
19 września wchodzi w życie nowelizacja 
prawa budowlanego. Nowe rozwiązania 
dotyczą projektów budowlanych, pozwoleń 
na budowę i na użytkowanie, istotnego 
odstąpienia od projektu budowlanego, 
a także procesu legalizacji samowoli 
budowlanych. Za sprawą zmian ma być  
po prostu szybciej i łatwiej.  
Z kolei nielegalnie użytkującym 
budynki grożą nowe kary. 

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń spo-
łecznych na koniec sierpnia wynosiła 658 tys. To więcej 
o ponad 50 tys. od danych z czerwca. Również w woje-
wództwie śląskim wzrosła liczba osób z zagranicznym 
paszportem legalnie tu pracujących. Pod koniec sierpnia 
do ubezpieczeń społecznych zgłoszono tutaj 57 tys.  
cudzoziemców. To prawie o 6 tys. więcej niż w czerwcu. 
Najwięcej z nich zarejestrowano w Częstochowie.  
W sumie to 11 337 osób – zdecydowaną większość  
stanowią obywatele Ukrainy. 

W C.H. Auchan Poczesna
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ZUS

W Częstochowie rośnie 
liczba cudzoziemców 

Prawo jazdy on-line

Kierujący pojazdami posiadający 
polskie prawo jazdy od 5 grudnia będą 
zwolnieni z  obowiązku posiadania 
przy sobie i  okazywania dokumentu 
podczas kontroli drogowej na teryto-
rium Polski. Dane i  uprawnienia kie-
rowcy będą podczas kontroli 
drogowej sprawdzane w  centralnej 
ewidencji kierowców. Co istotne, już 
teraz kierowcy nie muszą posiadać 
przy sobie dowodu rejestracyjnego 
i potwierdzenia polisy OC. 

Koniec z wymianą dowodu 
rejestracyjnego

W  sytuacji, w  której w  dotychcza-
sowym dowodzie rejestracyjnym wy-
pełnione zostały wszystkie rubryki 
przeznaczone do wpisania terminu 
następnego badania technicznego, 
nie trzeba już będzie wymieniać do-
wodu rejestracyjnego pojazdu. Takie 
rozwiązanie to znaczna oszczędność 
czasu i  pieniędzy dla właścicieli po-
jazdów. Nowe rozwiązanie będzie 
obowiązywało od 4 grudnia.

Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie 
będą już wydawane

Kolejnym uproszczeniem w  proce-
durze rejestracji pojazdów jest znie-
sienie obowiązku wydawania karty 
pojazdu oraz nalepki kontrolnej i  jej 
wtórnika. Dzięki temu właściciele po-
jazdów oszczędzą, np. podczas reje-
stracji pojazdu sprowadzonego 
z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta po-
jazdu - 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 
zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). 
Wydawanie karty pojazdu nie będzie 
konieczne, bo organy rejestrujące po-
jazdy oraz organy kontroli ruchu dro-
gowego mają dostęp do centralnej 
ewidencji pojazdów. Właściciel może 
ponadto sprawdzić historię pojazdu 
on-line. Data wejścia w  życie tych 
przepisów to 4 września 2022 r.

Część wkrótce wejdzie w życie

Ułatwienia dla kierowców 
Za sprawą zmian w prawie o ruchu drogowym wprowadzony 
został szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierowców 
oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją 
samochodów. Część przepisów obowiązywać będzie już od 
grudnia. Rządowy projekt przedłożony przez Ministra 
Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, 
jako tzw. pakiet deregulacyjny.

Wkrótce w Częstochowie pojawia się pierwsze pojemniki, 
do których będzie można wrzucać  zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. Łącznie na terenie miasta będzie 
ich 32. Możliwość szybkiej, bezpiecznej i darmowej utyli-
zacji elektrośmieci to nie jedna dobra wiadomość. Wiosną 
przyszłego roku stworzona zostanie... miejska pasieka. 
Zamieszka na niej około 80 tysięcy pszczół. Ich „domki” 
zostaną zrobione właśnie ze zużytego i przetworzonego 
sprzętu. 

 Qs.3

Częstochowa

W mieście staną 
czerwone pojemniki  
na elektrośmieci
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Wpływ na liczbę pracujących cu-
dzoziemców w Polsce miała epi-
demia Covid-19. Od lutego do 
kwietnia zmniejszyła się liczba cu-
dzoziemców zgłoszonych do ubez-
pieczeń społecznych o blisko 48 
tysięcy w skali kraju, a w wojewódz-
twie śląskim o 4 877 osób. Pod ko-
niec lutego wynosiła ona 59 tys. w 
naszym regionie, natomiast pod ko-
niec kwietnia było ich mniej, bo 55 
tys. Obecnie, na 30 sierpnia, liczba 
osób, które legalnie pracuje i odpro-
wadza składki na ubezpieczenia 
społeczne, wynosi 57 tysięcy. Dane 
te wskazują na to, że zbliżamy się do 
tej sytuacji sprzed pandemii.

- Rzeczywista liczba obywateli in-
nych państw pracujących w Polsce 

może być znacznie większa, bo część 
z nich nie ma ubezpieczenia. Trzeba 
pamiętać o tym, że dane ZUS obej-
mują tylko osoby zatrudnione w taki 
sposób, od którego istnieje obo-
wiązek odprowadzania składek na 
ubezpieczenia społeczne. Nie są w 
nich ujęci zagraniczni pracownicy, 
którzy wykonują pracę na umowę o 
dzieło lub pracują nielegalnie - wyja-
śnia Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Najwięcej Ukraińców, ale mamy 
też obywateli Zimbabwe

Najwięcej osób przyjeżdżających 
do pracy w Polsce pochodzi z 
Ukrainy, Białorusi i Gruzji i. - Naj-
większy wzrost liczby zarejestrowa-

nych cudzoziemców w stosunku do 
czerwca odnotowujemy w przy-
padku obywateli Ukrainy.  W woje-
wództwie śląskim w sierpniu było 
ich około 5 tys. więcej niż w czerwcu. 
Ale wśród legalnie pracujących w 
województwie śląskim są też oby-
watele bardziej odległych krajów, 
jak m.in. te pochodzące z Ghany, 
Kuby, Jemenu, Zimbabwe czy Ne-
palu – tłumaczy Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Na koniec sierpnia w częstochow-
skim oddziale Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zarejestrowanych było 
11 337 osób. Zdecydowaną więk-
szość stanowią obywatele Ukrainy 
– w sumie w Częstochowie zareje-
strowanych jest ich 9879. 

ZUS

W Częstochowie rośnie liczba cudzoziemców 
 Qcd. ze str. 1

Pojazd zarejestruje starosta 
w miejscu czasowego 
zamieszkania

Nowelizacja ustawy wprowadza 
możliwość rejestracji pojazdu lub 
czasowej rejestracji na wniosek wła-
ściciela, również przez starostę wła-
ściwego ze względu na miejsce 
czasowego zamieszkania, a  także 
czasowej rejestracji pojazdu na 
wniosek właściciela w  przypadku 
konieczności przejazdu z  miejsca 
jego zakupu lub odbioru, również 
przez starostę właściwego dla 
miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. 
Data wejścia w życie przepisów to 4 
grudnia.

Będzie można zachować 
dotychczasowe tablice 
rejestracyjne

Ustawa wprowadza możliwość za-
chowania, na wniosek właściciela po-
jazdu, dotychczasowego numeru 
rejestracyjnego nabytego pojazdu. 
Opłata za najczęściej wydawane ta-
blice   samochodowe to 80 zł, dzięki 
pozostawieniu dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego nie będzie 
trzeba jej ponosić, jak również nie 
trzeba będzie ponosić opłaty za na-
lepkę kontrolną - w  sumie razem 
z opłatą ewidencyjną da to oszczęd-
ności 99,50 zł. O  terminie wejścia 
w  życie tego rozwiązania poinfor-
muje minister właściwy ds. cyfryzacji.

Dealer zarejestruje nowy pojazd

Nowością jest wprowadzenie 

możliwości załatwienia formalności 
związanych z  rejestracją nowego 
pojazdu samochodowego, motoro-
weru lub przyczepy przez salon 
sprzedaży autoryzowany przez pro-
ducenta. Rozwiązanie to ułatwi 
proces rejestracji, zaoszczędzi czas 
nabywcy, a  także umożliwi mu od-
biór już zarejestrowanego pojazdu 
z  salonu sprzedaży, w  przypadku 
zlecenia wniosku o rejestrację przez 
salon sprzedaży drogą elektro-
niczną. Rejestracja nowego pojazdu 
przez dealera będzie możliwa od 4 
czerwca 2021 r.

Będzie można czasowo wycofać 
z ruchu samochód osobowy

Nowym rozwiązaniem, które za-
kładają przygotowane w  MI prze-
pisy, jest rozszerzenie katalogu 
pojazdów wycofanych czasowo 
z ruchu o samochody osobowe.  Bę-
dzie to jednak dotyczyło sytuacji, 
gdy zostanie on uszkodzony, a nie po 
prostu chwilowo nieużywany. 
W przypadku konieczności naprawy 
samochodu (np. po wypadku)  wyni-
kającej z  uszkodzenia zasadniczych 
elementów nośnych konstrukcji, bę-
dzie można wycofać pojazd z ruchu 
na okres od 3 do 12 miesięcy i  nie 
częściej niż po upływie 3 lat od daty 
poprzedniego wycofania z  ruchu. 
Przywrócenie do ruchu będzie wią-
zało się przeprowadzeniem dodat-
kowego badania technicznego 
pojazdu po naprawie. - Ta zmiana 
pozwoli właścicielowi naprawia-
nego i  czasowo wycofanego 

z  użytku samochodu ograniczyć 
koszty ubezpieczenia pojazdu. 
Obecnie czasowo można wycofać 
z  ruchu samochody ciężarowe 
i  przyczepy o  dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 t, ciągniki samo-
chodowe, pojazdy specjalne oraz 
autobusy – informują pomysło-
dawcy rozwiązania. Dokładny 
termin wejścia w życie tego przepisu 
nie jest jeszcze znany. 

Poza tym nowe przepisy umoż-
liwią zwrot zatrzymanego elektro-
nicznie przez organ kontroli ruchu 
drogowego dowodu rejestracyj-
nego (pozwolenia czasowego) przez 
stację kontroli pojazdów. Rozwią-
zanie to wyeliminuje konieczność 
zwracania się kierowcy o zwrot do-
kumentu np. do urzędu lub też jed-
nostki organu, który zatrzymał 
dokument. Data wejścia w  życie 
zmian to 4 października. 

Dużym ułatwieniem dla właścicieli 
pojazdów będzie wprowadzenie po-
wiązania czasowej rejestracji po-
jazdu w  celu wywozu za granicę 
z  wyrejestrowaniem pojazdu 
z  urzędu. Rozwiązanie to wejdzie 
w życie 4 grudnia.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu 
na terytorium RP nie nastąpiła zmiana 
własności, od 4 grudnia nie będzie 
obowiązku przedkładania do reje-
stracji dowodu własności pojazdu. Do 
wniosku o  rejestrację wystarczy 
dowód rejestracyjny z aktualnymi ba-
daniami technicznymi, nie trzeba już 
będzie dostarczać  do urzędu umowy 
kupna pojazdu.

