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Donald Tusk w Częstochowie
PO z akcją #TuJestPrzyszłość w śląskim

Kolejnym przystankiem na 
trasie Platformy Obywatelskiej 
po Polsce jest województwo ślą-
skie. W najbliższy piątek, na spo-
tkanie otwarte w Częstochowie, 
zapraszają Kamila Gasiuk-Piho-
wicz i Krzysztof Brejza. 23 marca 
do Naszego miasta zawita także 
Donald Tusk.

Platforma Obywatelska wy-
ruszyła w Polskę w ramach 
akcji #TuJestPrzyszłość. Po 
województwie łódzkim i wiel-
kopolskim nadszedł czas na wo-
jewództwo śląskie. Donald Tusk 
już od kilkunastu miesięcy pro-
wadzi cykl spotkań otwartych 
w całej Polsce. Teraz dołączyli do 
niego wszyscy parlamentarzyści 
Koalicji Obywatelskiej, w ramach 
spotkań konsultują kolejne po-
stulaty programowe. Do tej pory 
mogliśmy słyszeć o propozycjach 
mieszkaniowych i tych skierowa-

nych dla przedsiębiorców.
Już w ten piątek o godzinie 

17:30 na spotkaniu przy al. 
Najświętszej Maryi Panny 24 
w Częstochowy będzie można 
porozmawiać z posłanką Ka-
milą Gasiuk-Pihowicz i posłem 
Krzysztofem Brejzą. Warto być 
i wiedzieć wcześniej, z czym Plat-
forma pójdzie do wyborów.

Donald Tusk podczas cyklu 
spotkań na przestrzeni następ-
nego tygodnia odwiedzi m.in. 
Bytom, Żywiec i Częstochowę. 
W czwartek 23 marca przewod-
niczący Platformy Obywatelskiej 
zaprasza na spotkanie otwarte 
z mieszkańcami Częstochowy do 
Hali Sportowej IV Liceum Ogól-
nokształcącego.

Na stronie internetowej www.tuje-
stprzyszlosc.pl organizator umieścił 
wszystkie szczegóły spotkań w całym 
województwie.

Inwestycje

Nowy most DK-91 
już coraz bliżej

Przebudowa DK-91 w Często-
chowie to jedna z największych 
inwestycji drogowej w historii 
miasta. Prace mają zakończyć się 
w grudniu tego roku. Ostatnio 
rozpoczęto montaż konstrukcji 
kolejnego, dwupoziomowego 
skrzyżowania przy nowo budo-
wanej alei Wojska Polskiego.

Ekipy budowlane przystąpiły do 
osadzania i scalania elementów 
tuż po tym jak stalowe belki zo-
stały przetransportowane na 
most przy skrzyżowaniu DK-91 
z ulicami Rejtana i Krakowską 
w nocy z poniedziałku na wtorek.

- W zakresie tego ogromnego 
zadania drogowego jest bu-

dowa trzech dwupoziomowych 
skrzyżowań: u zbiegu al. Wojska 
Polskiego z ul. Jagiellońską i al. 
Pokoju (w miejscu dawnej esta-
kady), przy Rejtana/Krakowskiej 
oraz na wysokości Galerii Juraj-
skiej i ul. Legionów – przypomina 
Miejski Zarząd Dróg w Często-
chowie.

 ■ fot.: UM Częstochowa

,,…a serce zostało na Kresach” – taki 
tytuł nosi projekt dla dzieci i mło-
dzieży realizowany w Częstochowie. 
Ostatnio odbyło się podsumowanie 
w Szkole Podstawowej nr 53 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie.

W ramach inicjatywy zorganizo-
wano szereg konkursów w różnych 
kategoriach wiekowych. Uczniowie 
zmierzyli się w: konkursie „W kręgu 
poezji lwowskiej i kresowej”, kon-

kursie plastycznym 
„Piękno Kresów”, kon-
kursie piosenki kre-
sowej, konkursie na 
prezentację multime-
dialną „Czasy, ludzie, 
miejsca – polskość 
Kresów”, konkursie 

literackim „Piękno Kresów słowem 
malowane” oraz w warsztatach pla-
stycznych inspirowanych tematyką 
kresową. W zmaganiach udział wzięły 
aż 43 szkoły podstawowe z Często-
chowy i powiatu.

Finał odbył się 14 marca w Szkole 
Podstawowej nr 53. Wśród gości byli 
zastępca prezydenta Częstochowy 
Ryszard Stefaniak, przewodniczący 
Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz 
Kapinos, naczelnik Wydziału Edu-
kacji Rafał Piotrowski, dyrekcje szkół, 
przedstawiciele Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich. Laureatki i laureaci 
konkursów otrzymali podziękowania, 
pamiątkowe koszulki, dyplomy i na-
grody.

Projekt miał na celu pielęgnowanie 
pamięci o tradycji i kulturze polskich 
Kresów, popularyzowanie dorobku 
artystycznego, literackiego i nauko-
wego Polek i Polaków z tamtych ziem 
oraz kształtowaniu szacunku wobec 
ich dokonań.  Dodatkowo zadbano 
o szerzenie kultury języka, poszuki-
wanie własnych pomysłów na inter-
pretację poezji, promowaniu młodych 
i twórczych talentów.

Przedsięwzięcie organizowali 
wspólnie Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta, Szkoła Podstawowa nr 53 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Marii Skłodowskiej-Curie oraz czę-
stochowski oddział Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich.

Powiat Częstochowski 

Uczniowie dbają o pamięć historyczną

Wrzosy

Pożar pustostanu. 
Jedna osoba nie żyje

Wczoraj wieczorem, 15 marca 
doszło do pożaru pustostanu we 
Wrzosach. W wyniku zdarzenia 
zginęła jedna osoba. Kłobuccy 
policjanci ustalają przyczyny 
i okoliczności tragicznego wy-
padku.

W środę 15 marca o godzinie 
20:25 oficer dyżurny komendy 
powiatowej w Kłobucku otrzymał 
informację o pożarze, do którego 
doszło w miejscowości Wrzosy 
w gminie Przystajń. Na miejsce 
udały się służby ratownicze. 
Podczas prowadzenia działań ra-
towniczo-gaśniczych, w jednym 

z pomieszczeń znaleziono zwłoki.
Na miejscu zdarzenia pod nad-

zorem prokuratora pracowali 
między innymi policjanci śledczy 
z prewencji z kłobuckiej ko-
mendy, komisariatu w Krzepi-
cach, technik kryminalistyki oraz 
biegły z zakresu pożarnictwa. 
Dokładne przyczyny i okolicz-
ności zgonu oraz pożaru wy-
jaśni prowadzone postępowanie 
i zarządzona przez prokuratora 
sekcja zwłok. Postępowanie nad-
zoruje Prokuratura Rejonowa 
w Częstochowie.

 ■ fot. KPP w Kłobucku
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