sobie akurat gotówkę. Na chwilę 
obecną mniej więcej połowa klientów płaci gotów-
ką, a połowa kartą.

Adam Sejdak, 
właściciel gabinetu stomatologicznego 

w Błoniu 
W naszej pracowni płatności bezgotówkowe od-
bywają się najczęściej za pomocą terminala, a za-
liczki są przyjmowane również w formie przele-
wów. Nie ukrywam, że jest to bardzo wygodna 
opcja, ponieważ pozwala skrócić czas obsługi na-
szych klientów i zapewnić im wygodę.

Karolina Kuzioła-Sierosławska, 
                         właścicielka cukierni Słodko 

w Białymstoku
Ponad 70% naszych gości płaci zbliżeniowo kar-
tą lub telefonem. Mówią, że w schroniskach nie 
jest to jeszcze aż tak popularne. Sam terminal jest 
z kolei bardzo prosty w obsłudze, a do tego gwa-
rantuje bezpieczeństwo transakcji zarówno tury-
stom, jak i nam.

Katarzyna Kubalok i Łukasz Kozina, 
właściciele Schroniska Jaworzyna 

Krynicka
W XXI w. mieszkaniec oczekuje, że z urzędem, 
tak jak z każdym innym punktem sprzedaży, bę-
dzie mógł się rozliczać w sposób nowoczesny. 
Myślę, że każdy samorząd powinien stawiać na 
płatności bezgotówkowe.

Krzysztof Chaciński, 
Burmistrz Radzymina

Polacy lubią płacić kartą – chcą tak się rozliczać w sklepach, punktach usługowych, a także na straganach, 
w szkołach, domach kultury i urzędach. Klienci wracają do miejsc, gdzie jest terminal, ponieważ tam zakupy 
są proste: nie trzeba zawczasu odwiedzać bankomatu, mieć przy sobie odliczonej gotówki, ograniczać się przy 
zakupach, liczyć reszty. Co więcej, dzięki terminalowi rozliczenie przy kasie trwa krótko i nie tworzą się kolejki. 
Korzyści z płatności bezgotówkowych dostrzegają również przedsiębiorcy i urzędy.

PrzedsiębiorCy i PrzedstawiCiele 
jednosteK samorządu terytorialnego 

o Programie PolsKa bezgotówKowa

 Więcej na stronie: 
www.polskabezgotowkowa.pl

KAMPANIA  INFORMACYJNA
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Zespół Five O’Clock Orche-
stra już od pięćdziesięciu lat 
zaraża nas miłością do jazzu 
tradycyjnego. Muzycy piękny 
jubileusz świętować będą w to-
warzystwie publiczności. 27 
października w klubie Tori - w 
ramach Jazzowych Tadeuszek - 
odbędzie się uroczysty koncert. 
Oprócz aktualnego składu wy-
stąpią ci, którzy na przestrzeni 
lat byli związani z zespołem. 
Początek o godzinie 17.00.

Jazzowe Tadeuszki odbędą się 
już po raz jedenasty. Tym razem 
będą jednak wyjątkowe. Wypełni je 
koncert jubileuszowy zespołu Five 

O’Clock Orchestra, który świętuje 
50-lecie istnienia. Koncert zaplano-
wano na niedzielę, 27 października 
w restauracji „Tori” (ul. Racławicka w 
Częstochowie). Początek o godzinie 
17.00. Oprócz grających obecnie w 
zespole muzyków dodatkowego 
smaczku dodadzą również ci, którzy 
byli jego członkami w poprzednich 
latach – wśród nich między innymi 
Marek Rudnicki, Eugeniusz „Karry” 
Marszałek, Wojciesław Kamiński, 
Dymitr Markiewicz, Sergiej Wowko-
trub, Janusz Sołtysik i Justyna 
Królak. - Koncert będzie podzielony 
na dwie części. W pierwszej wy-
stąpi zespół w aktualnym składzie, 
a w drugiej będziemy sukcesywnie 

zapraszać gości – uchyla rąbka ta-
jemnicy założyciel zespołu Tadeusz 
Orgielewski. Usłyszymy utwory do-
skonale znane z repertuaru Five 
O’Clock. Jednak nie tylko – zespół 
planuje zaserwować nam kilka no-
wości. Jak na jubileusz przystało, nie 
zabraknie też wyjątkowego tortu 
przygotowanego specjalnie na tę 
okazję przez firmę Michaś.

Jazzmani mimo że koncertują od 
50 lat, nie mają dość i nie myślą o 
muzycznej emeryturze. Grają kon-
certy, zarażają swoją pasją do jazzu 
innych i przygotowują się do wydania 
kolejnej płyty. -  Będzie ona nosiła 
tytuł „Pamiątka z Częstochowy”. W ten 
sposób chcemy podkreślić związek z 

naszym rodzinnym miastem – wyja-
śnia Tadeusz Orgielewski. 

Zespół  Five O’Clock nie tylko 
koncertuje – ważnym elementem 
jest dla nich działalność populary-
zatorska. - Chcemy przybliżać jazz 
szerszej publiczności. Z tego też 
powodu cyklicznie organizujemy w 
szkołach koncerty, podczas których 
opowiadam młodzieży o historii 
powstania jazzu, o jego korzeniach 
i procesie rozwoju. Później wielu 
uczniów zostaje i dopytuje o szcze-
góły, chce poznać tytuły zaprezen-
towanych utworów. Dlaczego? Bo 
tego rodzaju dźwięków nie znają. 
Nie słychać ich ani w telewizji, ani 
w radiu. Może i kojarzą taki ga-

tunek, jak jazz, ale klasyfikują go 
do muzyki poważnej. Gdy się z nim 
zetkną na żywo, okazuje się, że to 
przyjemna muzyka rozrywkowa, 
przy której można się dobrze bawić. 
Często można nas również spotkać 
podczas imprez plenerowych. Poza 
tym współtworzymy spektakl „Czyż 
nie dobija się koni” w częstochow-
skim teatrze. W przyszłym roku 
natomiast będę miał okazję popro-
wadzić cykl wykładów „Spotkanie w 
Nowym Orleanie” skierowanych do 
słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Chcemy po prostu tę piękną 
muzykę uchronić od zapomnienia – 
podsumowuje Tadeusz Orgielewski.

Katarzyna Gwara 
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Five O’Clock Orchestra

Piękny jubileusz
Zespół Five O’Clock został założony w październiku 1969 roku 
przez Tadeusza Orgielewskiego – kornecistę, prezesa Polskiego Stowa-
rzyszenia Jazzu Tradycyjnego, pomysłodawcę i współorganizatora 
m.in. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz 
Spring”. Wówczas był studentem Politechniki Częstochowskiej. 
Wspólnie z kolegami stworzył kwartet Teges, który potem stał 
się sekstetem Five O’Clock (słowo „Orchestra” dodano dopiero w 
2003 r.). Inspiracją dla nazwy grupy stała się popularna wówczas 
herbata. Swój debiut mieli w klubie studenckim Filutek. Później 
grali niemal na wszystkich uroczystościach i akademiach.  Jednak 
w 1977 r. Orgielewski wyjechał z Polski, a zespół się rozpadł. Do 
ponownego spotkania na scenie doszło dopiero w 1999 r. - z okazji 
50-lecia Politechniki Częstochowskiej.  Po pamiętnym koncercie 
Orgielewski coraz częściej przyjeżdżał z Akwizgranu do rodzinnej 
Częstochowy. Krótko po reaktywacji, zespół odnosił coraz więcej 
sukcesów - grupę dwukrotnie uhonorowano prestiżową Złotą 
Tarką na festiwalu Old Jazz Meeting (2001, 2002), a w roku 2009 
otrzymała Honorową Złotą Tarkę. Zespół ma na swoim koncie 
także cztery płyty: „Lazy River”, „Bix & Henryk”, „Suita Nowo-
orleańska” oraz „Jubilee”.  Aktualnie tworzą go: Tadeusz Orgie-
lewski, Andrzej Wardęga, Maciej Cichoń, Piotr „Bridge” Górka, 
Jakub Moroń i Leszek Nowotarski. Twórca zespołu na XV Mię-
dzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring  
7 czerwca 2019 uhonorowany został tytułem Honorowego  
Swingującego Kruka. 