Część wkrótce wejdzie w życie

Ułatwienia dla kierowców 
Częstochowa

W mieście staną 
czerwone pojemniki  
na elektrośmieci Qcd. ze str. 1

 Qcd. ze str. 1

Czerwone pojemniki
Projekt „Elektryczne śmieci” realizo-

wany jest w  ramach współpracy Cen-
trum Usług Komunalnych 
w Częstochowie z firmą MB Recycling, 
Fundacją Odzyskaj Środowisko i orga-
nizacją odzysku AURAEKO. - Wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotna 
jest edukacja ekologiczna – przyznaje 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.  
- Aby mieszkańcy mogli w sposób bez-
pieczny i  łatwy pozbyć się różnego 
rodzaju śmieci, musimy im to ułatwić. 
Do tej pory elektrośmieci zbierał spe-
cjalny samochód. Teraz będzie je można 
samodzielnie wyrzucić do specjalnych 
pojemników. Charakteryzuje je wyra-
zista czerwona barwa oraz infografiki 
pokazujące, jakiego typu sprzęt może 
się w nich znaleźć – podkreśla. W sumie 
w  naszym mieście staną 32 pojemniki 
na elektrośmieci. Montaż pierwszych 
czternastu zaplanowano na przyszły ty-
dzień. Będzie mógł do nich  trafiać zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
nieprzekraczający 50 cm oraz zużyte 
baterie. Jeśli będziemy chcieli się pozbyć 
większych gabarytów, wystarczy za-
dzwonić pod specjalną infolinię 572 102 
102 (numer znajdziemy również na 
wszystkich pojemnikach) i  poprosić 
o odbiór niepotrzebnego sprzętu. 

- To pierwszy tego typu projekt o za-
sięgu ogólnopolskim – mówi Michał 
Jurczok, dyrektor do spraw rozwoju 
MB Recycling. - Chodzi w nim o to, aby 
mieszkańcy mieli możliwość właści-
wego postąpienia z  odpadem. Mu-
simy mieć świadomość, że produkcja 
sprzętu elektronicznego przyśpiesza 
z  każdym rokiem. W  efekcie kupu-
jemy coraz to nowsze modele cho-
ciażby telefonów, a  stare stają się 
bezużyteczne. Zgodnie ze statysty-
kami z 2019 roku, każdy mieszkaniec 
naszego kraju rocznie wytwarza 
około 12 kilogramów odpadów w po-
staci zużytego sprzętu. Tylko połowa 
z nich jest zagospodarowana we wła-
ściwy sposób. Warto jednak pamiętać, 
że nieużywany, zniszczony lub ze-
psuty sprzęt może zostać powtórnie 
wykorzystany – tłumaczy  Michał Jur-
czok. 

Nowi obywatele Częstochowy
W  ramach projektu „Elektryczne 

Śmieci” w  miastach zakładane będą 
miejskie pasieki. Ekologiczne ule - 
również w  wyrazistej czerwonej 
barwie - pojawią się także w Często-
chowie. Możemy spodziewać się ich 
wiosną.  Co istotne „domki” dla 
pszczół zostaną wykonane z  mate-
riałów uzyskanych z recyklingu zuży-
tego sprzętu. 

W  ramach umowy współpracy 
„System zbierania elektrycznych 
śmieci w Częstochowie” zużyty sprzęt  
elektryczny i  elektroniczny miesz-
kańcy będą mogą oddawać bez-
płatnie.  Równie istotne jest to, że 
umowa nie obciążą finansowo miasta. 

Pierwsze 14 pojemników  po-
jawi się w następujących lokali-
zacjach:

1. ul. POW 30 – okolice siedziby administratora 
zasobów komunalnych ZGM TBS Sp. z o.o.

2. ul. Witosa 1b przy administracji jednego 
z osiedli SM PÓŁNOC

3. ul. św. Jadwigi – na wysokości Parku Wypo-
czynkowego Lisiniec lub w głównej alejce 
prowadzącej do Parku

4. Promenada Czesława Niemena - naprzeciw-
ko CH Promenada

5. Pasaż Stasieckiego / Mościckiego
6. ul. Festynowa (zatoczka)
7. Dźbów, osiedle przy ul. Rydla / Drzymały
8. ul. Mickiewicza, obok postoju Taxi
9. róg ul. Bienia i ul. Bohaterów Katynia
10. Tysiąclecie - przy głównym wejściu na odkry-

tą pływalnię MOSiR przy ul. Dekabrystów
11. Wały Dwernickiego - przy administracji osie-

dla ZGM TBS Sp. z o.o
12. róg ul. Sabinowska / Piastowska
13. ul. Perepeczki obok Stacji Pogotowia Ratun-

kowego
14. CH Estakada, ul. Jagiellońska.

O pomysły na dodatkowe lokalizacje miasto 
zapyta mieszkańców. Będzie je można zgła-
szać drogą elektroniczną na adres cuk@cuk.
czestochowa w tytule wpisując „Czerwony 
pojemnik”.
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Częstochowscy strażnicy miejscy 
interweniowali wobec dwóch nie-
letnich, którzy swoim nieodpowie-
dzialnym zachowanie spowodo-
wali zagrożenie w ruchu drogo-
wym. Jeden z nich był pod wpły-
wem alkoholu. Miał ponad 1,6 pro-
mila! 

Do zdarzenia doszło w  rejonie al. 
NMP. W  pewnym momencie do 

strażników miejskich podeszła ko-
bieta i poinformowała o dwóch mło-
dych osobach, które bezmyślnie 
wchodzą na jezdnię powodując za-
grożenie dla siebie i  innych uczest-
ników ruchu drogowego. 
Funkcjonariusze szybko zlokalizo-
wali nieletnich. Badanie alkomatem 
wykazało u  jednego z nich 1,6 pro-
mila! Nastolatkowie zostali przeka-
zani pod opiekę rodzicom. O sprawie 
poinformowano policjantów z I KP.

Straż miejska

Pijacka „zabawa”

Wkrótce kolejna inwestycja

Delikatny lifting USC

Covid-19

Trudności z testem  
dla pacjentów

Zeroemisyjna mobilność dla każdego

Dzień bez samochodu

Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka

Drużyna z Kłobucka wśród 
wyróżnionych!

Uwaga

Nie dotykaj 
brunatnych krążków

Kierując pacjenta na test CO-
VID-19, lekarz musi korzystać 
z aplikacji internetowej, z której 
korzystają tylko nieliczni medycy. 
Pacjent z kolei, może poznać wy-
nik swojego testu jedynie poprzez 
Internetowe Konto Pacjenta, lecz  
mało kto takowe posiada.

Lekarz zgodnie z nowymi wytycz-
nymi może zlecić wykonanie testu 
w  kierunku SARS-CoV-2 tylko po-
przez aplikację gabinet.gov.pl. Także 
jedynie przez tę aplikację może uzy-
skać informację o  wyniku badania 
oraz zgłosić sanepidowi podejrzenie 
lub rozpoznanie COVID-19.   
- Problem w  tym, że zdecydowana 
większość gabinetów z  tej aplikacji 
nie korzysta i personel nie potrafi jej 

obsługiwać - mówią interniści.
Jeśli już lekarz wystawi zlecenie na 

wymaz, pacjent będzie mógł poznać 
wynik swego testu jedynie przez In-
ternetowe Konto Pacjenta. Z  tym 
jednak jest kłopot. - Mało kto ko-
rzysta z tego konta, a zwłaszcza se-
niorzy, najbardziej narażeni na ciężki 
przebieg COVID. Oni też powinni 
jak najszybciej dowiedzieć się o za-
każeniu lub jego braku. I  tak, żeby 
uzyskać informację w sprawie koro-
nawirusa, pacjent będzie dzwonił do 
lekarza, kierującego go na wymaz. 
Lekarz mu ją przekaże, korzystając 
z  aplikacji gabinet.gov.pl - dodają 
medycy.

Konieczne zdaniem lekarzy jest 
zapewnienie pacjentom dogodnego 
dostępu do wymazów.

 ■ bea 

Do 30 września na terenie naszego 
województwa prowadzona jest 
akcja szczepienia lisów przeciwko 
wściekliźnie. Szczepionek nie wol-
no ruszać!

Przynęta zawierająca szczepionkę 
ma postać małych brunatnych 
krążków o zapachu nieświeżej ryby. 
Jej woń jest wyczuwana przez lisy 
z odległości około 800 metrów. Do 
zaszczepienia lisa dochodzi podczas 
podjęcia przez niego przynęty, a tym 
samym przegryzieniu zatopionej 
w niej kapsułki ze szczepionką.

Akcja prowadzona jest przy użyciu 
samolotów startujących z  lotniska 
Katowice-Muchowiec. Szczepionka 
zostaje zrzucona z  wysokości ok. 
200 metrów, na obszarze ponad 7 
tys. km kw. W sumie na terenie wo-
jewództwa podczas akcji zostanie 
wyłożonych ponad 140 tys. dawek 
(20 dawek na 1 km kw). Szczepionki 
zrzucane są nie tylko nad lasami, ale 
również pozostałymi terenami zie-
lonymi np. pola, łąki, ogródki dział-
kowe.

Śląski Wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii apeluje o  nie podnoszenie 
szczepionek z  ziemi.  Znalezioną 
przynętę należy pozostawić na 
miejscu.  Pamiętajmy, że zapach 
człowieka pozostawiony na przy-

nęcie sprawia, że staje się ona nie-
atrakcyjna dla lisa. Co istotne, przez 
dwa tygodnie po przeprowadzeniu 
akcji nie powinno się wyprowadzać 
zwierząt domowych na tereny zie-
lone (lasy, pola, łąki).

Sama przynęta co prawda nie jest 
niebezpieczna dla człowieka, jednak 
w  przypadku otwarcia kapsułki, 
która znajduje się w jej wnętrzu, na-
leży niezwłocznie skontaktować się 
lekarzem. Po kontakcie z płynną za-
wartością, należy również bez-
zwłocznie umyć dane miejsce na 
ciele wodą z mydłem. 

W  tym roku z  akcji zostały wyłą-
czone m.in. obszary gmin Bla-
chownia, Kłomnice, Kruszyna, 
Mykanów i Rędziny w powiecie czę-
stochowskim.

Doustne szczepienie lisów spraw-
dziło się jako najskuteczniejsza me-
toda zwalczania wścieklizny 
w  Europie. Szczepionki przeciwko 
wściekliźnie wykładane są w  woje-
wództwie śląskim od 1995 r. Akcje 
szczepienia lisów wolno żyjących fi-
nansowane są z  rezerwy budżetu 
państwa oraz współfinansowane 
przez Unię Europejską.

Wszelkich dodatkowych 
informacji udziela Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii 
w Katowicach pod numerem  
telefonu 32 42 88 615.

Rozpoczęta w  lipcu renowacja do-
tyczy oczyszczenia, odtłuszczenia, 
pomalowania charakterystycznych 
słupów oraz konserwacji instalacji od-
gromowej. Koszt zadania to ponad 
190 tys. zł.

Wkrótce Urząd Miasta powinien 
rozstrzygnąć przetarg na inwestycję 

związaną z  otoczeniem budynku 
USC. Zaplanowane prace są związane 
z remontem drogi dojazdowej, miejsc 
parkingowych, chodnika i odwodnie-
niem. Jeżeli przetarg zostanie roz-
strzygnięty, a  umowa wykonawcza 
zostanie podpisana, prace mają się za-
kończyć do połowy listopada.

