
Czasowa, zwiększona ochrona 
polskich firm przed przejęciem 
przez inwestorów spoza Europy, 
osłona finansowa dla samo-
rządów, ułatwienia dla 
wykonawców przetargów i  za-
mawiających, dopłaty z budżetu 
państwa do oprocentowania kre-
dytów bankowych dla firm, 
łatwiejszy dostęp do wakacji kre-
dytowych, wsparcie utrzymania 
miejsc pracy poprzez dostoso-
wanie rynku pracy do wyzwań 
spowodowanych przez  
COVID-19, ułatwienia podat-
kowe – między innymi takie 
rozwiązania wprowadzają kolejne 
pakiety ustawy, która składa się 
na tarczę antykryzysową.

      

Przepisy antyprzejęciowe
- Nie chcemy odstraszać inwe-

storów, tylko chronić polskie spółki 
przed wrogimi przejęciami z  po-
wodu gorszej sytuacji gospodar-

czej wywołanej epidemią 
COVID-19, z powodu której wycena 
spółek może być szczególnie niska. 
W czasie kryzysu wiele firm może 
popaść w  okresowe trudności 

i przez to stać się „łatwym łupem” 
dla inwestorów spoza Europy 
i  OECD. Chcemy temu zapobiec – 
informują rządzący. Nowe reguły 
kontroli przejęć spółek mają obo-

wiązywać przez 2 lata. Transakcje 
nabycia znaczącej liczby udziałów 
(tj. co najmniej 20%) w takich spół-
kach będą podlegały kontroli Pre-
zesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć 
przedsiębiorstw, których przychód 
na terytorium RP przekroczył rów-
nowartość 10 mln euro w którym-
kolwiek z  dwóch lat obrotowych 
poprzedzających chęć przejęcia.

Dopłaty do odsetek
Ustawia umożliwia przedsię-

biorcom, dotkniętym skutkami 
COVID-19, możliwość zaciągnięcia 
kredytów o obniżonym – dzięki do-
płatom z budżetu państwa – opro-
centowaniu. Rozwiązanie to jest 
odpowiedzią na zwiększone zapo-
trzebowanie biznesu na kredyty ob-
rotowe, wynikające z  zagrożenia 
płynności firm. 

Wakacje kredytowe
Tarcza 4.0 daje prawo do zawie-

szenia na okres do 3 miesięcy 
spłaty kredytu, bez naliczania od-

setek i innych opłat. Nowe przepisy 
dotyczyć będą tych, którzy stracili 
pracę lub inne główne źródło do-
chodu po 13 marca.  - Dzięki temu 
gospodarstwa domowe, które zo-
stały szczególnie dotknięte go-
spodarczymi skutkami pandemii, 
będą mogły odczuć ulgę w zbilan-
sowaniu bieżących wydatków 
z  obniżonymi dochodami, bez 
obawy, że przełoży się to natych-
miast na większe koszty obsługi 
ich zadłużenia w  przyszłości  
– twierdzą rządzący. 

Wsparcie utrzymania miejsc 
pracy

Nowa tarcza wprowadza również 
rozwiązania dotyczące pracy. 
Chodzi m.in. o:

 ■ Doprecyzowanie zasad wykony-
wania pracy zdalnej. Celem jest 
zapewnienie równego trakto-
wania pracowników i  zapobie-
ganie ewentualnym nadużyciom.

 ■ Umożliwienie pracodawcy, 
w  okresie epidemii, wysyłania 
pracownika na zaległy urlop, 
nawet bez jego zgody. Ma to za-
pobiec kumulacji urlopów niewy-
korzystanych za zaległe lata oraz 
urlopów nabytych w  bieżącym 
roku kalendarzowym.

 ■ Umożliwienie wypowiedzenia 
umów o  zakazie konkurencji 
w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii. Pracodawcy, zle-
ceniodawcy, zamawiający zy-
skają uprawnienie do 
jednostronnego wypowiedzenia 
umowy o  zakazie konkurencji 
obowiązującym po ustaniu da-
nego stosunku prawnego. Dzięki 
temu, wraz z  wygaśnięciem 
umowy, wygaśnie ich zobowią-
zanie do zapłaty odszkodowania 
ponad okres trwania umowy.

 Czytaj dalej na stronie 3

Sąd Okręgowy w Częstochowie obniżył wyrok Karolinie B., oskarżonej o przejechanie bez-
domnego. Do zdarzenia doszło przy ulicy 7 Kamienic w Częstochowie. Kobieta najechała na 
leżącego na jezdni mężczyznę i odjechała z miejsca zdarzenia.  Tłumaczyła, że myślała, iż 
najechała na próg zwalniający albo na jakiś przedmiot. 40-latek zmarł w szpitalu.

Ciąg dalszy na str. 3
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Pracodawcy zyskali jeszcze więcej praw
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O sytuacji Eltrox Włókniarza Częstochowa w czasach pandemii, tę-
sknocie za kibicami i świetnym rozpoczęciu sezonu żużlowego 
2020 rozmawiamy z Prezesem Klubu – Michałem Świącikiem. 
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

SZPITAL PARKITKA

Sprawdź, czy masz lub miałeś 
koronawirusa CZĘSTOCHOWA

Sąd obniżył wyrok 
za śmierć 

bezdomnego

Dokończenie ze str. 1

W ramach badania od pacjenta po-
bierana jest krew lub surowica, 
jednak nie ma konieczności, aby był 
on na czczo. Maksymalny czas ocze-
kiwania na wyniki testu wynosi  
3 dni. W  ciągu jednej doby szpital 
jest w stanie wykonać 546 badań.

Testy realizowane w  częstochow-
skiej placówce pozwalają wykryć 
przeciwciała we wszystkich trzech 
klasach: IgA, IgM oraz IgG. Wykrycie 
danego rodzaju przeciwciał stanowi 
konkretną informację o infekcji.

– Obecność przeciwciał w  klasie 
IgM wskazuje na aktualne zakażenie 
lub przebycie infekcji SARS-CoV-2 
bardzo niedawno. Aby móc potwier-

dzić obecność wirusa, należy pobrać 
materiał z  dróg oddechowych pa-
cjenta metodą Real Time RT-PCR – 
wyjaśnia Zbigniew Bajkowski, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. NMP w  Czę-
stochowie. – Z  kolei przeciwciała 
w  klasie IgA są zazwyczaj wykry-
wane w początkowej fazie infekcji. 
Mogą one jednak utrzymywać się 
równocześnie z  przeciwciałami 
w  klasie IgG, które występują 
w późnej fazie infekcji lub po prze-
byciu zakażenia, również u  osób 
bezobjawowych lub z  objawami 
nietypowymi.

Istnieje możliwość wykonania ba-
dania w jednej z klas przeciwciał lub 
w  dowolnej kombinacji. Koszt ba-

dania komercyjnego dla pacjenta in-
dywidualnego zależy od liczby 
oznaczanych klas przeciwciał:

 ■ Oznaczenie przeciwciał w  jednej 
z klas – 100�zł

 ■ Oznaczenie przeciwciał w dwóch 
klasach – 180�zł

 ■ Oznaczenie przeciwciał we 
wszystkich trzech klasach – 260�zł

Powyższe badania nie wymagają 
zgłoszenia do Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej. 

Osoby zainteresowane badaniem 
proszone są o kontakt ze szpitalem 
pod numerem telefonu (34) 367 33 
68 oraz (34) 367 33 69.

Dokończenie ze str. 1

Do wypadku doszło 2 kwietnia 
2018 roku ok. godz. 1.40. Karolina B. 
- kierująca fordem fusion -  jechała 
od ul. Popiełuszki. Wjechała w ulicę 7 
Kamienic w  Częstochowie. W  tym 
samym czasie z  przeciwnego kie-
runku jechało audi. Gdy kierujący za-
uważył, że na ulicy leży człowiek, 
zaczął mrugać światłami, aby zwrócić 
na to uwagę kierowcy forda. Pomimo 
sygnałów świetlnych Karolina B. nie 
zwolniła jednak i przejechała po le-
żącym na ziemi mężczyźnie, a  na-
stępnie odjechała z miejsca wypadku. 

