www.zycieczestochowy.pl

Nr 100 (1209)
Nr ISSN 22 99 4440

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu

Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

PIĄTEK-NIEDZIELA, 28-30 SIERPNIA 2020

Centrum Handlowe Auchan

Fotorelacja
z Wakacyjnego
Biegu
w Poczesnej

Ceny mieszkań
- nie tylko
w Częstochowie

Q s.8-9

Qs.11

Zmieniono przepisy

Firmy skorzystają
ze zwolnienia z opłacania
składek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 września. Skorzysta z nich nawet 800 tys. firm.

Qs.3

Nowe połączenie

Do Mstowa dojedziemy
autobusem MPK

Nauka w czasach pandemii

Nawet 10 tysięcy zł kary
za nieposłanie dziecka
do szkoły
Od pierwszego września uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Minister
edukacji Dariusz Piontkowski zapewnia, że placówki są przygotowane na to, aby - przy
odpowiednich obostrzeniach - powrót ten był bezpieczny. Tymczasem wielu rodziców
- z powodu pandemii - obawia się puścić swoje pociechy na lekcje.
Okazuje się jednak, że jeśli tego nie zrobią, mogą narazić się na dotkliwą karę.
Q ciąg dalszy na stronie 3

MPK

Redukcje

Będą
Co dalej
zwolnienia
z hybrydami?
w budżetówce
Od 1 września, dzięki rozszerzeniu porozumienia między
Częstochową a Mstowem, autobusy MPK linii 30 pojadą
do Mstowa. Obsłużą także inne miejscowości tej gminy –
w sumie zlokalizowano tam 12 przystanków.

Qs.4

Rada Ministrów zdecydowała: wkrótce rozpocznie się
redukcja etatów w budżetówce. Zwolnień można spodziewać się w w rzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, czy Narodowym Funduszu Zdrowia.

Qs.3

W poprzednim numerze informowaliśmy o zawarciu
ugody pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
Częstochowie, która dotyczyła projektu związanego z autobusowymi hybrydami. Nasuwało się jednak pytanie, co stanie się zakupionymi pojazdami.
Miejski przewoźnik postanowił rozwiać wszelkie
wątpliwości.

Qs.13
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Redukcje

Firmy skorzystają ze zwolnienia Będą zwolnienia
w budżetówce
z opłacania składek
Q cd ze str. 1

Q cd ze str. 1
Dzięki nowelizacji firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze
składek i jednocześnie opłaciły
składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, albo posiadały
nadpłatę, która automatycznie zaliczyła im się na poczet składek, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej
obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki
nieopłacone.

Na korzyść przedsiębiorców
- Zaobserwowaliśmy ten problem
już w marcu i w wyniku poprzednich
zmian legislacyjnych za ten miesiąc
zwolnienie przysługuje bez względu
na fakt opłacenia składek albo posiadania nadpłaty. Analiza stosowania prawa w kolejnych miesiącach
wskazała, że konieczne jest wprowadzenie tej zasady również w odniesieniu do kwietnia i maja – mówi
prof. Gertruda Uścińska, prezes
ZUS.
- Natychmiast zaproponowaliśmy
zmianę przepisów. Nasza propozycja została pozytywnie przyjęta.
Dzięki zmianom więcej firm będzie

mogło w pełni skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Zdajemy
sobie sprawę, że na te zmiany czekali niektórzy przedsiębiorcy – dodaje prezes ZUS.
W ramach Tarczy antykryzysowej
ZUS umorzył składki za marzec,
kwiecień i maj dla ok. 2 mln firm na
kwotę ok. 12 mld zł. W praktyce
ochroną objęto 6,5 mln miejsc pracy.
Kwota umorzenia byłaby jeszcze
większa, ale niektóre firmy omyłkowo lub z powodu obaw opłaciły
składki za kwiecień i maj, choć wnioskowały o zwolnienie za te miesiące.
Przedsiębiorcy mogli starać się o
zwrot nadpłaconych składek. Z różnych względów część z nich jednak
tego nie zrobiła.
Kiedy nie trzeba składać wniosku
- W związku ze zmianą przepisów
nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie
sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po
wejściu w życie art. 10 ustawy z dnia
24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o
delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw - informuje
Beata Kopczyńska, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W wyniku nowelizacji nadpłaty na
kontach firm w ZUS zostaną przywrócone. Wnioski o zwrot nadpłaty
będzie można składać dopiero po
tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy
sprawę zwolnienia ze składek. Zakład poinformuje o tym na Platformie Usług Elektronicznych lub
przekaże pismo za pośrednictwem
poczty. ZUS rozpocznie ponowne
rozpatrywanie spraw po 20 września, zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem.

ZUS wysyła informacje
o saldzie
Zakład co roku informuje wszystkich płatników o ich saldzie w ZUS. Dzięki temu mają pełną wiedzę na
temat tego, czy posiadają nadpłatę
albo zadłużenie. Po uruchomieniu
Tarczy antykryzysowej szeroko informował, że płatnicy, którzy złożyli
wniosek o zwolnienie ze składek, a
posiadają nadpłatę w ZUS, powinni
złożyć wniosek o jej zwrot. W przeciwnym razie nadpłata pokryje należności za zwolnione miesiące
- podsumowuje Beata Kopczyńska.

Nauka w czasach pandemii

Nawet 10 tysięcy zł kary za
nieposłanie dziecka do szkoły
Q cd ze str. 1
O całej sytuacji poinformowała
„Rzeczpospolita”. Dziennikarze zapytali Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy rodzic może zatrzymać
dziecko w domu, by przeczekać
pierwsze tygodnie roku szkolnego,
obserwując sytuację epidemiczną
w szkołach z bezpiecznej odległości.
- W odpowiedzi resort informuje, że
rodzic może zostawić dziecko tylko
wtedy, gdy w domu znajduje się
członek rodziny objęty kwarantanną lub jest to uzasadnione chorobami dziecka, w tym objawami
infekcji dróg oddechowych lub choroby przewlekłej – na podstawie
opinii lekarza sprawującego opiekę
zdrowotną nad uczniem z taką chorobą. W sytuacji, gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub
nauki, konsekwencje dla rodzica
wynikają z art. 42 prawa oświatowego i są realizowane w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten
mówi, że w razie nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka
w szkole przez co najmniej pół miesiąca rodzic może zostać ukarany
grzywną do 10 tys. zł. Obowiązek
szkolny dotyczy dzieci od 7. do 18.
roku życia, nie ma więc mowy
o karze za zatrzymanie w domu
przedszkolaka – czytamy w dzienniku. Nakładanie grzywien leży
w gestii samorządów.
Minister edukacji Dariusz Piont-

kowski zapewnia, że placówki są
przygotowane na to, aby - przy odpowiednich obostrzeniach - powrót
do szkół był bezpieczny i rodzice
powinni być spokojni. - Do szkoły
czy przedszkola rodzice mogą posyłać tylko zdrowe dziecko, a więc
gdy nie widać zauważalnych objawów kaszlu, podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu
lub smaku. Te ostatnie objawy, jak
podaje często w swoich informacjach GIS, mogą oznaczać, że
dziecko może być zakażone koronawirusem i wówczas trzeba powiadomić nie tylko lekarza, ale także
państwową inspekcję sanitarną mówił Dariusz Piontkowski. Szef
MEN przypomniał również o przestrzeganiu przez uczniów podstawowych zasad higieny takich jak:
mycie rąk czy dezynfekcja ich po
wejściu do szkoły.
Epidemiolodzy i lekarze są nieco
innego zdania. Podobnie zresztą,
jak Prezydium Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
które zaznacza, że szkoły nie są wystarczająco przygotowane do powrotu uczniów. - Problematyka
dotycząca zapewnienia ochrony
zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych powinna być
traktowana w polityce państwa
priorytetowo, zwłaszcza w okresie
pandemii. Niestety brak jest długofalowej strategii działania ze strony
ministerstwa edukacji. Nierzadko

od prominentnych polityków otrzymujemy sprzeczne komunikaty, np.
w zakresie stosowania środków
ochrony osobistej czy potrzeby
szczepień. Obserwujemy natomiast
próbę przerzucenia wyłącznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach
oświatowych na dyrektorów i samorządy – twierdzą reprezentanci
ZNP. Wystosowali oni specjalne
stanowisko, w którym domagają się
od premiera między innymi wprowadzenia regulacji umożliwiającej
dyrektorowi szkoły/placówki, za
zgodą organu prowadzącego, przesunięcie terminu rozpoczęcia zajęć
w formie stacjonarnej do 14 września, wprowadzenia zapisu uprawniającego dyrektora szkoły do
podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania
pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
automatycznego przechodzenia na
nauczanie zdalne szkół znajdujących się w czerwonych strefach, dostępności do bezpłatnych testów
dla pracowników oświaty, a także
doposażenia szkół i placówek
w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania
reżimu sanitarnego i wyposażenia
pracowników oświaty w sprzęt
ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi
w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi).
Opracowanie: Katarzyna Gwara

- Rząd zobowiązał Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady
Ministrów rozwiązań związanych ze
zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
urzędach obsługujących członków
Rady Ministrów – informuje Centrum Informacyjne Rządu. Dotyczyć
to będzie także m.in. urzędów obsługujących organy administracji
rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych
przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem admini-

stracji rządowej lub wojewodę,
a także np. ZUS, KRUS czy NFZ.
- Działania dotyczące zmniejszenia
zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi
przez
pandemię
COVID-19, które wpływają na
wzrost deficytu budżetu państwa –
dodaje strona rządząca. Zwolnienia
mają rozpocząć się już we wrześniu.
Przy tej okazji przypominamy, że
szybszą możliwość zwalniania
urzędników rząd zapisał w „tarczy
antykryzysowej 2.0”, która weszła w
życie w połowie kwietnia.