Tegoroczne obchody Europejskie-
go Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu w Częstochowie zakoń-
czy tradycyjnie dzień bez samo-
chodu. 22 września będzie można 
jeździć przez pierwszą godzinę ro-
werem miejskim za darmo.

Motywem przewodnim Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportuw tym roku jest „Zero-
emisyjna mobilność dla każdego”

Z jednej strony ma to być więc pro-
mocja ambitnych celów - osiągnięcia 

neutralności klimatycznej w  Eu-
ropie w perspektywie do 2050 roku, 
z  drugiej, podkreślenie znaczenie 
dostępności do środków transportu 
bezemisyjnego dla wszystkich.

Chociaż cel długoterminowej stra-
tegii jest odległy, kampania ETZT 
2020 ma zachęcać do podjęcia 
działań, które mogą przynieść na-
tychmiastowe skutki i przyczynić się 
do rozwiązania problemu zanie-
czyszczenia, emisji dwutlenku węgla 
lub zatorów komunikacyjnych.

W  programie tegorocznej edycji 
Europejskiego Tygodnia Zrówno-

ważonego Transportu, który w Czę-
stochowie odbywa się już po raz 
piętnasty znalazły się m.in. akcje in-
formacyjne dotyczące zachowań ro-
werzystów i pieszych, prawidłowego 
i  bezpiecznego korzystania ze 
ścieżek rowerowych, piesze i rowe-
rowe wycieczki po dzielnicy, joga 
w  plenerze, spacery edukacyjne, 
nordic walking, konkurs plastyczny. 
Obchody zakończy „Dzień bez sa-
mochodu”. Wtedy, 22 września bę-
dzie można jeździć przez pierwszą 
godzinę rowerem miejskim za 
darmo.

Już po raz jedenasty zorganizowa-
no Mistrzostwa Polski w piłce noż-
nej dla dzieci z domów dziecka. 
Pierwsze miejsce zajęli młodzi za-
wodnicy z Kołaczkowa. Specjalne 
wyróżnienie powędrowało nato-
miast do graczy z drużyny Burzy z 
Kłobucka. Otrzymali oni  tytuł 
drużyny Fair Play turnieju. Nagro-
dy dla najlepszych ufundowała 
sieć Biedronka – główny sponsor 
mistrzostw.

W turnieju wzięło udział niemal 
250 zawodniczek i zawodników w 
wieku od 4 do 17 roku życia. Repre-
zentowali 25 drużyn z całej Polski – 
zarówno dużych miast, jak i małych 
miasteczek. Biedronka po raz 11 
wspierała organizatorów. To jedna z 
niewielu imprez sportowych tej 
rangi, którą udało się zorganizować 
w tym roku. - Zdecydowaliśmy się 
zorganizować XI Mistrzostwa 

Polski, bo nieustannie prosiły nas o 
to dzieci i wychowawcy z placówek. 
Najmłodsi po prostu nie wyobrażali 
sobie, że nie będzie w tym roku „ich” 
turnieju – mówi Sylwester Trze-
śniewski, prezes Stowarzyszenia 
„Nadzieja na Mundial”, organizatora 
turnieju. - Czekają na niego cały rok, 
z całych sił trenują – piłka nożna jest 
ich pasją, daje im wielką radość i 
napęd do życia. Postanowiliśmy 
więc, że pokonamy wszelkie trud-
ności i zorganizujemy mistrzostwa 
w pełnym reżimie sanitarnym, przy 
bardzo ściśle przestrzeganych zasa-
dach bezpieczeństwa – zapewia.

W turnieju wystąpili reprezen-
tanci takich miast jak: Siedlce, 
Szczecin, Orzesze, Pęchery, Sarnów, 
Płock, Kłobuck, Skopanie, Jelenia 
Góra, Reszel, Kisielany, Olsztyn, 
Gdańsk, Manie, Kołaczkowo, Woj-
sławice, Grudziądz i Warszawa. 
Łącznie rozegrano 66 meczów, w 
których padło 334 goli.

Inicjatywę od samego początku 

wspiera sieć Biedronka. - Turniej to 
nie tylko świetna zabawa, ale też 
wspaniałe widowisko piłkarskie. 
Większość zawodników prezentuje 
wysoki poziom techniczny i tak-
tyczny. Po tym, jak poruszają się po 
boisku, jak wygląda ich kontakt z 
piłką, widać, że to jest ich pasja. Ten 
turniej to jest inicjatywa, w którą na-
prawdę warto się angażować, pa-
trząc na to, jak ci młodzi ludzie 
walczą, jak są zmotywowani i ile to 
dla nich znaczy – zaznaczał Zbi-
gniew Jaszkowski, dyrektor opera-
cyjny regionu Warszawa w sieci 
Biedronka, głównego sponsora im-
prezy.

Podczas turnieju nie zabrakło rów-
nież byłych gwiazd polskiej piłki. Po-
jawili się między innymi: Cezary 
Kucharski, Tomasz Kłos czy Jacek 
Krzynówek. Dzieci z chęcią robiły 
sobie z nimi zdjęcia, rozmawiały 
oraz… grały w piłkę! Jak co roku 
odbył się mecz byli reprezentanci 
kontra dzieci.

Opracowanie: Katarzyna Gwara

Dobiega końca remont ponad 24 
słupów stanowiących część elewacji 
Urzędu Stanu Cywilnego  
przy ul. Focha. Niebawem  
w pobliżu budynku ma rozpocząć się 
kolejna inwestycja.



Od  początku września Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr  1  w  Rę-
dzinach realizuje projekt „Edukacja 
jutra w ZSP nr 1”. Jest on dofinanso-
wany ze  środków unijnych. Urząd 
Gminy Rędziny na ten cel otrzymał 
blisko 300 tysięcy złotych.

Projekt jest skierowany zarówno 
do młodzieży szkolnej, jak i nauczy-
cieli. Jego głównym celem jest pod-
niesienie kompetencji kluczowych 
u 170 uczniów, w tym zniwelowanie 
deficytu u  16  uczniów ze  specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi 
(SPE). Chodzi też o  podniesienie 
kompetencji zawodowych u  17  na-
uczycieli.

W  jego ramach realizowane są 
i będą zajęcia dodatkowe dla dzieci 
i  młodzieży szkolnej rozwijające 
kompetencje kluczowe (prowa-
dzone metodą eksperymentu) 
oraz zajęcia specjalistyczne, jak rów-
nież szkolenia dla nauczycieli dosko-
nalące ich kompetencje. Ponadto 
zakupione będą niezbędne pomoce 
do prowadzenia zajęć.

Projekt będzie realizowany 
do końca czerwca 2021 r. Całkowita 
wartość zadania to  295  525  zł, 
w  tym dofinansowanie unijne wy-
nosi 265  972,50  zł. Urząd Gminy 

Rędziny po  raz kolejny skutecznie 
aplikował o  dofinansowanie 
ze  środków zewnętrznych. Tym 
razem to pieniądze przyznane w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na  lata 2014-2020 (Europejski Fun-
dusz Społeczny). - To również kolejny 
projekt edukacyjny w  podlegającej 
gminie Rędziny placówce oświato-
wo-wychowawczej, który  doszedł 
do skutku dzięki unijnemu wsparciu 
– zaznaczają przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Rędzinach. - Tylko w ostat-

nich latach pozyskane dofinanso-
wania umożliwiły uczniom rozwinąć 
kreatywność i  poprawić efekty 
kształcenia (projekt „Nowy wymiar 
edukacji” w  Zespołach Szkolno – 
Przedszkolnych w Kościelcu  i Rud-
nikach), a w Przedszkolu Publicznym 
im.  Jana Brzechwy wchodzącym 
w skład ZSP nr 1 w Rędzinach uru-
chomiono dodatkowe miejsca dla 
dzieci i zapewniono znacznie lepsze 
warunki (projekt „Przedszkole Ma-
rzeń w Gminie Rędziny”) - podsumo-
wują. 

Muzeum Regionalnym  im. Zyg-
munta Krasińskiego w Złotym Po-
toku wciąż zarządzać będzie gmi-
na Janów. Decyzję o przekazaniu 
obiektu na okres 30 lat podjął 
Starosta Częstochowski, Krzysztof 
Smela. - Pozwoli to nie tylko na 
sprawniejszą modernizację i po-
prawę stanu technicznego, ale 
przede wszystkim na umocnienie 
pozycji ośrodka kultury i dziedzic-
twa historycznego, jako znaczące-
go punktu na mapie muzeów 
w województwie śląskim  
– tłumaczył. 

Budynek muzeum został przeka-
zany gminie Janów na 30 lat. Wła-
ścicielem nieruchomości położonej 
w Złotym Potoku, zabudowanej bu-
dynkiem Dworku Krasińskich, jest 
Skarb Państwa. Stanowi ona część 
Zespołu Pałacowo - Parkowego 
w Złotym Potoku, wpisanego do re-
jestru zabytków. Dworek Krasiń-
skich wykorzystywany jest od 
grudnia 2007 r. przez gminę Janów 
do prowadzenia Muzeum Regional-
nego im. Zygmunta Krasińskiego. - 
W    2011 r. przedmiotowa 
nieruchomość oddana została 
w  bezpłatne używanie Gminie 
Janów na cele kulturalne, tj. prowa-
dzenie Muzeum Regionalnego    im. 
Zygmunta Krasińskiego na czas 
oznaczony, tj. do czasu ostatecznego 
zakończenia postępowania dot. 
ustalenia  czy nieruchomość podpa-
dała pod działanie przepisu art. 2 
ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia Narodowego 

z dnia 6 września 1944 r. o przepro-
wadzeniu reformy rolnej – infor-
mują przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w  Częstochowie. 
W  tym roku wójt gminy Janów 
wniósł o zmianę terminu użyczenia 
na okres 30 lat. Po uprzednim uzy-
skaniu zgody Wojewody Śląskiego 
na użyczenie, do tej prośby przy-
chylił się Starosta Częstochowski. 
Nieruchomość została użyczona na 
cele kulturalne, edukacyjne i  pro-
społeczne, w  szczególności prowa-
dzenie Muzeum Regionalnego im. 
Zygmunta Krasińskiego w  Złotym 
Potoku.  Wójt zobowiązał się do po-
dejmowania działań mających na 
celu wyremontowanie obiektu 
i przywrócenie mu odpowiednej es-
tetyki oraz standardów technicz-
nych i  użytkowych, a  następnie 

utrzymywania go w  należytym 
stanie technicznym. - Zawarcie 
umowy użyczenia na  30 lat pozwoli 
gminie Janów na ubieganie się 
o  środki finansowe ze źródeł ze-
wnętrznych na wykonanie prac re-
montowych. Taka umowa daje 
bowiem gwarancję długotrwałego 
korzystania z  obiektu – dodają 
przedstawiciele Starostwa Powia-
towego w Częstochowie. 