Przypadkowi świadkowie jadący od 
Jasnej Góry dogonili kobietę kilkaset 
metrów dalej i  powiadomili policję. 
Na skutek interwencji Karolina B. 
zdecydowała się wrócić na miejsce 
wypadku. Pieszy zmarł w  szpitalu. 
Opisane zdarzenie zostało zareje-
strowane przez kamery monitoringu 
pobliskiej restauracji. Według na-
grania mężczyzna położył się na 
ulicy 7 Kamienic w nocy długo przed 
tym, zanim nadjechała B. Według 
sekcji zwłok, był wtedy pijany. We-
dług świadka, zeznającego w czasie 

procesu, kładł się na ulicy nie 
pierwszy raz. Przed Sądem Rejo-
nowym Karolina B. przyznała, że po-
trąciła mężczyznę, lecz nie 
przyznała się do ucieczki. Tłuma-
czyła, że myślała, iż najechała na 
próg zwalniający albo na jakiś 
przedmiot. Oskarżona według pro-
kuratury miała we krwi 0,6 promila 
alkoholu oraz lek na bezsenność. 
Sąd pierwszej instancji skazał Ka-
rolinę B. na trzy lata więzienia oraz 
dożywotni zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów. Sąd drugiej 
instancji obniżył wyrok o  rok. Sąd 
Apelacyjny nie zgodził się z sądem 
pierwszej instancji, że B. znajdo-
wała się pod wpływem środków 
odurzających.

- W  opiniach toksykologicznych 
biegli nie wskazali, że środek zol-
pidem znajdował się w  stężeniu, 
które wpłynęłoby na zachowanie B. 
- argumentował. Sąd uznał także, że 
oskarżona nie znajdowała się 
w stanie nietrzeźwości, ale w stanie 
po spożyciu alkoholu, z  czym zgo-
dził się prokurator.

bea

AKCJA

Częstochowa przyjazna jerzykom
Od dwóch lat miesz-
kańcy Stradomia 
montują masowo 
budki dla jerzyków. 
Teraz chcą, aby do 
ich akcji przyłączali 
się częstochowianie 
z innych dzielnic.  
- Dzięki tym ptakom 
na naszych osie-
dlach jest mniej 
uciążliwych dla nas 
owadów. Liczba zje-
dzonych komarów 
przez jednego jerzyka może wy-
nosić nawet 20 000 szt. jednego 
dnia! - mówi  Jacek Suchomel, 
jerzykowy społecznik. Ostatnio 
specjalne budki zamontowano 
na budynku magistratu. 

- Mieszkańcy Stradomia z dużym 
entuzjazmem i aprobatą przystąpili 
do akcji związanej z zatrzymaniem 
jerzyków w naszym mieście. Dzięki 
temu w naszej dzielnicy zamonto-
waliśmy 397 budek. Chcemy, aby z 
roku na rok ta liczba rosła – pod-
kreśla Jacek Suchomel. Jerzykowy 
społecznik teraz zachęca pozosta-
łych mieszkańców, spółdzielnie 
mieszkaniowe, urzędy i firmy do za-
interesowania się i udzielania po-
mocy tym ptakom. W jaki sposób? 
Właśnie za sa sprawą wspomina-
nych budek. - Jerzyki żyją około 21 
lat. Przez całe swoje życie powracają 
do jednego gniazda. O ile nie zo-
stanie ono zniszczone. Niestety z po-
wodu termomodernizacji różnych 
obiektów, wiele gniazd zostało utra-

conych. Potrzeba wsparcia jest tym 
bardziej ważna, że w ostatnich la-
tach populacja jerzyka w naszym 
kraju spadła aż o 70%! - mówi. 

W pomoc jerzykom zaangażowali 
się również częstochowscy radni Se-
bastian Trzeszkowski i Michał Le-
wandowski. O swoich pomysłach 
rozmawiali już z prezydentem 
miasta. Efekt? Na budynku magi-
stratu zamontowano pierwsze budki 
dla jerzyków. - Jerzyki to doskonali 
sprzymierzeńcy w walce z owadami 
– mówi prezydent Krzysztof Matyj-
szczyk. Ptaki te codziennie pokonują 
około tysiąca kilometrów zjadają 
przy tym... 20 tysięcy komarów! - To 
właśnie dzięki nim możemy całko-
wicie wyeliminować chemiczne me-
tody walki z owadami. To dobry, 
ekologiczny, bezpieczny sposób na 
strzeżenie mieszkańców przed ko-
marami. Dbamy więc o to, aby przy 
okazji różnego rodzaju inwestycji, 
które są realizowane na obiektach 
miejskich, powstawały budki dla je-
rzyków. Na budynkach wspólnot 
mieszkaniowych administrowanych 
przez ZGM doliczono się ich 550. W 

całym mieście mamy ich natomiast 
około 3 tysięcy – dodaje Krzysztof 
Matyjaszczyk. 

W akcji pomocy jerzykom może 
wziąć udział każdy – wystarczy tylko 
zamontować na elewacji specjalny 
domek. Jeśli nie wiemy, jak się do 
tego zabrać, możemy poprosić o 
pomoc. Na stronie zrzutka.pl urucho-
miona została zbiórka. Wystarczy, że 
wpłacimy określoną kwotę na jedną 
z opcji zakupu i montażu budek, wy-
ślemy wiadomość do organizatora, a 
ten przyjedzie ze zwyżką i zamon-
tuje specjalny domek. 

 zdj. Ł.S.

Przylot jerzyków przypada na  
24 kwietnia tj. Dzień Świętego 
Jerzego (stąd jego nazwa), odlot na-
tomiast 15 sierpnia – wtedy ptaki te 
znikają z  nieba naszego 
miasta.  W  tym okresie pomiędzy 
dorosła para zakłada gniazdo i ocze-
kuje potomstwa. W  czasie przeby-
wania w naszym mieście - przez cały 
okres lęgowy - para jerzyków ciężko 
pracuje - może schwytać nawet 

milion owadów!

TARCZA 4.0

Pracodawcy zyskali 
jeszcze więcej praw

Dokończenie ze str. 1

 ■ Możliwość otrzymania wsparcia 
z  Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych także 
przez te podmioty, które, pomimo 
spadku obrotów gospodarczych 
w  następstwie COVID-19, nie 
zdecydowały się na objęcie pra-
cowników przestojem ekono-
micznym albo obniżeniem 
wymiaru czasu pracy. W takiej sy-
tuacji dofinansowanie wynagro-
dzenia pracowników będzie 
możliwe do wysokości połowy 
wynagrodzeń, jednak nie więcej 
niż 40% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia. Dofinanso-
wanie nie będzie jednak 
przysługiwać do wynagrodzeń 
pracowników, których wynagro-
dzenie było wyższe niż 300% 
przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia.

 ■ Umożliwienie obniżenia wy-
miaru czasu pracy pracownika 
lub objęcie pracownika 
przestojem ekonomicznym 
w  przypadku istotnego wzrostu 
obciążenia funduszu wynagro-
dzeń u  pracodawcy w  następ-
stwie wystąpienia epidemii 
COVID-19. 

 ■ Zmiany dotyczące tzw. świad-
czenia postojowego. Ustawa 
o systemie ubezpieczeń społecz-
nych daje przedsiębiorcom, 
którzy prowadzą działalność go-
spodarczą i  jednocześnie podle-
gają ubezpieczeniom społecznym 
z  innych tytułów (np. ułamek 
etatu) prawo do dobrowolnego 
ubezpieczenia. Osoby takie nie 
powinny być pozbawione możli-
wości skorzystania ze świad-
czenia postojowego. Po zmianie 

przepisów osoby samozatrud-
nione, które były dodatkowo na 
etacie czy też zleceniu będą ob-
jęte postojowym. Tego typu 
przedsiębiorcy będą mogli trzy-
krotnie złożyć wniosek o wypłatę 
świadczenia.