Jest decyzja

Huta Częstochowa
prawomocnie
sprzedana
Spółka Sunningwell Steel wygrała
przetarg na sprzedaż będącej w
upadłości ISD Huty Częstochowa.
Spółka ma zapłacić 220 mln zł. W
pierwszym przetargu nie było
chętnych.

Pierwszy przetarg na sprzedaż
przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa odbył się przed częstochowskim sądem w czerwcu. Przy cenie
wywoławczej 250 mln zł netto nie
wpłynęła żadna oferta.
Cena wywoławcza w drugim przetargu została ustalona na 220 mln zł
netto. Przetarg odbył się w Sądzie
Rejonowym 28 lipca. Tylko jedna
firma złożyła ofertę zakupu Huty
Częstochowa. Holding Sunningwell
Steel Polska zaoferował cenę wywoławczą, czyli 220 mln zł. Sąd wybrał tę ofertę. Wbrew zapowiedziom
do sądu nie wpłynęło zażalenie na
wyniki przetargu na sprzedaż majątku huty. Przed rozpoczęciem posiedzenia przetargowego, po
terminie, wpłynęła bowiem oferta
spółki Corween Investments wraz
z wnioskami o rozpoznanie jej
mimo upływu terminu. Sędzia ko-

misarz oddaliła wnioski ze względu
na brak podstawy prawnej (oferta
Corween Investments opiewała na
222 mln zł, została złożona po terminie i nie zapłacono do niej wadium). Spółka Corween wnioskowała
o unieważnienie przetargu z ważnej
przyczyny, którą miało być złożenie
oferty na wyższą kwotę. Syndyk nie
znalazł jednak podstaw do uwzględnienia wniosku Corween Investments. I tak decyzja o tym, że
Sunningwell Steel wygrała przetarg,
jest już prawomocna. Termin transakcji upływa z początkiem października.
■ bea

Zarząd spółki ISD Polska, właściciel Huty Częstochowa, pod
koniec czerwca 2019 r. złożył w
sądzie gospodarczym wniosek
o upadłość. 4 września sąd
ogłosił upadłość likwidacyjną
huty. We wrześniu syndyk wydzierżawił hutę na 12 miesięcy
spółce Sunningwell International Polska. Umowa przewidziała też prawo pierwokupu.

Jest decyzja

Kara dla dziadka, który
wykorzystał wnuczkę
2 lata za kratami spędzi 63-letni
Marek K. z Zawiercia. Mężczyzna
kilkanaście razy doprowadził
swoją wnuczkę do obcowania
płciowego. Taki wyrok wydał sąd
w Częstochowie.
Z wyrokiem nie zgadza się prokuratura, która zarzucała K. m.in. gwałt.
Sąd uznał, że do gwałtu nie doszło i
skazał zboczonego dziadka na dwa
lata więzienia za doprowadzenie
wnuczki do obcowania płciowego i
innych czynności seksualnych. Męż-

czyźnie nie wolno zbliżać się do nastolatki. Sąd uchylił mu także areszt.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Piotr
Wróblewski powiedział, że prokurator będzie składać apelację
od wysokości kary oraz zażalenie
na uchylenie aresztu K.
Śledczy ustalili, że Marek K. wykorzystał seksualnie swoją wnuczkę.
Nastolatka przez kilka miesięcy
mieszkała razem z dziadek. W domu
przebywał również jej ojciec, który
często wyjeżdżał za granicę.
■ bea
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W przypadku zamknięcia placówki

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
do 20 września
- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
będzie obowiązywał do 20 września. Będą mogli go otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku,
gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią koronawirusa - poinformowała minister rodziny Marlena Maląg.

gdy placówka - szkoła, przedszkole,
żłobek będą zamknięte z powodu
epidemii koronawirusa. Dodała, że
zasiłek będzie przysługiwał również
w sytuacjach, kiedy obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie pozwolą, aby dzieci mogły w
uczęszczać w normalnym trybie do
placówki.
Przypomniała, że, tak jak do tej
pory, dodatkowy zasiłek będzie
przysługiwał także ubezpieczonym
rodzicom dzieci do 16 lat, które
mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 lat, które mają orzeczenie
o
znacznym
lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek będą mogli również otrzymać rodzice dzieci, które
mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Maląg zapewniła, że w zależności
od sytuacji epidemicznej w kraju zasiłek może zostać przedłużony.
Zasiłek opiekuńczy – zarówno do-

datkowy z powodu COVID-19, jak i
przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy
dzień, w którym sprawowana jest
opieka, również za dni ustawowo
wolne od pracy.
Obecnie rodzice mogą korzystać z
ogólnych przepisów dotyczących
zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Taki zasiłek
– w przypadku nieprzewidzianego
zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani – przysługuje
ubezpieczonemu rodzicowi dziecka
do lat 8 przez łączny okres 60 dni w
roku (na wszystkie dzieci). Zasiłek
opiekuńczy w wymiarze 60 dni w
roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 lat.

Do Mstowa dojedziemy
autobusem MPK

towych MZDiT (www.mzd.czest.pl)
i Urzędu Gminy Mstów:
(www.mstow.pl).
Bilety do gminy Mstów (która
współfinansuje połączenie) będą
obowiązywały według taryfy miejskiej, dzięki temu ich ceny są bardzo
atrakcyjne. Najbardziej popularne
bilety będą kosztować:

Maląg zwróciła uwagę na to, że
rząd zdaje sobie sprawę z tego, że
sytuacja jest dynamiczna, dlatego jak przekazała - zdecydowano o
wprowadzeniu możliwości otrzymywania dodatkowego zasiłku
opiekuńczego do 20 września. Oczywiście cały czas będziemy sytuację monitorować i w kontakcie z
Ministerstwem Edukacji Narodowej kolejne decyzje będą podejmowane - powiedziała minister.
Zaznaczyła, że dodatkowy zasiłek
opiekuńczy będą mogli otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku,

Nowe połączenie

Od 1 września, dzięki rozszerzeniu
porozumienia między Częstochową a Mstowem, autobusy MPK
linii 30 pojadą do Mstowa. Obsłużą także inne miejscowości tej
gminy – w sumie zlokalizowano
tam 12 przystanków. W zasięgu
autobusów komunikacji miejskiej
znajdzie się 5 tysięcy osób. Za bilety zapłacimy niedużo, bo
według miejskiej taryfy.

Komunikacja miejska obejmie
także cały Jaskrów, Wancerzów i
Siedlec, zapewniając dobry dojazd
do Częstochowy, ale także komunikację między miejscowościami na
terenie gminy Mstów. Jednocześnie
częstochowianki i częstochowianie
zyskają możliwość dojazdu komunikacją miejską do atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie miejsc
jurajskiej gminy.
Autobusy MPK w przeszłości kursowały do Mstowa już od 1958
roku, najpierw w postaci linii nr 16 z
Placu Nowotki (obecnie Daszyńskiego), w 1964 roku przemianowanej na numer „57”, pod którym
kursowały z ulicy Piłsudskiego w
Częstochowie do mstowskiego
rynku do połowy roku 1991. Autobusy MPK wracają więc do Mstowa
po ponad 29 latach przerwy!

Obecna trasa „trzydziestki” ulega
przedłużeniu o 10 km w jedną stronę,
pojawia się na niej 12 nowych przystanków, a w zasięgu wspólnie organizowanego publicznego transportu
zbiorowego znajdzie się blisko 5 tysięcy mieszkańców gminy Mstów,
dotąd pozbawionych tak stabilnego
połączenia komunikacyjnego z miastem (łącznie w całej gminie
mieszka 10,8 tys. osób) Jednocześnie jest to największe przedłużenie linii obsługiwanej przez
MPK w Częstochowie od września
1999 roku, a więc od 21 lat.
Niemal wszystkie kursy zaplanowano do realizacji autobusami
18-metrowymi (przegubowymi), niskopodłogowymi. Autobusy krótkie
pojawiać się będą przede wszystkim
w weekendy oraz na kursach skróconych do Jaskrowa (pętla Jaskrów
Wille). Część autobusów będzie wyposażona w klimatyzację, dostęp do
bezpłatnego internetu bezprzewodowego (wi-fi), ładowarki USB do telefonów oraz biletomat. Na terenie
Mstowa najczęściej będą spotykane
autobusy Mercedes-Benz O530G
Citaro oraz Solaris Urbino 18.
Schematy nowej trasy linii 30 są
dostępne na tablicach ogłoszeń, na
przystankach w gminie Mstów oraz
będą dostępne na stronach interne-

● jednorazowy: normalny 3,60 zł
ulgowy 1,80 zł
● czasowy 45-minutowy:
normalny 4, zł , ulgowy 2, zł
● czasowy 24-godzinny:
normalny 14 zł, ulgowy 7 zł
● 14-dniowy: normalny 60 zł
ulgowy 30 zł,
● 30-dniowy: normalny 100 zł
ulgowy 50 zł,
● 60-dniowy: normalny 186 zł
ulgowy 93 zł

Zmiany w magistracie

Nowy naczelnik
wydziału edukacji

Rafał Piotrowski, dotychczasowy
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, pełni obowiązki naczelnika
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy.

