Znamy już zwycięzców
Invest Foto! Wiemy też,
kto otrzymał certyfikat
fair play
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W Częstochowie będą
szczepić za darmo
przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby

Certyfikaty dla
promotorów lokalnej
turystyki wręczone

W czwartek, 27 września w restauracji Arche
wręczono certyfikaty Częstochowskiej Organizacji
Turystycznej. Otrzymali je m.in. MPK za linię turystyczną 034, Urząd Miasta za cykl ,,Aleje – tu się
dzieje!” i MOSiR za Częstochowski Rower Miejski.

GUARDIAN GLASS - KAMIEŃ POD
BUDOWĘ NOWEJ HUTY
W CZĘSTOCHOWIE

Rozpoczyna się kluczowy etap budowy zakładu produkcyjnego Guardian Glass w Częstochowie. 2 października odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego nowej huty.
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PRZEBUDOWA DK-1 – UMOWA
Z WYKONAWCĄ PODPISANA
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Harmonogram odbioru
odpadów
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Sebastian
Trzeszkowski. Potrzeba
nam mini autobusów,
które z bocznych ulic
i osiedli dowiozą
pasażerów do
właściwych przystanków

Przebudowa DK-1 na odcinku 5,5 km w tym dwa
dwupoziomowe skrzyżowania, nowa estakada na
Rakowie, ścieżki rowerowe, kładki i chodniki – to
zakres największej drogowej inwestycji w Częstochowie. Kontrakt na projekt i budowę dofinansowanego z Unii Europejskiej zadania to blisko 179
mln zł. Miejski Zarząd Dróg i Transportu podpisał
go z konsorcjum firm wykonawczych, których liderem jest częstochowski Drog-Bud.
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Certyﬁkaty dla promotorów lokalnej turystyki wręczone
W czwartek, 27 września w restauracji Arche wręczono certyﬁkaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Otrzymali je m.in.
MPK za linię turystyczną 034, Urząd Miasta za cykl ,,Aleje – tu się
dzieje!” i MOSiR za Częstochowski Rower Miejski.
W gali wzięły udział osoby związane z branżą turystyczną, tworzące produkty turystyczne i potrawy regionalne, a także gestorki i
gestorzy usług turystycznych i gastronomicznych, przewodniczki i
przewodnicy turystyczni oraz osoby zajmujące się organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych.
Podczas uroczystości prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Zastępca Prezydenta Jarosław Marszałek wręczyli wyróżnienia animatorkom i animatorom życia turystycznego miasta i regionu, a także certyﬁkaty w konkursie „Na produkt
turystyczny, pamiątkę i potrawę regionalną” oraz statuetki „Za
zasługi dla rozwoju turystyki regionu częstochowskiego”.
Turystyka i agroturystyka to dziś bardzo ważne źródło dochodów wielu mieszkańców podczęstochowskich gmin oraz szansa na
rozwój regionu. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Turystyki
brzmiało: „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” i wiele częstochowskich rozwiązań znakomicie się w nie
wpisuje, jak choćby te wyróżnione przez CzOT – czteromiesięczny,
wiosenno-letni cykl ,,Aleje – tu się dzieje!” (przyciągający także gości
spoza miasta), system roweru miejskiego czy wakacyjna linia turystyczna ,,034”, obsługiwana przez dwa piętrowe autobusy. Wszystkie te pomysły mają wspólny mianownik, którym jest właśnie ich
bezpłatna, powszechna dostępność.
Organizatorami obchodów Światowego Dnia Turystyki w Częstochowie byli: Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy, Częstochowska Organizacja Turystyczna oraz Arche Hotel
Częstochowa.
Certyﬁkaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej 2018 w
kategorii:
Produkt turystyczny Częstochowy i regionu częstochowskiego dla:
1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie za Linię Turystyczną 034
2. Urzędu Miasta Częstochowy za ,,Aleje – tu się dzieje!”
3. Osikowej Doliny za Artystyczne Warsztaty Rękodzieła Nowoczesne Wiórkarstwo
4. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za Częstochowski Rower Miejski
5. Urzędu Gminy Mstów za Szlak pieszo-rowerowy Częstochowa-Mstów
Pamiątka turystyczna Częstochowy i regionu częstochowskiego dla:
1. Jolanty Madej za Jurajskie misy
2. Dragon s.c. za grę planszową ,,Podróże po Jurze”
Potrawa regionalna Częstochowy i regionu częstochowskiego
dla:
1. Urzędu Gminy Janów i Spółdzielni Socjalnej Złota Jura za Złotopotockie pierogi z pstrągiem
2. Gospodarstwa rolnego uprawa-hodowla Gruca Arkadiusz za
sery naturalne podpuszczkowe z ziołami i sery wędzone w siatce
W kategorii wyróżnienia ,,Za zasługi dla rozwoju turystyki
regionu częstochowskiego” przyznano statuetki dla:
- Marka Klechy
- Pawła Sochy
- Mariana Stanisława Szczerby
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PRZEBUDOWA DK-1 – UMOWA
Z WYKONAWCĄ PODPISANA
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Przebudowa DK-1 na odcinku 5,5 km w tym dwa
dwupoziomowe skrzyżowania, nowa estakada na Rakowie, ścieżki rowerowe, kładki i chodniki – to zakres największej drogowej inwestycji w Częstochowie. Kontrakt
na projekt i budowę dofinansowanego z Unii Europejskiej
zadania to blisko 179 mln zł. Miejski Zarząd Dróg i Transportu podpisał go z konsorcjum firm wykonawczych,
których liderem jest częstochowski Drog-Bud.
Projekt „Przebudowa alei Wojska Polskiego –
DK-1 w Częstochowie” zajął wcześniej pierwsze
miejsce na liście inwestycji wybranych do dofinansowania z funduszy unijnych przez Centrum
Unijnych Projektów Transportowych w ramach
konkursu dla działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci
drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”. Umowę na dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadania prezydent Częstochowy podpisał w grudniu 2016 roku.
Otwarcie ofert - w ogłoszonym przez MZDiT
- w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” - przetargu nastąpiło w końcu czerwca 2017 r. Później trwało badanie ofert, zakończone wyłonieniem wykonawcy, ale sygnowanie umowy okazało się możliwe
dopiero w końcu ubiegłego tygodnia. Powodem
była trwająca długo przetargowa procedura odwoławcza, a – w ostatnim okresie – uzgodnienia
z konsorcjum wykonawczym.
- Projekt jest elementem programu Lepsza Komunikacja, w ramach którego jednym z priorytetów jest powiązanie sieci dróg miejskich z węzłami budowanej obwodnicy autostrady A1 – mówił
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Gotowe jest już połączenie z południowym
węzłem poprzez DW 908, obecnie trwa projektowanie, a wkrótce ruszy przebudowa DK-46, czyli
wylotu w kierunku zachodnim. DK-1 po przebudowie poprawi komunikację z północnym węzłem
autostrady, a oprócz tego pozwoli na bezkolizyjny
przejazd przez prawie całe miasto w relacji północ-południe. Walczymy jeszcze o to, aby podobnie
mogło być na skrzyżowaniu z ul. Bugajską.
Przebudowa DK-1 jest więc – obok rozbudowy DW 908 i DK-46 - jednym z trzech kluczowych europejskich projektów drogowych Miasta
Częstochowy w obecnym okresie programowania środków unijnych. Mają one kapitalne znaczenie dla modernizacji i rozbudowy układu drogowego miasta i jego połączenia z A1. Efektem
największej z tych inwestycji – przebudowy DK-1
- ma być zwiększenie dostępności transportowej
miasta, lepsza przepustowość DK-1, poprawa nośności drogi, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie w Częstochowie uciążliwości wiążących się
z nadmiernym ruchem drogowym.
Prace obejmą częstochowską część DK-1 na
odcinku od węzła z aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską (5,5 km), a także przebudowę głównych skrzyżowań. Na przecięciu DK-1
z ulicami Krakowską-Rejtana oraz z ul. Legionów
powstaną bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowania. Całkowicie przebudowana zostanie także estakada na Rakowie. Wzdłuż DK-1 powstaną
ścieżki rowerowe, wybudowane lub przebudowane zostaną także kładki dla pieszych i chodniki.
- To wielkie przedsięwzięcie zarówno pod
względem logistycznym, technicznym, organizacyjnym, jak i formalno-prawnym, dlatego tak