Niektóre pozostałe 
rozwiązania

 ■ Elektronizacja wniosków o przy-
znanie poszczególnych form 
wsparcia z tarczy.

 ■ Ograniczenie obciążeń regulacyj-
nych, przedłużenie ważności nie-
których uprawnień oraz 
przesunięcie terminów wykony-
wania niektórych obowiązków.

 ■ Rozszerzenie katalogu pod-
miotów objętych wsparciem o in-
stytucje kultury.

 ■ Rozszerzenie możliwości zdal-
nego przeprowadzania niektó-
rych czynności postępowania 
karnego (w zakresie m.in. prze-
słuchania świadków, udziału 
podejrzanego w  posiedzeniu 
w  przedmiocie zastosowania 
tymczasowego aresztowania, 
zdalnego uczestnictwa w  roz-
prawie).

 ■ Wprowadzenie uproszczonego 
postępowania restrukturyzacyj-
nego. Przedsiębiorstwo, które 
wpadło w  tarapaty finansowe 
i chce odbudować równowagę fi-
nansową, będzie mogło samo-
dzielnie otworzyć postępowanie 
naprawcze, bez konieczności wy-
stępowania do sądu. Po zmianach 
postępowanie ma trwać 4 mie-
siące, a  o  jego rozpoczęciu ma 
decydować właściciel firmy.

Katarzyna Gwara



ZUS wypłacił pierwsze dodatki 
solidarnościowe dla ok. 17 tys. 
osób na kwotę ponad 20 mln zło-
tych. W  województwie śląskim 
takie świadczenie otrzymało już 
ponad 3,6 tys. osób. W  Oddziale 
ZUS w Częstochowie wypłacono 
374 osobom świadczenia na 
kwotę przekraczającą 433 tys. zł.

- Tak szybkie wsparcie osób upraw-
nionych do nowego świadczenia 
z  tytułu utraty pracy z powodu epi-
demii koronawirusa było możliwe 
dzięki wysokiej jakości przygotowaniu 
organizacyjnemu, finansowemu i  in-
formatycznemu Zakładu. Wymagało to 
ogromnej mobilizacji pracowników 
ZUS – podkreśla prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS. Dodaje, że wy-
płata dodatku to kolejne ogromne za-
danie, które ZUS wziął na siebie. - Wnioski 
o  dodatek solidarnościowy zaczęły 
wpływać już pierwszego dnia obowią-
zywania przepisów. Najwięcej złożyli 
ich klienci sosnowieckiego oddziału 
ZUS. I to ten oddział dokonał też naj-
większej liczby wypłat świadczeń 

w  Polsce. Wsparcie otrzymało ponad 
1,7 tys. osób na łączną kwotę przekra-
czającą 2,140 mln zł - informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.

W województwie śląskim na konta 
3675 osób trafiło świadczenie po-
stojowe w łącznej wysokości ponad 
4,5 mln zł. W Oddziale ZUS w Czę-
stochowie wypłacono 374 osobom 
świadczenia na kwotę przekracza-
jącą 433 tys. zł.

Dla kogo dodatek

- O nowe świadczenie mogą wnio-
skować osoby, z którymi po 15 marca 
pracodawca z powodu COVID-19 roz-
wiązał umowę o pracę za wypowie-
dzeniem lub po tym terminie ich 
umowa o pracę na czas określony za-
kończyła się. Warunkiem otrzymania 
dodatku solidarnościowego jest też 
podleganie ubezpieczeniom spo-
łecznym z  tytułu umowy o  pracę 
przez łączny okres co najmniej 60 dni 
– wyjaśnia Beata Kopczyńska. Do-
datek solidarnościowy wynosi 1400 
zł miesięcznie, a jego wypłata nastę-

puje między 1 czerwca a 31 sierpnia. 
Można go otrzymać najwcześniej 

za miesiąc, w którym osoba upraw-
niona złożyła wniosek. 

Nowe świadczenie przysługuje rów-
nież bezrobotnym już zarejestrowanym 
w  urzędzie pracy. W  takiej sytuacji 
urząd pracy zawiesi dotychczas wypła-
cany zasiłek dla bezrobotnych  lub 
stypendium wypłacane na szko-
lenia oraz podnoszenie kwalifikacji. 
Za osobę pobierającą dodatek soli-
darnościowy opłacane są składki 
emerytalna i  rentowa, a  także 
składki zdrowotna.  Płatnikiem 
składek na te ubezpieczenia jest 
ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku 
solidarnościowego. Jednak składki 
nie pomniejszają wypłaty, ponieważ 
są finansowane z budżetu państwa.

Wnioski tylko przez PUE ZUS

O  świadczenie można wnioskować 
wyłącznie drogą elektroniczną, czyli 
na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE). Informacja o  przyznaniu 
prawa do dodatku solidarnościowego 
lub decyzja o  odmowie będą do-
stępne na PUE ZUS. W przypadku po-
zytywnego rozpatrzenia wniosku 
dodatek solidarnościowy trafi na 
wskazany we wniosku rachunek ban-
kowy w  ciągu 7 dni od wyjaśnienia 
ostatniej okoliczności niezbędnej do 
wydania decyzji. 

Blisko 25 tysięcy kontroli oraz wy-
korzystane fotopułapki, 
termowizory, noktowizory i  Mo-
bilne Centra Monitoringu – tak 
Straż Ochrony Kolei ogranicza 
wkraczanie na tory w niedozwolo-
nych miejscach. Patrole 
funkcjonariuszy SOK wciąż muszą 
przeciwdziałać nieodpowie-
dzialnym zachowaniom na torach i 
apelują - Posłuchaj głosu rozsądku!

Prewencyjne patrole szlaków kole-
jowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem tzw. dzikich przejść, ograniczają 
zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu 
osób, które łamią przepisy i wkraczają 
na tory, wiadukty i mosty kolejowe. 
Niektórzy lekceważą rozsądek i nara-
żają się na śmiertelne porażenie 
prądem wchodząc na konstrukcje 
sieci trakcyjnej.

Od początku 2020 roku w ramach 
akcji Bezpieczny Przejazd funkcjona-
riusze SOK przeprowadzili ponad 24 
900 kontroli dzikich przejść. Ponad 1 
700 osób musiało wysłuchać po-
uczeń, a 2 900 otrzymało mandaty za 
szczególnie nieodpowiedzialne za-
chowanie. 

- By nie ryzykować życiem i oszczę-
dzić innym problemów wystarczy słu-
chać głosu rozsądku. Każde zdarzenie 
na torach, obok podstawowego wy-
miaru jakim jest tragedia poszkodo-
wanych i  ich rodzin, przynosi 
negatywne skutki dla społeczeństwa i 
gospodarki. Wypadki na torach powo-
dują opóźnienia pociągów i problemy 
w podróży dla setek pasażerów. – 
mówi dr inż. Józef Hałyk, Komendant 
Główny Straży Ochrony Kolei. 

W 2019 roku była najmniejsza od 
dziesięciu lat liczba tragedii spowo-

dowanych wtargnięciem na tory kole-
jowe. W 150 zdarzeniach zginęło 108 
osób, 28 zostało ciężko rannych. W 
2020 r na torach przez wtargnięcie 
pod pociąg w miejscach niedozwolo-
nych doszło do 49 tragedii. Funkcjo-
nariusze wykorzystują wszystkie 
dostępne środki by tych zdarzeń było 
jak najmniej.