Rafał Piotrowski jest historykiem.
W 2001 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a w roku
2012 r. studia podyplomowe dla
oświatowej kadry kierowniczej. Pracował jako nauczyciel historii, a od
2012 r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.
W tym czasie Zespół Szkół Technicznych angażował się w liczne
przedsięwzięcia upamiętniające
ważne wydarzenia historyczne oraz
projekty edukacyjne. Za działalność
patriotyczną i edukacyjną ZST uhonorowano statuetką „Tym co służą
miastu i ojczyźnie”. W 2015 roku

szkole nadano imię Jana Pawła II.
Rafał Piotrowski otrzymał dwukrotnie nagrodę Śląskiego Kuratora
Oświaty oraz Nagrody Prezydenta
Miasta Częstochowy I, II, III stopnia.
Był też wielokrotnie odznaczany
przez różne środowiska za działalność edukacyjną i patriotyczną.
Do obowiązków naczelnika Wydziału Edukacji należy m.in. organizowanie i kierowanie pracą
Wydziału oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie finansowym i
administracyjnych, dla których organem prowadzącym jest miasto
Częstochowa.
Rafał Piotrowski na stanowisku
naczelnika Wydziału Edukacji zastąpił Grzegorza Papalskiego, który
wrócił do Samorządowego Ośrodka
Doskonalenia, gdzie pracował do
sierpnia 2019 roku. Będzie tam
pełnił obowiązki dyrektora.

Warto dodać, że autobusy MPK
kursujące do Mstowa przez Jaskrów i Wancerzów, tym razem w
samym Mstowie pojadą ulicą Częstochowską aż do pętli przy Przedszkolu w Siedlcu. Jednocześnie linia
nr 26, która przez Mirów i Przeprośną Górkę do Siedlca kursuje od
roku 2015, w dalszym ciągu będzie
wykonywać takie kursy (od poniedziałku do piątku), ale nieco rzadziej, niż do tej pory. W weekendy
Siedlec będzie obsługiwany przez
linię nr 30, jednak w tygodniu do
Siedlca będzie można od września
dojechać dwiema liniami, z dwóch
różnych stron.

Opracowanie: Katarzyna Gwara

aktualności/reklama
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Kopalnia w Zawisnej

Mieszkańcy mówią
dość!
Mieszkańcy Zawisnej stanowczo sprzeciwiają się
funkcjonowaniu kopalni
w ich miejscowości. Twierdzą, że spółka, która realizuje
wydobycie, do tej pory nie
wywiązała się z obowiązków
nałożonych w ramach umowy dzierżawy. - Samochody
ciężarowe, które codziennie
przejeżdżają pod ich oknami,
całkowicie zniszczyły drogę
w naszej miejscowości. Na
dodatek na wielu domach
pojawiły się pęknięcia – mówią. Mieszkańcy wielokrotnie informowali wójta
o swoich problemach. Ten
jednak nie zareagował.

W Zawisnej wydobywany jest
piasek formerski. Zdaniem mieszkańców spółka – firma Sara Plus –
do tej pory nie wywiązała się
z obowiązków nałożonych w ramach umowy dzierżawy. Przedsiębiorca był między innymi
zobowiązany do „zapewnienia dróg
dojazdowych i transportu w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu
osób i mienia i gwarantujący zachowanie praw i interesów osób
trzecich, bez uciążliwości dla ludzi
i środowiska”. - Zobowiązanie to
w praktyce sprowadza się do zapewnienia dróg odpowiednich do
transportu wydobywanego złoża –
twierdzą mieszkańcy. - Ponieważ
złoże jest transportowane kilkunasto i kilkudzięcio tonowymi ciężarówkami, transport taki wymaga
infrastruktury o odpowiedniej wielkości i wytrzymałości, zlokalizowanej w oddaleniu od siedzib
ludzkich. Tymczasem przedsiębiorca od stycznia 2019 r. transportuje wydobyte złoże drogą gminną,

prowadzącą przez wieś Zawisna –
jedyną drogą, jaką ta wieś posiada –
dodają.
W efekcie jest ona
w opłakanym stanie. Jej stan dodatkowo pogarsza realizowana obecnie
budowa kanalizacji, która rozpo-

częta została w lipcu 2019 roku,
a której zakończenia na razie nie
widać. - Ciężarówki transportujące
złoże przejeżdżają bezpośrednio
pod oknami wszystkich mieszkańców. Nawet, jeśli robią to z dozwoloną prędkością, stanowią,
zagrożenie dla innych użytkowników drogi, w tym pieszych, rowerzystów, ludzi starszych oraz dzieci.
Na dodatek przejeżdżając wywołują
drgania, które prowadzą do uszkodzenia budynków. W okresie bezdeszczowym unoszące się pyły, kurz
i spaliny nie pozwalają normalnie
funkcjonować – alarmują. Mieszkańcy wielokrotnie informowali
wójta o swoich problemach. Ten
jednak nie zareagował. Ich sprzeciw
i zdziwienie budzi też uzgodniona
stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego, która wynosi 3,10 zł. plus
podatek VAT za 1 tonę wydobytego
piasku ze złoża. Zdaniem mieszkańców umowa dzierżawy zawarta
24 sierpnia 2017 r. jest bardzo niekorzystna dla nich samych, jak i wy-

5.

jątkowo niekorzystna dla budżetu
gminy. - Dlaczego eksploatacja rozpoczęła się od stycznia 2019 r., a nie
w 2018r. przed wyborami? Przecież
koncesję przyznano już 10 lipca
2018r. - mówią.
Marszałek Województwa Śląskiego – działający jako organ administracji geologicznej – w ubiegłym
roku wezwał przedsiębiorców do
złożenia wyjaśnień w kwestii uciążliwości, o których alarmowali mieszkańcy. Uznał również, że za
wszystkie nieprawidłowości i uciążliwości odpowiada władza lokalna –
czyli wójt gminy Kamienica Polska.
- Oczekujemy zaprzestania wydobycia piasku. Nie chcemy na naszych
drogach wielotonowych samochodów niosących hałas, kurz, zagrożenie
bezpieczeństwa
i niszczenia naszych domów! - podsumowują.
■ Katarzyna Gwara
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wieści z gmin
Rędziny

Konsultacje w sprawie przeznaczenia
budynku po szkole podstawowej
Bogumiłek

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Awanse nauczycieli
Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy zdali egzamin uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły: Olga Dziura, nauczyciel oligofrenopedagogiki w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym im. Jana Brzechwy w
Bogumiłku i Katarzyna Dziura, nauczyciel oligofrenopedagogiki i psychologii w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Jana
Brzechwy w Bogumiłku.
Gratulacje z okazji awansu i życzenia dalszej owocnej pracy złożyli
obecni Członkowie Zarządu Powiatu – wicestarosta Jan Miarzyński
i Adam Morzyk.

Z inicjatywy wójta Pawła Militowskiego odbyło się spotkanie
z udziałem mieszkańców, radnych,
sołtysów i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń w sprawie wykorzystania w przyszłości budynku
szkoły przy ul. Działkowiczów 3
w Rędzinach.

Likwidacja gimnazjów w ramach
reformy oświaty spowodowała,
że zwolniły się klasy w gimnazjum
przy ul. Działkowiczów 20 w Rędzinach. Najpierw, kiedy ostatnie
klasy gimnazjum jeszcze kończyły
swoją edukację, przeniesiono tam
klasy 4-6 z budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Działkowiczów
3 oraz zdecydowano o utworzeniu

Poczesna

Najważniejszymi tematami, które
zostały poruszone podczas spotkania były: bieżące plany związane
z rozwojem gminy Poczesna, przedstawienie możliwości i narzędzi biznesowych oraz nawiązanie nowych
kontaktów na terenie Polski i Czech
dla firm i przedsiębiorców. Wójt
gminy Poczesna - Krzysztof Ujma powitał wszystkich gości oraz
przedstawił prezentację dotyczącą
wybranych inwestycji na terenie

gminy. Prezes Zarządu - Radosław
Rogiewicz wraz z Przewodniczącym
Rady Fundacji ESPA - Norbertem
Palimąka przedstawili korzyści wynikające ze współpracy z Partnerskimi Klubami Biznesu, które:
ułatwiają i pomagają w zawieraniu
nowych biznesowych relacji, skracają dystans pomiędzy firmami.
Ponad 2000 firm może o wiele łatwiej dotrzeć do właściciela przedsiębiorstwa z interesującej nas
branży. W pewnym sensie skracana jest droga dostępu do osób
decyzyjnych. To także możliwość
wykorzystania aplikacji, które
umożliwiają zaoferowanie swych
usług, uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, gdzie w łatwy
sposób można zawierać wstępne

pozostaje otwarty.
Wójt Paweł Militowski postanowił zorganizować konsultacje
społeczne w sprawie przyszłego
przeznaczenia budynku przy
ul. Działkowiczów 3. W tym celu
odbyło się spotkanie z udziałem
mieszkańców, radnych i sołtysów
oraz przedstawicieli lokalnych
stowarzyszeń. Wójtowi zależy,
aby forma zagospodarowania
tego obiektu została wypracowana wspólnie z lokalną społecznością. W ramach konsultacji
mieszkańcy oraz stowarzyszenia
mogą składać w Urzędzie Gminy
Rędziny propozycje wykorzystania budynku. Decyzja o jego
przyszłości zapadnie po przeanalizowaniu wszystkich opcji.