długo trwały procedury przetargowe i proces podpisywania umowy – mówi dyrektor MZDiT Piotr
Kurkowski. - Teraz będziemy analizować szczegółowe rozwiązania, a także w taki sposób planować
realizację inwestycji, aby utrzymać przejezdność
na drodze.
Z uwagi na przedłużoną procedurę, MZDiT
zakłada, że niezbędne będzie skierowanie do
instytucji zarządzającej środkami UE wniosku
o wydłużenie terminu realizacji umowy (obecny
kontrakt zakłada finalizacje projektu do października 2020 r.). Niezbędne jest także dopasowanie
terminów prac na DK-1 do postępów w budowie
obwodnicy A1 (inwestycja Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad).
Przebudowę alei Wojska Polskiego – DK 1
w Częstochowie za prawie 179 mln zł będzie realizować w trybie „zaprojektuj i zbuduj” konsorcjum
częstochowskiego Drog-Budu, firmy Firesta-Fišer
i spółki Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej.
Wykonawca, zgodnie z deklaracjami wiceprezesa zarządu Drog-Budu Tomasza Kędziora,
chciałby w ciągu roku uporać się z przygotowaniem projektu i procedurami administracyjnymi.
Zasadnicze prace budowlane w terenie mogłyby
więc rozpocząć się jesienią przyszłego roku.
Warto przypomnieć, że północny fragment