Ślubowanie pierwszoklasistów  
i umowa ze STANDO

W dniu 17 października 2019 roku  
uczniowie klas pierwszych, w obec-
ności rodziców, grona pedagogicznego 
i dostojnych gości, wśród których był 
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Częstochowa Grzegorz Pa-
palski, złożyli przyrzeczenie wierności 
wartościom moralnym i patriotycznym 
na sztandar szkoły, a przedstawiciel 
Samorządu Szkolnego przekazał pierw-

szoklasistom symboliczną tarczę na 
znak przyjęcia ich  do społeczności 
szkolnej. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą w Archikatedrze pod we-
zwaniem Świętej Rodziny, po czym zło-
żono kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
patrona szkoły Kazimierza Pułaskiego. 
W tym roku ślubowanie młodzieży klas 
pierwszych stało się także okazją do 
podpisania umowy o współpracy Ze-
społu Szkół Mechaniczno – Elektrycz-

nych z firmą STANDO – liderem w branży 
transportu krajowego i zagranicznego 
-  która wspierać nas będzie w zakresie 
kształcenia zawodowego, zwłaszcza w 
klasach: kierowca mechanik, mechanik 
pojazdów samochodowych oraz elek-
tromechanik pojazdów samochodo-
wych. Firma swoją pozycję osiągnęła 
w wyniku prawie 25 lat doświadczeń 
zdobywanych w kraju i całej Europie. 
STANDO specjalizuje się w transporcie 
produktów spożywczych, paszowych i 
chemicznych. Dysponuje 85 ultranowo-
czesnymi cysternami izotermicznymi. W 
2019 roku jej tabor zasiliło 20 ciągników 
siodłowych IVECO STRALIS NATURAL 
POWER 460 napędzanych skroplonym 
gazem ziemnym. Z nowoczesnymi 
środkami transportu firmy uczniowie 
mogli się zapoznać na placu szkolnym. 
Strony podpisanego porozumienia re-

prezentowali Prezes Zarządu STANDO 
Logistics Sp. z o.o. Andrzej Stefanowski 

i Dyrektor szkoły Tomasz Dobosz, który 
tak skomentował to ważne wydarzenie: 
„Zespół Szkół Mechaniczno – Elek-
trycznych im. Kazimierza Pułaskiego w 
Częstochowie szczyci się długoletnią 
tradycją w kształceniu zawodowym. 
Od ponad 90 lat kształcimy fachowców 
w branży elektrycznej, mechanicznej 
oraz samochodowej. Mając na uwadze 
wymierne efekty kształcenia, szcze-

gólny nacisk kładziemy na współpracę 
z firmami i pracodawcami, rozwój bazy 
dydaktycznej szkoły oraz poszerzenie 
oferty edukacyjnej dla uczniów. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, 
rodziców i pracodawców, podejmujemy 
szereg działań zmierzających do osią-
gnięcia wysokich standardów. Podpi-
sanie porozumienia to kolejny znaczący 
krok w rozwoju naszej placówki.” Wypo-

wiedział się także na ten temat Andrzej 
Stefanowski – Prezes Zarządu STANDO 
Logistics: „Staramy się działać eko-
logicznie, podejmujemy przemyślane 
decyzje, które mają na celu zmianę my-
ślenia o transporcie jako obciążeniu dla 
środowiska naturalnego. Flota pojazdów 
zasilanych LNG – paliwem ekstremalnie 
zmniejszającym emisję szkodliwych 
substancji do atmosfery – ma pokazać, 
że zielone myślenie się opłaca. Naszą 
misją jest kształcenie młodych ludzi w 
taki sposób, aby ich pasja – jaką niewąt-
pliwie jest w tym przypadku mechanika 

czy motoryzacja – łączyła się z sza-
cunkiem do środowiska naturalnego i 
dbania o jego, a tym samym, naszą przy-
szłość.” Firma STANDO zapewni wykwa-
lifikowaną kadrę specjalistów, zaplecze 
techniczne i technologiczne oraz organi-
zację praktyk i staży absolwenckich. Po-
nadto uczniowie, którzy ukończą szkołę 
w klasie kierowca mechanik będą mogli  
w ramach Akademii STANDO uzyskać 
nieodpłatnie uprawnienia C+E oraz 
ADR, a także rozpocząć pracę w jednej 
ze spółek należących do grupy.  Części 
oficjalnej uroczystości ślubowania jak 
zawsze towarzyszyły echa hymnu naro-
dowego i „Roty” oraz ciepłe słowa dyrek-
tora, przewodniczącego Rady Rodziców, 

przedstawiciela Samorządu Szkolnego, 
a także Prezesa Zarządu STANDO i 
przedstawicielki przedsiębiorstwa 
TAURON od wielu lat współpracującego 
ze szkołą.  Z kolei uczniowie klasy II En 
zaprezentowali inscenizację poświęconą 
patronowi szkoły. Humor i niekonwen-
cjonalny pomysł ukazania Kazimierza 
Pułaskiego zaskoczył publiczność. 
Zgodnie z tradycją spotkanie zakończyło 
się wspólnym poczęstunkiem uczniów, 
rodziców, gości i nauczycieli. 

 Anna Szydłowska                                                                                                                                       
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Miejskie Igrzyska Dzieci

Chłopcy z SMS „Nobilito” najlepsi w piłce nożnej
Miejskie Igrzyska Dzieci w piłce nożnej 

chłopców to najbardziej popularna dyscy-
plina wśród dzieci i nauczycieli naszych 
częstochowskich szkół. Do rozgrywek w roku 
szkolnym 2019/2020 zgłosiło się 24 zespołów 
szkół podstawowych.

W najmłodszej grupie prawo do gry mają chłopcy 
urodzeni w 2007 roku i młodsi. Rozgrywki ruszyły już 
na początku roku szkolnego - z uwagi na dużą ilość 
spotkań /w sumie 42 mecze/do rozegrania. Faza 
eliminacji to mecze systemem „każdy z każdym’ w 
6 grupach. Dobra baza sportowa w wielu szkołach 
sprzyja w sprawnym i dającym dużą przyjemność i 
radość startujących w rozgrywkach chłopcom.

Zawody odbywały się na boiskach Szkół Podsta-

wowych nr 38, nr 53, nr 50, nr 9, nr 48, nr 49.
Rywalizacja we wszystkich grupach rozgrywko-

wych była bardzo wyrównana i o awansie do dal-
szej fazy rozgrywek decydowały bardzo niewielkie 
różnice umiejętności. Szkoły, w których prowadzone 
jest szkolenie specjalistyczne w piłce nożnej wyróż-
niały się i pewnie wywalczyły awans do finałów.

Finał rozegrany został na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 49. Rywalizowały cztery najlepsze zespoły 
w Częstochowie.

Spotkanie pomiędzy Szkołą Mistrzostwa Spor-
towego „Nobilito” a Szkołą Podstawową nr 7 decy-
dowało o pierwszym miejscu – zwyciężyła drużyna 
SMS „Nobilito” (nauczyciel Mariusz Czok).

Zwycięski zespół   będzie reprezentował nasze 
miasto w rozgrywkach województwa śląskiego. 

Życzymy samych zwycięstw.

FINAŁ  A

LP Miejsce SP NR PKT BRAMKI Punkty do 
współzawodnictwa

1 I SP SMS 9 19 : 2 11

2 II SP 7 6 10 : 8 9

3 III SP 49 3 10 : 11 8

4 IV SP 21 0 5 : 17 7

5 V SP 48 6

6 VI SP 47 5

7 VII SP 11 4

8 VIII SP 26 3

Pozostałe drużyny otrzymują 1 pkt za udział

SMS NOBILITO: Foltyński  Oskar, Rzońca 
Piotr, Leśniak Dominik, Dawidowski Borys, 
Blachowicz Kacper, Chrapoński Hubert, 
Matyja Adam, Skwarczyński Mateusz, 
Trybulak Mateusz, Warzyszyński Mikołaj, 
Wolski Oliwier, Żakowski Daniel.

Nauczyciel: Czok Mariusz

SP nr7: Cianciara Oskar, Kapral Jan, 
Mrożek Nikodem, Peryga Kacper, Służałek 
Miłosz, Suliński Filip, Woźniak Borys,  
Żabiński Bartosz.

Nauczyciel: Piotr Lenartowski

SP nr 49: Bąk Mariusz, Brędzel Gracjan, 
Grajcar Erwin, Jakubowski Mateusz, Saide 
Jan, Krupa Eryk, Łojszczyk Jakub, Małż 
Kamil, Przygodzki Dawid, Sokołowski  
Krystian, Wideryński Aleks

Nauczyciel: Robert Olbiński

SP 7

SP 21

SP 49
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ODZIE¯ ROBOCZA I OCHRONNA

RÊKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE

KOMPLETUJEMY DOSTAWY WED£UG ZAMÓWIEÑ

DORADZTWO – MO¯LIWOŒÆ NEGOCJACJI CEN

WARUNKI P£ATNOŒCI DO UZGODNIENIA

GAŒNICE

42-200 Czêstochowa, ul. Kiliñskiego 120, tel. 34/ 361 08 31, tel./fax 34/ 361 08 02
00ZAPRASZAMY 8  – 16      SOBOTY 8  – 12

www.hurtex.com.pl    e-mail: biuro@hurtex.com.pl
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W ofercie pacho³ek drogowy 50 cm fluoroscencyjny

Przy Wiolinowej

Kilkaset nowych 
mieszkań  

w Częstochowie

Centrum Handlowe Auchan Poczesna

Przyjdź na Jesienne 
Targi Budowlane

Planujesz remont lub budowę domu? W dniach 26 i 27 paź-
dziernika wybierz się do Centrum Handlowego Auchan Poczesna. 
Podczas Jesiennych Targów Budowlanych znajdziesz mnóstwo in-
formacji, porad, a także inspiracji. Wydarzenie zgromadzi 
specjalistów i znane marki z segmentu budowy i wystroju domu. 
Wstęp bezpłatny.