Przy tej okazji w  Muzeum Regio-
nalnym im. Zygmunta Krasińskiego 
uroczyście otwarto wystawę „Wrze-
śniowym Szlakiem 7 Dywizji Pie-
choty - Bitwa pod Janowem”. 
Odwiedzający mogą podziwiać 
liczne eksponaty, w tym autentyczne 
- odnalezione w  trakcie poszukiwań 
archeologicznych - gwoździe funda-
torskie ze sztandaru Dywizji.
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Możesz również przez telefon

Rolniku! Spisz się
Rozpoczął się Powszechny Spis 
Rolny. Jest on prowadzony w całej 
Polsce i  potrwa do 30 listopada. 
Rolnicy mogą też dzwonić na in-
folinię i spisać się przez telefon.

Od 1 września dzwoniąc na info-
linię – 22 279 99 99 wew. 1 – można 
spisać się przez telefon, dostępny 
jest też kanał „weryfikacja rachmi-
strza i  informacje o  #PSR2020”.  
Infolinia działa 7 dni w  tygodniu, 
w godz. 8-20.

Spis obejmie wszystkie gospodar-
stwa rolne zarówno osób fizycznych 
(tj. gospodarstwa indywidualne) jak 
i osób prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej.

Spisywane są gospodarstwa, 
które 1 czerwca prowadziły działal-
ność rolniczą.

Do takiej działalności rolniczej za-
licza się:  uprawę roślin, która obej-
muje: wszystkie uprawy rolne 

(w tym również uprawę grzybów ja-
dalnych), warzywnictwo i  ogrod-
nictwo, szkółkarstwo, hodowlę 
i  nasiennictwo roślin rolniczych 
i  ogrodniczych;  chów i  hodowlę 
zwierząt gospodarskich, tj. bydła, 
owiec, kóz, koni, świń, drobiu, kró-
lików, pozostałych zwierząt futerko-
wych, zwierząt dzikich 
utrzymywanych w  warunkach fer-
mowych (np. dziki, sarny, daniele, 
lamy) i  pszczół;  utrzymywanie 
gruntów rolnych, już niewykorzy-
stywanych do celów produkcyjnych, 
według zasad dobrej kultury rolnej 
(zgodnie z normami).

Ustawa o  spisie rolnym reguluje 
zakres, formę i  tryb przeprowa-
dzenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego powszech-
nego spisu rolnego oraz zakres, 
formę i tryb prac związanych z przy-
gotowaniem i  opracowaniem wy-
ników spisu.

Przy ulicy Zamkowej w Olsztynie 
pojawiła się rzeźba Michała Bat-
kiewicza. To owca na rowerze. 

Rzeźba nawiązuje do intensywnie 
rozwijającej się w gminie Olsztyn tu-
rystyki rowerowej oraz wypasu 
owiec na olsztyńskich wzgórzach. 
„Owca na rowerze” pojawiła w Olsz-
tynie, dzięki współpracy gminy 
i olsztyńskiej Wspólnoty Gruntowej. 
- W ostatnich latach działania gminy 
skierowane są na promocję aktyw-
nego wypoczynku na rowerach. 
Wypas owiec w  ramach programu 
Life Plus, organizowany przez 
olsztyńską Wspólnotę Gruntową 
już od kilku lat – niezwykle cenny dla 
jurajskiego krajobrazu stał się 
atrakcją turystyczną zamku – przy-
pominają przedstawiciele Urzędu 
Gminy Olsztyn.

„Owca na rowerze” to już kolejne 
dzieło artysty rzeźbiarza Michała 
Batkiewicza, które można podzi-
wiać w  Olsztynie. Obecnie na tam-
tejszym rynku ustawiono ekspozycję 
czasową pn. „Nadzieja” – przedsta-
wiającą sylwetki kobiety i  męż-
czyzny.

Rędziny

Blisko 300 tys. na szkolny projekt

Starostwo Powiatowe

Muzeum „przekazane”  
gminie Janów

Owca na rowerze

Nowa rzeźba 
w Olsztynie

Michał Batkiewicz 
(ur. 8 września 1957 r. w Nowym 
Targu) – artysta rzeźbiarz. Swoją 
edukację artystyczną zaczął już 
od najmłodszych lat. W 1978 r. 
ukończył Liceum Sztuk Plastycz-
nych im. Antoniego Kenara 
w Zakopanem, a następnie 
w 1984 r. Wydział Rzeźby na 
Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie – dyplom w pracowni 
prof. Mariana Koniecznego. Jest 
autorem monumentalnych reali-
zacji, m.in. wykonał w skali 1: 3 
replikę drewnianego polichromo-
wanego i złoconego ołtarza Wita 
Stwosza z Kościoła Mariackiego 
w Krakowie dla Kościoła św. 
Jana Kantego w Chicago  
oraz zaprojektował i zrealizował 
drewniany kościół wraz z wypo-
sażeniem w Lawton w USA.  
Wykonał także wiele realizacji 
pomnikowych i plenerowych 
rozsianych w różnych miejscach 
globu. Brał udział w wielu wysta-
wach zbiorowych oraz indywi-
dualnych. 

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 zdj. UG Olsztyn

zdj. UG Rędziny
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Agnieszka Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak  
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy

9 czerwca została uchwalona ustawa (tarcza 4.0) 
wprowadzająca tzw. uproszczone postępowanie re-
strukturyzacyjne, które mogą zastosować min. 
przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej – już niewypłacalni lub zagrożeni nie-
wypłacalnością.

Na czym polega uproszczone  
postępowanie restrukturyzacyjne (UPR)

Postępowanie to uruchamia dłużnik zawierając 
z  doradcą restrukturyzacyjnym (nowy, licencjono-
wany zawód funkcjonujący od początku 2016 r.), 
umowę, na podstawie której przygotowują dla wie-
rzycieli propozycje porozumienia dotyczące restruk-
turyzacji 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 zatwier-
dzenie 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 ogło-

szenia w MSiG jest zawieszenie prowadzonych prze-
ciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych, które 
mają być objęte UPR, na czas prowadzenia tego po-
stępowania, 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 zabezpie-
czone na mieniu dłużnika min. hipoteką, zastawem, 
zastawem rejestrowym lub zastawem skarbowym, to 
do objęcia tej wierzytelności układem nie jest ko-
nieczna zgoda wierzyciela!

Sąd może uchylić skutki takiego zawieszenia egze-
kucji, 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  prowadzonym 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  ter-
minie 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 głoso-
wania. Niezależnie od tego nadzorca układu może 
wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w  celu 
zorganizowania głosowania nad układem. Jeżeli ist-
nieją możliwości techniczne, głosowanie na zgroma-
dzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone 
również z wykorzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji.

Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wy-
powie się większość wierzycieli uprawnionych do 
głosowania nad układem, mających łącznie co naj-
mniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniają-
cych do głosowania nad układem.

Jeśli wierzyciele zagłosują za układem z  dłużni-
kiem, ostatnią konieczną czynnością jest zatwier-
dzenie takiego układu przez sąd.

Dłużnik ma ograniczony czas
Wniosek o  zatwierdzenie układu w  sądzie dłużnik 

będzie musiał złożyć w ciągu 4 miesięcy od daty opu-
blikowania obwieszczenia o wszczęciu postępowania 
w MSiG. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie zawrze 
porozumienia z wierzycielami, ochrona przedsiębior-
stwa wygaśnie i  dalej będą mogły być prowadzone 
wstrzymane w  tym czasie postępowania sądowe 
oraz egzekucyjne.

W  przypadku dokonania przez dłużnika obwiesz-
czenia w MSiG w złej wierze, wierzycielowi, a także 
osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie 
szkody.

Uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne w ramach tarczy 4.0 – 
szansa dla zadłużonych przedsiębiorców  
w czasach epidemii Covid-19

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?

Upadłość konsumencka (a dokład-
niej: postępowanie upadłościowe 
wobec osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej) 
to postępowanie, w wyniku którego 
osoba niewypłacalna może uzyskać 
oddłużenie z  całości lub części za-
dłużenia, którego nie jest w  stanie 
spłacić. Oddłużenie dotyczy jedynie 
długów, które powstały przed 
dniem ogłoszenia upadłości.

Co bardzo ważne, samo ogło-
szenie upadłości przez konsumenta 
nie oznacza automatycznego oddłu-
żenia – 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 przedsię-
biorcami – nie prowadzą działal-
ności gospodarczej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, o ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej w  stosunku do osoby, 
która była przedsiębiorcą, może za-
wnioskować także jej wierzyciel, ale 
jedynie w  okresie roku od dnia za-
przestania prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez dłużnika.

Podstawową przesłanką do zło-
żenia wniosku o  ogłoszenie upa-
dłości jest niewypłacalność, czyli 
utrata zdolności do wykonywania 
swoich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych.

Bardzo ważną zmianę wprowa-
dzają nowe przepisy, gdyż aktualnie 
po złożeniu wniosku, sąd zbada je-
dynie czy wnioskodawca jest osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej i  czy jest niewypła-
calny – na etapie złożenia wniosku 
sąd nie bada już, czy wnioskodawca 
doprowadził do swojej niewypłacal-
ności 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 zamiesz-
kania. 

Oprócz podstawowych danych ta-
kich jak imię, nazwisko czy adres, we 
wniosku musimy m.in. wskazać, co 
wchodzi w  skład naszego majątku, 
informację o  osiąganych przycho-
dach, a także dokładny spis wierzy-
cieli, wysokości wierzytelności 
każdego z  nich oraz terminów ich 
zapłaty.

Warto zwrócić uwagę, iż wniosek 
można złożyć także w  przypadku, 
gdy posiadamy tylko jednego wie-
rzyciela.

Co dzieje się po ogłoszeniu 
upadłości przez sąd?

Z momentem ogłoszenia przez sąd 
upadłości zaczyna się faktyczne po-
stępowanie upadłościowe. 

W  pierwszej kolejności syndyk li-
kwiduje majątek osoby ogłaszającej 
upadłość, co oznacza, iż sprzedaje 
jego poszczególne części w celu za-
spokojenia wierzycieli. W  tym 
miejscu warto zwrócić uwagę na 
jedną rzecz, o której wiele osób za-
pomina składając wniosek – osoba 
ogłaszająca upadłość traci formalnie 
możliwość zarządzania swoim ma-
jątkiem, a  nawet wynagrodzeniem 
za pracę – zarząd nim obejmuje 
ustanowiony w  sprawie syndyk, 
czyli właśnie osoba zarządzająca 
majątkiem upadłego.

Po likwidacji majątku oraz weryfi-
kacji 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 (maksy-
malnie na 36 miesięcy, chyba 
że upadły doprowadził do nie-
wypłacalności umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbal-
stwa - wówczas plan spłaty 
zostanie wyznaczony na okres 
od 36 do 84 miesięcy) i jaką 
miesięcznie sumę upadły bę-
dzie przeznaczał na poczet 
wierzycieli, 

2. bez ustalania planu spłaty (je-
żeli upadły np. ze względu na 
chorobę jest trwale niezdolny 
do wykonywania jakichkol-
wiek spłat),

3. warunkowo, bez ustalania 
planu spłaty (jeżeli niezdol-
ność do dokonywania spłat nie 
ma charakteru trwałego).

Po wykonaniu planu spłaty (lub 
w przypadku gdy sąd go nie ustalił) 
upadły może cieszyć się oddłuże-
niem i rozpocząć nowe życie bez 
długów. 