DK-1 w granicach Częstochowy został zmodernizowany przez miasto w ostatnich latach – również z wydatną pomocą środków unijnych. Węzeł
DK-1 z ul. Makuszyńskiego zakończony w grudniu
2011 r., został w 2013 r. uzupełniony o tzw. Korytarz Północny, łączący DK-1 m.in. z dzielnicą Północ. Dwupoziomowy węzeł DK-1–DK-46 (czyli
skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z aleją Jana
Pawła II) został oddany do użytku w październiku
2014 r. W 2015 zakończyła się natomiast inwestycja związana z przebudową DK 91 – ulic Warszawskiej i Rędzińskiej w granicach miasta, w ramach
której powstał nowy, znacznie rozbudowany węzeł DK-1 – DK-91.
Miasto zabiega także o środki zewnętrzne na
budowę tzw. Bugajskiej bis w południowej części miasta, czyli bezkolizyjnego rozwiązania
skrzyżowania DK-1 – DK-46 przy wylocie na Jędrzejów i Kielce, wraz z przejściem nad torami kolejowymi (trasa Częstochowa - Katowice).
Spotkanie informujące o podpisaniu umowy na
przebudowę DK-1 z udziałem prezydenta miasta
Krzysztofa Matyjaszczyka, dyrektora MZDiT Piotra Kurkowskiego i wiceprezesa Drog-Budu Tomasza Kędziora odbyło się 1 października na wiadukcie nad trasa DK-1 w ulicy Mirowskiej.
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Znamy już zwycięzców Invest Foto!
Wiemy też, kto otrzymał certyfikat Fair Play
Władze Częstochowy doceniają i nagradzają pracodawców, którzy dbają
o swoich pracowników. Częstochowski
zakład branży wapienniczej grupy Lhoist
otrzymał certyfikat Fair Play przyznawany przez miasto solidnym pracodawcom.
Okazją do wręczenia wyróżnienia było
podsumowanie fotograficznego pleneru
strefowego Invest Foto.
Plon pleneru, w którym wzięli
udział członkowie Jurajskiego Fotoklubu, będzie teraz wykorzystywany
w promocji gospodarczej i inwestycyjnej miasta. W przemysłowe tereny miasta ruszyli latem uznani częstochowscy fotograficy: Magdalena
Kmiecik, Elżbieta Wojtczak–Sikora,
Nina Mazuś, Agnieszka i Jarosław
Dumańscy, Dariusz Gawroński, Andrzej Ślęzak i Sławomir Jodłowski
(koordynator projektu ze strony Fotoklubu).
Wyposażeni w „pomoce plenerowe”, czyli kaski ochronne, mapki terenów inwestycyjnych oraz specjalne
identyfikatory fotografowali obiekty
przemysłowe i biznesowe na terenie
miasta. Priorytetowo potraktowano
tereny w specjalnych strefach ekonomicznych (nagrodę Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej za najatrakcyjniejsze ujęcie obiektu zlokalizowanego na działkach objętych statusem strefy otrzymała Nina Mazuś).
Efekt fotograficznych poszukiwań
na terenach przemysłowych Częstochowy można było zobaczyć 2
października (a także m.in. w czasie
comiesięcznego „Śniadania z przedsiębiorcami” 4 października) w sali
konferencyjnej Agencji Rozwoju Regionalnego w Parku Przemysłowo-Technologicznym przy Wałach

Dwernickiego.
Fotografie prezentowane na wystawie znalazły się też w poplenero-

go do pracodawców programu Fair
Play. W jego ramach, po spełnieniu
określonych warunków związanych

wym katalogu „Invest Foto - fotograficzny plener strefowy”.
- To kolejny pomysł na odbiegającą do sztampy promocję gospodarczą miasta, a także częstochowskich
firm, nowych zakładów, hal i biurowców powstających w naszym mieście
– mówił w czasie wernisażu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Dziękuję autorom zdjęć
– członkom zasłużonego Jurajskiego
Fotoklubu - za zainteresowanie tematem, udział w plenerze i twórczą inwencję w pokazaniu tych mniej oczywistych atrakcji Częstochowy.
Prezydent podziękował także Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta za inicjatywę i organizację tego
projektu, zrealizowanego w ramach
promocji marki „Invest in Częstochowa”.
Spotkanie było również okazją do
wręczenia pierwszego certyfikatu
i statuetki Fair Play. Certyfikat jest
przyznawany w ramach skierowane-

z zatrudnianiem pracowników, mogą
oni liczyć m.in. na ulgi w podatku od
nieruchomości, a także otrzymać
certyfikat Fair Play. Wyróżnienie jest
dodatkową zachętą do podnoszenia
standardów zatrudnienia, a to jest
jednym z głównych celów miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”.
Pierwszy certyfikat Fair Play odebrał z rąk prezydenta Częstochowy
Marcin Staroszczyk – szef Zakładów
Wapienniczych Lhoist S.A. w Częstochowie. Wniosek o nagrodę skierowali do władz miasta sami pracownicy zakładu.

skim. Lhoist to partner dla klientów
w sektorach m.in.ochrony środowiska, rolnictwa, przemysłu hutniczego,
papierniczego, chemicznego, budownictwa lądowego, inżynierii drogowej.
Zatrudnia ponad 550 pracowników
w 5 zakładach produkcyjnych na terenie Polski.
Warto przypomnieć, że kierownictwo Zakładów Wapienniczych Lhoist
S.A. w Częstochowie w końcu sierpnia podpisało list intencyjny, deklarując wykonanie instalacji odpylającej
o wydajności 75 000 m3/h dla trzech
pieców szybowych służących do wypału wapna dolomitowego na terenie
jednostki produkcyjnej w Częstochowie. Będzie to bardzo nowoczesna instalacja spełniająca najwyższe normy
techniczne w tym zakresie. Uruchomienie instalacji ograniczy emisję pyłu
do atmosfery aż o 99%. To inwestycja
wychodząca naprzeciw środowisku.
Szacowany koszt inwestycji to 8 mln
zł.

Informacja o firmie Lhoist
Lhoist Group jest światowym liderem w produkcji wapna, wapna dolomitowego i wyrobów wapienniczych.
Grupa jest obecna w 25 krajach, posiadając ponad 100 obiektów na całym świecie. Główna siedziba firmy
w Polsce mieści się w Tarnowie Opol-

RUSZYŁA PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO RAKOWA
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją boiska treningowego na Miejskim Stadionie Piłkarskim
„Raków”. Zadanie dofinansowane ze środków ministerialnych kosztuje blisko 2,3 mln zł. Boisko powinno być
gotowe pod koniec listopada.
Umowę z firmą wykonawczą zawarto 27 września, tuż po otrzymaniu informacji o podpisaniu
umowy na dofinansowanie przebudowy boiska
przez Ministra Sportu i Turystyki (co nastąpiło tego
samego dnia). Dofinansowanie to 1,8 mln zł., wkład
miasta – 0,5 mln zł.
W zakresie robót jest wymiana nawierzchni ze
sztucznej trawy i podbudowy istniejącego boiska,
poszerzenie go o 1 m od strony północnej, wyposażenie w 2 nowe bramki i komplet chorągiewek narożnych. Teren zostanie zagospodarowany, wykonane będzie też nowe utwardzenie z kostki brukowej
od strony północnej i system nawadniania boiska.
Charakterystyka obiektu:
- wymiary boiska: 72,50 m x 109,70 m;