Straż Ochrony Kolei między innymi 
edukuje dzieci i młodzież. W 2019 
roku przeprowadzono 1 060 spotkań 
dla ponad 64 000 uczestników. Pod-
czas prelekcji w szkołach funkcjona-
riusze SOK omawiali zasady 
bezpieczeństwa na obszarze kole-
jowym. Spotkania były i będą prowa-
dzone również w bieżącym roku.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
funkcjonariusze Straży Ochrony 
Kolei reagują na wszelkie zgłoszenia 
dotyczące bezpieczeństwa osób  
i mienia na obszarze kolejowym.  
Dostępny jest całodobowy numer 
alarmowy SOK: 22 474 00 00.
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AL. NMP

Kwieciście  
w centrum miasta

CZĘSTOCHOWA

Urzędnicy staną 
przed sądem 

ZUS

Pierwsze wypłaty dodatku 
solidarnościowego

POSŁUCHAJ GŁOSU ROZSĄDKU

Nie ryzykuj na torach

NIETYPOWY KONCERT 

Filharmonia Częstochowska 
zakończyła sezon

 Na rabatach i w donicach w ale-
jach pojawiły się kwitnące 
rośliny. W sumie w tym sezonie 
w  ścisłym centrum posadzo-
nych zostanie prawie dwa i pół 
tysiąca kwiatów.

Trwa wymiana nasadzeń wiosen-
nych bratków, stokrotek i niezapomi-
najek na rośliny kwitnące latem. 
Pojawiły się one w donicach wzdłuż 
alei Najświętszej Maryi Panny. - W III 
alei w mniejszych pojemnikach po-
sadzono żółto kwitnący uczep, 
a  w  dużych – pelargonie rabatowe 
o  kwiatach w  odcieniach różu oraz 
wilec o żółtych liściach – mówi Łu-
kasz Stacherczak z biura prasowego 
magistratu. - Z  kolei w  donicach 
w I i II alei w tym roku znalazła się 

kompozycja składająca się z  roślin 
jednorocznych – begonii w  od-
mianie Dragon Wings oraz traw 
ozdobnych – dodaje.

Wymienione zostały również ro-
śliny na dwóch rabatach w  oto-
czeniu Ratusza od strony ul. Śląskiej 
i Nowowiejskiego. Magistrat planuje 
tam posadzić barwne zestawienia 
roślin wieloletnich w  odcieniach 
bieli, różu i fioletu.

Nasadzenia są wykonywane przez 
firmę ogrodniczą Zakład Projekto-
wania, Urządzania i  Pielęgnacji Te-
renów Zieleni Barbara Niestrój 
z  Częstochowy – i  także przez nią 
będą pielęgnowane. W  tym sezonie 
planuje się posadzić łącznie ponad 
2400 sztuk kwiatów. Wartość zamó-
wienia to ponad 52 tys. zł.

Sąd Okręgowy w  Częstochowie 
umorzył sprawę przeciwko 
pięciu miejskim urzędnikom nie 
rozpoczynając nawet procesu. 
Chodziło o  fikcyjną umowę, na 
której budżet miasta miałby 
stracić ok. 200 tys. zł. Sąd Ape-
lacyjny w  Katowicach uznał, że 
oskarżeni muszą stanąć przed 
sądem za oszustwa.

 
W  styczniu Prokuratura Okręgowa 
w Częstochowie skierowała do Sądu 
Okręgowego akt oskarżenia prze-
ciwko członkom zarządów i dyrekcji 
miejskich spółek: Oczyszczalni 
Ścieków „Warta” i  Miejskiego Za-
rządu Dróg i Transportu. Sprawa do-
tyczyła budowy dwupoziomowego 
węzła na DK 1 w Częstochowie - na 
skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego 
i al. Jana Pawła II w latach 2013-14. 
Zarzuty usłyszał były dyrektor MZDiT 
Mariuszowi S., z-ca dyrektora za-
rządu dróg Emilia T. oraz ówczesny 
prezes zarządu „Warty” Rafał L. i wi-
cedyrektor oczyszczalni Tadeusz 
G.   Zarzuty dotyczyły oszustwa na 
szkodę miasta, poświadczenia nie-
prawdy w dokumentach oraz niedo-
pełnienia obowiązków służbowych. 
Członkowie kierownictwa oczysz-
czalni i zarządu dróg nie przyznali 
się do zarzutów i  złożyli obszerne 
wyjaśnienia. Wobec podejrzanych 
zastosowano środki zabezpiecza-
jące w postaci dozorów policyjnych, 
zakazów opuszczenia kraju oraz po-
ręczenia majątkowe.

Zdaniem prokuratury chodziło 
o  zawarcie fikcyjnej umowy na 
szkodę miasta, w  ramach której 
jedna ze spółek miejskich miała 
świadczyć usługi na rzecz drugiej. 
Umowa ta doprowadziła do po-
wstania szkody na rzecz miasta 
w wysokości ok. 200 tys. zł.  Oczysz-
czalnia Ścieków „Warta” miał wy-
konać roboty związane z prowadzoną 
przez tę spółkę działalnością, obej-
mujące m.in. wypompowywanie 
ścieków. Miały one miejsce poza 
placem budowy węzła, ale pośrednio 
były związane z inwestycją.

Po zakończeniu prac, „Warta” miała 
domagać się zapłaty od wykonawcy 
budowy węzła. Ten zapłacić nie 
chciał. twierdził, że nie były to prace 
należące do jego zakresu. Wówczas 
wymyślono fikcyjną umowę mającą 
na celu zrekompensowanie „Warcie” 
poniesione koszty. Sąd na pierw-
szym posiedzeniu zdecydował się 
umorzyć sprawę i  nie rozpoczynać 
procesu. Uznał oskarżonych winnym 
poświadczenia nieprawdy, lecz 
z  uwagi na niską szkodliwość spo-
łeczną czynu umorzył sprawę. Sąd 
Apelacyjny w Katowicach był innego 
zdania. Orzekł, że bez procesu byłych 
prezesów MZDiT oraz oczyszczalni 
„Warta” nie da się ustalić, czy prze-
kroczyli oni uprawnienia z  chęci 
osiągnięcia korzyści materialnych, 
czy działali na szkodę interesu pu-
blicznego poprzez poświadczenie 
nieprawdy w  dokumentach oraz 
oszustwo.

bea

Ponad tysiąc osób wysłuchało 
koncertu w wykonaniu muzyków 
Filharmonii Częstochowskiej, 
którym zakończyli 75. sezon arty-
styczny. Był on o tyle nietypowy, 
że melomani nie spotkali się  
w sali koncertowej. 

- Mamy świadomość, że nic nie za-
stąpi bezpośredniego kontaktu między 
artystami a melomanami i przeżywa-
nych na żywo artystycznych wrażeń, 
których – mimo pośrednika jakim jest 
Internet -  nie brakowało, czego wyraz 
znaleźć można w komentarzach pod 
filmikiem – mówi Agnieszka Małasie-
wicz z Filharmonii Częstochowskiej. 
Nie brakuje w nich słów podziw dla 
kunsztu Orkiestry i Chóru Filharmonii 
Częstochowskiej, solistów, a także obu 
dyrygentów oraz tęsknoty za możliwo-
ścią spotkania z muzyką w sali koncer-

towej. Koncertem tym muzycy 
celebrowali nie tylko finał niespełnio-
nego jeszcze do końca Jubileuszu Fil-
harmonii, ale także 250-tą rocznicę 
urodzin jednego z największych kom-
pozytorów w dziejach muzyki Lu-
dwiga van Beethovena. Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Częstochow-
skiej wykonała, będącą apoteozą 
tańca i rytmu, wspaniałą VII Symfonię 
A-dur. Natomiast Chór Filharmonii 
Collegium Cantorum pod kierownic-
twem Janusza Siadlaka zaprezentował 
pieśni i fragmenty z oratoriów Józefa 
Haydna, pierwszego klasyka wiedeń-
skiego, podziwianego przez Beetho-
vena. Dyrektor artystyczny Filharmonii 
Adam Klocek wystąpił w potrójnej roli: 
dyrygenta, wiolonczelisty oraz opa-
trzył koncert słowem wstępnym. W 
części chóralnej usłyszeliśmy wyko-
nania solistyczne: Tetyany Boretskiej-
-Kruk, Małgorzaty Siadlak, Agaty 

Widery i Michała Gębali, którym akom-
paniowała Olga Wowkotrub.