Upadłość  
konsumencka  
– czym jest i kto może  
z niej skorzystać?
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

150-osobowy zespół Małej 
Armii Janosika uświetnił 
wyjątkowy koncert, który 
zorganizowała parafia  
pw. Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa we Wrzosowej. 
Celem inicjatywy było 
uczczenie setnych urodzin 
świętego Jana Pawła II. 

Wydarzenie religijno-kulturalne 
zostało zrealizowane dzięki fundu-
szom z  budżetu  Urzędu Marszał-
kowskiego w  Katowicach. W  jego 
organizację poza gminą Poczesna, 
włączyły się również gminy Olsztyn, 
Janów, Mykanów oraz Często-
chowa. Głównym punktem dedyko-
wanej  Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II gali był koncert 150-oso-
bowego zespołu Mała Armia Jano-
sika. To największa w  Europie 
dziecięco-młodzieżowa kapela gó-
ralska wykonująca muzykę ludową, 
folkową, muzykę z  pogranicza 
Bałkan oraz Karpat. Wywodzi się 
z Raby Wyżnej - miejsca urodzenia 
kardynała Stanisława Dziwisza. Po-
mysłodawcą tego projektu muzycz-
nego jest  Damian Pałasz  – muzyk, 
skrzypek i  wizjoner. Goście swoją 
wizytę rozpoczęli od spotkania 
z  mieszkańcami gminy Olsztyn - 
u  wrót malowniczej Jury Kra-
kowsko- Częstochowskiej. 
Niewątpliwą atrakcją dla małych gó-
rali z  Raby Wyżnej był też pobyt 
w Alpakarni w Poczesnej. Na trasie 
młodych muzyków nie zabrakło 
również Jasnej Góry – artyści wzięli 
udział w  Apelu. Punktem kulmina-
cyjnym wizyty Małej Armii Janosika 
był koncertwe Wrzosowej. - 
Chcemy w trudnym roku 2020 tym 
bardziej prosić Ojca Świętego Jana 
Pawła II o  pomoc. Prosić o  pośred-
nictwo w wyjednaniu łask dla naszej 
Ojczyzny i świata. Chcemy, by mimo 
wszystkich przeciwności ten rok zo-
stał zapamiętany jako rok Jego jubi-
leuszowych urodzin - mówili 
prowadzący imprezę we Wrzo-
sowej Natalia i Zbigniew Jabłoński.

Ideę koncertu przedstawił główny 
organizator ks. Tomasz Kośny, wika-
riusz parafii we Wrzosowej, a  na-
stępnie proboszcz parafii ks. kanonik 
Jacek Kołodziejczyk w  towarzy-
stwie wójta gminy Poczesna Krzysz-
tofa Ujmy dokonał uroczystego 

otwarcia. - Było to ogromne przed-
sięwzięcie zarówno dla parafii, 
gminy, jak i wszystkich osób i insty-
tucji, z którymi współpracowaliśmy. 
Jednak podkreślenie urodzin świę-
tego Jana Pawła II dla całej naszej 
małej społeczności jest niezwykle 
ważne – podkreślał Krzysztof Ujma, 
wójt gminy Poczesna.

Wrażenia artystyczne z  samego 
koncertu? Nie do opisania! Młodzi ar-
tyści wykonali między innymi „”Barkę”, 
„Syćka se wom zycom”, „Zacznij od 
Bacha”, „Dni, których nie znamy”, 
„Wznieś serce nad zło”. - Wydarzenie 

związane z urodzinami świętego Jana 
Pawła II miało odbyć się w  maju, 
jednak pandemia pokrzyżowała nam 
plany. Mam nadzieję, że muzyka mło-
dych serc popłynęła wprost do nieba 
– zaznaczał Zbigniew Szpruta, 
rzecznik prasowy koncertu.

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objęli Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego Jakub 
Chełstowski, Arcybiskup Metropo-
lita Częstochowski Wacław Depo, 
wiceminister Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi Szymon Giżyński oraz wójt 
Gminy Poczesna - Krzysztof Ujma. 

Wyjątkowy koncert

Pamiętali o urodzinach
świętego Jana Pawła II
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Nauka języków, zajęcia pla-
styczne, czy może sztuki wal-
ki? Goście, którzy w miniony 
weekend odwiedzili Centrum 
Handlowe Auchan w Pocze-
snej mieli okazję zapoznać się 
z szeroką ofertą zajęć rekre-
acyjnych i edukacyjnych. Pro-
pozycji dla dzieci z różnych 
grup wiekowych było całe 
mnóstwo. 

Czas po szkole, wcale nie musi 
oznaczać straconych godzin 
przed komputerem lub z nosem 
w smartfonie. Wystarczy znaleźć 
pomysł na to, jak zagospoda-
rować go dziecku, a  przy okazji 
zaszczepić w  nim pasję lub roz-
winąć talent. Pomóc w  tym 
miały targi „Co po szkole?” or-
ganizowane w  Centrum Han-
dlowym Auchan w  Poczesnej. 

Swoją ofertę zaprezentowały 
ośrodki edukacyjne z  najbliższej 
okolicy. Rodzice wraz z  dziećmi 
mieli okazję do spotkania i  roz-
mowy z przedstawicielami, m.in: 
szkół językowych, domów kul-
tury, pracowni plastycznych oraz 
instytucji prowadzących zajęcia 
przydatne w  szkole umiejęt-
ności czytania i zapamiętywania. 
Swoją ofertę zaprezentowły 
między innymi szkoły języ-
kowe: Profi Lingua Częstochowa,  
El Aura Espanola, Akademia 
Soard, Pro-lingua, Speak-Up, 
Gminny Ośrodek Kultury w  Po-
czesnej, Edukacyjne Centrum 
Konsultacyjne SOSW 1, Zagroda 
Edukacyjna Stefanówka, Alpa-
karnia, Laser House oraz Brainy. 

Dodatkowo podczas akcji 
dzieci mogły wziąć udział w róż-
nego rodzaju zajęciach oraz za-
bawach organizowanych przez 
wystawców. Wstęp na wyda-
rzenie był oczywiście bezpłatny. 

Centrum Handlowe Auchan Poczesna

Co ciekawego 
po szkole?
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MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL 
- zadbany z dokumentami np. 
Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus , 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK , 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 WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 
24h na ul. Garibaldiego. Często-
chowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermino-
wy, ul. Dąbrowskiego 41,   
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Ul. Ko-

ściuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Do-
jazd z dwóch stron. Idealny na 
działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończe-
nia.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 kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 
w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa 
(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 przy-
budówką. 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 - Często-
chowa (dzielnica: Raków)  

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

cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²;  
tel. 502583667

 QDziałki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

 QDziałka budowlana na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

 QPawilon 50m2, na Biznes Cen-
trum (możliwość wynajęcia),  
tel. 602 307 570

KUPIĘ
 QMIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią 

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

 Q Białe kamienie - ozdobne, do 

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

 Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-
biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. 
Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. 
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 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OB W IE S ZC ZENIE
Na podstawie art.  11f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j.), 

Starosta Częstochowski zawiadamia, że w dniu 09.09.2020r.  
została wydana na wniosek  Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu,  

ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

Decyzja  Starosty Częstochowskiego nr 3/2020/ZRID  z dnia 09.09.2020r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 624059S –  
ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z rozbudową fragmentu drogi gminnej – ul. Nad Brudną Wodą  

w ramach zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzecznej w Koniecpolu”
Przedmiotowa inwestycja  planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych oraz działkach powstałych w wyniku podziału, które znajdują się w liniach 
rozgraniczających teren projektowanego przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki:

obręb Koniecpol, jedn. Koniecpol Miasto – 2480/5; 1950/2; 1957/3; 1508; 1516; 8250; 1505/2; 
1489/1; 1485/1; 1484/1; 1488/1; 1487/2; 1486/2; 1491; 1471/2; 1472/1; 1288/4; 1509/13; 

1509/20; 1509/2; 1509/16; 1509/18; 384/11; 7664; 1517; 7646; 337; 1288/1;

oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki po podziale)

obręb Koniecpol, jedn. Koniecpol Miasto  
–1966 (1966/1); 8252 (8252/1); 1951/2 (1951/3); 1952 (1952/1); 1507/26 (1507/43); 1507/27 

(1507/45); 1507/24 (1507/41); 1505/1 (1505/4); 1509/19 (1509/21); 

W związku z powyższym informuje się,  
że strony w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia  mogą zapoznać się z treścią decyzji  

w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej  
Starostwa Powiatowego w Częstochowie,  

ul. Sobieskiego 9, pokój 17, parter,  
tel. (034) 3229 145.
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Nowe rozwiązania mają w prawie 
budowlanym mają uprościć i  przy-
spieszyć proces inwestycyjno-bu-
dowlany oraz zapewnić większą 
stabilność podejmowanych w  nim 
rozstrzygnięć. 

Zmiany zaproponowane 
w ustawie mają na celu:
1) usunięcie nadmiarowych 
obowiązków inwestora oraz 
doprecyzowanie regulacji 
budzących wątpliwości 
interpretacyjne w zakresie:

a) procedury uzyskiwania 
odstępstw od przepisów 
techniczno-budowlanych,

b) zasad sporządzania projektu 
budowlanego,

c) szczegółowych zamierzeń 
budowlanych,

d) stwierdzenia nieważności 
decyzji,

e) przeniesienia decyzji 
pozwolenia na budowę,

f) samowoli budowlanej,

g) uregulowanie kwestii 
nielegalnego użytkowania 
obiektu,

h) zmian doprecyzowujących 
i dostosowujących niejasne 
przepisy;

2) zwiększenie bezpieczeństwa 
pożarowego;

3) uporządkowanie kwestii 
kompetencyjnych związanych z:

a) wydawaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę 
obiektów budowlanych 
związanych z gospodarką 
morską,

b) wprowadzeniem do obrotu 
lub udostępnieniem na rynku 
krajowym wyrobów 
budowlanych;

4) zapewnienie sprawności 
przebiegu procesu inwestycyjnego 
w części dotyczącej wydawania 
warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznych, gazowych, 
ciepłowniczych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz realizacji 
przyłączy do tych sieci.

NAJWAŻNIEJSZE   ZMIANY:
- Najistotniejsza propozycja mody-
fikacji procesu budowlanego to po-
dział projektu budowlanego na 
projekt zagospodarowania działki 
lub terenu, projekt architektonicz-
no-budowlany oraz projekt tech-
niczny. Taki zabieg legislacyjny ma 
zmniejszyć obciążenia organów ad-
ministracji architektoniczno-bu-
dowlanej oraz umożliwić szybsze 
przygotowanie dokumentacji pro-
jektowej w zakresie niezbędnym do 
uzyskania decyzji o  pozwoleniu na 
budowę. 

 � Aby ułatwić inwestorom usta-
lenie, które roboty budow-
lane wymagają dokonania 

zgłoszenia budowy orga-
nowi administracji architekto-
niczno-budowlanej, zamiast 
uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, a które kategorie robót 
nie wymagają ani pozwolenia 
na budowę ani nawet zgło-
szenia, zaproponowano da-
leko idące zmiany.