Konopiska

Spotkanie z przedsiębiorcami
W ramach współpracy Partnerskich Klubów Biznesu i Fundacji
ESPA z gminą Poczesna zostało
zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcami.

w tym miejscu klas 7-8. Dzieci z klas
1-3 pozostały w starym obiekcie,
ale było wiadomo, że kiedy
tylko ostatni gimnazjaliści zakończą
edukację na tym poziomie, także
i najmłodsze klasy przeniesione zostaną do nowocześniejszego i większego budynku przy Działkowiczów
20. A to z kolei oznaczało, że dotychczasowa siedziba podstawówki pozostanie wolna.
Już ponad 2 lata temu zainteresowanie tym obiektem wykazywało wojsko oraz Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kątem ewentualnego
wykorzystania na jedną z siedzib
Wojsk Obrony Terytorialnej.
Ostatecznie jednak nic z tego
nie wyszło. Do czego budynek zostanie więc przeznaczony? Temat

Skończyła 101 lat!

kontakty, które zaowocować mogą
umowami.
Był również czas na „Rozmowy
biznesowe”,
podczas
których każda z firm miała możliwość przedstawienia się i
zaprezentowania się oraz nawiązania skutecznych kontaktów biznesowych w Polsce i w Czechach.
Przedsiębiorcy zdobyli wiedzę, w
jaki sposób skutecznie można
zwiększyć sprzedaż swoich produktów lub usług, poznali metody,
które pozwolą zmniejszyć koszty
prowadzonej działalności; otrzymali możliwość zareklamowania
swojej firmy innym przedsiębiorcom, dzięki czemu każda z firm
będzie miała szanse pozyskać nowych kontrahentów.

zdj. UG Konopiska

Kazimiera Marianna Kruk,
mieszkanka miejscowości Wygoda w gminie Konopiska obchodziła 101 urodziny. Dostojna
jubilatka, pomimo sędziwego
wieku, cieszy się dobrą pamięcią i pogodą ducha.
O urodzinach pani Kazimiery pamiętali, nie tylko najbliżsi, ale rów-

nież
przedstawiciele
władz
samorządowych – wójt gminy Konopiska Jerzy Żurek i Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna
Borecka. Seniorka otrzymała pamiątkowe upominki i życzenia długich lat życia w tak dobrym zdrowiu.

Nasza redakcja również
przyłącza się do życzeń.
200 lat w zdrowiu, pani Kazimiero!

Olsztyn

Poczesna

Nowe pomieszczenia dla
przedszkolaków
Od września dwie grupy przedszkolaków będą miały zajęcia w
nowych pomieszczeniach po byłym gimnazjum w Poczesnej.

- W ramach wzmacniania edukacji
przedszkolnej w gminie Poczesna,
dokonano adaptacji pomieszczeń po
byłym gimnazjum w Poczesnej przy
ul.Bankowej. Przeprowadzono generalny remont i wyposażono po-

mieszczenia. Ta adaptacja zapewni
higieniczne i bezpieczne warunki
pobytu dzieci w przedszkolu oraz
zwiększy dostępność miejsc przedszkolnych. Przebudowa oraz
zmiana
sposobu
użytkowania (utworzenie oddziału przedszkolnego) odbywało się w latach
2019-2020 – informuje Urząd
Gminy w Poczesnej.
Na lipcowej XIX Sesji, Rada Gminy
Poczesna podjęła uchwałę w
sprawie przekształcenia Przed-

zdj. UG Poczesna

szkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Dzięki tej decyzji, już od
września przedszkolaki - „zerówka”
i „pięciolatki” - rozpoczną zajęcia w
pomieszczeniach po byłym gimnazjum. Dla 43 dzieci przygotowane
zostały dwa wyposażone pomieszczenia, w których odbywać się będą
zajęcia. Jest też duża sala zabaw
i jadalnia.

Strażacki kurs
Druhowie z ochotniczych straży
pożarnych z terenu gminy Olsztyn
wzięli udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie
„Partnerstwo Północnej Jury”.

Strażacy uczestniczyli w 66 – godzinnym Kursie Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy – „Wiedza na
wagę życia”, który odbywał się w remizie w Choroniu. Celem kursu było
zapoznanie strażaków ochotników
z zasadami KPP i nadanie im tytułu

„Ratownika”. Szkolenie przeprowadzili wykwalifikowani ratownicy
z firmy Centrum Transportu Medycznego E-MED.
Kurs zakończył się egzaminem,
który druhowie złożyli przed Komisją Egzaminacyjną pod przewodnictwem
pani
Konsultant
Wojewódzkiej w dziedzinie Medycyny Ratunkowej dr Jolantą Majer.
Na zakończenie Jerzy Motłoch, Dyrektor Biura PPJ, podziękował
wszystkim za udział i zaangażowanie w szkoleniu oraz wręczył
drobne upominki.
Opracowanie: Katarzyna Gwara

dożynki
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Krajowa Wystawa Rolnicza

Inna niż zwykle
W pierwszy wrześniowy
weekend Częstochowa zawsze zamieniła się w rolniczą stolicę Polski, a czas
mieszkańców i turystów
upływał pod znakiem Krajowej Wystawy Rolniczej
i ogólnopolskich dożynek.
W tym roku będzie jednak
nieco inaczej. Krajowa Wystawa Rolnicza owszem odbędzie się w dniach 4-6
września, ale w innym miejscu niż zwykle. Wystawcy
zaprezentują się w nieco
okrojonym składzie, ale
i tak będziemy mogli degustować wiejskie przysmaki,
śląskie specjały, kupić ludowe rękodzieło i zetknąć się
ze sztuką inspirowaną przez
polską wieś. Nie zabraknie
wystawy drobnego inwentarza i wystawy maszyn rolniczych.

K

rajowa Wystawa Rolnicza
w Częstochowie, towarzysząca ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na
Jasnej Górze, to jedna z największych w kraju imprez wystawienniczo-targowych. Każdego roku
towarzyszy jej znakomita frekwencja. Niestety w tym roku ze
względu na panującą pandemię,
liczba wystawców musiała zostać
zmniejszona. Ich stoiska będą zlokalizowane w innym miejscu niż
dotychczas. Zawsze mogliśmy ich
spotkać w II i III alei NMP oraz alei
Sienkiewicza. - Przygotowania do
organizacji Krajowej Wystawy
Rolniczej rozpoczęliśmy w marcu
– mówi Marek Dziubek, dyrektor
Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie. Gdy został ogłoszony stan epidemii, musieliśmy przygotować
alternatywne rozwiązanie, które
pozwoliłoby nam na to, aby wydarzenie się odbyło. Podjęliśmy rozmowy z Paulinami z Jasnej Góry,
aby zorganizować je na terenie
parkingu zlokalizowanego na tyłach klasztoru i terenach przyległych, oczywiście przestrzegając
wszystkich zaleceń i reguł zapewniających bezpieczeństwo
odwiedzającym, jak i wystawcom
– wyjaśnia. - Jesteśmy w stałym
kontakcie z sanepidem, a także –
z racji tego, że odbędzie się wystawa zwierząt – z lekarzem
weterynarii. Wystawców będzie
około 30%-40% porównując do
ubiegłych edycji – dodaje dyrektor Śląskiego Ośrodka Dora d z t w a
Rolniczego
w Częstochowie.
Wśród wystawców będą oczywiście wiodący producenci maszyn i urządzeń rolniczych,
środków ochrony roślin, materiałów siennych, sadzeniowych,
a także pasz i nawozów. - Trady-

cyjnie będzie można skosztować
regionalnych potraw, a także
przyjrzeć się sztuce ludowej – zachęca Marek Dziubek. Nie zabraknie też atrakcji, które ucieszą
szczególnie dzieci – odbędzie się
wystawa drobnego inwentarza,
a także maszyn rolniczych. - Nowością będzie wystawa zwierząt
hodowlanych. Zobaczymy więc
bydło opasowe, owce i kozy –
zdradza. Poza tym zaplanowano
konferencję naukową, której tematami przewodnimi będzie oczywiście polska wieś oraz bieżąca
polityka rolna. - Dodatkowym elementem będzie koncert w formule
klasycznej, ale prezentujący
utwory patriotyczne. Odbędzie się
on w pobliżu Liceum im. H. Sienkiewicza. W Złotym Potoku odbędzie się natomiast specjalny plener
– tematem przewodnim będą kapliczki wiejskie, które są zanikającym elementem krajobrazu
wiejskiego. Drugi plener – z takim
samym motywem przewodnim kierujemy do młodzieży Liceum
Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Oprócz tego na Jasnej
Górze wystąpi Zespół Pieśni
i Tańca Śląsk – mówi Marek
Dziubek.
Tradycyjnie w niedzielę, 6 września odbędzie się msza święta na
błoniach jasnogórskich. Biorą
w niej udział najwyżsi dostojnicy
państwowi, przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji rolniczych, a także
parlamentarzyści. - Przy tej okazji
przedstawiciele władzy odwiedzają też Krajową Wystawę Rolniczą. Mamy nadzieję, że nie
inaczej będzie i w tym roku – podsumowuje dyrektor Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie.
■ Katarzyna Gwara

Marek Dziubek - Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
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Wakacyjny Bieg Auchan

Centrum Handlowe Auchan

Wakacyjny bieg
w Poczesnej
Pomimo żaru lejącego się z nieba wielu miłośników aktywności fizycznej
wzięło udział w kolejnej edycji Wakacyjnego Biegu Centrum Handlowego
Auchan w Poczesnej. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 5 i 10 kilometrów. Nagrody i upominki czekały nie
tylko na tych najlepszych!