Przypomnijmy, że Filharmonia Czę-
stochowska im. Bronisława Huber-
mana podczas 75. sezonu 
artystycznego przez ponad trzy mie-
siące nie mogła organizować żad-
nych wydarzeń w swojej siedzibie. 
Mimo to zespoły artystyczne pozo-
stały niezwykle aktywne, czemu da-
wały wyraz w muzycznych 
produkcjach internetowych. 

Jak na razie muzycy nie zagrali też 
uroczystego koncertu jubileuszowego. 
Po dwukrotnej konieczności zmiany 
daty, wydarzenie zaplanowano na 18 
września, czyli na inaugurację kolej-
nego sezonu. Koncert ma odbyć się już 
w sali koncertowej, w formie i ze 
wszystkim wykonawcami, którzy mieli 
uświetnić jubileusz w marcu. 

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

zdj.�Urząd�Miasta�Częstochowy
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DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM

„Solary” na budynkach mieszkalnych
Niebawem w gminie Rędziny 
rozpocznie się realizacja pro-
jektu unijnego związanego z 
montażem instalacji solarnych 
na budynkach mieszkalnych. 

- Pierwszy, główny nabór uczest-
ników przeprowadzony został 
w naszej gminie jeszcze w 2017  r. 
W  lutym bieżącego roku przepro-
wadzono z  kolei nabór uzupełnia-
jący – informują przedstawiciele 

Urzędu Gminy w Rędzinach. 
Dofinansowanie do  każdej insta-

lacji mogło wynieść maksymalnie 
do  85  proc. kosztów kwalifikowa-
nych, wkład własny natomiast to ok. 
15  proc. kosztów kwalifikowanych 
plus podatek VAT. Wartość całkowita 
projektu to ok. 624,3 tys. zł, z czego 
koszty kwalifikowane to 568 tys. zł, a 
dofinansowanie ogółem 482,8 tys. zł.

Wyniki konkursu Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego ogłosił w 
grudniu. Gmina Rędziny uzyskała po-

zytywną ocenę formalną oraz mery-
toryczną i  została zakwalifikowana 
do  uzyskania dofinansowania. Kilka 
dni temu wójt Paweł Militowski pod-
pisał umowę w sprawie przekazania 
unijnych pieniędzy. Niebawem po-
winno nastąpić rozstrzygnięcie prze-
targu na wybór wykonawcy dostawy 
i  montażu instalacji solarnych 
na budynkach mieszkalnych.

Katarzyna Gwara
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CZĘSTOCHOWSCY UCZNIOWIE

Nagrody  
dla najzdolniejszych

61 szczególnie uzdolnionych uczennic i uczniów odebrało w tym 
roku Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy. Trafiły one przede 
wszystkim do laureatów  prestiżowych konkursów i olimpiad o za-
sięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

22 nagrody powędrowały do uczniów szkół podstawowych, a 39 szkół po-
nadpodstawowych. Ze względu na wyjątkowo w tym roku dużą liczbę trium-
fatorów bardzo prestiżowych konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim 
i ogólnopolskim nagrodami uhonorowano głównie ich laureatów. Ponadto 
przyznano trzy nagrody specjalne dla uczniów, którzy zwyciężali w trzech lub 
więcej tego typu rywalizacjach. 

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych w Miejskim Domu Kultury wręczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Niesmacznego i 
przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusza Kapinosa. Galę - w 
reżimie sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa 
związanych z panującą epidemią - poprowadził naczelnik Wydziału Edukacji 
Grzegorz Papalski. W programie artystycznym wystąpiła młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. W tym roku, łączna kwota 
przeznaczona na nagrody to 53 700 zł. Listę wszystkich laureatów można 
znaleźć na naszej stronie internetowej www.zycieczestochowy.pl

Oprac. kg



Terminarz rundy zasadniczej
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ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa  53:37  MRGARDEN Grudziądz  
(Eleven Sports)

  
FALUBAZ Zielona Góra 31:59 ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa  

(nSport+)

  
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - BETARD SPARTA Wrocław 

(nSport+)

 
MOJE BERMUDY STAL Gorzów - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa 

(Eleven Sports)

 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - MOTOR Lublin  

(nSport+)

 
ROW Rybnik - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa  

(Eleven Sports)

  
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - FOGO UNIA Leszno  

(nSport+)

 
MRGARDEN GKM Grudziądz - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa 

(nSport+)

 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - FALUBAZ Zielona Góra  

(Eleven Sports)

 
BETARD SPARTA Wrocław - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa 

(nSport+)

 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL Gorzów 

(Eleven Sports)

  
MOTOR Lublin - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa  

(Eleven Sports)

 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - ROW Rybnik  

(Eleven Sports)

 
FOGO UNIA Leszno - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa  

(nSport+)

 12 czerwca 2020RUNDA 1 

21 czerwca 2020RUNDA 2 

28 czerwca 2020RUNDA 3 

3 lipca 2020RUNDA 4 

12 lipca 2020RUNDA 5 

17 lipca 2020RUNDA 6 

26 lipca 2020RUNDA 7 

2 sierpnia 2020RUNDA 8

7 sierpnia 2020RUNDA 9

16 sierpnia 2020RUNDA 10

21 sierpnia 2020RUNDA 11

28 sierpnia 2020RUNDA 12

4 września 2020RUNDA 13

13 września 2020RUNDA 14

BARTOSZ KOWALSKI

JAKUB MIŚKOWIAK

LEON MADSEN

PAWEŁ PRZEDPEŁSKI

MAREK CIEŚLAK

FREDRIK LINDGREN

JASON DOYLE

MATEUSZ ŚWIDNICKI

RUNE HOLTA

SŁAWOMIR DRABIK







O sytuacji Eltrox Włókniarza 
Częstochowa w czasach pan-
demii, tęsknocie za kibicami 
i świetnym rozpoczęciu se-
zonu żużlowego 2020 roz-
mawiamy z Prezesem Klubu 
– Michałem Świącikiem. 

Paula Nogaj: Sezon żużlowy 2020 
zaczął się nie tak, jak sobie wy-
obrażaliśmy, bo bez udziału ki-
biców. Od 19 czerwca mogą już 
oni częściowo wypełniać sta-
diony. W najbliższą niedzielę po 
raz pierwszy kibice pojawią się 
również na Arenie zielona-e-
nergia.com. Tęskniliście za takim 
wsparciem?

Michał Świącik: Pandemia panująca 
na świecie zmieniła życie nas wszyst-
kich. Nie inaczej jest w sporcie. Brak 
kibiców na stadionach był bardzo do-
tkliwy, szczególnie dla aktorów wido-
wiska, czyli sportowców. Cieszymy się, 

że obecnie choć 25% kibiców może 
wejść na stadiony. Oczywiście chcieli-
byśmy, aby mogło ich wejść dużo 
więcej.  Brakuje pełnych stadionów - 
szczególnie w tym czasie, kiedy na-
prawdę chcemy wygrywać. 

PN: Choć bez kibiców, Eltrox 
Włókniarz Częstochowa świetnie 
rozpoczął sezon. Na początek 
zwyciężyliście podczas meczu in-
augurującego z GKM-em Gru-
dziądz na własnym stadionie, w 
ostatni poniedziałek „rozjechali-
ście” RM Solar Falubaz w Zielonej 
Górze. Sezon zapowiada się wy-
śmienicie. Jakie nastroje panują 
w klubie przed niedzielnym me-
czem z Betard Spartą Wrocław?

MŚ: Nastroje są bardzo dobre. Je-
steśmy jedną drużyną, ale też jedną 
rodziną. Wynik to efekt wartości za-
wodników, klubu, ale też właśnie at-
mosfery, która panuje we 
Włókniarzu. To się nie bierze od tak 
- to lata doświadczeń.