 � Na nowo określono katalog 
obiektów, których budowa 
wymaga dokonania zgło-
szenia organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. 
Dotychczasowe brzmienie 
przepisu wyszczególniało bu-
dowy zwolnione z obowiązku 
uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę bez określenia, 
czy dana budowa podlega 
zgłoszeniu, o którym mowa 
powyżej. Katalog robót bu-
dowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, a wy-
magających zgłoszenia, uzu-
pełniono o naziemne tarasy 
przydomowe o powierzchni 
zabudowy powyżej 35 m2. 
Zrezygnowano również z opi-
sania przeznaczenia pomo-
stów, które można wznosić 
na podstawie zgłoszenia, po-
zostając przy określeniu ich 
parametrów charakterystycz-
nych, tj. całkowitej długości 
do 25 m i wysokości 2,5 m 
od korony pomostu do dna 
akwenu.

 � Zdecydowano się zwolnić 
z pozwolenia na budowę 
wszystkie oczyszczalnie 
ścieków o wydajności  
do 7,5 m3 na dobę, bez 
względu na to, czy są to 
oczyszczalnie przydomowe 
czy też nie. Procedurę zgło-
szenia już stosuje się do 
oczyszczalni przydomowych 
o wskazanej pojemności.

 � Wprowadzono również uła-
twienia w zakresie realizacji 
obiektów budowlanych bę-
dących jednocześnie urządze-
niami wodnymi na gruntach 
leśnych Skarbu Państwa. 
Zmiana ta ma wpłynąć  
na skuteczniejszą realizację 
inwestycji polegających  
na budowie obiektów reten-
cjonujących wodę w lasach.

 � Poza tym wskazano katalog 
budów, których prowadzenie 
nie wymaga decyzji o pozwo-
leniu na budowę ani zgło-
szenia. 

 � Z obowiązku uzyskiwania 
pozwolenia na budowę jak 
i zgłoszenia, zostały zwol-
nione m.in. tarasy przy-
domowe o powierzchni 
zabudowy do 35 m2. 

 � Do listy obiektów budow-
lanych niewymagających 
zgłoszenia dodano rów-
nież zamierzenia budow-
lane polegające na instalacji 
naziemnych zbiorników do 
przechowywania paliw o po-
jemności do 5 m3.

 � Przewidziano także podział 
projektu budowlanego  

na projekt zagospodarowania 
działki lub terenu, projekt ar-
chitektoniczno-budowlany 
oraz projekt techniczny. 

 � Projekt zagospodarowania 
działki lub terenu wraz z pro-
jektem architektoniczno-bu-
dowlanym będą tą częścią 
projektu budowlanego, którą 
zatwierdzać ma organ admi-
nistracji architektoniczno-bu-
dowlanej. Projekt techniczny 
nie będzie zatwierdzany 
i przedkładany organowi ad-
ministracji architektoniczno-
-budowlanej. 

 � W celu zapewnienia inte-
resów właścicieli obiektów 
budowlanych wybudowa-
nych na podstawie będącej 
w obiegu decyzji o pozwo-
leniu na budowę, jak również 
budynków, dla których zo-
stała wydana decyzja o po-
zwoleniu na użytkowanie, 
wprowadzono w przepisach 
regulację, zgodnie z którą nie 
będzie można stwierdzić nie-
ważności decyzji o pozwo-
leniu na budowę, jeżeli na jej 
podstawie zostało zrealizo-
wane zamierzenie budow-
lane, a od dnia jej doręczenia 
lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, 
a w przypadku wydania de-
cyzji o pozwoleniu na użyt-
kowanie – 5 lat od dnia, 
w którym decyzja o pozwo-
leniu na użytkowanie stała się 
ostateczna.

 � Zmiana ustawy – Prawo 
budowlane wprowadza 
uproszczone postępowanie 
legalizacyjne odnoszące się 
do starych samowoli budow-
lanych – budowy zakończone 
przynajmniej 20 lat temu – 
w szczególności zrealizowane 
przed wejściem w życie obo-
wiązującej ustawy.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Elektrociepłownia Fortum w Czę-
stochowie obchodzi dziesięciole-
cie. Z okazji jubileuszu firma zor-
ganizowała debatę na temat 
zmian w energetyce, jakie doko-
nały się w Polsce i Europie przez 
ostatnie 10 lat – ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu koncep-
cji Gospodarki Obiegu Zamknięte-
go. Jak wybudowana 10 lat temu 
elektrociepłownia wpłynęła na 
samą Częstochowę? 

–  Elektrociepłownia, w  jaką zain-
westowało Fortum była na pewno 
inwestycją bardzo potrzebną 
w  Częstochowie. To było i  jest 
optymalne rozwiązanie dla miej-
skiego systemu ciepłowniczego, 
zarówno pod względem tech-
nicznym, ekonomicznym, jak i śro-
dowiskowym – mówi prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Reali-
zacja inwestycji wpłynęła na poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego 
miasta w  zakresie zaopatrzenia 
w  ciepło i  energię elektryczną. Pro-
wadzone przez Fortum kolejne inwe-
stycje służą efektywności 
energetycznej oraz ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń. Dla tej efek-
tywności, ekologii i ekonomiki najlep-
szym rozwiązaniem jest przyłączanie 
kolejnych odbiorców do sieci cie-
płowniczej. Dlatego dziękuję Fortum, 
że ciągle pracuje nad modernizacją 
sieci przesyłowych, bo dzięki temu 
bezpieczeństwo dostarczania ciepła 
do częstochowskich mieszkań jest 
z  roku na rok coraz wyższe – za-
znacza.

Dzięki wybudowaniu nowocze-
snej elektrociepłowni uniknęliśmy 
w Częstochowie emisji ok. 3445 ton 
pyłu do środowiska.

– W ciągu 10 lat wytworzyliśmy aż 
6,95 TWh ciepła oraz 3,55 TWh 
energii elektrycznej. Aby tego do-
konać musieliśmy spalić ok. 1,4 mln 
ton węgla, żeby np. przewieźć tyle 
węgla, potrzebowalibyśmy ponad 
900 pociągów, z  których każdy li-
czyłby 40 wagonów – wylicza An-

drzej Starzyński, kierownik 
elektrociepłowni Fortum w  Często-
chowie. - Drugim paliwem, z którego 
korzystamy w  elektrociepłowni jest 
biomasa, której przez 10 lat spali-
liśmy ok. 1,42 mln ton – żeby zmieścić 
taką ilość np. do ciężarówek, musieli-
byśmy mieć ich 57 tys.! - wyjaśnia. 

To właśnie możliwość współspa-
lania biomasy czyni częstochowską 
instalację Fortum jedną z najnowo-
cześniejszych i przyjaznych dla śro-
dowiska. Co istotne, udział biomasy 
w  elektrociepłowni stopniowo 
wzrasta – od 25% w  2010 r. do 
nawet 35% obecnie. Dzięki temu 
elektrociepłownia stała się ważnym 
dla miasta elementem Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego.

– Biorąc pod uwagę fakt, że ciepło 
wyprodukowane w  naszej elektro-
ciepłowni stanowi aż 86% w całko-
witej produkcji ciepła sieciowego 
w  mieście, to bardzo ważne z  ja-
kiego rodzaju paliwa korzystamy. 
Współspalanie węgla i  biomasy to 
rozsądny kompromis, który z jednej 
strony zapewnia stabilność dostaw, 
a  z  drugiej pozwala na to, by nasza 
instalacja była niskoemisyjna. – do-
daje Piotr Górnik, dyrektor ds. ener-
getyki cieplnej w Fortum.

Elektrociepłownia Fortum od po-
czątku swojego istnienia spełnia ry-
gorystyczne wymogi unijne, m.in. 
właśnie w  zakresie emisyjności. 
Gdyby w 2010 r. inwestycja nie po-
wstała, to stara instalacja genero-
wałaby zdecydowanie więcej emisji.

–  W  2010 r. zaprezentowaliśmy 
częstochowianom spojrzenie 
w  przyszłość. Wierzę, że przez  
10 kolejnych lat przekonaliśmy ich, 
że ciepło i prąd można produkować 
nowocześnie, czyli efektywnie 
i  w  sposób przyjazny dla środo-
wiska. Przy tym, innowacyjność, 
którą pokazaliśmy 10 lat temu 
z  nami została – stale modernizu-
jemy elektrociepłownię, tak,  
by jeszcze lepiej służyła częstocho-
wianom. I  przez kolejne lata to na 
pewno się nie zmieni –  podsumo-
wuje Andrzej Starzyński.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Debatowali na temat energetyki

Elektrociepłownia 
świętowała 
dziesięciolecie

Od 19 września

Rewolucja  
w prawie budowlanym

 Qcd. ze str. 1
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Pożyczki z niezwykle  
niskim oprocentowaniem, 
poręczenia kredytów 
i leasingów, dotacje oraz 
szkolenia i doradztwo –  
to tylko niektóre z form 
wsparcia dla śląskich 
przedsiębiorców,  
które oferuje Fundusz 
Górnośląski SA.  
Spółka wymiernie pomaga 
również właścicielom firm 
w dobie pandemii 
koronawirusa.

25 
lat wspierania 
śląskiego biz-
nesu, blisko 2200 
udzielonych po-

życzek na kwotę 394,5 mln zł dla 
ponad 1700 przedsiębiorstw – te 
liczby najlepiej pokazują skalę 
działania Funduszu Górnoślą-
skiego SA. Firma jest dziś istotnym 
w  województwie śląskim pod-
miotem kreującym i  udostępnia-
jącym nowoczesne instrumenty 
finansowe wspierające rozwój 
sektora publicznego, prywatnego 
i obywatelskiego.

Szeroki wachlarz wsparcia 
i produktów finansowych

Jednym z  głównych instru-
mentów finansowych oferowa-
nych przez Fundusz Górnośląski 
SA są pożyczki inwestycyjne i ob-
rotowe z  projektu Fundusz Po-
życzkowy SILESIA’2020. Ich 
oprocentowanie zaczyna się od 
0,39%. Czas spłaty to maksy-
malnie 10 lat, a  kwoty, o  które 
można wnioskować, zaczynają się 
od 200 tys. zł, a kończą  na 4 mln. 
– Tak niskie oprocentowanie przy 
relatywnie wysokich kwotach 
wsparcia sprawia, że nasze po-
życzki z  roku na rok cieszą się 
coraz większą popularnością 
wśród śląskich przedsiębiorców. 
Dzięki nim tworzą nowe miejsca 
pracy, zwiększają zasięg działal-
ności, kreują innowacje produk-
towe i technologiczne zwiększając 
tym samym swoją konkurencyj-
ność – tłumaczy Jacek Miketa, 
wiceprezes Funduszu Górnoślą-
skiego SA.

W  ramach Funduszu Górnoślą-
skiego SA działa również Śląski 
Regionalny Fundusz Poręcze-
niowy. Specjalizuje się w  udzie-
laniu poręczeń kredytów, 
pożyczek, leasingów oraz wadiów 
przetargowych dla mikro, małych 
i  średnich przedsiębiorstw, mają-
cych siedzibę lub prowadzących 
inwestycje na terenie woje-
wództwa śląskiego. Dzięki porę-
czeniom możliwe jest m.in. 
uzyskanie finansowania w  sytu-

acji, gdy posiadane i  propono-
wane przez przedsiębiorcę formy 
zabezpieczenia spłaty kredytu 
lub pożyczki są dla instytucji fi-
nansowej niewystarczające.