Zainteresowanie imprezą przeszło nasze największe oczekiwania. Nawet żar lejący się z
nieba nie odstraszył biegaczy – wszyscy punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczęli rywalizację.
Na trasie czekały na nich kurtyny wodne. Nad
prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwały odpowiednie służby. Ostatecznie, w biegu
na 5 kilometrów kobiet najlepsza okazała się
Monika Sitek. Na drugim stopniu podium stanęła Kinga Pietras, a na trzecim Martyna Cendrowska. Wśród mężczyzn na tym dystansie

najszybszy był Łukasz Grajcar. Tuż za nim uplasował się Konrad Chrostowski, trzeci był natomiast Artur Sochacki. Bieg na 10 kilometrów
wśród kobiet wygrała Patrycja Talar, drugie
miejsce zajęła Paulina Pilis, a trzecie Amelia
Malina. Wśród panów triumfował Dawid Waloski, tuż za nim był Mateusz Kałuża, a ostatnie
miejsce na podium zajął Dominik Klimek. Na
zwycięzców czekały cenne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe
medale. Na tym jednak nie koniec upominki
czekały nie tylko na tych najlepszych – wielu
biegaczy, bez względu na zajęte miejsce, otrzymało dodatkowe upominki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy
Poczesna, Krzysztof Ujma.
Z tego miejsca jeszcze raz chcemy serdecznie
podziękować i pogratulować wszystkim biegaczom! Cieszymy się, że nawet żar lejący się z
nieba Was nie przestraszył. Dziękujemy za
wspólną zabawę i.... do zobaczenia za rok!
■ Katarzyna Gwara

Wakacyjny Bieg Auchan
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porady prawne

Upadłość konsumencka
– czym jest i kto może z niej
skorzystać?
Jak wskazują statystyki, coraz więcej osób sięga po rozwiązanie, jakim jest upadłość konsumencka.
Dodatkowo 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizujące
Prawo upadłościowe, które mają
uprościć dotychczasowe zasady
ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej. To może jeszcze zwiększyć liczbę składanych wniosków.

Czym jest upadłość
konsumencka?

Agnieszka Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
w ramach tarczy 4.0

Szansa dla zadłużonych
przedsiębiorców
w czasach
epidemii Covid-19
9 czerwca została uchwalona ustawa (tarcza 4.0)
wprowadzająca tzw.
uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne, które
mogą zastosować min.
przedsiębiorcy znajdujący
się w trudnej sytuacji ekonomicznej – już niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością.
Na czym polega
uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne (UPR)
Postępowanie to uruchamia
dłużnik zawierając z doradcą restrukturyzacyjnym (nowy, licencjonowany zawód funkcjonujący
od początku 2016 r.), umowę, na
podstawie której przygotowują
dla wierzycieli propozycje porozumienia dotyczące restrukturyzacji długów przedsiębiorcy (tzw.
układu), przewidujące najczęściej
częściowe umorzenie tych
długów oraz zasady ich dalszej
spłaty w przyszłości. Doradca
pełni w takim postępowaniu
funkcję tzw. nadzorcy układu,
który będzie chciał zawrzeć
dłużnik z wierzycielami.
Po zawarciu umowy z doradcą,
przygotowaniu przez dłużnika
propozycji układowych oraz spisu
wierzytelności, w tym spisu wierzytelności spornych, umieszcza
on ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i
Gospodarczym

o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Postępowanie w przeważającej
części toczy się więc poza sądem,
który występuje dopiero na
ostatnim etapie, kontrolując
układ przyjęty przez wierzycieli.

Zawieszenie i ograniczenie
egzekucji
Najważniejszym skutkiem dokonania takiego ogłoszenia w MSiG
jest zawieszenie prowadzonych
przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych, które mają
być objęte UPR, na czas prowadzenia tego postępowania, a jednocześnie w tym czasie nie można
przeciwko dłużnikowi wszczynać
nowych egzekucji oraz dokonywać zabezpieczeń roszczeń
wierzycieli na jego majątku.
Bardzo ważną kwestią jest fakt,
iż jeśli propozycje układowe dłużnika przewidują pełne zabezpieczenie wierzycieli posiadających
wierzytelności zabezpieczone na
mieniu dłużnika min. hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym
lub zastawem skarbowym, to do
objęcia
tej
wierzytelności
układem nie jest konieczna zgoda
wierzyciela!
Sąd może uchylić skutki takiego
zawieszenia egzekucji, jeśli uzna,
że prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.
Od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG do dnia umorzenia
lub zakończenia postępowania
dłużnik może dokonywać czynności tzw. zwykłego zarządu, czyli
podejmować bieżące, codzienne
czynności związane z prowa-

Hubert Nowak
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy

dzonym przedsiębiorstwem. Na
dokonanie czynności przekraczających ten zakres wymagana będzie zgoda nadzorcy układu.
Szczegóły określone zostaną zapewne w umowie z doradcą, który
będzie pełnił tę funkcję. Zgoda może
zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania.
Czynność przekraczająca zakres
zwykłego zarządu dokonana bez
wymaganej zgody jest nieważna.

Zbieranie głosów oraz
zgromadzenie wierzycieli
Aby zawrzeć układ dłużnik musi
zebrać na piśmie głosy wierzycieli
na specjalnych kartach do głosowania. Niezależnie od tego nadzorca układu może wyznaczyć
termin zgromadzenia wierzycieli
w celu zorganizowania głosowania
nad układem. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na
zgromadzeniu wierzycieli może
zostać przeprowadzone również
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.
Układ jest przyjęty, jeżeli za jego
przyjęciem wypowie się większość
wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających
łącznie co najmniej dwie trzecie
sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Jeśli wierzyciele zagłosują za
układem z dłużnikiem, ostatnią
konieczną czynnością jest zatwierdzenie takiego układu przez sąd.

Dłużnik ma ograniczony czas
Wniosek o zatwierdzenie układu
w sądzie dłużnik będzie musiał
złożyć w ciągu 4 miesięcy od daty
opublikowania obwieszczenia
o
wszczęciu
postępowania
w MSiG. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie zawrze porozumienia
z wierzycielami, ochrona przedsiębiorstwa wygaśnie i dalej będą
mogły być prowadzone wstrzymane w tym czasie postępowania
sądowe oraz egzekucyjne.
W przypadku dokonania przez
dłużnika obwieszczenia w MSiG
w złej wierze, wierzycielowi,
a także osobie trzeciej przysługuje
roszczenie o naprawienie szkody.
■ Rafał Rusek - radca prawny

Upadłość konsumencka (a dokładniej: postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej) to postępowanie,
w wyniku którego osoba niewypłacalna może uzyskać oddłużenie
z całości lub części zadłużenia, którego nie jest w stanie spłacić. Oddłużenie dotyczy jedynie długów,
które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości.
Co bardzo ważne, samo ogłoszenie upadłości przez konsumenta
nie oznacza automatycznego oddłużenia – dopiero przeprowadzenie
kolejnych
etapów
postępowania umożliwia „anulowanie” długów.

Kto może zgłosić wniosek
o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej?
Jak sama nazwa wskazuje, jest to
postępowanie skierowane do osób
fizycznych, które nie są przedsiębiorcami – nie prowadzą działalności gospodarczej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej w stosunku do
osoby, która była przedsiębiorcą,
może zawnioskować także jej wierzyciel, ale jedynie w okresie roku
od dnia zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej przez
dłużnika.
Podstawową przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność, czyli
utrata zdolności do wykonywania
swoich wymagalnych zobowiązań
pieniężnych.
Bardzo ważną zmianę wprowadzają nowe przepisy, gdyż aktualnie po złożeniu wniosku, sąd
zbada jedynie czy wnioskodawca
jest osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej i czy jest
niewypłacalny – na etapie złożenia
wniosku sąd nie bada już, czy
wnioskodawca doprowadził do
swojej niewypłacalności w sposób
umyślny lub przez rażące niedbalstwo (wcześniej była to przesłanka,
która
utrudniała
ogłoszenie upadłości).

Gdzie składamy wniosek
o ogłoszenie upadłości i jakie
dane musi zawierać?
Wniosek o ogłoszenie upadłości
składamy do sądu właściwego ze
względu na nasze miejsce zamieszkania.
Oprócz podstawowych danych takich jak imię, nazwisko czy adres, we
wniosku musimy m.in. wskazać, co
wchodzi w skład naszego majątku, informację o osiąganych przychodach,
a także dokładny spis wierzycieli, wysokości wierzytelności każdego z nich
oraz terminów ich zapłaty.
Warto zwrócić uwagę, iż wniosek
można złożyć także w przypadku, gdy
posiadamy tylko jednego wierzyciela.