W trakcie dwudniowych targów odwiedzający będą  mogli poznać oferty 
producentów materiałów budowlanych, jak również skorzystać z porad spe-
cjalistów z różnych dziedzin szeroko rozumianego budownictwa. Odwie-
dzający będą mogli obejrzeć m.in. różnego rodzaju pokrycia dachowe, kotły 
i piece centralnego ogrzewania na eko-groszek, miał i drewno, materiały 
budowlane do ocieplenia budynków, kostki brukowe i wiele innych. Dla 
zainteresowanych wystawcy przygotują oferty na zakup elementów wypo-
sażenia wnętrz, m.in. drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, płytek podło-
gowych i ściennych, kabin prysznicowych, blatów i parapetów, kominków, 
schodów, ogrodzeń oraz systemów wentylacyjnych. Będzie również można 
porozmawiać z instalatorami i serwisantami pieców, pomp ciepła czy ko-
tłów. Wybrani przedstawiciele będą dopasowywać dane rozwiązania do 
budynku i w razie potrzeby przygotują kosztorys montażu. Poza tym zainte-
resowani będą mogli zaczerpnąć informacji z zakresu odnawialnych źródeł 
energii, zastosowania granitów oraz najnowszych trendów wyposażenia 
domu, mieszkania oraz ogrodu. Wśród wystawców znajdą się m.in.: Ekocel, 
Dekorhome, Solaro, Kotrem, Heathomme, Płotek, 3Sgroup, Kasmont, Eco 
Strus, Marol, Bocian, Eco-Team, Inprobud, Dachprojekt, Ekobudlife , Digi set, 
Sin Bud, Granirex czy Leroy Merlin. Dodatkowo przygotowano także mnó-
stwo rabatów i promocji. Z pewnością nie zabraknie również konkursów  
z atrakcyjnymi nagrodami. 

Jesienne Targi Budowlane odbędą się w dniach 26 i 27 października, w 
godzinach 10.00 – 19.00 na terenie Centrum Handlowego Auchan przy 
ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej. Wstęp bezpłatny. 

Katarzyna Gwara 

Dokończenie ze str.  1
 Nowe osiedle powstanie w dzielnicy Grabówka 

przy ul. Wiolinowej na terenie o powierzchni 5,6 ha. 
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa zo-
stały przekazane przez prezydenta miasta do Kra-
jowego Zasobu Nieruchomości, czyli tzw. „banku 
ziemi” programu Mieszkanie Plus. Środki na sfinan-
sowanie inwestycji będą pochodziły z funduszu za-
rządzanego przez spółkę PFR Nieruchomości S.A.,  
a partnerem projektu będzie RFG S.A.

-   Częstochowa zasługuje na lepszą przyszłość  
i rozwój, potrzebuje bodźców przyciągających młodych 
wykształconych Polaków do zamieszkania i pracy w 
naszym mieście. RFG S.A. wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom społeczności lokalnej wchodząc w rolę pod-
miotu inicjującego proces inwestycyjny z udziałem PFR 
Nieruchomości S.A. i Krajowego Zasobu Nieruchomości  
– mówi Mirosław Matyszczak, Prezes Zarządu Regional-
nego Funduszu Gospodarczego S.A.                                  

W ramach 8 budynków wielorodzinnych ma powstać 
od 400 do ponad 600 mieszkań. Inwestycja będzie re-
alizowana etapowo. - Na terenie osiedla planowane są 
place zabaw i miejsca rekreacji, a także powierzchnie 

usługowe i komercyjne. Dla usprawnienia komunikacji 
indywidualnej na osiedlu koncepcja urbanistyczna 
obejmuje pełne zabezpieczenie mieszkań w miejsca 
parkingowe. Przewiduje się również poprawę komuni-
kacji publicznej łączącej przyszłe osiedle z innymi czę-
ściami miasta. RFG będzie także dążyć do zachowania 
jak największej powierzchni zadrzewień oraz stoso-
wania rozwiązań proekologicznych, tj. podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, racjonalna gospodarka 
odpadami oraz ściekami, itp. - informuje RFG. Spółka 
dysponuje już decyzją o uwarunkowaniach środowi-
skowych dla planowanej inwestycji, a także decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
która stała się prawomocna 8 sierpnia 2019 r.

List intencyjny o współpracy przy realizacji inwestycji 
pomiędzy Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A. 
z siedzibą w Częstochowie, spółką PFR Nieruchomości 
S.A. i Krajowym Zasobem Nieruchomości został podpi-
sany na początku października.

Katarzyna Gwara

Program Mieszkanie Plus jest jednym z głów-
nych filarów Narodowego Programu Miesz-
kaniowego. Jego podstawowym celem jest 
zwiększanie dostępności przystępnych ceno-
wo mieszkań. Mieszkanie Plus wspiera osoby, 
dla których uzyskanie własnego lokum jest z 
różnych względów niemożliwe. W ramach fi-
laru rynkowego programu (obok społecznego, 
czyli wsparcia budowy mieszkań socjalnych i 
komunalnych) powstają mieszkania na wyna-
jem lub wynajem z opcją dojścia do własności.

Dotąd w ramach filaru rynkowego programu 
Mieszkanie Plus powstało 867 lokali w Białej Pod-
laskiej, Wałbrzychu, Gdyni, Jarocinie oraz Kępnie. 

Kolejnych 1002 lokali jest w trakcie budowy - są 
to inwestycje w Katowicach, Jarocinie, Dębicy, 
Kępicach oraz Mińsku Mazowieckim.
W trakcie projektowania jest kolejnych 18 tys. 
lokali w całej Polsce.
Potencjał gruntów przeznaczonych pod 
Mieszkania Plus wynosi 120 tys. mieszkań.

Więcej informacji o programie Mieszkanie 
Plus znajdziemy na oficjalnych stronach:  
www.mieszkanieplus.gov.pl  i  www.mplus.pl  
oraz uzyskamy dzwoniąc na infolinię pod nu-
mer: 801  801  596.

zdj. archiwum

http://www.mieszkanieplus.gov.pl/
http://www.mplus.pl/
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Rozmawiamy z prezesem zarządu firmy Eco-Team 

Czy fotowoltaika jest opłacalna? 

Chcecie żyć bardziej ekologicznie? Zastana-
wiacie się nad montażem fotowoltaiki?  
Z pewnością z tyłu głowy pojawiło się pytanie: 
czy to się rzeczywiście opłaca? Tę i wiele innych 
kwestii dotyczących elektrowni słonecznych 
poruszyliśmy w rozmowie z Jerzym Pałuszką, 
prezesem zarządu firmy Eco-Team.

Redakcja: Zacznijmy od kwestii podstawowej 
– powiedzmy krótko, czym jest fotowoltaika.

Jerzy Pałuszka: Najprościej mówiąc to proces 
pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca. 
Jest on możliwy dzięki panelom fotowolta-
icznym. Tego rodzaju rozwiązania widzimy 
coraz częściej na dachach wielu domów czy też 
budynkach nowoczesnych firm.

Red.: Ile kosztuje tego typu instalacja?
J.P.: To w dużej mierze uzależnione jest od 
mocy instalacji, jaką musimy stworzyć na danym 
obiekcie. Ta moc jest pochodną zużycia energii 
w skali roku - przez dany obiekt, czy przez daną 
rodzinę. Jednak ceny z każdym rokiem spa-
dają, a  instalacje stają się coraz bardziej po-
wszechne.  Obecnie możemy przyjąć, że montaż 
instalacji fotowoltaicznej oscyluje w granicach 
4, 5-6 tysięcy złotych za kilowat netto. Cena 
jest uzależniona od jakości użytych kompo-
nentów. Na średniej wielkości dom wystarczą 
nam  3 - 4 kilowaty, czyli to daje nam około  
20 tysięcy złotych za instalację pod klucz. W tej 
cenie jest instalacja, montaż, inwerter, czyli  urzą-
dzenie, które zmienia prąd stały na prąd zmienny, 
plus cała usługa i zgłoszenie do zakładu ener-
getycznego. Przy obecnych cenach energii elek-
trycznej taka instalacja zwróci nam się po 5-6 
latach, a po tym okresie, przez kolejne będzie za-
silać nasz budżet domowy. Jak łatwo zauważyć 
instalację fotowoltaiczną możemy potraktować 
jako inwestcję z 20 % zwrotem kapitału w skali 
roku i to na własnym dachu.

Red.: Dobrze, powiedzmy, że jesteśmy zde-
cydowani na fotowoltaikę. Ale... nie mamy aż 
tylu pieniędzy.