PN: Zawodnicy Eltrox Włók-
niarza Częstochowa podczas 

ostatnich spotkań pokazali 
klasę. Świetne występy zaliczyli 
również juniorzy. Czujecie się 
usatysfakcjonowani?

MŚ: Bardzo się cieszę z postawy na-
szych juniorów. Wreszcie widzimy 
efekt polityki szkolenia, jaką od lat 
prowadzimy. Należy pamiętać, że od 
czterech lat mamy naprawdę jedną z 
najlepszych formacji juniorskich w 
Polsce, o czym świadczą tytuły w tej 
kategorii wiekowej. W 2017 roku 
zdobyliśmy Złoty Medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Juniorów. 
Cieszę się natomiast, że obecnie 
przekłada się to na walkę w lidze  
i co cieszy - walkę z seniorami. 

PN: Żużel, jak każdy inny sport 
w czasach pandemii ma nieco 
inne oblicze. Jakie macie do 
tego podejście? Czy przez tę sy-
tuację jest trudniej, a może już 
przyzwyczailiście się do no-
wych okoliczności?

MŚ: Zmieniło się bardzo dużo i dla na-
szego klubu to spory problem. Szcze-
gólnie kiedy chcemy zdobywać to, co 
najlepsze, a nie możemy cieszyć się 

pełnym stadionem. Ponadto wpływy 
finansowe są dużo niższe i to stanowi 
bardzo trudne zadanie przed naszym 
klubem. Wygrywając, kluby idą na fali 
– wtedy zwiększają się zyski z kibiców, 
gadżetów, sponsorów itd. Obecnie 
tego w zasadzie nie ma i jakoś trzeba 
sobie radzić w tych trudnych czasach. 
We wszystkich miastach żużlowych 
ekstraligi już dawno ruszyło wsparcie 
samorządów dla klubów sportowych 
- wsparcie, które mimo pandemii, nie 
zostało tam w żaden sposób zmniej-
szone, czy ograniczone. Liczymy, że u 
nas w Częstochowie będzie tak samo, 
tym bardziej, że skala promocji na-
szego miasta na arenie ogólnopol-
skiej jest ogromna, a my swoją walką 
na torze bronimy honoru naszego 
miasta i robimy to w najlepszym 
możliwym wydaniu.

PN: W końcu przyszedł czas na 
powrót do treningów młodzieży 
Eltrox Włókniarza Częstochowa. 
W naszych poprzednich rozmo-
wach podkreślał Pan, jak bardzo 
liczy na rozwój najmłodszych wy-
chowanków. Z pewnością cieszą 
się, że mogą już wyjechać na tor?

MŚ: O szkoleniu w Częstochowie mo-
glibyśmy rozmawiać cały dzień. To na-
prawdę duży projekt. Efekty widać i to 
gołym okiem. Warto wspomnieć, że 
obecnie w tym zakresie działamy  
w największej skali w Polsce. Wiele 
nas to kosztuje. Trzeba w tym miejscu 
podziękować szczególnie firmie 
Bocar, która nam pomaga i wspiera 
nasze działania w zakresie szkolenia. 
Mamy dobrą młodzież w klasie 500 i 
250. Bardzo dobrze rozwinęliśmy mini 
żużel. W zasadzie wybudowaliśmy 
nowy tor przy ulicy Brzegowej, który 
obecnie będzie najlepszym torem w 
Polsce. Koszty tej części działalności 
klubu są olbrzymie i liczymy na 
wsparcie sponsorów i miasta.

PN: Czego możemy życzyć Włók-
niarzowi na najbliższe tygodnie?

MŚ: Na pewno zwycięstw, zdrowia 
przez cały sezon, braku kontuzji, po-
wrotu kibiców na stadiony i powięk-
szania grona naszych sponsorów  
i partnerów.

PN: Dziękuję za rozmowę.
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WYWIAD Z PREZESEM WŁÓKNIARZA 

Walką na torze bronimy  
honoru naszego miasta

PGE EKSTRALIGA

Włókniarz  
vs Betard Sparta

Specjalna linia na stadion żużlowy
W niedzielę 28 czerwca na stadion żużlowy będziemy mogli dotrzeć dzięki 

specjalnej linii autobusowej nr 90 w relacji Plac Biegańskiego – Hala Często-
chowa. Linia ta została utworzona specjalnie z okazji meczu Eltrox Włókniarz 
Częstochowa vs Betard Sparta Wrocław. Autobus linii nr 90 odjedzie planowo 
z przystanku Plac Biegańskiego przy cukierni w godzinach 18:05 i 18:40, a na-
stępnie zatrzyma się na przystankach: II Aleja NMP, I Aleja NMP, Stary Rynek 
(przeniesiony za skrzyżowanie z Nadrzeczną). - Planowane godziny odjazdu 
spod stadionu (przystanek na ulicy Żużlowej pomiędzy ul. Marysią a parkiem 
maszyn) – 21:00 oraz 21:30, mogą ulec zmianie w zależności od faktycznej 
pory zakończenia meczu żużlowego – zaznacza MZDiT Częstochowa i dodaje 
- Na kursie powrotnym obowiązują przystanki na Placu Daszyńskiego,  
w I i II Alei Najświętszej Maryi Panny i na Placu Biegańskiego. Przypominamy, 
że dojazd na stadion żużlowy zapewniają także autobusy linii 11, 13, 21, 27, 
28, 31, 35 i 36. W dniu meczu część kursów tych linii będzie obsługiwana au-
tobusami przegubowymi.

W najbliższą niedzielę 28 czerwca 
na Arenie zielona-energia.com 
rozegrana zostanie trzecia runda 
PGE Ekstraligi, podczas której  
Eltrox Włókniarz Częstochowa 
podejmie Betard Spartę Wrocław.  
Początek spotkania o godz. 19:15. 

Będzie to niezwykle emocjonujący 
mecz. Betard Sparta Wrocław w ubie-
głym roku zdobyła wicemistrzostwo 
Drużynowych Mistrzostw Polski, pod-

czas gdy Włókniarz Częstochowa zna-
lazł się tuż za podium. Wrocławska 
drużyna rozpoczęła sezon 2020 od zwy-
cięstwa z Motorem Lublin, jednak  
w drugiej rundzie przegrała z Fogo Unią 
Leszno. Biało-Zieloni natomiast nie od-
notowali żadnej porażki. Świetnie za-
prezentowali się zarówno w roli 
gospodarza podczas pierwszej rundy,  
w której zmierzyli się GKM-em Grudziądz, 
jak i na wyjeździe w Zielonej Górze. 
Trzonem wrocławskiej ekipy są obecnie 
Maciej Janowski oraz Tai Woffinden.

KUP WIRTUALNY BILET

Stań 
#MuremZaWłókniarzem

Obostrzenia związane z sytuacją epi-
demiologiczną w  kraju nie pozwalają 
na to, aby kibice mogli wypełnić cały 
stadion. To trudna sytuacja zarówno 
dla miłośników czarnego sportu, 
jak i  zawodników, którzy wysoko 
cenią atmosferę, jaką tworzą często-
chowscy kibice podczas rozgrywek. 
Ograniczenia wpływają również na 
działalność klubu, dlatego ważne, 
aby w tym trudnym czasie, wesprzeć 
Biało-Zieloną rodzinę. Teraz każdy 
może stanąć #MuremZaWłóknia-
rzem, kupując wirtualny bilet.