Co dzieje się po ogłoszeniu
upadłości przez sąd?
Z momentem ogłoszenia przez sąd
upadłości zaczyna się faktyczne postępowanie upadłościowe.
W pierwszej kolejności syndyk likwiduje majątek osoby ogłaszającej
upadłość, co oznacza, iż sprzedaje
jego poszczególne części w celu zaspokojenia wierzycieli. W tym
miejscu warto zwrócić uwagę na
jedną rzecz, o której wiele osób zapomina składając wniosek – osoba
ogłaszająca upadłość traci formalnie
możliwość zarządzania swoim majątkiem, a nawet wynagrodzeniem
za pracę – zarząd nim obejmuje
ustanowiony w sprawie syndyk,
czyli właśnie osoba zarządzająca
majątkiem upadłego.
Po likwidacji majątku oraz weryfikacji zgłoszonych wierzytelności
syndyk ustali w jakich proporcjach
wierzyciele zostaną zaspokojeni
z majątku upadłego.
W ostatniej fazie postępowania to
sąd dochodzi do głosu – w ramach
swoich kompetencji może umorzyć
zobowiązania upadłego:
1. ustalając plan spłaty (maksymalnie na 36 miesięcy, chyba że
upadły doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa - wówczas
plan spłaty zostanie wyznaczony
na okres od 36 do 84 miesięcy)
i jaką miesięcznie sumę upadły
będzie przeznaczał na poczet
wierzycieli,
2. bez ustalania planu spłaty (jeżeli
upadły np. ze względu na chorobę
jest trwale niezdolny do wykonywania jakichkolwiek spłat),
3. warunkowo, bez ustalania planu
spłaty (jeżeli niezdolność do dokonywania spłat nie ma charakteru trwałego).
Po wykonaniu planu spłaty (lub
w przypadku gdy sąd go nie ustalił)
upadły może cieszyć się oddłużeniem
i rozpocząć nowe życie bez długów.
■ Hubert Nowak - aplikant radcowski

w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Niniejsze sprostowanie dotyczy artykułu, który ukazał się w wydaniu „Życia
Częstochowy” nr 94 (1203), 14-16 sierpnia 2020 r.
W artykule „Poczta Polska ściąga zaległy abonament RTV” następujące informacje (twierdzenia) wymagają sprostowania:
1. przedstawione w artykule stawki za używanie odbiornik radiofonicznego i telewizyjnego zostały wskazane w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r.
o opłatach abonamentowych;
2. zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca
2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż
jeden miesiąc w 2020 r., aktualna stawka za 1 miesiąc używania odbiornika radiofonicznego wynosi 7,00 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas
opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł); opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł (jeżeli abonent każdego
miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł).

informator życia
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Ceny mieszkań
- nie tylko
w Częstochowie
Nowe mieszkania w Częstochowie powstają głównie w
dzielnicach Błeszno, Parkitka,
Lisiniec, Północ, Raków czy
Śródmieście. Największym zainteresowaniem cieszą się
apartamenty w północno-zachodniej części miasta. Tu
działają deweloperzy.
Oferowane przez deweloperów
mieszkania cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem. Sprzedają się kawalerki, dwupokojowe i trzypokojowe
mieszkania. Inwestycje deweloperskie wyprzedawane są na początkowych etapach budowy.
Ceny lokali na rynku pierwotnym w
Częstochowie kształtują się różnie w
zależności od lokalizacji, metrażu, stanu technicznego budynku i standardu
w jakim został wybudowany i wykończony. Szczególnie atrakcyjność poszczególnych obszarów inwestycyjnych ma wpływ na cenę – najbardziej

popularnym rejonem w Częstochowie
jest Północ, uważana za jedną z najlepszych dzielnic mieszkalnych. Średnia cena za mkw. mieszkania w tym
miejscu wynosi ponad 5 tys. zł za m
kw, tymczasem na ul. Bardowskiego
(Ostatni Grosz) 4.400 zł za m kw.
Za metr kwadratowy mieszkania przy
ul. Złotej na Zawodziu zapłacimy 4,5
tys. zł. Tyle samo przy ul. Prusa na Rakowie. W nowym mieszkaniu na Parkitce metr kwadratowy kosztuje
5,6 tys. zł, na Lisińcu ok. 5,5 tys.zł.
W ostatnim czasie deweloperzy budują również tzw. MDM-y, czyli czteromieszkaniowe jednopiętrowe bloki.
Cena takiego mieszkania to ok. 5 tys.
zł za m kw. MDM-y powstają w różnych dzielnicach: na Stradomiu, Grabówce, Lisińcu.
Na rynku wtórnym dobrze sprzedają
się 2-3 pokojowe mieszkania, o powierzchni 50-60 m kw. Wśród najpopularniejszych z poszukiwanych dzielnic są Wrzosowiak i Północ.
Jak podaje GUS, w lipcu 2020 r. ogółem oddano w Polsce do użytkowania
ponad 21,7 tys. mieszkań, co było wynikiem o 28,7 proc. lepszym niż przed
rokiem. Sami deweloperzy mieszka-

niowi oddali do użytku 76 714 lokali,
czyli o 10,9 proc. więcej niż w lipcu
2019 r.
Na rynku pierwotnym najbardziej
podrożały lokale w Opolu (o 20,9
proc.), zaś najmniej – mieszkania w
Lublinie ( o 2,5 proc.). Jedynie w Gdyni
ceny na rynku pierwotnym spadły o
2,5 proc.
Najdroższy obecnie i najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej znajduje się w Warszawie przy ul. Złotej
44. Ma 192 metrów wysokości. Oferuje ponad 70 tys. mkw. powierzchni.
Wewnątrz, na 54 piętrach, znajduje
się 287 ekskluzywnych apartamentów. Mieszkańcy mają do dyspozycji
25-metrowy basen, w pełni wyposażoną siłownia, gabinety masażu, saunę fińska i łaźnię parową. Na piętrze
rekreacyjnym znajduje się również kino z symulatorem do gry w golfa oraz
400- metrowy taras z dostępnym
przez cały rok jacuzzi. Tutaj metr kw
kosztuje od 30 tys. zł w górę.
bea
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MPK

Co dalej z hybrydami?
Q cd. ze str. 1
Przypomnijmy, w ramach programu
“Gazela”, którego celem była modernizacja miejskiego taboru oraz uzyskanie
wymiernych ekologicznych efektów w
systemie komunikacji miejskiej – MPK
otrzymało od Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska niemal 66 milionów
złotych na zakup 40 autobusów hybrydowych o napędzie gazowo-elektrycznym.
Przetarg wygrała firma Lider Trading Sp.
z o.o. z Warszawy, producent autobusów
marki Solbus. Zakup autobusów z napędem gazowo-elektrycznym był projektem pionierskim w skali kraju.

Pojazdami długo się jednak nie nacieszyliśmy – w jednym z nich doszło do usterki,
autobus spłonął. W efekcie wszystkie hybrydy zostały wycofane z eksploatacji.
Ich naprawienie w ramach gwarancji nie
było możliwe, bo firma, która je wyprodukowała, upadła. MPK chcąc uniknąć
zwracania dotacji prowadziło negocjacje
z NFOŚiGW. Ostatecznie doszło do porozumienia. - Podpisany przez zarządy
obu podmiotów dokument dotyczy
otrzymania i zachowania efektu ekologicznego i rzeczowego w ramach projektu Gazela – mówi Maciej Hasik,
rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.
W myśl porozumienia do końca 2021

roku MPK w Częstochowie musi uzupełnić swój tabor o 15 autobusów elektrycznych (w wyniku przetargu w tym
przedmiocie został wyłoniony już producent i dostawca zamówienia). Z kolei do
końca 2023 roku miejski przewoźnik we
współpracy z firmami partnerskimi zmodyfikuje autobusy hybrydowe zakupione
przed kilkoma laty w ramach programu
Gazela w taki sposób, by mogły komfortowo i bezpiecznie wozić pasażerów.
Przypomnijmy, że jedna z hybryd przeszła już modyfikację, która jest efektem
współpracy MPK z firmą Autosan z Sanoka. Analogiczne działania mają objąć
łącznie przynajmniej 25 autobusów hybrydowych. - W przypadku braku technicznych możliwości uruchomienia
określonej liczby hybryd, za każdą sztukę,
która nie zostanie przywrócona do ruchu,
MPK ma obowiązek do końca 2034 roku
zakupić inny autobus ekologiczny, yleby
nie był napędzany silnikiem diesla, czyli
dopuszczalne są napędy np. CNG, elektryczny, wodorowy, hybrydowy itp.
Liczba zakupionych autobusów ma być
adekwatna do liczby hybryd, których nie
uda się dostatecznie zmodyfikować (powyżej obowiązkowej liczby 25 sztuk) –
podsumowuje Maciej Hasik.
Dzięki ugodzie i spełnieniu jej warunków, MPK w Częstochowie ostatecznie nie będzie zobowiązane do
zwrotu całości ani nawet części dotacji ze
środków UE, które zostały przyznane w
ramach programu Gazela.

Młodzi
(nie)bezpieczni
na drodze
Do większości wypadków drogowych dochodzi
z winy kierowców samochodów osobowych.
Jedną z przyczyn tragicznych zdarzeń jest nadmierna prędkość. Z policyjnych statystyk wynika, że niestety najczęściej przekraczają ją osoby w wieku 18-24 lat.