J.P.: Możliwości jest wiele – możemy bo-
wiem w tej kwestii liczyć na dużą pomoc. 
Jedną z możliwości jest program „Twój prąd”, 
w ramach którego po zainstalowaniu in-
stalacji fotowoltaicznej, na przykład takiej  
4 kilowatowej, niemal 5 tysięcy złotych jest zwra-
cane bezpośrednio na konto inwestora. Zwroty 
środków są błyskawiczne. Poza tym możemy sko-
rzystać z regulacji, która mówi o tym, że nakłady 
inwestycyjne w ramach ulgi termomoderniza-
cyjnej możemy sobie dodatkowo odliczyć od po-
datku. To będzie kolejne około 3 tysiące złotych. 
Na pozostałą część możemy na przykład wziąć 
kredyt. Banki proponują w tej kwestii bardzo cie-
kawe rozwiązania, również leasingowe.

Red.: Czy cel, do którego chcemy wykorzystać 
fotowoltaikę ma jakieś znaczenie?

J.P.: Nie. Prąd produkowany z fotowoltaiki jest 
takim samym prądem, jaki mamy w gniazdku 
przy poborze energii z sieci zewnętrznej. Możemy 
więc go wykorzystać zarówno do ogrzewania bu-
dynku, obsługi zmywarki, pralki, czy oświetlenia. 
Wszystkie elementy, które mamy w budynku mo-
żemy zasilać instalacją fotowoltaiczną.

Red.: Czy instalację fotowoltaiki musimy 
zgłaszać do zakładu energetycznego?

J.P.: Aby instalacja fotowoltaiczna mogła funk-
cjonować mamy do wyboru kilka możliwości. 
Jednak najbardziej powszechnym typowym roz-
wiązaniem jest podłączenie jej do instalacji elek-
trycznej naszego budynku i zgłoszenie tego faktu 
do zakładu energetycznego. Ten z kolei założy 
nam licznik dwukierunkowy i od tego momentu 
możemy swobodnie czerpać prąd już z własnej 
elektrowni. A nasze rachunki za dostawę energii 
elektrycznej z zakładu energetycznego będą sym-
boliczne. 

Red.: Jak to wygląda w praktyce?
J.P.: Jeśli pobieramy energię na własne po-
trzeby, w pierwszej kolejności proces ten jest 
realizowany za pomocą naszej instalacji foto-
woltaicznej. Kiedy nie jesteśmy w stanie tego 
prądu wykorzystać w danym momencie, jest on 
wysyłany do zakładu energetycznego i w nim ma-
gazynowany dla naszych potrzeb. W przypadku 
instalacji o mocy do 10 kW 80% tej energii, którą 
wyślemy, możemy pobrać z sieci energetycznej 
w momencie, w którym nie mamy wystarczającej 
produkcji z instalacji fotowoltaicznej na naszym 
obiekcie. Musimy też pamiętać, że największą 
produkcję mamy w okresie od maja do sierpnia/
września. Wtedy są największe uzyski  energii z 
instalacji fotowoltaicznej. W okresie jesienno-zi-
mowym jest nieco gorzej. I dlatego też proces 
magazynowania naszego prądu ma sens – 
energii wyprodukowanej na przykład w czerwcu 
nie bylibyśmy bowiem w stanie wykorzystać, a 
ona przyda nam się właśnie w miesiącach zimo-
wych. Pamiętajmy jednak, że mamy możliwość 
zmagazynowania tylko 80% energii w przypadku 
instalacji do 10 KW. Jednak dobrze dobierając 
instalację fotowoltaiczną i dobrze ją użytkując je-
steśmy w pełni zabezpieczeni. Warto też zmienić 
niektóre domowe nawyki – na przykład włączać 
pranie w ciągu dnia, a nie w nocy. Dzięki takim 
drobnym zabiegom jesteśmy w stanie ograniczyć 
nasze koszty zużycia energii do  niezbędnych do 
minimum.

Red.: Kto decyduje o tym, gdzie system foto-
woltaiczny zostanie zamontowany?

J.P.: Instalację fotowoltaiczną możemy zamon-
tować na dachu – bez względu na to, czy jest on 
płaski, czy skośny – a także w naszym ogródku. 
Miejsce nie ma znaczenia – istotne jest to, że 
instalacja powinna być skierowana w kierunku 
południowym, oczywiście odchyłki wschód, za-

chód są też dopuszczalne, natomiast największe 
uzyski będziemy mieli, jeśli zamontujemy insta-
lację na południe. Poza tym instalacja nie może 
być przesłonięta przez różnego rodzaju wysokie 
drzewa czy inne budynki. Pamiętajmy też o wiel-
kości - jeden kilowat musi mieć około 3-4 mo-
dułów które zajmują powierzchnię od 4,8-6,8 m2 . 
Dopiero biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, 
możemy zdecydować, gdzie instalacja będzie 
nam najlepiej służyła.

Red.: Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga 
żadnej obsługi i jest automatyczna. Ma też 
kilkudziesięcioletnią żywotność.

J.P.: Instalacja fotowoltaiczna, oczywiście 
wprost nie wymaga żadnych działań serwiso-
wych czy kontrolnych. Są to faktycznie insta-
lacje niezawodne i żywotne. Można oczywiście 
pokusić się o okresowe mycie paneli fotowolta-
icznych, natomiast nie jest to rzecz niezbędna. Z 
samych badań wynika natomiast, że same panele 
fotowoltaiczne powinny służyć minimum 25 lat. a 
w tym czasie jego wydajność nie może spaść po-
niżej 85 %. Decydując się na montaż instalacji fo-
towoltaicznej zwróćmy też uwagę na gwarancję. 
Większość producentów udziela gwarancji 10-12 
letniej na moduły fotowoltaiczne. Jeśli więc nie 
kupimy modułów niewiadomego pochodzenia 
możemy spać spokojnie. Pamiętajmy, że źle 
wykonany moduł fotowoltaiczny może dopro-
wadzić w skrajnym przypadku do pożaru. Dobór 
instalacji musi być więc dokładnie przemyślany. 
W naszej firmie korzystamy wyłącznie z usług 
sprawdzonych dostawców. Wszystkie monto-
wane przez nas produkty są najwyższej jakości. 
Ogromne znaczenie ma tu też jakość inwertera, 
który zmienia nam prąd stały produkowany bez-
pośrednio w panelach fotowoltaicznych, na prąd 
użyteczny w instalacji elektrycznej, czyli prąd 
zmienny o odpowiednich parametrach. Na tego 
rodzaju urządzenie mamy 5-6 letnią gwarancję 
lub wyższą na życzenie klienta.

Red.: Czy panele fotowoltaiczne wymagają 
specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych?

J.P.: Moduły fotowoltaiczne oferowane przez 
naszą firmę są wykonane ze szkła, które ma 
zdolności samoczyszczące. Jeśli jest ona za-
montowana pod odpowiednim kątem, deszcz po-
winien na tyle spłukać instalację fotowoltaiczną, 
że mycie nie wpłynie znacząco na jej uzyski w 
trakcie użytkowania.

Red.: Czy w państwa firmie możemy liczyć na 
kompleksową pomoc dotyczącą fotowoltaiki?

J.P.: Oczywiście. Wystarczy się do nas zgłosić. 
Nasi wykonają wizję lokalną, dobierą odpowiednią 
instalację, oblicza wstępne uzyski energetyczne, 
jakie może ona wygenerować z tej konkretnej in-
stalacji. Po wycenie i podpisaniu umowy, wyko-
nujemy montaż i zgłaszamy odbiór instalacji do 
zakładu energetycznego celem wymiany licznika 
prądu. Oferujemy również pomoc w skorzystaniu 
z programu „Twój prąd” - załatwiamy wszystkie 
formalności za inwestora.

Red.: Dziękujemy za rozmowę.

Druga część rozmowy z Jerzym Pałuszką, 
prezesem zarządu firmy Eco-Team  
w kolejnym numerze naszej gazety.

Jerzy Pałuszka - prezes ECO - TEAM

zdj. ECO - TEAM

zdj. ECO - TEAM
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Społeczne Budownictwo Czynszowe

Wiatr w żagle 
budownictwa 
czynszowego

Wykończone mieszkanie w 
dobrej lokalizacji z umiarko-
wanym czynszem? Dzięki 
programowi Społecznego Bu-
downictwa Czynszowego (SBC) 
to realny scenariusz dla coraz 
większej liczby rodzin. Siódmy 
nabór wniosków pokazuje, że 
program rozpędza się na dobre. 
Do Banku Gospodarstwa Krajo-
wego wpłynęło dwa razy więcej 
wniosków niż w zeszłym roku. 
Dzięki preferencyjnemu kredy-
towaniu 41 inwestorów może 
zbudować nawet 2,1 tys. 
mieszkań.

Co zrobić, kiedy nasze do-
chody są zbyt niskie, aby bank 
mógł udzielić nam kredytu, a 
zbyt wysokie, by wnioskować o 
mieszkanie komunalne? Z badań 
wynika, że tzw. „luka czynszowa” 
może dotyczyć nawet 40 proc. z 
nas. Jednym z rozwiązań jest spo-
łeczne budownictwo czynszowe, 
które wspiera Bank Gospodar-
stwa Krajowego.