- Kontynuujemy akcję „Wirtualny Bilet”, do 
której pragniemy Państwa zaprosić. Kupno 
wirtualnego biletu to nic innego jak wsparcie 
finansowe dla klubu, dzięki któremu mo-
żemy realizować nasze założenia, walczyć 
o najwyższe cele w sezonie 2020 i już teraz 
móc szkicować plany na sezon 2021. Wirtu-

alne bilety można kupić za pośrednictwem 
naszego oficjalnego sklepu internetowego – 
www.sklep.wlokniarz.com – poinformował 
klub. Bilety dostępne będą w sprzedaży tylko 
do 28.06.2020 do godz. 22:00. Do wyboru są 
trzy warianty: wirtualny bilet normalny 
w  kwocie 7 zł, wirtualny bilet srebrny 
w kwocie 10 zł i wirtualny bilet VIP w kwocie 
30 zł. Produkt jest biletem wirtualnym, ko-
lekcjonerskim i nie uprawnia do wstępu na 
żadne wydarzenie organizowane przez klub, 
o czym należy pamiętać. W zamian za oka-
zane wsparcie, spośród osób, które zakupią 
wirtualny bilet w danej kategorii, po każdym 
meczu zostanie rozlosowana nagroda spe-
cjalna. Ponadto dla posiadaczy wirtualnych 
biletów z każdego meczu, co oznacza 100% 
frekwencji w danej kategorii biletu, klub za-
planował liczne atrakcje, takie jak loso-
wanie limitowanych koszulek, udział 
w  pikniku z  zawodnikami oraz karnety na 
kolejny sezon. - Zapełnijmy wirtualnie nasz 
stadion i  brońmy tytułu najliczniej odwie-
dzanego stadionu w PGE Ekstralidze! - za-
chęca Eltrox Włókniarz Częstochowa.

Kolumnę�opracowała�Paula�Nogajzdj. Włókniarz Częstochowa

Prezes  Klubu  - Michał Świącik
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MZDIT

Inwestycje  
na lokalnych 

drogach
Oprócz inwestycji strategicznych lub 
posiadających kilkumilionowy budżet 
równolegle w naszym mieście reali-
zowany jest szereg zadań w ramach 
bieżącego utrzymania dróg i inwe-
stycji lokalnych. 

W ostatnim czasie zakończyły się prace 
związane z wymianą nawierzchni przy ulicy 
Kukuczki. . Zadanie realizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego kosztowało blisko 
400 tys. zł. Nową nawierzchnię zyskała też 
ulica  Polskiej Organizacji Wojskowej na 
odcinku od ul. Focha do ul. Kopernika, na-
prawiony został także fragment ul.  Boha-
terów Katynia  na Błesznie. Na  
ul. Kucelińskiej ułożono nową na-
wierzchnię, wybudowano chodnik i zjazdy. 
MZDiT przygotowuje się również do bu-
dowy oświetlenia na Skwerze im. Kaliny Ję-
drusik w dzielnicy Tysiąclecie.  KG
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 Diesel 2017,  
automat, krajowy, I-wł., 
serwisowany

137.900 zł

RENAULT CLIO  
- 3 szt.

1.2 E+LPG,  rok prod. 
2017, kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

33.900 zł

MERCEDES GLC QP  
2.0 benzyna, krajowy, 
serwisowany, I-wł. 
F-VAT

168.900 zł

TOYOTA YARIS 
1,5 benzyna,  
rok prod. 2017  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

41.700 zł

VOLVO XC60 2.0 D, 
rok prod. 2016,  
nawigacja, serwisowany, 
F-VAT, 
I-wł.

79.900 zł

VW PASSAT 1,8 benzyna,  
rok prod. 2016  
nawigacja, I-wł., 
serwisowany 

59.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 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 AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  37.900 zł

n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.  39.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.6 benzyna rok prod. 2006  6.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

n CITROEN C3 1.1 benzyna, 2004  5.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

n VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  58.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  27.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009 16.800 -19.900zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, kraj.   29.900 zł

n VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2014, kraj.   55.900 zł

n MAZDA 6 1.8 benzyna, rok prod. 2002 5.900 zł

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

n OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat, 
nawigacja, kraj., I-wł. 79.900 zł

n OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 47.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis 
kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 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 SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006  12.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

n PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008  11.900 zł

n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

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

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

 16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 35.900 złn PEUGEOT 301 1.6 benzyna, rok prod. 2018, kraj.,  
I wł., serwisowany, f-vat

15.900 złn MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008

19.900 złn DACIA SANDERO 1.0 benzyna., rok prod. 2017, 
kraj., serwisowany, I-wł.

2.700 złn FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 22.900 złn CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 15.900 złn OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 6.400 złn VW POLO 1.2 benzyna, rok prod. 2004, kraj.

AUDIO SYSTEM
RADIA I AKCESORIA SAMOCHODOWE

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)

42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30

KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

ul. Poznañska 53
(Lisiniec)

42-200 CZ-WA
TEL. 34/368 05 30

KOM. 601 48 08 48
www.audio-system.com.pl

l Radia samochodowe
l Nawigacje
l CB-Radia
l Antyradary - Yanosik, Coyote
l G³oœniki

l Radia samochodowe
l Nawigacje
l CB-Radia
l Antyradary - Yanosik, Coyote
l G³oœniki

ZA DARMO

Zdezynfekuj swój samochód
Własny samochód to obecnie 
jeden z najbezpieczniejszych 
środków transportu. Oczywi-
ście pod warunkiem, że jest 
wolny od wirusów, bakterii i 
grzybów. Okazja, aby się ich po-
zbyć, będzie w najbliższą sobotę 
(27.06). Na parkingu przed 
Urzędem Miasta Częstochowy 
przeprowadzona zostanie bez-
płatna akcja dezynfekcji 
pojazdów. Przeprowadzi ją we 
współpracy z miastem firma 
Ecco Logic, która zajmuje się 
m.in. dezynfekcją częstochow-
skich karetek, oddziałów szpitala 
miejskiego oraz taboru MPK.

Z dezynfekcji będzie można skorzy-
stać na parkingu przed głównym bu-
dynkiem Urzędu Miasta przy ul. 

Śląskiej 11/13 (wjazd na parking od 
ul. Waszyngtona) w najbliższą sobotę, 
27 czerwca, w godz. 11-14. W przy-
padku dużego zainteresowania akcja 
może potrwać nieco dłużej – tak, aby 
wszyscy kierowcy, którzy pojawią się 
w wyznaczonym miejscu przed 14.00, 
mogli z niej skorzystać. Dezynfekcja 
zostanie przeprowadzona techniką 
zamgławiania. W tym celu wykorzy-
stuje się   zamgławiacz termiczny, 
preparat dezynfekcyjny od Medisept 
(polskiego producenta wysokiej ja-
kości preparatów do dezynfekcji  
i środków utrzymania czystości) oraz 
nośnik mgły M-FOG. Zdaniem specja-
listów metoda ta może być z powo-
dzeniem stosowana do realizacji 
zabiegów dezynfekcyjnych w po-
mieszczeniach zamkniętych, w tym w 
obrębie zamkniętych kabin pojazdów.

Akcję dezynfekcji przeprowadzi 

nieodpłatnie Ecco Logic, przy 
wsparciu organizacyjnym Urzędu 
Miasta. Firma współpracuje z mia-
stem praktycznie od początku epi-
demii koronawirusa. Przeprowadza 
cykliczne akcje dezynfekcji w Miej-
skim Szpitalu Zespolonym, dezynfe-
kuje też karetki Stacji Pogotowia, 
autobusy i tramwaje częstochow-
skiego MPK. Zajmowała się również 
m.in. dezynfekcją miejskich ławek  
w alei Najświętszej Maryi Panny oraz 
przy Promenadzie Niemena.

Przypominamy, ze mimo znacznego 
złagodzenia obostrzeń związanych z 
epidemią, sytuacja w regionie śląskim 
oraz południowych powiatach woj. 
łódzkiego, powinna mobilizować nas 
do dalszego stosowania podstawo-
wych zasad reżimu sanitarnego w kon-
taktach z innymi oraz miejscach 
publicznych.  Katarzyna Gwara
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Co powstaje w naszym mieście?
Promenada Śródmiejska

Na terenie dawnego „Węglobloku” – między aleją Wolności a ul. 
Śląską – powstaje promenada śródmiejska. Niezagospodarowany 
wcześniej teren blisko ścisłego centrum miasta ma stać się miejscem 
sprzyjającym spacerom i rekreacji na powietrzu. W ramach inwestycji 
powstały między innymi zadrzewiona aleja, otoczony ,,zielonym pier-
ścieniem” plac rekreacyjny, a także miejsce spotkań.