- powierzchnia boiska: 7952 m2;
- powierzchnia utwardzeń: 156 m2.
Wykonawcą robót jest firma Sport-Track Sp.
z o.o. z Wesołej, a projektantem - częstochowski P.B.
Budoremont. Prace rozpoczęły się w poniedziałek.
Inwestycja ma być sfinalizowana do końcu listopada.
Warto przypomnieć, że prezydent Częstochowy
wysłał 24 września do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o zakwalifikowanie dużego zadania
inwestycyjnego „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” do „Programu inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu”. Celem projektu jest przekształcenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego
„Raków” w nowoczesne centrum szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży, a także podniesienie
standardu stadionu do wymogów piłkarskiej Ekstraklasy. Wartość kosztorysowa planowanej inwestycji to 36,7 mln zł brutto, a dotacja ministerialna,
o którą wnioskuje miasto (w uzgodnieniu z klubem)
to 20,5 mln zł.
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Sebastian Trzeszkowski: Potrzeba nam mini
autobusów, które z bocznych ulic i osiedli dowiozą
pasażerów do właściwych przystanków
Na temat poprawy jakości komunikacji miejskiej na
obrzeżach miasta rozmawiamy z Sebastianem Trzeszkowskim, byłym asystentem Prezydenta Krzysztofa
Matyjaszczyka, wieloletnim społecznikiem i działaczem w wielu organizacjach pozarządowych.

AM: Co ma Pan na myśli mówiąc o poprawie
jakości komunikacji miejskiej w Częstochowie?
ST: Myślę, że wskoczyliśmy na szyny i podążamy w bardzo dobrym kierunku jeśli chodzi o jakość
komunikacji publicznej w Częstochowie. Doskonałym tego przykładem jest autorski program Pana
Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka „Lepsza
Komunikacja”, w ramach którego cały czas jesteśmy świadkami rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawy jakości taboru autobusowego
i tramwajowego w Częstochowie. Z pewnością
wszyscy zauważyli, że od jakiegoś czasu rzadkością są jeżdżące po naszych liniach Ikarusy. To za
sprawą tego, że zasłużone autobusy są wymieniane na nowoczesne jak na przykład model SOLARIS
Urbino 12 z ładowarkami do telefonów, internetem
wi-fi czy biletomatami, a w drodze do częstochowskiego przewoźnika są kolejne nowoczesne
MAN’y. Przed nami gigantyczna inwestycja związana z komunikacją tramwajową. Za kwotę 114 mln
złotych zostanie zakupionych 10 najnowocześniej-

szych tramwajów typu TWIST 2.0. oraz przebudowana linia tramwajowa w sumie, aż 14 kilometrów
podwójnego toru. W ramach projektu powstanie w centrum między innymi zielone torowisko.
W tym momencie w całym mieście trwa wymiana
wiat przystankowych na nowe. Zmiany w komunikacji miejskiej w Częstochowie idą w dobrym kie-

„Często mieszkańcy
z dzielnic peryferyjnych
muszą iść nawet kilka
kilometrów do przystanku
autobusowego. Taki mini
autobus wjedzie w boczną
uliczkę i podwiezie
mieszkańców do
właściwego przystanku.”

runku. Teraz czas na innowacje i zadbanie o pasażerów dzielnic peryferyjnych.
AM: Dlaczego uważa Pan, że potrzeba nam
mini autobusów ?
ST: Częstochowa to 13 co do wielkości miasto
w Polsce, według mnie zasługujące na status województwa, ale wracając do tematu. Nasz transport
publiczny zmierza naprawdę w dobrym kierunku,
reklama