- Wysoki odsetek wypadków z udziałem młodych kierowców często ma związek z brakiem doświadczenia, stylem życia oraz skłonnością do
podejmowania ryzykownych zachowań,
zwłaszcza przez młodych mężczyzn. Ich decyzje
niejednokrotnie spowodowane są błędną oceną
sytuacji oraz nieumiejętnością identyfikacji zagrożeń – zaznaczają policjanci.
Wielu groźnych zdarzeń na drogach można byłoby uniknąć, gdyby kierujący - niezależnie od
wieku - częściej myśleli o potencjalnych skutkach
ryzykownej jazdy. - Przede wszystkim powinni
pamiętać, że wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania, a jednocześnie
skraca czas niezbędny na odpowiednią reakcję w
sytuacji zagrożenia – podsumowują.
Policjanci apelują do kierujących, a szczególnie
do młodych kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym:
• stosowanie się do ograniczeń prędkości,
• korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa,
• zachowanie szczególnej ostrożności zbliżając się do przejść dla pieszych, zmniejszaniu
prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych,
• obserwowanie drogi i jej otoczenie.

■ Katarzyna Gwara

MERCEDES GLC 220
2.2 Diesel 2019, krajowy,
I-wł., serwisowany,
f-ra vat 23%
160.600 zł
TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 zł
TOYOTA AVENSIS
2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,
I - wł. F-VAT 23%,
serwisowany
59.900 zł
MERCEDES GLC COUPE
2.0 benzyna, krajowy, serwisowany, I-wł.
F-VAT
158.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel
rok prod. 2018 , kraj.,
I-wł., serwisowany,
f-vat 23%
63.900 zł
TOYOTA YARIS 1,5 benzyna,
rok prod. 2017
kraj., I – wł., serwis,
F-VAT
41.700 zł
FORD FOCUS 1.6 benzyna +
LPG, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł.,
serwisowany, f-VAT 23%
37.900 zł
SEAT LEON
1.2 E, rok prod. 2017, kraj.,
I-wł., serwisowany
F-VAT
37.900 zł
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■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 28 sierpnia 2020 r.
8.900 zł

n AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003
n AUDI A3 2.0 D, rok prod. 2004r.

 11.500 zł

n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 44.900 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,
automat, skóra, navi, czujniki

 76.000 zł - 99.000 zł

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

 22.900 zł

n DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł.

2.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017

36.500 zł

n FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000
n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

2.700 zł
 29.900 zł

n PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008

 11.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 diesel, rok prod. 2012, krajowy

16.900 zł
 14.900 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
n RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,
n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010

15.900 zł
 29.900 zł
 19.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006
n SEAT TOLEDO 1.2 benz., rok prod. 2016, kraj., I-wł.
f-vat 23%, serwisowany
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010

 14.900 zł

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

 33.900 zł

n TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

 7.900 zł
 7.900 zł
 59.900 zł

29.900 zł
20.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

 21.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 16.900 zł

n VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.
n VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja

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

 35.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
n MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004

 23.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014

 7.400 zł

n NISSAN NOTE 1.4 E, rok prod. 2008r., kraj.

 10.400 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany,
58.900 zł
faktura VAT
 6.900 zł
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
16.800 -19.900zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009
n VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010
 17.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
 46.900 zł
n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat
6.900 zł

n NISSAN QUASQAI 1.6 E benz., rok prod. 2018, kraj., I-wł.
f-vat 23%, serwisowany

 29.900 zł

79.900 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

 12.800 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008

 19.900 zł

 17.900 zł
 36.000 zł netto
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ogłoszenia

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
Koniecpol, 26.08.2020r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym,
którego przedmiotem jest remont Wewnętrznej Linii Zasilającej (WLZ) instalacji elektrycznej w pionie
budynków zlokalizowanych w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej nr 27 i ulicy Robotniczej nr 29.
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.09.2020 roku do godziny 14:00.
Warunki przetargu i informacja dla oferenta oraz obowiązki oferenta określone są w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące przetargu dostępne są w administracji i na tablicy
informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu
– adres korespondencyjny: 42 - 230 Koniecpol ul. Robotnicza 28/12 lub pod
numerem telefonu (34) 355-12-31 w godzinach od 7:00 do 15:00.
Zarząd Spółdzielni

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny na
działalność. Tel. 606 875 401

Q Dom w szeregowej zabudowie :

Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

Q Mieszkanie - Częstochowa

(dzielnica: Północ) cena: 312
000,00 pln powierzchnia: 61,00
m² ; tel. 502583667

Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w
centrum Częstochowy.
Tel. 662 014 102

Q Mieszkanie - Częstochowa

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ
Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL
- zadbany z dokumentami np.
Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus ,
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , OSA i inne ciekawe
tel. 608 097 274

Q KUPIĘ motocykl , motorower z

PRL-u kompletny np. WSK , WFM ,
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka ,
wierchowina , Jawa i inne
tel. 608 097 274

Q KUPIĘ samochód , motocykl ,

motorower
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych
zapomniany , zastały w garażu nr
tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)
cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

Q Działka budowlana o pow. 2087 m2,

wszystkie media: woda, gaz,
prąd w skrzynce energetycznej
z przydziałem mocy na 25 A,
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Q WYNAJMĘ działkę pod działal-

ność gospodarczą, 1 zł za metr
kwadratowy, na terenie Częstochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, cena
1000 zł - tel. 503 002 462

Q Wynajmę działający od 30 lat

sklep monopolowo-spożywczy
24h na ul. Garibaldiego. Częstochowa, tel. 531 186 403

Q Wynajmę m3 50m2, i piętro

umeblowane, gotowe na zamieszkanie, najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 41,
tel. 602 307 570

Q Wynajmę pawilon piętrowy 85
m2 z użytkową piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373,
667 860 288

(dzielnica: Parkitka) cena: 269
500,00 pln powierzchnia: 49,00
m², stan developerski;
tel. 502583667

Q Pensjonat w cz-wie pod działal-

ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m,
szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M,

szer. 40–45 M w Częstochowie, ul.
Juranda 40/44. Tel. 887 627 682

Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka
lelowska / gmina żarki, cena: 30
000 - do negocjacji, tel. 508 719
237 Lub 506 797 760

Q Działka budowlana - Częstochowa (dzielnica: Raków)
cena: 310 000,00 pln
powierzchnia: 3 104,00 m²;
tel. 502583667

Q Działki budowlane w centrum
Miedźna. Tel. 601 412 688

Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum (możliwość wynajęcia),
tel. 602 307 570

KUPIĘ

Q Futrówka skóra (świnia)

Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią

Q Kask ochronny - b.dobry

na I lub II piętrze w centrum lub
śródmieściu Częstochowy.
Tel. 413 880 040

SPRZEDAM
Q Antena do tv z przyłączem
( kpl do zamontowania ),
tel. 34 362 94 27

Q Antyki – francuski komplet z

tel. 790 819 855

- tel. 697 272 102

Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
- tel. 697 272 102

Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,
tel. 34 362 94 27

Q Kopierkę laserową HP 1010
- tel. 697 272 102

Q Kuchnia gazowo- elektryczna
tel. 721 390 993

1896 r.: Biblioteczka + komoda z
marmurowym blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56

Q Lodówka mastercook duża, bia-

ogrodu, worek 20 kg/16 zł - Częstochowa, tel. 508 747 290

Q Lustro łazienkowe – o wym.

Q Białe kamienie - ozdobne, do

Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-

biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt.
Tel. 798-258-531

Q Część do chevroleta captive.

Q Zatrudnię wykwalifikowaną
kucharkę z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością gotowania różnorodnych
diet. Mile widziane referencje.
Kontakt w godz. 10.00-16.00.
Tel. 783 783 387

Czujnik stopu. Nowy. Made in
USA. Tel. 501 779 441

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

Q Drzwi harmonijkowe – używaną
w b. dobrym stanie, o wym. 170 X
75 cm. Tel. 501 109 822

Q Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm - tel. 697 272 102

ła. Tel. 721 390 993

Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm,
sprawna, cena: 190 zł.
Tel. 798 - 649 - 665

70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

Q Maszyna dziewiarska firmy
boschtel. 34 362 94 27

Q Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

Q Meble w dobrym stanie - szafa,

regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop - Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290

Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

Q Pralka whirlpool ładowana od
góry. Tel. 721 390 993

Q Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

Q Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855

Q Radio+cd+magnetofon, mp3,

RDS, AUX, MICTRO COMPONENT
SYSTEM typ UX-G3, 2x25W tel.
697 272 102

sport
Finał Srebrnego Kasku

PIĄTEK-NIEDZIELA 28-30 SIERPNIA 2020

15.

Raków Częstochowa

Brązowy medal Dlaczego klub nie promuje miasta?
dla Miśkowiaka
W minioną środę 26 sierpnia rozgrywany był w
Gdańsku finał Srebrnego Kasku, w którym startowała reprezentacja Eltrox Włókniarza Częstochowa – Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki. Zajęli
oni kolejno trzecie i jedenaste miejsce.
W rozgrywkach świetnie zaprezentował się Jakub Miśkowiak,
który zdobył 13+2 punkty i ostatecznie zdobył brązowy medal.
Startował on w biegu barażowym o srebro, jednak musiał uznać
dobrą dyspozycję Wiktora Trofimowa jr. Zawodnik Motoru Lublin
w tym pojedynku był górą. Mateusz Świdnicki wywalczył natomiast 5 punktów i zawody ukończył na 11 miejscu. Zwycięzcą
Srebrnego Kasku został Dominik Kubera z Fogo Unii Leszno.