Obiecująca przyszłość
BGK jest współinicjatorem i re-

alizatorem rządowego programu 
społecznego budownictwa spo-
łecznego. Preferencyjne warunki 
finansowania pozwoliły na reak-
tywację tego typu budownictwa 
w 2015 r. W latach 2015-2024 
bank ma do rozdysponowania 
450 mln zł rocznie. Środki nie-
wykorzystane przechodzą na rok 
kolejny - w tej chwili do wykorzy-
stania jest 1,3 mld zł. 

Wprowadzone w zeszłym roku 
ułatwienia w procedurze przy-
znawania kredytu przynoszą 
pierwsze owoce. Jesienny nabór 
wniosków był rekordowy - wpły-
nęło 47 wniosków o łącznej 
wartości prawie 310 mln zł. To 
prawie dwa razy więcej niż w ze-
szłym roku. Dzięki nim może po-
wstać kolejnych 2100 mieszkań 
w całej Polsce. Większość, bo aż 
40 wniosków złożyły TBS-y. O 
preferencyjne kredyty ubiegają 
się także trzy spółdzielnie miesz-
kaniowe i cztery spółki gminne. 
Planowana wartość wszystkich 
projektów z jesiennej edycji pro-
gramu SBC wynosi aż 550 mln 
zł. - Polacy potrzebują mieszkań 
z umiarkowanym czynszem. 
Dlatego tak cieszy liczba wnio-
sków, które wpłynęły do BGK w 

jesiennej edycji naboru – mówi 
Włodzimierz Kocon, wiceprezes 
BGK. - To efekt m.in. korzystnych 
zmian ułatwiających dostęp do 
kredytowania, których pomysło-
dawcą w wielu przypadkach był 
BGK. Preferencyjne warunki fi-
nansowania pozwoliły na rozwój 
i wzrost znaczenia budownictwa 
społecznego i poprawę jakości 
życia tysięcy Polaków  - dodaje.

Nowe możliwości
W ostatnim naborze dużym 

powodzeniem cieszyła się m.in. 
możliwość połączenia prefe-
rencyjnego kredytu z 20 proc. 
grantem z Funduszu Dopłat, 
który od ubiegłego roku może 
być uzupełnieniem finanso-
wania. Z tej możliwości w 
edycji jesiennej 2019 zamie-
rzają skorzystać wnioskodawcy 
w przypadku aż 27 inwestycji. 
Dzięki temu inwestycje mogą 
powstać przy jednoczesnym 
udziale kredytów preferen-
cyjnych dla inwestorów oraz 
grantów dla współpracujących  
z nimi gmin.

Co wyróżnia społeczne budow-
nictwo czynszowe? Niski poziom 
czynszu osiągany dzięki korzyst-
nemu oprocentowaniu kredytów, 
długiemu okresowi finanso-
wania, umiarkowanym kosztom 
budowy oraz często również par-
tycypacji najemców w kosztach 
realizacji inwestycji. Przeciętny 
czynsz w takim mieszkaniu jest 
zwykle o kilkadziesiąt procent 
niższy od rynkowego. Udział w 
kosztach budowy jest podobny 
do kaucji zwracanej przy wypro-
wadzce i pobieranej od kolejnych 
lokatorów. Dzięki wprowadzonej 
w 2018 r. możliwości łączenia 
kredytu preferencyjnego SBC z 
grantem dla gminy z Funduszu 
Dopłat inwestorzy coraz częściej 
rezygnują z wymogu wnoszenia 
przez najemców partycypacji w 
kosztach budowy.

Dotychczas Bank Gospodar-
stwa Krajowego podpisał z in-
westorami 99 umów kredytu na 
łączną kwotę 513 mln zł, dzięki 
którym powstanie ponad 4,4 tys. 
lokali mieszkalnych. Do użytko-
wania oddano już blisko 2,3 tys. 
mieszkań.

Oprac. Katarzyna Gwara
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Budżet obywatelski

31 zadań wykona MZDiT
W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wybraliśmy  

127 zadań. 31 z nich wykona Miejski Zarząd Dróg i Transportu w 
Częstochowie. Ich szacowany koszt to łącznie ponad 2,85 mln zł. 

Inwestycje z zakresu szeroko pojętego drogownictwa, organizacji komuni-
kacji i bezpieczeństwa ruchu będą realizowane przez najbliższe kilkanaście 
miesięcy. MZDiT zrealizuje 30 projektów dzielnicowych i 1 ogólnomiejski. 

Lista zadań, które zrealizuje MZDiT w ramach budżetu 
obywatelskiego:

• Światła aktywne w nocy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych  
(ogólnomiejskie – 3000 zł)

• Chrońmy Aleję Brzozową przed parkowaniem aut pomiędzy drzewami 
(Częstochówka-Parkitka - 20 000 zł)

• Przebudowa nawierzchni ulicy Wygodnej (Gnaszyn-Kawodrza – 160 000 zł)
• Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym  - ul. Drzewna  

(Gnaszyn-Kawodrza – 3000 zł)
• Budowa oświetlenia  na przejściu dla pieszych przy ul. Odrodzenia  

(Grabówka – 25 000 zł)
• Remont ul. Wiolinowej (Grabówka – 15 000 zł)
• Przebudowa chodnika w ul. Ludowej (Kiedrzyn – 139 000 zł)
• Budowa oświetlenia drogowego w Dzielnicy Kiedrzyn (Kiedrzyn – 52 000 zł)
• Budowa przystanku na ulicy Kisielewskiego (Kiedrzyn – 35 000 zł)
• Odnowienie znaków poziomych na drogach w dzielnicy Kiedrzyn – ścieżka 

rowerowa i przejścia dla pieszych (Kiedrzyn – 37 000 zł)
• Zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu ul. Sejmowej z ul. Kuronia  

(Kiedrzyn – 5000 zł)
• Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej 

do ul. Lwowskiej (Lisiniec – 368 000 zł)
• Przebudowa II etapu chodnika ul. Mirowska (Mirów - 232  000,00 zł)
• Przebudowa ulicy Kukuczki (Północ – 380 000,00 zł)
• Przebudowa chodnika - bezpieczne dojście z przystanku przy Aleii  

Wyzwolenia do ul. Herberta (Północ - 20  000,00 zł)
• Przebudowa łącznika rowerowego - Korytarz Północny  (Północ - 17  500,00 zł)
• Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod Korytarzem Północnym  

(Północ - 9  500,00 zł)
• Remont przejścia dla pieszych na ul. Sosabowskiego (Północ - 28  000,00 zł)
• Remont krawężników na skrzyżowaniu Fieldorfa-Nila z ul. Sosabowskiego 

i Pileckiego (Północ- 27  000,00 zł)
• Budowa parkingu II etap w ul. Okrzei (Raków - 50  000,00 zł)
• Światła na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej 45 – zadbajmy o 

nasze bezpieczeństwo!(Stare Miasto - 90  000,00 zł)
• Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskiej 80 (Stare Miasto - 55  000,00 zł)
• Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 – ul. Kozia 18 

(Stare Miasto - 53  000,00 zł)
• Przebudowa chodnika przy ulicy Dunikowskiego (Trzech Wieszczów  

- 50  000,00 zł)
• Przebudowa chodników przy ulicy Worcella (Tysiąclecie - 255  000,00 zł)
• Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża – Obrońców 

Poczty Gdańskiej – Obrońców Westerplatte – Łącznik dzielnicowy  
Tysiącleci (Tysiąclecie - 330  000,00 zł)

• Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Orlik- Ruckemanna (Zawodzie-Dąbie  
- 310  000,00 zł)

• Pas rowerowy w Alei Pokoju (Zawodzie-Dąbie - 30  000,00 zł)
• Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej na ul. Legionów  

(Zawodzie-Dąbie - 15  000,00 zł)
• Remont krawężników na drodze rowerowej – ul. Faradaya  

(Zawodzie-Dąbie - 35  000,00 zł)
• Stacja naprawy rowerów przy pętli tramwajowej (Północ - 5  054,00 zł)

Katarzyna Gwara

Pewien budowlaniec miał wyjechać 
w delegację, ale nie był pewien co 
do wierności swojej żony. Zawołał 
więc sąsiada i poprosił, by ten, za 
każdym razem, gdy żona go zdradzi, 
wyrywał jedną sztachetę z płotu. 

Wraca facet do domu po tygodniu 
i z wielkim zadowoleniem widzi, 
że płot jest taki, jakiego go 
zostawił, calutki i nietknięty. 
Poszedł do sklepu, kupił wino, 
przygotował romantyczną 

kolację i czeka na żonę. 
Kobieta wchodzi do domu i mówi: 
- Słuchaj, nie uwierzysz! Ktoś nam  
3 razy płot rozebrał! 

NA WESOŁO
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Kształtowanie proekologicznej postawy

Nakrętkowa Częstochowa
Kampania nt. zasad zdrowego żywienia w przedszkolach

Skąd się biorą produkty 
ekologiczne?