a następnym strategicznym krokiem w jego rozwoju powinno być wzmocnienie jakości usług w dzielnicach na obrzeżach miasta takich jak: Błeszno,
Stradom, Lisiniec, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, czy
Grabówka. I tutaj bardzo mocno zamierzam forsować swój pomysł. Mamy szansę wzorem Łodzi
postawić na komunikację nie tylko wśród bloków,
ale również wśród domów. Mini miejskie autobusy,
które mają za zadanie wjechać w osiedla i dowozić
mieszkańców do głównych przystanków autobusowych. Często z dzielnic peryferyjnych mieszkańcy muszą iść nawet kilka kilometrów do przystanku autobusowego a taki mini autobus wjedzie
w boczną uliczkę i podwiezie mieszkańców do
właściwego przystanku.
W tych dzielnicach mieszka dużo seniorów,
przejście kilunastometrowego czy kilkukilometrowego odcinka na przykład z zakupami, nie mówiąc już o samej odległości to nierzadko problem.
Dlatego też aby przyspieszyć realizację inwestycji,
rozpocząłem już poszukiwania potencjalnych producentów minibusów.
AM: Kiedy takie autobusy mogłyby wyjechać
na nasze ulice?
ST: Myślę, że to projekt bardzo realny i nie trzeba go odkładać na długi okres w czasie. Łódź jest
pierwszym miastem w Polsce z mini autobusami.
Miasto kupiło 24 pojazdy Isuzu Novocity Life, razem z dodatkowym wyposażeniem warsztatowym. Cała inwestycja kosztowała 20 mln zł. Projekt na taką kwotę to bardzo realna propozycja dla
Częstochowy tym bardziej, że możemy tu myśleć
o wsparciu środków z Unii Europejskiej. Łódzkie
Isuzu mają długość 7,86 m i 24 miejsca siedzące
(przy pełnym obłożeniu autobusu, może on przewieźć 64 osoby). Warto zaznaczyć, że koszty eksploatacji takich mini autobusów są znacznie tańsze, a wybierając opcję z napędem elektrycznym
możemy jeszcze zadbać o wpływ na środowisko.
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GUARDIAN GLASS - KAMIEŃ POD BUDOWĘ
NOWEJ HUTY W CZĘSTOCHOWIE
Rozpoczyna się kluczowy etap budowy zakładu produkcyjnego Guardian Glass w Częstochowie. 2 października odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego nowej huty.
Na uroczystości firma Guardian Glass in Europe
gościła m.in. Janusza Michałka, prezesa Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta miasta Częstochowy.
W sierpniu 2017 roku firma Guardian Industries
zatwierdziła inwestycję w kolejną fabrykę w Częstochowie. Nowy obiekt ma zaspokoić rosnący popyt
na szkło typu float, a także szkło powlekane oraz
gotowe produkty szklane. Zakład będzie sąsiadował
z istniejącą fabryką. Rozpoczęto już prace przygotowawcze i wykonawcze związane z tym projektem.
- Cieszy nas wzrost, który obserwujemy w Polsce – jesteśmy przekonani, że Częstochowa posiada
wszystko, czego potrzebujemy, by sprostać wymaganiom naszych klientów. Otrzymaliśmy solidne
wsparcie od miasta Częstochowy, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz polskiego rządu –
powiedział Kevin Baird, Guardian Glass President
and CEO.
- Chcę bardzo serdecznie podziękować za zaufanie Zarządowi Guardian Glass. Guardian to nie tylko duży pracodawca, ale również szczególnie cenny
partner w regionie.To bardzo ważne, że Guardian
Glass rozszerza swoją działalność w Częstochowie
i tworzy nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych
specjalistów. Częstochowa to bardzo dobra lokalizacja dla produkcji i usług, a dzięki takim inwesty-

cjom atrakcyjność i wiarygodność Częstochowy jako
ośrodka biznesowego wzrasta szczególnie - mówił
Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta Częstochowy.
- Kolejnym dowodem naszego zaangażowania
w polską gospodarkę jest fakt, że nasza istniejąca linia produkcyjna szkła float w Częstochowie przeszła
niedawno remont, który zwiększył jej możliwości
produkcyjne o około 25%. Korzystając z dwóch pieców potrajamy produkcję. By lepiej uzmysłowić Państwu rozmach tego projektu - w przyszłości będziemy
w stanie produkować 60 kilometrów bieżących szkła
dziennie. W ciągu 4 dni powstanie go tyle, że wystarczyłoby na budowę szklanej drogi z Częstochowy
do Warszawy – powiedział Guus Boekhoudt, Vice
President of Guardian Glass in Europe.
Firma oczekuje, że nowy zakład rozpocznie swoją
działalność w pierwszym kwartale 2020 roku, a zatrudnienie w nim znajdzie ponad 150 osób. W sumie
obydwa zakłady przyczynią się do powstania konkurencyjnej, wydajnej infrastruktury, która zaspokoi
popyt na szeroką gamę produktów szklanych oraz
wykreuje długotrwałą wartość dla swoich klientów
w regionie.
W uroczystości, która odbyła się na terenach Guardian Glass w Częstochowie przy ul. Korfantego
uczestniczyli także (oprócz wyżej cytowanych) m.in.
Ambasador Luksemburga w Polsce Conrad Bruch.
oraz prowadzący uroczystość Jean Ries - przedstawiciel zarządu Guardian Europe.

NOWA SIEDZIBA MZDiT
15 października Miejski Zarząd Dróg i Transportu zmienia swoją
siedzibę. Odtąd będzie nią budynek przy ul. Legionów 52 na Zawodziu.
Dzięki przeprowadzonemu w ostatnich miesiącach gruntownemu remontowi, budynek będzie spełniał wszelkie
standardy komfortowej obsługi mieszkanek i mieszkańców,
m.in. podczas załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach instytucji. Interesantki i interesanci będą mieli ponadto
możliwość uzyskania informacji w uproszczonej formule, a to
dzięki wprowadzeniu szeregu zmian logistycznych na terenie obiektu. Budynek został także zaadaptowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z dziećmi.
W związku z przeprowadzką z dotychczasowej siedziby
przy ul. Popiełuszki 4/6 do nowego budynku, 12 i 15 paź-

dziernika nieczynna będzie kasa MZDiT w żadnej z podanych lokalizacji.
Dniem przeprowadzki będzie piątek, 12 października, stąd
możliwe jest występowanie niedogodności w starej siedzibie firmy. MZDiT z góry przeprasza też za niedostępność
części pracowników tego dnia. W piątek, 12 października,
i w poniedziałek, 15 października, nastąpi przełączenie sieci
telefonicznej, dlatego MZDiT prosi o kontakt od wtorku, 16
października. Jednocześnie będzie to pierwszy dzień funkcjonowania nowej siedziby przy ul. Legionów 52. Numer telefoniczny centrali pozostaje bez zmian.
Pełny, nowy adres siedziby Miejskiego Zarządy Dróg
i Transportu w Częstochowie to ul. Legionów 52, Częstochowa 42-202.