III Puchar Śląska

Siatkówka
plażowa Kobiet
i Mężczyzn
III Puchar Śląska w Siatkówce Plażowej Kobiet
i Mężczyzn został rozegrany w dniach 22 i 23
sierpnia na boiskach przy Galerii Jurajskiej.
Pierwszego dnia turnieju o randze ogólnopolskiej rywalizowały zawodniczki, z kolei drugiego dnia w sportowych zmaganiach wzięli
udział mężczyźni.
W zawodach wzięło udział 8 par kobiecych i 12 duetów męskich. Zawodnicy, którzy pojawili się na boiskach do siatkówki plażowej przy Galerii Jurajskiej to zawodnicy, którzy w tym sezonie
zdobyli najwięcej punktów w turniejach rozgrywanych na terenie
województwa śląskiego w tejże dyscyplinie. Podczas oficjalnego
otwarcia imprezy obecny był prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot oraz radny Dariusz Kapinos. Nie zabrakło również prezesa KU AZS Politechniki
Częstochowskiej Adama Stępniaka. Galerię Jurajską reprezentował Marcin Burda.
W sobotę pogoda dała zawodniczkom w kość, bowiem temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Mimo tak trudnych warunków, na świetnie przygotowanym obiekcie udało się rozegrać
w sumie 36 spotkań w ciągu dwóch dni. Sobotnie zmagania zwyciężyły częstochowianki – Aleksandra Smykla oraz Karolina
Wróbel. Pierwsza z nich została uznana ponadto najbardziej wartościową zawodniczką turnieju żeńskiego (MVP). Zmagania mężczyzn były dłuższe, ze względu na większą ilość par, biorących
udział w tej kategorii. Pogoda jednak okazała się łaskawsza i nie
było już tak gorąco, jak dzień wcześniej. W meczu o najwyższe
miejsce na podium walczyły pary Aleksander Niczke/Oskar
Herman – Piotr Piwowarczyk/Jędrzej Lach. Walka była emocjonująca i zacięta. Doszło do tie-breaka, w którym lepszą parą okazali się Aleksander Niczke i Oskar Herman - absolwenci Centralnej
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Oskar
Herman został wyróżniony jako MVP turnieju mężczyzn. Wręczenia nagród dokonali częstochowski poseł Zdzisław Wolski,
Adam Stępniak oraz Marcin Dobrzański – sędzia główny III Pucharu Śląska. Jak zapewnia Urząd Miasta Częstochowy, cała impreza przebiegła z zachowaniem związanych z pandemią zasad
bezpieczeństwa, a jednocześnie w oparciu o standardy AZS-u
– czyli Atmosfera Zabawa Sport.

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 533 302 888

Zastanawiacie się, dlaczego
logotyp miasta Częstochowy
nie pojawił się na naszych koszulkach? - takie pytanie zadał klub Raków Częstochowa
w mediach społecznościowych i od razu wyjaśnił, że
odpowiedź kibice znajdą
w piśmie prezesa Wojciecha
Cygana. Zwrócił się on do
magistratu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie miasta na 2020 rok i powrót do
pierwszej zadeklarowanej
kwoty, która miała zostać
przeznaczona na promocję
poprzez sport, a uściślając –
piłkę nożną.

Raków Częstochowa niebawem rozpocznie ekstraklasowe rozgrywki i zawalczy o Puchar Polski.
W
nadchodzącym
sezonie
2020/2021 klub obchodzić będzie
100-lecia swojego istnienia. To wyjątkowy czas dla Rakowa, który jak podkreśla prezes klubu, jest marką
nieodłącznie kojarzoną z Częstochową i podmiotem, który stale się
rozwijając i odnosząc sukcesy spor-

towe w ostatnich latach aktywnie promuje miasto w przestrzeni publicznej.
- Właśnie w tym czasie pragniemy
zwrócić uwagę, iż ambitne plany sportowe związane m.in. z tą ważną rocznicą nie mogą zostać zrealizowane,
czego przyczynę mogą stanowić m.in.
decyzje Pana prezydenta i Rady Miasta
z 29 czerwca br. - wyjaśnia prezes Wojciech Cygan. Nawiązał on do XXXI
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, podczas której zapadła decyzja o zmniejszeniu środków na promocję miasta
poprzez piłkę nożną o kwotę 1 090
000 zł. Stracił wtedy również klub żużlowy Włókniarz Częstochowa.
W przypadku Rakowa argumentowano, że środki te stanowić będą zabezpieczenie ewentualnych wyższych
kosztów związanych z modernizacją
obiektu MSP „Raków”. - Jak wiemy, argumentacja ta straciła już na aktualności, gdyż ostatecznie miasto
Częstochowa zawarło umowę na wykonanie przebudowy w kwocie pierwotnie zabezpieczonej w Budżecie
Miasta Częstochowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – zaznacza
zarząd, który zapewnia jednocześnie,
że klub zdaje sobie sprawę z trudnej
sytuacji finansowej miasta. - Wiemy, że
środki na promocję w tym roku – mimo
awansu drużyny do rozgrywek Ekstraklasy oraz bardzo dobrych występów
w Pucharze Polski w 2019 roku – zostały zmniejszone w stosunku do roku
ubiegłego i z tym faktem pogodziliśmy
się już pod koniec ubiegłego roku przy
pracach nad Budżetem Miasta Często-

Skra Częstochowa

Klub zyskuje
sponsora głównego
Na koszulkach zawodników Skry
Częstochowa od wielu miesięcy
dostrzec można było znak zapytania – teraz znika on, bowiem
klub zyskał nowego sponsora
głównego. Jest nim firma Optolith, która postanowiła wesprzeć
Skrę finansowo i od najbliższego
sezonu logo właśnie tej firmy będzie widoczne na koszulkach zawodników i zawodniczek.

Umowa pomiędzy firmą Optolith,
a prezesem klubu Arturem Szymczykiem została podpisana w minioną
środę 26 sierpnia. – Dostrzegliśmy
ten znak zapytania i po zgłębieniu tematu postanowiliśmy się zaangażować w Skrę. Pomożemy klubowi
w większym zakresie, aby mogła
dalej kontynuować swoją działalność – zapewnił na konferencji prasowej Andrzej Grenda, prezes
zarządu firmy Optolith. – Mamy dzi-

chowy na rok 2020. Tym bardziej decyzja z czerwca br. była dla nas dużym
zaskoczeniem. Co więcej, sam termin
jej podjęcia stanowił dodatkową dolegliwość, gdyż zmniejszenie dotyczy
środków, których pozyskanie zakładaliśmy wcześniej, planując budżet i wydatki klubu na jubileuszowy sezon
2020/2021 – po tym wyjaśnieniu
prezes Wojciech Cygan zwrócił się
z prośbą o dokonanie zmian w budżecie miasta na rok 2020 i powrót do
pierwotnie planowanej dotacji z tytułu
promocji miasta poprzez piłkę nożną,
a także jak najszybsze rozpisanie przetargu w tym zakresie. - Działania takie
z jednej strony pozwolą na sprawne realizowanie założeń sportowych i organizacyjnych klubu, także tych
związanych z obchodami 100-lecia Rakowa, a z drugiej strony stanowić będą
jasną deklarację, że miasto Częstochowa wspiera rozwój piłki nożnej, docenia ostatnie sukcesy Rakowa, a co
najważniejsze konsekwentnie wywiązuje się ze swoich deklaracji, które
wprost wskazywały, iż w przypadku
wyboru tańszej oferty w postępowaniu dotyczącym modernizacji MSP
„Raków” zabezpieczona nadwyżka zostanie zwrócona do puli związanej
z promocją Częstochowy poprzez
sport (piłka nożna) – przedstawił swoje
argumenty prezes Wojciech Cygan
w ostatniej części pisma skierowanego
do magistratu.

siaj piękny dzień dla Skry Częstochowa, bo udało nam się dojść do
porozumienia z firmą Optolith,
która w Częstochowie działa już od
ponad 10 lat. Zauważyła ona znak
zapytania, który widniał na koszulkach naszych piłkarzy. Firma postanowiła wesprzeć nas finansowo
i zostać sponsorem głównym zarówno naszej męskiej jak i żeńskiej
drużyny. Mam nadzieję, że pomoże
nam to również w rozmowach z innymi firmami, które także zobaczą potencjał marketingowy i sportowy
w drużynie Skry. Powinniśmy doceniać firmy, które chcą pomagać naszym lokalnym drużynom – powiedział
prezes Skry Artur Szymczyk. Firma
Optolith specjalizuje się w produkcji
materiałów i chemii budowlanej,
a także renowacjach zabytków.
Działa ona na terenie Częstochowy
od 2004 roku. – W miarę naszych
możliwości zawsze staraliśmy się
wspierać działania częstochowskich
drużyn. Nie chcemy jedynie korzystać z Częstochowy, ale również
dzielić się częścią naszego sukcesu.
Dostrzegliśmy ten znak zapytania
i po zgłębieniu tematu postanowiliśmy się zaangażować w Skrę. Pomożemy klubowi w większym
zakresie, aby mogła dalej kontynuować swoją działalność. Biorąc pod
uwagę zasługi klubu przez blisko
100 lat swojej działalności należy to
docenić – dodaje prezes firmy Andrzej Grenda.
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