Głównym elementem kompozycyjnym promenady śródmiejskiej jest 
aleja dla pieszych, biegnąca na linii wschód-zachód przez cały teren. 
Łączy ona plac wejściowy z placem centralnym, który będzie wielofunk-
cyjnym terenem sportowym z urządzeniami do ćwiczeń typu street wor-
kout. W południowej części placu centralnego będzie przestrzeń  
z miejscami do siedzenia w formie amfiteatru. Promenada będzie oczy-
wiście oświetlona i monitorowana – w ramach miejskiego systemu mo-
nitoringu wizyjnego, a także skanalizowana. Wody opadowe prowadzone 
będą w kierunku terenów zielonych. Najchętniej z nowego miejsca  
z pewnością będą korzystać mieszkańcy pobliskich bloków, którzy byli 
wśród inicjatorów uporządkowania i zagospodarowania tego terenu.

Stary Rynek
Jednym z najważniejszych elementów Starego Rynku będzie szklany 

pawilon (nawet konstrukcja będzie ze szkła, a nie ze stali), który po-
wstanie dla potrzeb Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Poza tym 
wyeksponowana zostanie część podziemna, gdzie zobaczymy to, co do 
tej pory udało się odkryć archeologom – między innymi fundamenty 
dawnego ratusza. To również w tym miejscu znajdzie się część usługowa, 
kawiarnią i toaletami publicznymi. Do tego będzie sporo zieleni, no-
woczesna fontanna, a także miejsce do wypoczynku i rekreacji. 
Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez na terenie Starego Rynku 
pełnić będą schody prowadzące do muzeum. Całość mają dopełnić 
balansujące rzeźby w formie teatru przedstawiające sceny z historii 
miasta. Przy okazji realizacji prac, zmieniło się również oblicze nie-
których okolicznych ulic.

Centra przesiadkowe
Budowa centrów przesiadkowych realizowana jest w obrębie dworców: 

Częstochowa Główna (od ul. Piłsudskiego), Stradom PKP i Raków PKP. 
Oprócz zagospodarowania otoczenia samych dworców, w ramach inwe-
stycji obiekty zostaną połączone siecią dróg rowerowych (ok. 10 km); w 
ich obrębie powstają też komfortowe parkingi dla samochodów i ro-
werów, miejsca „park and ride” i postojowe dla taxi oraz miejsca obsługi 
pasażerskiej dla klientów komunikacji miejskiej. W ramach inwe-
stycji przebudowane zostały wszystkie sieci podziemne oraz infrastruk-
tura dróg i chodników przyległych do budowanych centrów  
(ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, Skwer Junaków, ul. Rejtana).

Całość pochłonie ok. 69 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana przez 
Unię Europejską. Prace zasadnicze mają się wkrótce zakończyć.

Budowa linii tramwajowej
Trwa kompleksowa przebudowa linii tramwajowej w Częstochowie. 

Objęła ona niemal cały fragment (13,8 km) starszej, podstawowej linii 
między pętlą w alei Pokoju na Rakowie, a pętlą przy ul. Fieldorfa-Nila/
alei Wyzwolenia na Północy. Oprócz remontu torowiska i trakcji prace 
obejmują także m.in. budowę lub przebudowę przystanków i peronów, 
przebudowę sterowania i ogrzewania zwrotnic oraz smarownic szyn. 
Przebudowywane są również pętle ,,Fieldorfa” oraz ,,Kiedrzyńska”. 

Warto podkreślić, że modernizacja linii to jedna z dwóch dużych in-
westycji w tramwajową infrastrukturę w Częstochowie. Drugą częścią 
jest zakup 10 nowoczesnych składów tramwajowych za 90 mln zł, de-
dykowanych właśnie przebudowanej linii. Pierwszy z nich dotarł  
w marcu do Częstochowy.

W częstochowską infrastrukturę tramwajową i tabor zostanie inwesto-
wanych blisko 205 mln zł, z czego 144 mln zł stanowi dofinansowanie 
ze środków UE pozyskanych przez miasto na ten cel.

Domator
Przy alei Niepodległości (w miejscu 

dawnego Domatora) powstają dwa 
obiekty handlowe marki Vendo Park 
oraz supermarket spożywczy Lidl  
o całkowitej powierzchni zabudowy 
niemal 9 100 mkw. Zbudowany w tym 
miejscu parking pomieści 160 po-
jazdów. Zainteresowanie inwestycją 
jest ogromne -  firma Trei Real Estate 
Poland podpisała już umowy najmu  
z takimi firmami jak Dealz, Pepco, 
Neonet, Rossman, czy zakładem cu-
kierniczym Michaś oraz sklepem mię-
snym JBB Bałdyga. Całość ma być 
oddana do użytku jesienią tego roku. 

 Katarzyna Gwara
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OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Przyjdź do nas, trwa nabór!

12-29 OSiW zaprasza osoby, które mają 
problemy z  nauką i  nie radzą sobie z  nią 
w  normalnym trybie nauczania. Młodzież, 
która chce uzupełnić wykształcenie ogólne 
i zawodowe. Zgłaszać się mogą ci młodzi lu-
dzie, których rodzina jest w  trudnej sytuacji 
materialnej i życiowej.

Ośrodek współpracuje z  częstochowskimi 
szkołami. W  Zespole Szkół im. Andersa przy  
ul. Targowej 29 młodzież kształci się w zawo-

dach budowlanych, w  zawodzie mechanik sa-
mochodowy, drukarz, introligator, kucharz, 
fryzjer. Natomiast praktyczne przygotowanie 
zawodowe prowadzone będzie pod kierun-
kiem instruktorów praktycznej nauki zawodu 
w   warsztatach produkcyjno-szkoleniowych 
w 12-29 OSiW lub u pracodawców zewnętrz-
nych  na podstawie indywidualnych umów 
o  pracę w  celu przygotowania zawodowego 
zawartych z  młodocianymi pracownikami 
(uczestnikami OHP). Z  tytułu świadczenia 
określonej  pracy każdy pracownik młodociany 
będzie pobierał comiesięczne wynagrodzenie.

- Współpracujemy również z  Zespołem Szkół 
Technicznych i  Ogólnokształcących im. S. Że-
romskiego, gdzie kształcą się fryzjerzy oraz 
z Zespołem Szkół Technicznych im. Jana Pawła 
II. Tu młodzież uczy się zawodów budowlanych 
i  kształci się w  zawodzie ogrodnik – wylicza 
Halina Konefał. - Zapewniamy dla młodzieży 
uczącej się w  Branżowej Szkole Pierwszego 
Stopnia: praktyki, pomoc doradczą oraz wy-
kwalifikowaną kadrę doradczą. 

Ośrodek posiada internat koedukacyjny (wyży-
wienie i  zakwaterowanie jest bezpłatne) oraz 
świetlicę środowiskową z  salą komputerową, 
salą do zajęć plastycznych i salą wykładową.

- Proponujemy dla młodzieży pomoc socjalną, 
wycieczki, kursy, konkursy, prowadzimy koła za-
interesowań. W naszym ośrodku młodzież może 
rozwijać swoje zainteresowania oraz mile spę-
dzać wolny czas – dodaje Halina Konefał.

Masz problemy z nauką,  
przyjdź do nas i zdobądź dobry zawód. 
12-29 Ośrodek Szkolenia i Wychowania 
w Częstochowie prowadzi nabór do klas 
VII i VIII młodzieży w wieku 15-18 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany to przyjdź do nas: 
OSiW ul. Tkacka 5a Częstochowa  
lub zadzwoń: tel. (34) 389 25 88.  