CZĘSTOCHOWIANIE I CZĘSTOCHOWIANKI POZBYLI SIĘ PRAWIE
5 TON ELEKTROŚMIECI To efekt bezpłatnej zbiórki zorganizowanej przez miej- mu elektrośmieci oraz innych odpadów problemoskie spółki – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS i Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Dzięki przeprowadzonemu w ostatnich miesiącach
Akcja przeprowadzona w myśl hasła „Nie zatruwaj,
segreguj, przekaż w dobre ręce” była odpowiedzią
na międzynarodową kampanię „Sprzątanie Świata”.
Kampania polega na zbiorowym usuwaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi
do ich składowania. Zbiórka odbyła się w związku
z wnioskami samych mieszkanek i mieszkańców.
Wcześniej została szeroko nagłośniona w lokalnych mediach. Przez blisko miesiąc miejskie spółki zachęcały do skorzystania z Mobilnego Punktu
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i przekazania

wych. Mobilny punkt odwiedził wszystkie dzielnice
– można tam było oddać zużyty sprzęt, który następnie przetransportowano do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie.
Zebrano ponad 4,74 ton elektroodpadów takich jak
pralki, lodówki, żelazka czy telewizory.
Choć akcja dobiegła końca, nadal można korzystać z Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w dogodnym dla siebie terminie. Wystarczy zgłosić taką potrzebę pod numerem 530
469 099 lub e-mailem na adres elektrosmieci@
czpk.czest.pl. Organizator – czyli Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne – odbiera sprzęt
z dowolnego piętra budynku. Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 7.00-15.00.
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Nowy oddział ZF w Częstochowie
ZF otworzył w Częstochowie przy ul.
Legionów nowy oddział produkcyjny pasów bezpieczeństwa, w którym pracować
będzie 300 osób. Hala o powierzchni 3,2
tys. m kw. powstała w ciągu 7 miesięcy,
jako efekt współpracy ZF z częstochowską
firmą Leoplast. ZF zatrudnia w Częstochowie w zakładach produkcyjnych, centrach
inżynieryjnych, informatycznym, obsługi
i zakupów już ponad 6,5 tysiąca osób.
- ZF realizując swoje cele biznesowe wpisuje się też w działania miasta związane z potrzebą powstawania
w Częstochowie miejsc pracy dających
możliwość rozwoju, w firmach, z którymi pracownicy mogą wiązać swoją
przyszłość - mówił z okazji inauguracji
działalności oddziału prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Dziękuję przedstawicielom koncernu
ZF oraz dyrektorom częstochowskich
zakładów za kreowanie nowych przedsięwzięć biznesowych i postawienie na
nasze miasto w swojej długofalowej
strategii rozwoju.
W uroczystym otwarciu nowego oddziału wzięli udział także m.in.
Aziz Canatar - Vice President Product Line Seat Belt Systems Global
ZF, Krzysztof Szwedkowicz - dyrektor zakładu Pasów Bezpieczeństwa
w Częstochowie (który był gospodarzem uroczystości), właściciel firmy
Leoplast Jacek Leonowicz oraz ze-

spół kierownictwa SBS ZF.
Podczas uroczystości prezydent
Częstochowy wręczył symboliczne kaski dyrektorowi zakładu Pasów
Bezpieczeństwa ZF, jego zastępcy - Piotrowi Wojtkowiakowi oraz
Krzysztofowi Luksowi, który został
kierownikiem nowego oddziału produkcyjnego (otrzymał też pamiątkową statuetkę symbolizującą otwarcie).
W czasie spotkania przedstawiono
plany całościowego zagospodarowania nowej hali i dokonano prezentacji
linii technologicznych zamków pasów
bezpieczeństwa.
Informacja ZF na temat nowego
oddziału:
Firma ZF w Częstochowie
jest częścią globalnego koncernu ZF Friedrichshafen AG, będącego drugim największym dostawcą branży Automotive na świecie.
W Częstochowie firma istnieje od 1990
roku, posiada 2 zakłady produkcyjne
(Pasów Bezpieczeństwa i Poduszek
Powietrznych), Europejskie Centrum
Obsługi Finansowej, 2 Centra Inżynieryjne (Mechaniczne i Elektroniczne),
Centrum Informatyczne oraz Globalne Biuro Zakupów. Zatrudnienie we
wszystkich częstochowskich jednostkach wynosi ponad 6 500 pracowników, co stawia firmę na pierwszym
miejscu wśród największych pracodawców w Częstochowie i czołowym

miejscu branży Automotive w Polsce.
Zakład przy ul. Legionów produkuje pasy bezpieczeństwa oraz zamki do
samochodów osobowych i dostawczych. W zakładzie produkowane są
różnorodne elementy tworzące kompletny system pasów bezpieczeństwa.
Głównym ich celem jest utrzymanie
pasażera w optymalnym miejscu podczas kolizji drogowej by ograniczyć jej
negatywne skutki dla zdrowia i życia.
Realizowane jest to poprzez stosowanie na coraz większą skalę napinaczy
pasów, które „korygują” pozycje pasażera podczas kolizji. Najnowocześniejsze systemy pochłaniania energii
pasów bezpieczeństwa ZF mają zadanie efektywnie zarządzać rozmieszczeniem sił oddziałowujących na
pasażera w czasie zderzenia, by minimalizować efekty obrażeń organizmu. W zakładzie zatrudnionych jest
obecnie ponad 2 100 pracowników.
Nowo otwierany właśnie oddział produkcyjny wybudowany został przez
firmę Leoplast całkowicie na potrze-