Wsparcie dla firm  
w czasie pandemii

W  dobie pandemii koronawi-
rusa, wielu przedsiębiorców zna-
lazło się w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Oprócz rządowej 
Tarczy Antykryzysowej dostępnej 
dla właścicieli firm i  samozatrud-
nionych na terenie całego kraju, 
śląskich przedsiębiorców wspiera 
ponadto Śląski Pakiet dla Gospo-
darki. To kompleksowa oferta 
działań i  realna pomoc. Inicja-
torem powstania programu jest 
marszałek województwa ślą-
skiego Jakub Chełstowski. Wart 
miliard złotych Pakiet w znacznej 
mierze powstał w oparciu o środki 
unijne zarządzane z poziomu wo-
jewództwa. Obejmie pięć filarów: 
pożyczki obrotowe i  płynno-
ściowe, wsparcie pracodawców, 
wsparcie bezzwrotne, działania 
wspierające i wejścia kapitałowe.

Dla tych, którzy są w  szcze-
gólnie trudnej sytuacji, w  ofercie 
pojawiły się pożyczki POIR 
z oprocentowaniem 0% i bez żad-
nych dodatkowych kosztów. Sko-
rzystać z  niej mogą firmy 
z  województw śląskiego i  opol-
skiego. Zainteresowanie jest 
ogromne. – Widząc to, postanowi-
liśmy przyspieszyć procedurę roz-
patrywania wniosków. Dodatkowo, 
żeby ułatwić dostęp do informacji 
w województwie opolskim, urucho-
miliśmy specjalny Punkt Obsługi 
Klienta w  Opolu – wyjaśnia wice-
prezes Jacek Miketa.

To jednak nie koniec wsparcia 
dla śląskich firm. Jacek Miketa:  

– Widząc, z  jakimi problemami 
zmagają się w dobie pandemii ko-
ronawirusa śląskie firmy, nie-
zwłocznie wyszliśmy im naprzeciw 
i  prolongowaliśmy spłaty dotych-
czas udzielonych pożyczek. Od 
marca do kwietnia rozpatrzyliśmy 
229 wniosków o takie wsparcie na 
łączną kwotę blisko 3,2 mln zł. 
Wierzymy, że taka pomoc przy-
czyni się do przetrwania przez 
przedsiębiorców tego trudnego 
okresu.

Wsparcie dla śląskiej  
służby zdrowia  
za ponad 64 miliony

Oprócz wsparcia finansowego 
dla firm Fundusz Górnośląski re-
alizuje również projekt. „Zakup 
środków ochrony osobistej dla 
podmiotów leczniczych”, którego 
celem jest jest ograniczenie nega-
tywnych skutków COVID-19 oraz 
wzmocnienie bezpieczeństwa 
zdrowotnego w  województwie 
śląskim przez wsparcie placówek 
ochrony zdrowia w regionie.

Projekt skierowany jest do  
27 placówek, które w  związku 
z  sytuacją epidemiczną, decyzją 
Wojewody Śląskiego zostały po-
stawione w  stan podwyższonej 
gotowości oraz które udzielają 
specjalistycznych świadczeń me-
dycznych kluczowych z  punktu 
widzenia przeciwdziałania 
COVID-19.

W  ramach projektu zostaną za-
kupione i  przekazane na ich po-
trzeby środki ochrony indywidualnej 
zalecane do stosowania w  pla-
cówkach, w  których udzielana 
jest pomoc medyczna dla pa-
cjentów z  podejrzeniem COVID-
19, w tym środki: ochrony twarzy, 
ochrony oczu, ochrony nóg, 
ochrony dłoni,  ochrony ciała. 

Unijne fundusze z…  
Funduszu Górnośląskiego

W 2019 roku Fundusz Górnośląski 
powołał jednostkę organizacyjną 
pod nazwą Wydział Współpracy Za-
granicznej. Jej celem jest realizacja 
projektów mających na celu wsparcie 
przedsiębiorców z sektora MŚP wo-
jewództwa śląskiego m.in. w interna-
cjonalizacji prowadzonej przez nich 
działalności. Fundusz Górnośląski 
pełni również rolę partnera projektu 
„Promocja gospodarcza regionu oraz 
działania związane z  tworzeniem 
przyjaznych warunków do inwesto-
wania i  eksportowania”, organizując 
m.in. zagraniczne misje gospodarcze 
z udziałem przedsiębiorców i przed-
stawicieli samorządu województwa 
śląskiego, cykle szkoleń dotyczących 
prowadzenia działalności na kluczo-
wych rynkach zagranicznych oraz 
spotkania informacyjne dla przedsię-
biorców planujących działalność eks-
portową.

Fundusz Górnośląski złożył wniosek 
aplikacyjny na realizację projektu „In-
terSilesia – modelowanie działalności 
eksportowej przedsiębiorstw z  sek-
tora MŚP działających na terenie wo-
jewództwa śląskiego”.  W  ramach 
części infrastrukturalnej zaplano-
wano m.in. utworzenie Centrum in-
ternacjonalizacji. – Będzie to unikalny 
ośrodek na skalę kraju, skoncentro-
wany na rozwoju, badaniu i  wspie-
raniu internacjonalizacji. Centrum 
będzie zlokalizowane przy al. Roź-

dzieńskiego 188 w Katowicach. Będą 
tam świadczone usługi doradcze, infor-
macyjne i edukacyjne w formie warsz-
tatów i  szkoleń – tłumaczy Jacek 
Miketa, który zapowiada również ko-
lejną inwestycję w  ramach projektu 
InterSilesia. – Będzie to utworzenie in-
teraktywnego serwisu internetowego 
– narzędzia wspomagającego proces 
ekspansji na rynki zagraniczne, promu-
jącego internacjonalizację, a także in-
formującego o  możliwościach 
inwestycyjnych województwa ślą-
skiego – mówi.  

W ciągu trzech lat trwania projektu 
ze wsparcia skorzysta 400 firm z sek-
tora MŚP prowadzących działalność 
na terenie województwa śląskiego. 

Edukacja

W  ubiegłym roku Fundusz Górno-
śląski zainaugurował specjalny pro-
jekt edukacyjny „Akademia 
Przedsiębiorczości”. W  ciągu kilku 
miesięcy przeszkolono ponad tysiąc 
uczniów szkół średnich z całego woje-
wództwa śląskiego. Eksperci w przy-
stępny sposób i na przykładach z życia 
codziennego tłumaczyli młodym,  
m.in.  na czym polega przedsiębior-
czość, jakie korzyści płyną z poszcze-
gólnych form zatrudnienia albo jak 
zarządzać swoimi finansami. W kolej-
nych edycjach pojawią się też zagad-
nienia dot. sytuacji kryzysowych.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Przede wszystkim warto zajrzeć na 
stronę internetową www.fgsa.pl  
lub skontaktować się ze Spółką telefo-
nicznie, gdzie informacji udzielą nasi 
specjaliści. Ponadto organizowane są 
specjalne webinaria dla przedsię-
biorców, podczas których to sami 
przedsiębiorcy mogą zadawać py-
tania. Dzięki temu rozwiązaniu otrzy-
mają odpowiedzi i  potrzebne 
informacje od razu i bez wychodzenia 
z domu.

Fundusz Górnośląski SA
40-086 Katowice
ul. Sokolska 8
www.fgsa.pl

Punkt Informacyjny  
w Częstochowie

42-202 Częstochowa
Al. NMP 34

tel.: +48 32 723 31 13
Kom.: +48 502 086 050
e-mail: czestochowa@fgsa.pl

Wsparcie dla śląskich 
przedsiębiorców

Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA Jacek Miketa
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TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

MERCEDES GLC 220  
2.2 Diesel 2019, krajowy, 
I-wł., serwisowany, 
f-ra vat 23%

166.600 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, serwi-
sowany, I-wł. 
F-VAT

158.900 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

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
f-vat 23% 

63.900 zł

SEAT LEON 
1.2 E, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwisowany 
F-VAT 
 

37.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

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

Q	 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  14.900 zł
Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 zł

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

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

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2014-2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%  31-900 - 33.900 zł

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

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

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

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł
Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   55.900 zł

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

Q	 SEAT TOLEDO 1.2 benz., rok prod. 2016, kraj., I-wł. 
f-vat 23%, serwisowany 29.900 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł
Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 AUDI A6 3.0 D, rok prod. 2014 Quatro S-tronik, kraj., serwisowany 98.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

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

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 11.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

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

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  35.900 zł

Q	 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004  7.400 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

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

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

Q	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016   29.900 zł

Q	 HONDA JAZZ 1.3 E, rok prod. 2004, krajowy 9.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy 5.900 zł

Q	 FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

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

 9.900 złQ	 NISSAN NOTE 1.4 E,  rok prod. 2008r., kraj.

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
sukcesywnie wyłania wykonaw-
ców prac, którzy poprawiają stan 
bocznych, ale istotnych dla miesz-
kańców poszczególnych dzielnic, 
dróg. Niedawno rozstrzygnięto 
przetargi na remonty ulic Rybac-
kiej i Skierniewickiej. W sumie dro-
gowcy na swojej liście mają łącz-
nie kilkanaście lokalnych odcin-
ków do przebudowy. 

 
Już po raz drugi MZDiT realizuje 
przedsięwzięcie tego rodzaju. - Nie 
składają się na nie szczególnie duże 

zadania, jak kilka innych, ważnych 
z punktu widzenia skomunikowania 
miasta z krajową siecią drogową in-
westycji. Niemniej kierowcy, ale 
i  niezmotoryzowani mieszkańcy 
i  mieszkanki poszczególnych 
dzielnic bardzo na nie czekają – 
mówi Marcin Breczko z biura praso-
wego magistratu. - Zaplanowane na 
najbliższe miesiące prace uda się 
przeprowadzić m.in. dzięki zgodzie 
częstochowskich radnych na pro-
pozycję prezydenta miasta doty-
czącą zmian w  budżecie. Środki na 
te remonty MZDiT zaoszczędziło 
na zeszłorocznych przetargach – 
wyjaśnia.

Wykonaniem inwestycji przy ul. 
Rybackiej zajmie się ,,Rafalin” Sp. 
z o.o. z Blachowni. Remont obejmie 
tam łącznie 630 metrów bieżących 
tej ulicy. Z  kolei realizacji zadania 
przy ul. Skierniewickiej – na dłu-
gości 368 metrów bieżących – po-
dejmie się firma ,,OLS” Sp. z  o.o. 
z  Lublińca. Prace w  obu miejscach 
mają się zakończyć do 16 paździer-
nika tego roku.   

Wszystkie wskazane do przebu-
dowy lokalizacje to m.in. odcinki 
między zakończonymi już moderni-
zacjami drogowymi, fragmenty 
uzupełniające wcześniejsze za-
dania czy części dróg i  chodników, 
których przebudowa umożliwi 
domknięcie układu komunikacyj-
nego w danej dzielnicy.  