Szkoła Podstawowa w  Starym Kocinie

Uroczyste otwarcie Zielonej 
Pracowni – „Zielona Kraina” 

Szkoła Podstawowa w Konopiskach

Zielona Pracownia - 
„Zakręceni na eko” już działa

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Konferencja o poprawie 
bioróżnorodności

Podczas kolejnej edycji akcji „Nakręt-
kowa Częstochowa”, która łączy 
edukację ekologiczną z kształtowaniem 
wrażliwości na drugiego człowieka, 
szkoły i przedszkola zebrały aż 5 ton 
plastikowych nakrętek. 

Cel akcji jest oczywiście szczytny – dochód 
z zebranego plastiku zamienia się na finan-
sowe wsparcie dla potrzebujących dzieci, a 
miasto nagradza placówki, którym zbieranie 
poszło najlepiej.

Ponadto akcja ma na celu wypracowanie 
u dzieci i młodzieży (także u dorosłych) 
nawyku sortowania odpadów. Dzięki „Na-
krętkowemu” zwyczajowi dzieci i młodzież 
kształtują proekologiczne postawy i zacho-
wania. Akcja zachęca do działań na rzecz 
poprawy stanu środowiska naturalnego, a 
także poszerzenia wiedzy na temat ekologii, 
recyklingu oraz wykorzystywania surowców 
wtórnych. -Nagrody przyznawane są w trzech 
kategoriach – przedszkola, szkoły podsta-
wowe, szkoły ponadpodstawowe. Wygry-
wają te placówki, które przez cały rok zbiorą 
największą liczbę plastikowych nakrętek 
w przeliczeniu na jedną uczennicę/ucznia. 
W tym roku przyznano także statuetki „Na-
krętkowy Mistrz” – otrzymały je te szkoła i 
przedszkole, które trzy lata z rzędu otrzymy-
wały nagrodę rzeczową. W edycji 2018/2019 
w ,,Nakrętkowej Częstochowie” brało udział 
ponad 60 podmiotów. Zebrano 5 ton na-
krętek. Zgromadzone fundusze zostaną prze-

kazane na sfinansowanie specjalistycznego 
sprzętu dla częstochowianina Jasia Kozaka 
– poinformował Urząd Miasta Częstochowy.

Podczas specjalnego wydarzenia, które 
odbyło się 10 października w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta, miało miejsce podsumowanie 
ostatniego roku akcji. Przy okazji odbyła się 
również inauguracja kolejnej edycji „Na-
krętkowej Częstochowy”. Ma ona cykliczny 
charakter i na stałe wpisała się w kalen-
darz miasta. Tym, którzy najefektywniej 
zbierali nakrętki, prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk wręczył specjalne 
nagrody, ufundowane z środków Gminy 
Miasta Częstochowy. 

Wyniki konkursu edycji 2018/2019:
- kategoria ,,przedszkola” – Miejskie Przed-

szkole nr 4
- kategoria ,,szkoły podstawowe” – Szkoła 

Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II
- kategoria ,,szkoły ponadpodstawowe” –  

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 
Słowackiego
Tytuł „Nakrętkowych Mistrzów” otrzymało 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. 
Małego Księcia oraz Szkoła Podstawowa nr 
37 im. Jana Pawła II. Organizatorami akcji 
,,Nakrętkowa Częstochowa” jest Stowarzy-
szenie Pomocy Potrzebującym ,,Podaj Dalej”, 
które może pochwalić się świetnymi wyni-
kami uczestników. Bowiem od  2010 roku 
zebrano w sumie 46 ton nakrętek.

„Skąd się biorą produkty ekolo-
giczne” to nowa kampania Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, która po-
święcona jest zasadom zdrowego 
żywienia w przedszkolach. Jej celem jest 
przede wszystkim edukacja dzieci w za-
kresie rolnictwa ekologicznego w 
kontekście rozpoznawalności logo rol-
nictwa ekologiczengo, a także informacji 
o zasadach produkcji ekologicznej. 

Kampania ma za zadanie ułatwić dzie-
ciom w wieku przedszkolnym zrozumienie 
czym są produkty ekologiczne, skąd się 
biorą i dlaczego warto je wybierać. -Drogie 
dzieci pamiętajcie, aby jeść polskie zdrowe 
ekologiczne warzywa i owoce, aby spo-
żywać posiłki pełne zdrowych ekologicz-
nych produktów przy wspólnym rodzinnym 

stole – powiedział Jarosław Pinkas, pod-
czas spotkania w Zbójnie. Właśnie podczas 
tego wydarzenia została przeprowadzona 
lekcja pokazowa dotycząca rolnictwa ekolo-
gicznego. Elementami lekcji była piramida 
zdrowego stylu życia dla dzieci, prawidłowe 
rozmieszczenie produktów w lodówce oraz 
nauka skutecznego mycia rąk. Lekcje eduka-
cyjne „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 
będą realizowane w przedszkolach na te-
renie całej Polski. W ramach projektu opraco-
wana została publikacja dla dzieci oraz film 
animowany – poinformowała Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kato-
wicach. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski podpisał z Jarosławem 
Pinkasem Głównym Inspektorem Sanitarnym 
porozumienie, które ma na celu promocję 
zdrowia i edukacji zdrowotnej w palcówkach 
przedszkolnych. 

11 października w Szkole Podsta-
wowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii 
w Starym Kocinie miało miejsce uro-
czyste oddanie do użytku „Zielonej 
Pracowni” o nazwie „Zielona Kraina”. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali wójt gminy Mykanów Dariusz 
Pomada, radny Jarosław Migoń, ksiądz 
Rafał Wujec, gminny inspektor oświaty 
Aneta Bator, przewodnicząca rady ro-
dziców Ewelina Skonieczna oraz dyrektor 
szkoły Maria Habrajska wraz z przedsta-
wicielami samorządu uczniowskiego. 

Otwarcie „Zielonej Krainy” wpisało się w 
Dzień Edukacji Narodowej, który obchodzony 
był tego dnia w Szkole Podstawowej im. Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii. Wydarzenie roz-
poczęło się pasowaniem pierwszoklasistów, 
a także otrzęsinami uczniów klasy czwartej. 
Tematyka uroczystości nawiązywała do eko-
logii – na przykład jednym z otrzęsinowych 
zadań było poprawne posegregowanie śmieci 
przez przedstawicieli czwartej klasy lub odgad-
nięcie rebusu z ekologicznym hasłem. Ponadto 
tego dnia wszyscy mieli na sobie jakiś zielony 
akcent. Po pierwszej części wydarzenia, nad-

szedł czas na punkt kulminacyjny, czyli oficjalne 
otwarcie „Zielonej Pracowni”. -Kilkumiesięczny 
wysiłek opłacił się, bowiem przed oczami ze-
branych ukazała się sala na miarę XXI wieku. 
Wszyscy goście mieli okazję zobaczyć przyjazne 
dla uczniów miejsce do nauki przedmiotów 
przyrodniczych – informuje z dumą Szkoła 
Podstawowa w Starym Kocinie i dodaje -„Zie-
lona Pracownia” sfinansowana została z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także z 
funduszów Gminy Mykanów. 

Na początku dyrektor szkoły Maria Ha-
brajska poprosiła zaproszonych gości o sym-
boliczne przecięcie wstęgi, następnie ksiądz z 
parafii w Rybnej poświęcił klasę. Placówka ma 
nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć 
przez lata uczniom w zdobywaniu wiedzy 
ekologicznej, a nauczycielom ułatwi pracę 
z uczniami. Szkole Podstawowej w Starym 
Kocinie na zrealizowanie projektu przyznano 
dotację w kwocie 29 689, 36 złotych. Przypo-
mnijmy, że w tym roku na utworzenie 87 zielo-
nych pracowni Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przezna-
czył ponad 3 000 000 zł. W konkursie udział 
wziąć mogły organy prowadzące placówki 
oświatowe z terenu województwa śląskiego 
– w tym również nagrodzone w konkursie 
pn. „Zielona pracownia_projekt’2019”. -Przed-
miotem konkursu było utworzenie projektu 
szkolnej pracowni na potrzeby nauk przy-
rodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, geologicznych czy chemicz-
no-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniono 
biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodaro-
wanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetykę kreatywność, inno-
wacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz 
zasadność ich zakupu – informuje Fundusz. 

W Szkole Podstawowej w Konopi-
skach 14 października br. odbyło się 
otwarci „Zielonej Pracowni” o nazwie 
„Zakręceni na eko”. Projekt zakładał re-
alizację zagadnień ekologicznych 
dotyczących ochrony powietrza i wody, 
odpadów, a także profilaktyki prozdro-
wotnej.

Realizacja projektu z pewnością przy-
czyni się do rozbudzania świadomości eko-
logicznej i rozwijania aktywnych postaw 
wobec przyrody i jej ochrony. Ponadto jej 
celem jest również propagowanie odpowie-
dzialności za obecny i przyszły stan środo-
wiska oraz kształtowanie nawyków kultury 
ekologicznej w środowisku lokalnym. Na ofi-

cjalne otwarcie pracowni przybyli zaproszeni 
goście: Dyrektor Delegatury w Częstochowie 
Alicja Janowska, przedstawicielki Śląskiego 
Kuratorium Oświaty Sylwia Ratka, Anita 
Imiołek, zastępca wójta gminy Konopiska 
Iwona Lisek, przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska Edward Bałdyga, radni Barbara 
Jabłońska, Robert Kołodziejczyk, ksiądz Sła-
womir Kaczmarek, sołtys gminy Konopiska 
Wojciech Bator oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców Sylwia Sikorska. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 35 000,00 zł. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przyznał dotację na 
jego realizację w wysokości 28 000,00 zł. Po-
zostałe środki na utworzenie projektu zostały 
zabezpieczone przez gminę Konopiska.