by Zakładu Pasów Bezpieczeństwa
ZF. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma FHB Krupa. Na podkreślenie zasługuje niezwykle sprawnie
przeprowadzony i trwający tylko 7
miesięcy cykl inwestycyjny zrealizowany przez generalnego wykonawcę przy wsparciu pozostałych
firm wspierających. Dostawcą energii jest firma Tauron, która sprawnie
włączyła nas do sieci energetycznej.
W jednostce zlokalizowane zostaną linie produkcyjne zamków pasów
bezpieczeństwa. W portfolio produkcji znajdzie się kilkaset różnorodnych
zamków dla odbiorców renomowanych producentów samochodów
na całym świecie. W oddziale o powierzchni 3 200 m2 zatrudnionych
będzie około 300 pracowników ZF.
Przewidywane obroty ze sprzedaży
oddziału to około 50 milionów $ rocznie. W sumie przewidywana sprzedaż
całkowita Zakładu Pasów Bezpieczeństwa w 2019 roku przekroczy 400 mln
$.

W Częstochowie będą szczepić za darmo przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne częstochowian władze miasta podjęły decyzję o sfinansowaniu
szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A. To reakcja na odnotowane przez częstochowski
sanepid przypadki tego schorzenia.
Na szczepienia wyasygnowano 350 tys. zł
z budżetu Częstochowy, co pozwoli na objęcie szczepieniami ok. 1000 mieszkańców.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie
zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez
wirus A zapalenia wątroby (HAV).
Do zakażenia może dojść poprzez: spożycie skażonej żywności, zakażonej wody(także w kształcie kostek lodu), bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, drogę
kontaktów seksualnych z osobą zakażoną/chorą.
reklama

Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest: przestrzeganie zasad higieny tj. mycie rąk przed każdym posiłkiem i po wyjściu z
toalety oraz dokładne mycie owoców i warzyw.
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień ukazało się 4 października. Po
wyłonieniu realizatorów na stronie www.czestochowa.pl dostępne będą szczegółowe informacja
nt. możliwości zaszczepienia się.
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Łowisko Specjalne na zbiorniku wodnym przy Hucie?
– czy jest to możliwe opowiada Dariusz Kapinos, Radny
SLD oraz Prezes Koła „OKOŃ”
W Częstochowie powstaje coraz więcej miejsc do
rekreacji i odpoczynku po pracy. Niestety, oprócz
doskonale zagospodarowanego i wciąż rozwijającego się Parku Lisiniec brakuje zbiorników
wodnych nad którymi można miło i rekreacyjnie
spędzić czas.

przygotować brzeg do zamontowania pomostów
wędkarskich z prawdziwego zdarzenia. 84 pomosty postawiono w ciągu dwóch tygodni, fachowcy,
którzy je widzieli i użytkowali stwierdzili jednoznacznie - rewelacja. Zakupiliśmy 500 kg leszczy,
200 kg szczupaka - którymi zarybiliśmy zbiornik.

I to właśnie tutaj do akcji wkroczyli członkowie
oraz sympatycy wędkarskiego Koła „Okoń”. Kilka
rozmów i zrodził się plan zagospodarowania - dla
wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta zbiorników wodnych przy hucie. Woda w nich jest
głównie użytkowana dla celów przemysłowych,
ale determinacja i praca społeczna włożona w rewitalizację tego miejsca udowodniły, że nic nie stoi
na przeszkodzie aby wędkarze i inni mieszkańcy
miasta mogli z niej korzystać.
AM: Panie Dariuszu, skąd pomysł i energia na tak
gruntowne zmiany na zbiorniku przy Hucie?
DK: Wychodzę z założenia, że nie warto w życiu narzekać, tym nic się osiągnie, za to pracą we
wspólnym celu można osiągnąć naprawdę wiele.
Praca adaptacyjne trwają już od roku, mamy ciągle nowe pomysły i co najważniejsze grono ludzi,
pasjonatów z którymi tworzymy teren do wypoczynku dla mieszkańców. W okresie zimowym
wycięliśmy większość samosiejek wierzby, aby

brzegu zbiornika. Dwa razy w sezonie kosiliśmy
otoczenie zbiornika, a nawet w ubiegłym sezonie
wynajęliśmy specjalną kosiarkę do usunięcia roślinności wodnej, która tego lata potężnie wyrosła.
Od przyszłego roku tworzymy na zbiorniku Łowisko Specjalne z którego nie będzie można zabierać
ryb. Mamy już zamówione rybki, dla wzbogacenia
ichtiofauny wodnej i myślimy, że każdy zaspokoi
swego bakcyla nad pięknie zagospodarowaną i zarybioną wodą.
AM: Czyli szykujecie prawdziwie wędkarskie
miejsce na mapie Częstochowy?
DK: Na tym bardzo nam zależy, ale nie zapominajmy, że tak przygotowane tereny to idealne miejsce nie tylko do połowów ale także rodzinnego
wypoczynku. Co roku zachęcamy mieszkańców
i mieszkanki do korzystania z tego mocno nieodkrytego zbiornika, organizujemy największy w regionie Radosny Dzień Dziecka (liczba dzieci to ok.
1500) podczas którego wszystkie atrakcje dla dzieci są bezpłatne.