Pełna lista ulic przeznaczonych do 
remontu w  najbliższym czasie 
przedstawia się następująco: Li-
liowa (Kiedrzyn), Skierniewicka 

(Lisiniec), Rybacka (Lisiniec/Gra-
bówka), Zdrojowa (Rząsawy), Koł-
łątaja (Dąbie), Polna (Stradom) – na 
odcinku od ul. Pirotechników do ul. 
Skrzetuskiego (będzie to dokoń-
czenie zadania sprzed dwóch lat), 
Oficerska (Stradom) – od ul. Łącz-
ności do ul. Skrzetuskiego,   Ko-
ścielna (Stradom) – od ul. 
Piastowskiej do kładki, Brzezińska 
(Błeszno) – od ul. Bohaterów Ka-
tynia do ul. Załogi, Brzeźnicka (Ty-
siąclecie) – od ul. Dekabrystów do 
Promenady Niemena, Łukasiń-
skiego (Raków) – od łącznika z aleją 
Pokoju do ul. Okrzei, Mierna (Zawo-
dzie). Na ul. Kisielewskiego (Kie-
drzyn) remont przejdzie chodnik na 
odcinku od ul. Klemensiewicza do 
ul. Traugutta + dojście do przy-
stanku.

- W  trakcie rozstrzygania są po-
stępowania przetargowe dotyczące 
ulicy Łukasińskiego (odcinek od alei 
Pokoju do ul. Stefana Okrzei), ul. 

Brzeźnickiej (na odcinku od ul. De-
kabrystów do Promenady Cze-
sława Niemena), Liliowej czy 
Zdrojowej. Wykonawców zaintere-
sowanych realizacją tych prac jest 
sporo, a więc i ich oferty są tańsze – 
mieszczące się w  ramach wyasy-
gnowanych na te zadania środków. 
A  to z  kolei pozwala przypuszczać, 
że przetargi na te inwestycje uda się 
niebawem rozstrzygnąć – zaznacza 
Marcin Breczko.

Łącznie – dzięki całemu przedsię-
wzięciu – poprawi się stan niemal 5 
km ulic i chodników.

W  poprzedniej serii tego rodzaju 
remontów poprawiła się jakość na-
wierzchni na ulicach Ostrej, Weloń-
skiego, Fiołkowej, Podhalańskiej, 
Turystycznej, Łosiowej, Solnej oraz 
na odcinkach ulic Sojczyńskiego-
-Warszyca, Bohaterów Monte Cas-
sino oraz Wilsona. Z  kolei na ul. 
Piastowskiej powstały miejsca do 
parkowania i postój taksówek.

Częstochowa

Kolejne drogowe 
inwestycje
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Opracowanie: Katarzyna Gwara
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W sobotę 19 września o godz. 
16:00 Skra Częstochowa zmierzy 
się z Motorem Lublin na stadionie 
przy ul. Loretańskiej w Częstocho-
wie w ramach 4. kolejki II ligi. 

W poprzednim spotkaniu w Su-
wałkach, Skrzaki przegrały z Wi-
grami 1:2. Była to pierwsza porażka 
w tym sezonie. Skra obecnie ma na 
swoim koncie 6 punktów i nadal 
plasuje się w górnych rejonach ta-
beli.

Reprezentanci Victorii Poczesna 
świetnie zaprezentowali się na to-
rze w Bydgoszczy. Hanna Kweczke 
wygrała w kategorii do lat 8, 
a Aleks Radło zwyciężył w katego-
rii do lat 12. 

Nie było mocnych na Hanię 
Kweczke i Aleksa Radło w ich kate-
goriach wiekowych podczas II rundy 
Orbico Wo-Vital Pucharu Polski 
Żaków na torze w  Bydgoszczy. 
Hania wygrała w kategorii do lat 8, 
a Aleks zwyciężył w kategorii do lat 
12. Bardzo dobre występy zaliczyli 
także inni pocześnianie w  niemal 
wszystkich kategoriach wiekowych 
– poinformował Damian Krzyczman 
wiceprezes klubu. Kolejny turniej 
w  ramach cyklu Pucharu Polski 

Żaków i  Młodzików rozegrany zo-
stanie 26 września na torze 
w Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei 
10 października na torze w  Bar-
głach w Gminie Poczesna odbędzie 
się wielkie święto dla najmłodszych 
speedrowerzystów w Polsce – Indy-
widualne Mistrzostwa Polski do lat 
6, 8, 10 i 12 oraz Mistrzostwa Par do 
lat 12, a  także Indywidualne Mi-
strzostwa Kobiet.

      
Wyniki szczegółowe zawodników 
Victorii Poczesna w Bydgoszczy

Kategoria do lat 8:
1. Hanna Kweczke (4,4,4,3) 15 
pkt. + 1 miejsce w finale
15. Antoni Wojtyto (2,3,2,2) 9 pkt.
15. Gabriel Wawrzyńczak (2,2,2,3) 
9 pkt.

Kategoria do lat 10:
10. Hanna Kweczke (2,4,2,1) 9 pkt. 

Kategoria do lat 12:
1. Aleks Radło (4,4,4,4) 16 pkt.  
+ 1 miejsce w finale
8. Łukasz Waszczyk (4,1,4,3) 12 
pkt. + 4 miejsce w półfinale
10. Mikołaj Podwyszyński 
(4,2,3,3) 12 pkt.
13. Piotr Kweczke (2,3,4,2) 11 pkt.
17. Dawid Białas (1,3,3,1) 8 pkt.
21. Marcel Rakus (1,2,2,1) 6 pkt.

Kategoria do lat 14:
9. Oskar Dusiński (3,2,3,4) 12 pkt.
13. Aleks Radło (3,4,3,U) 10 pkt.
19. Mikołaj Augustyniak (1,2,2,2)  
7 pkt.
22. Łukasz Waszczyk (1,2,1,2) 6 
pkt.

Victoria Poczesna

Świetne wyniki żaków w Bydgoszczy

II liga

Skra  
Częstochowa  
vs Motor Lublin

Na początku września u stóp Zam-
ku Krzyżackiego w Malborku od-
były się Mistrzostwa Polski 
w Triathlonie na dystansie dłu-
gim. Ewa Bugdoł z klubu WLKS 
Kmicic Częstochowa została mi-
strzynią Polski w triathlonie na 
dystansie długim.

Triathlonistki rozpoczęły etap pły-
wacki na 3800 m w rzece Nogat, na-
stępnie miały do pokonania szybką 
trasę kolarską 180 km, przebiega-
jącą przez malownicze tereny 

Żuław Wiślanych, na koniec poko-
nywały etap biegowy 42 km trasą 
poprowadzoną przez tereny Mu-
zeum Zamkowego. Mistrzynią 
Polski na dystansie długim została 
bezkonkurencyjna tego dnia Ewa 
Bugdoł zawodniczka WLKS Kmicic 
Częstochowa uzyskując czas 
09:47:03. Poprawiła wynik Mi-
strzyni Polski z  2019 roku – Anny 
Peterek o blisko 20 minut! Druga na 
mecie była Aleksandra Krawczyk 
(TRI w  kolorze blond, 10:35:08). 
Trzecia na podium była Julita Toma-
szewska (Timbud Team, 10:48:31). 

WLKS Kmicic

Ewa Bugdoł mistrzynią 
Polski

Najmłodsi zakończyli zmagania

Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie
W pierwszy  weekend września  
na Miejskich Kortach Tenisowych 
przy ul. 3 Maja 1 odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie 
dla dzieci i młodzieży. Do rywalizacji 
zgłosiło się blisko 20 dziewczyn 
i chłopców, którzy przez dwa dni 
dzielnie rywalizowali w 4 katego-
riach wiekowych.

Po skończonej rywalizacji wszyscy 
uczestnicy poszczególnych kate-
gorii odebrali z rąk Tomasza Łuszcza 
- Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Częstochowie 
oraz Jacka Chowańca – Sędziego 
Głównego Mistrzostw okoliczno-
ściowe medale i  drobny upominek 
a  zwycięzcy dodatkowo pamiąt-
kowe dyplomy. Od 29 sierpnia 
trwają zmagania w  Mistrzostwach 
w kategoriach  seniorskich. Drabinki 
gier i  wyniki rozegranych już spo-
tkań wśród dorosłych regularnie 
udostępniane na stronie interne-
towej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Częstochowie.

kat. dziewczęta do lat 12
1. Emilia Nawrot 
2. Lena Sadowska 
3. Weronika Mermer 
4. Zosia Wieczorek 
5-6. Maja Gomolec

kat. chłopcy do lat 14
1. Bartosz Skupiński 
2. Jan Klimas 
3. Borys Babets 
4. Dominik Sikora 
5-6. Łukasz Tyrała,  
Bruno Mesjasz

kat. dziewczęta do lat 18
1. Oliwia Kucharzewska 
2. Julia Iwanicka 
3. Weronika Srogosz

kat. chłopcy do lat 18
1. Jakub Włodarczyk 
2. Bartosz Skupiński 
3. Borys Babets 
4. Emilian ZiębaJakub Miśkowiak, Mateusz Świd-

nicki i Bartłomiej Kowalski to re-
prezentanci Eltrox Włókniarza 
Częstochowa, którzy startowali 
w turnieju finałowym Brązowego 
Kasku w Ostrowie Wielkopolskim. 

Bieg dodatkowy o trzecie miejsce 
zwyciężył Jakub Miśkowiak, poko-
nując swojego klubowego kolegę – 

Mateusza Świdnickiego.  Z  kolei 
Bartłomiej Kowalski ukończył za-
wody na wysokim 6. miejscu, mając 
na swoim koncie 8 punktów. - Ko-
walski swoim pierwszym biegu 
uczestniczył w  groźnej kolizji. Na 
prostej zczepił się motocyklami 
z  Karolem Żupińskim. Na szczęście 
obu zawodnikom nic się nie stało – 
poinformował klub. 

Brązowy Kask

Jakub Miśkowiak trzeci 
w finale

W piątek 2 października o godzi-
nie 18:00 Raków Częstochowa ro-
zegra mecz z Wisłą Płock na GIEK-
SA Arenie w Bełchatowie.  Sprze-
daż biletów na to spotkanie roz-
poczyna się 18 września.

Otwarta sprzedaż biletów na spo-
tkanie Raków Częstochowa – Wisła 
Płock rusza w  piątek 18 września 
o  godzinie 9:00. Bilety są do zaku-
pienia online lub w  Biurze Obsługi 
Kibica w Galerii Jurajskiej. - Bilety na 
trybunę B (młyn) kupicie tylko 
w sklepie Medalik przy ul. Berka Jo-
selewicza 5 za pośrednictwem sto-
warzyszenia kibiców “Wieczny 

Raków”. Informacje o  godzinach 
otwarcia sklepu Medalik znajdziecie 
na stronie stowarzyszenia lub na 
stronie sklepu – przypomina klub. 
Nie będzie prowadzona sprzedaż bi-
letów w  kasach przy stadionie 
w  Bełchatowie. W  3. kolejce PKO 
Ekstraklasy podopieczni Marka 
Papszuna zwyciężyli z  Zagłębiem 
Lubin 2:1. Dla Czerwono-niebie-
skich bramki zdobyli Vladislavs Gut-
kovskis oraz David Tijanić. Przed 
częstochowską drużyną jeszcze 
dwa wyjazdowe mecze, zanim doj-
dzie do spotkania z Wisłą Płock na 
GIEKSA Arenie – 18 września z Pod-
beskidziem Bielsko-Biała i 26 wrze-
śnia z Cracovią. 

Rusza sprzedaż biletów

Raków Częstochowa  
vs Wisła Płock

Opracowanie: Paula Nogaj
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