W ramach kampanii prowadzonej 
przez Starostwo Powiatowe w Często-
chowie, odbywają się interesujące 
wykłady, a także prezentacje. To już 
trzecia edycja tego wydarzenia. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 15 października. 

Podczas spotkania skupiono się na omó-
wieniu znaczenia bioróżnorodności - poru-
szono temat wymogów, dotyczących upraw 
poszczególnych drzew owocowych meto-
dami ekologicznymi, a ponadto znaczenia dla 
środowiska naturalnego wzbogacenia bazy 

pożytków dla pszczół. 
-Podczas zajęć prowadzonych przez pra-

cowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego omówiono rolę w środowisku 
zapylaczy dziko żyjących, a także znaczenie 
prozdrowotne owoców uprawianych meto-
dami ekologicznymi w żywieniu. Spotkanie 
zostało podzielone na kilka bloków tema-
tyczny, na koniec odbył się test zdobytej przez 
uczestników wiedzy. W Konferencji wzięło 
udział kilkadziesiąt osób, głównie z terenu 
naszego powiatu – poinformowało Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie.
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
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m

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

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

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

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

n 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, mo-
skwicz , 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 

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

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące 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 DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

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

PRACA

USŁUGI
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

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

centrumwag@gmail.com



PIĄTEK-NIEDZIELA, 25-27 PAŹDZIERNIKA 2019 19.TAXI JURA - 191 91

Po raz szesnasty

Ogólnopolska Pielgrzymka Taksówkarzy
Już po raz szesnasty na 
Jasną Górę pielgrzymo-
wali taksówkarze. Przed 
Cudownym Obrazem 
Matki Bożej zgromadzili 
się nie tylko kierowcy, 
ale również ich rodziny. 

Taksówkarze na Jasnej Górze 
spotkali się tradycyjnie w trzecią 
sobotę października. Pośród 
uczestników nie zabrakło jej 
pierwszego organizatora – Wie-
sława Ociepki z Częstochowy. 
Poza tym pojawili się przedsta-
wiciele zarządów i korporacji 
między innymi z Łodzi, Radomia, 
Kielc, Skarżyska Kamienne, a 
także Buska Zdroju z burmi-
strzem Waldemarem Sikorą na 
czele. Tasówkarze wystawili 

również poczty sztandarowe. 
Eucharystii przewodniczył i 
homilię wygłosił bp Andrzej 
Przybylski, biskup pomoc. arch. 
częstochowskiej. - Tradycyjnie 
modliliśmy się o bezpieczeństwo 
dla nas i dla naszych rodzin, a 
także w intencji szczęśliwego 
wykonywania zawodu, żeby nie 
spotkał nas jakiś nieszczęśliwy 
wypadek. Podziękowaliśmy rów-
nież za zdrowie i za miniony 
rok w służbie drugiemu czło-
wiekowi – podkreślał Wiesław 
Ociepka, organizator wydarzenia.   
 Katarzyna Gwara

 zdjęcia: TS

1. Ogólnopolska Pielgrzymka 
Taksówkarzy na Jasną 
Górę odbyła się w 2004 r.  
Wówczas wzięło w niej udział 
ponad 3 tys. osób



Jedzie pięciu Niemców do Włoch i 
na granicy zatrzymuje ich celnik.

- Przepraszam, ja nie mogę panów 
wpuścić

- Dlaczego?
- Bo jadą panowie Audi Quattro, a 

jest was pięciu.
- Panie, to jakiś absurd, to tylko 

nazwa samochodu.
- Nie, to niemożliwe, panów jest 

pięciu, a tutaj jest wyraźnie napisane 
Quattro, nie mogę panów wpuścić.

- Chcielibyśmy w takim razie roz-
mawiać z szefem.

- Niemożliwe, jest zajęty.
- A co robi?
- Rozmawia z dwoma facetami   

z Fiata Uno. 
*

Powracającego późnym wieczorem 
do domu męża wita żona z wałkiem.

- Ty łajdaku, masz na twarzy 
szminkę!

- To nie szminka, to krew. Po-
trącił mnie samochód.

- No! Masz szczęście. 
*

Blondynka dzwoni do warsztatu 
samochodowego.

- Coś mi spod auta kapie, takie 
ciemne, gęste...

Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- OK. Olewam...
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Wybrane samochody na dzień 25 października 2019 r.

 

 

 

 

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n 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 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 FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 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 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 CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n MAZDA 6 2.0 E, kraj., I – wł. 49.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

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

n OPEL ASTRA  1.4 TE, 2011, 
kraj., I – wł., serwis 19.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 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 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 PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 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 SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 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  IV 1.6 E, rok prod. 2018, kraj., I-wł. 45.900 zł

n SKODA FABIA 1.2 E, rok prod. 2006, kraj., I-wł. 5.900 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 SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

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

32.900 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. 

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 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 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

5.600 złn ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003

49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

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

NA WESOŁO
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Ul. Jagiellońska 48

Autoryzowany salon Volvo Car 
Częstochowa już otwarty!

Autoryzowany salon i serwis Volvo w Częstochowie 
został oficjalnie otwarty! Wydarzenie swoją obecno-
ścią uświetnili Patrycja Markowska oraz lider ze-
społu Pectus - Tomasz Szczepanik. I nas nie mogło tam  
zabraknąć!

W skład częstochowskiego Volvo mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 
48 wchodzi salon z częścią sprzedażową samochodów nowych i używa-
nych, a także serwis. Znajdziemy tam również szeroką gamę akcesoriów  
i dodatkowego wyposażenia. 

Uroczyste otwarcie było doskonałą okazją do zobaczenia od kuchni 
tego jednego z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Polsce  
i przyjrzenia się z bliska pojazdom tej marki. Wydarzenie swoją obecnością 
uświetnili Patrycja Markowska oraz lider zespołu Pectus - Tomasz Szcze-
panik. Częstochowski salon Volvo warto również zobaczyć nocą. Dlaczego? 
Bo ten ultranowoczesny, minimalistyczny budynek rozświetla się całą  
feerią barw. 

Katarzyna Gwara
zdjęcia: TS
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Gala Lwy Biznesu

Podsumowano zakończony sezon  
forBET Włókniarza

W minioną sobotę 19 października w Hotelu Arche odbyła się Gala Lwy Biznesu 
2019. Podczas wydarzenia obecne były Władze Miasta, Sponsorzy, Partnerzy, a także 
przyjaciele klubu. Podsumowano miniony sezon forBET Włókniarza Częstochowa 
i przedstawiono również informację o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem 
Markiem Cieślakiem na kolejny sezon. 

Nasza redakcja Życie Częstochowy i Powiatu otrzymała statuetkę od Zarządu klubu i jego zawodników 
za wsparcie i współpracę w sezonie 2019, w którym forBET Włókniarz Częstochowa sięgnął po brązowy 
medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Życzymy klubowi kolejnych sukcesów w nadchodzącym sezonie 
2020 i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Gali. 

Paula Nogaj / zdjęcia: TS
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Certyfikat „Ż”

Trzech nowych zawodników 
w kadrze Włókniarza

13. kolejka PKO Ekstraklasy

Raków Częstochowa zmierzy 
się z drużyną ŁKS Łódź

Kolejna edycja wydarzenia

Jurajska Liga Rowerowa

W klasyfikacji dziewcząt:  

1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13
2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 36
3 miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 27

W klasyfikacji chłopców:

1 miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 38
2 miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 13
3 miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 36

Relacja

Amatorska Liga Piłki Nożnej

Już w najbliższą sobotę
Galeria Jurajska 

Częstochowianka 
vs. WTS Solna 

Wieliczka
Już w najbliższą sobotę 26 paździer-

nika zespół Galeria Jurajska 
Częstochowianka zmierzy się z ekipą 
WTS Solna Wieliczka. Początek spo-
tkania zaplanowano na godzinę 19:00.

Mecz rozstanie rozegrany w Hali Spor-
towej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4. Wstęp 
na to wydarzenie jest wolny. W poprzednim 
spotkaniu częstochowskie zawodniczki prze-
grały z zespołem Enea Energetyk Poznań 3:3. 
- Życie beniaminka nie jest łatwe. W dalszym 
ciągu płacimy frycowe za udział w rozgryw-
kach I ligi – pokornie przyznaje zespół, który 
zaprasza wszystkich kibiców na sobotnią  
rywalizację z 76 Solna Wieliczka. 

W miniony piątek 18 października na 
SGP Arenie Częstochowa odbył się ko-
lejny w tym roku egzamin na certyfikat 
„Ż”. Do żużlowej matury podeszło sze-
ściu adeptów, w tym trzech 
wychowanków Włókniarza Często-
chowa.

-Żaden z biało-zielonych jeźdźców nie 
miał większych problemów z przebrnięciem 
egzaminu. W efekcie do kadry naszego klubu 
dołączyli następujący zawodnicy:  Patryk Ko-
walik,  Kamil Król  i  Jakub Martyniak. Chło-
pakom serdecznie gratulujemy i witamy w 
Lwim zespole! - poinformował klub. 

Raków Częstochowa w najbliższą so-
botę 26 października br. o godzinie 
15:00 zmierzy się na wyjeździe z ekipą 
ŁKS Łódź. Mecz zostanie rozegrany w 
ramach 13. kolejki PKO Ekstraklasy na 
stadionie w Łodzi. 

Obecnie ŁKS Łódź zajmuje przedostatnie 
– 15 miejsce w tabeli klasyfikacji generalnej 
z ilością 8 punktów. Raków Częstochowa po 
swoim ostatnim zwycięstwie 1:0 ze Śląskiem 
Wrocław znalazł się na 11 miejscu w tabeli, 
na swoim koncie odnotowując 15 punktów. 
-To był mecz drużyn z innych pułapów. Śląsk, 
który ma bardzo doświadczony zespół jest 

obyty już w ekstraklasie i przegrał w tym 
sezonie tylko jeden mecz. My natomiast za-
notowaliśmy już siedem porażek i myślę, że 
faworyt był znowu dość klarowny. Cieszę się, 
że po raz drugi z rzędu boisko nie do końca to 
pokazało, czyli te założenia przedmeczowe – 
kto jest faworytem, a kto nim nie jest. W piłce 
nożnej nie zawsze się one sprawdzają i to 
jest najpiękniejsze. Uważam, że dzisiaj poka-
zaliśmy się, jako taki mega kolektyw. Drużyna 
naprawdę zapracowała na to zwycięstwo. 
To był chyba najlepiej taktycznie rozegrany 
przez nas mecz – mówił na pomeczowej kon-
ferencji trener Czerwono-Niebieskich Marek 
Papszun.

To już XX edycja Jurajskiej Ligi Rowe-
rowej, którą klub Kolejarz Jura 
Częstochowa zorganizował wspólnie z 
Urzędem Miasta oraz Szkolnym Związ-
kiem Sportowym, Odbyła się ona w 
piątek 18 października. 

Wydarzenie skierowane było do uczniów 
szkół podstawowych.- Głównym celem naszej 
imprezy jest minimalizowanie negatywnych 
zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży, 
a także zachęcanie do większej aktywności 
fizycznej.Przy organizacji tego typu imprez 
rozpowszechniamy popularność sportów 
rowerowych, takich jak kolarstwo górskie i 
kolarstwo szosowe, a także turystykę rowe-
rową. Ponadto z każdej edycji pozyskujemy 
młodzież do naszego klubu – informuje klub 
Kolejarz Jura.  Wyścigi odbywały się w nastę-

pujących kategoriach podzielonych na kate-
gorię chłopców i dziewcząt: 3-4 klasa, 5-6 
klasa i 7-8 klasa. W sumie udział wzięło około 
300 uczestników    z różnych szkół z całego 
miasta i powiatu. W każdej kategorii dekoro-
wanych jest 5 najlepszych zawodników, przy 
czym pierwsza trójka dostaje pamiątkowe 
statuetki. -Jako organizator chcieliśmy bardzo 
gorąco podziękować Urzędowi Miasta, Szkol-
nemu Związkowi Sportowemu, Szkole Pod-
stawowej nr 22 wraz z Panią Dyrektor, która 
co roku gości nas na terenie swojego obiektu 
oraz  wszystkim szkołom, uczniom i  nauczy-
cielom, którzy biorą udział w Jurajskiej Lidze 
Rowerowej – dodaje klub. Podczas dekoracji 
dwudziestej edycji wyróżniono najlepsze 
szkoły w klasyfikacji drużynowej za sezon 
2018/2019 wśród dziewcząt i chłopców. 

W piątej kolejce Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej, najciekawszym spotkaniem 
okazał się mecz pomiędzy drużyną Zakład 
Cukierniczy Michał, a Jagiellończykami. 
„Cukiernicy” pokonali 4:3 swoich rywali. 

-Początek spotkania należał do obrońców 
mistrzowskiego tytułu, którzy po pierwszej 
połowie prowadzili już 3:1. Jagiellończycy w 
drugiej połowie doprowadzili jednak do wy-
równania i dopiero bramka Marcina Skoczka 
w ostatniej minucie spotkania zapewniła „cu-
kiernikom” zwycięstwo i kolejne 3 punkty w 
klasyfikacji. A że drugi mecz z zeszłego tygo-
dnia Michaś również rozstrzygnął na swoją ko-
rzyść (zwycięstwo z Marexem 9:0) to drużyna 
ta jako jedyna może w dalszym ciągu chwalić 

się  mianem niepokonanej w rozgrywkach. Ko-
lejne osiągnięcie Michasia to passa kolejnych, 
sześciu zwycięstw w trwającym sezonie – rela-
cjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Częstochowie i dodaje - Swoje mecze zwycię-
żyły też kolejne drużyny z czołówki tabeli czyli 
Perła i Koral Kłobuck. Klub 54 pokonał Gru-
basów dzięki czemu cały czas trzyma się blisko 
medalowych miejsc. Kolejny raz potwierdziło 
się, że Auto-Dar/Budmix nie jest w najwyższej 
formie w trwających rozgrywkach. Tym razem 
wicemistrzowie z zeszłego sezonu musieli 
uznać wyższość drużyny z Zawodzia. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 
na Miejski Stadion Piłkarski „Raków” do oglą-
dania spotkań „na żywo” oraz na późniejsze z 
nich relacje na naszej stronie www.mosir.pl.

Eco-Team AZS 2020 Stolzle Często-
chowa wygrał w Ozorkowie z Bzurą 3:1. 
To pierwsze zwycięstwo podopiecznych 
szkoleniowca trenera Wojciecha Pudo w 
sezonie 2019/2020. 

Częstochowscy siatkarze swoje poprzednie 
spotkanie przegrali 1:3 z Czarnymi Rząśnia. 
Zawodnicy Bzury byli natomiast w dobrych na-
strojach po wygranej za trzy punkty z Lotnikiem 
Łęczyca. Pierwszy set rozpoczął się zdecydo-
wanie lepiej dla AZS-u 2020. Pozytywami było 
dobre przyjęcie i skuteczność w ataku, jednak z 
upływem kolejnych akcji gospodarze zmotywo-
wali się do odrobienia straty i wyszli na prowa-
dzenie. Wynik balansował w okolicach remisu, 
ale ostatecznie w końcówce skuteczniejsi oka-
zała się drużyna Bzury. Set zakończył się wyni-
kiem 25:23 dla gospodarzy. Po złapaniu wiatru 
w żagle świetnie rozpoczęli oni drugą partię, 
jednak częstochowscy zawodnicy szybko się zre-
flektowali. Rozpoczęła się walka oko za oko, ząb 
za ząb. Po doprowadzeniu do wyniku 19:19, AZS 
2020 zdobył serię trzech punktów, co pozwoliło 
ostatecznie zatriumfować im 25:21. Trzeci set 
rozpoczął się świetnie dla podopiecznych szko-
leniowca Wojciecha Pudo, ale równie zaciętą po-
stawę pokazali na parkiecie gospodarze. Nie dali 
oni za wygraną. Walka była wyrównana. -Często-
chowianie utrzymywali wysoką skuteczność w 
ataku, co pozwoliło im odskoczyć na dwa „oczka”, 

a po chwili kolejne udane akcje dały już 4-punk-
towe prowadzenie, którego nie oddali do końca. 
Seta zakończył punktowy blok kapitana AZS-u 
2020, Jędrzeja Brożyniaka – poinformował klub 
-Dobra gra ekipy prowadzonej przez trenera 
Wojciecha Pudo była kontynuowana w kolejnym 
secie. Ponadto wiele błędów własnych dorzuco-
nych przez gospodarzy powiększało przewagę 
(16:11, 21:15, 23:16). Zespołowi AZS-u 2020 w 
końcówce wychodziło już wszystko. Mecz zakoń-
czył autowy atak Bzury.

W najbliższą sobotę 26 października o 
godz. 16:00 Eco-Team AZS 2020 Stolzle 
Częstochowa rozegra kolejne spotkanie. Ry-
walem częstochowskiej drużyny będzie SMS 
PZPS III Spała. Wstęp na mecz w Hali Spor-
towej Częstochowa jest bezpłatny.

Opr. Paula Nogaj

Rozgrywki II ligii

Wyjazdowe zwycięstwo  
AZS-u 2020

Kolumnę opracowała Paula Nogaj zdj. Kolejarz Jura

 zdj. AZS 2020

http://www.mosir.pl/
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