AM: A co z otoczeniem zbiornika?
DK: Są pomosty, są ryby i teraz czas zadbać o otoczenie, tak, aby każdy mógł podjechać blisko miejsca wędkowania i odpoczynku. Przygotowaliśmy
już utwardzone parkingi wzdłuż wschodniego
reklama

AM: A co dalej?
DK: Jeszcze więcej nowości, mamy naprawdę wiele pomysłów na rekreacyjne przygotowanie otoczenia i jak tylko zdrowie pozwoli, nadal będziemy
wprowadzać je w życie.
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GŁOSOWANIE (22.10-12.11)
przez internet - na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl
na kartach do głosowania - w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21,
pok. 32, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
= w mobilnym punkcie do głosowania, zgodnie z poniższym harmonogramem
=
=

Wypatruj piętrowego autobusu,
tzw. londyńczyka w swojej okolicy*
22.10

3.11

PÓŁNOC

4.11

WYCZERPY-ANIOŁÓW

5.11

GNASZYN-KAWODRZA

6.11

BŁESZNO

OSP Kuźnica Marianowa (przed przystankiem autobusowym koło remizy), ul. Zdrowa 80/82, godz. 12.00 – 14.00
OSP Liszka Dolna (za przystankiem na Liszce Dolnej
w kierunku centrum miasta), ul. Busolowa 119,
godz. 14.15 – 16.00
Plac Walecznych, godz. 16.15 – 18.00

7.11

CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA

ŚRÓDMIEŚCIE

8.11

STARE MIASTO

9.11

OSTATNI GROSZ

10.11

KIEDRZYN

12.11

ZAWODZIE-DĄBIE

WRZOSOWIAK
parking przy SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9,
godz. 12.00 – 15.00
parking przy SP nr 49, ul. Jesienna 42, godz. 15.15 – 18.00

23.10

GRABÓWKA
skrzyżowanie ul. Zakopiańskiej i ul. Ukrytej,
godz. 12.00 – 15.00
parking przy SP nr 29, ul. Rocha 221, godz.15.15 – 18.00

24.10

LISINIEC
w pobliżu SP nr 37, ul. Wielkoborska 54 (zatoka
autobusowa MPK w kierunku Starej Gorzelni),
godz. 12.00 – 14.00
w pobliżu sklepu Freshmarket, ul. Wręczycka 22/26,
godz.14.15 – 16.00
w pobliżu SP nr 13, ul. Wręczycka 111/115 (zatoka autobusowa MPK w stronę centrum), godz. 16.15 – 18.00

25.10

TRZECH WIESZCZÓW
parking u zbiegu ul. Krasińskiego i Goszczyńskiego,
godz. 12.00 – 15.00
parking u zbiegu ul. Boya-Żeleńskiego i Monte Cassino,
godz. 15.15 – 18.00

26.10

27.10

DŹBÓW

Plac Biegańskiego, godz. 12.00 – 18.00

28.10

RAKÓW
okolica Placu Orląt Lwowskich (ul. Próchnika,
przed skrzyżowaniem z Aleją Pokoju), godz. 12.00 – 18.00

29.10

MIRÓW
parking przed kościołem, ul. Rozdolna 4, godz. 12.00 – 18.00

30.10

STRADOM
parking przed kościołem, ul. Kościelna 53/63,
godz. 12.00 – 16.00
OSP Kawodrza Górna, ul. Konwaliowa 129,
godz. 16.00 – 18.00

31.10

PODJASNOGÓRSKA
parking przed kościołem, ul. Św. Barbary 51,
godz. 12.00 – 16.00
parking, ul. Oleńki 10/16, godz. 16.15 – 18.00

2.11

TYSIĄCLECIE
parking przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym,
ul. Zbierskiego 2/4, godz. 12.00 – 14.00
Promenada im. Czesława Niemena (od ul. Brzeźnickiej,
na skrzyżowaniu z Promenadą), godz. 14.15– 16.00
parking przy Technikum Gastronomicznym, ul. Worcella 1,
godz. 16.15 – 18.00

przy M1, ul. Kisielewskiego 8/16, godz. 12.00 – 14.00
okolice Centrum Handlowo-Usługowego Pasaż Północ,
ul. Sosabowskiego 21, godz. 14.15 – 16.00
przy terenie zielonym za pętlą tramwajową, Aleja
Wyzwolenia (za zatoką przystankową na Fieldorfa),
godz. 16.15 – 18.00
parking przed kościołem, ul. Warszawska 288,
godz. 12.00 – 14.00
zatoka autobusowa przy ul. Meliorantów,
godz. 14.15 – 16.00
okolice Domu Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2,
(pętla linii autobusowej), godz. 16.15 – 18.00
przy restauracji Joasia, ul. Spółdzielczości 4,
godz. 12.00 – 18.00
przy SP nr 15, ul. Wirażowa 8, godz. 12.00 – 14.00
parking przy kościele, ul. Wypalanki 24,
godz. 14.15 – 16.00,
OSP Błeszno, ul. Długa 63, godz. 16.15 – 18.00
Rynek Wieluński, godz. 12.00 – 14.00
przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Mościckiego
(w pobliżu pawilonu handlowego), godz. 14.15 – 16.00
zatoczka przy ul. Opolskiej, na wysokości numeru 3,
godz. 16.15 – 18.00
zatoka przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu
ulic Krakowska – Mała godz. 12.00 – 14.00
przy sklepie Społem, ul. Warszawska 52,
godz. 14.15 – 16.00
Stary Rynek, zatoka autobusowa przy Puchatku,
godz. 16.15 – 18.00
skrzyżowanie ulic Bardowskiego - Stroma,
godz. 12.00 – 14.00
przy SP nr 8, ul. Szczytowa 28/30, godz. 14.15 – 16.00
parking przed biurowcem MPK, Aleja Niepodległości 30,
godz. 16.15 – 18.00
ul. Ludowa, zatoka przystanku autobusowego linii nr 13
w kierunku Kiedrzyn, godz. 12.00 – 18.00
przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego - ul. Kochanowskiego,
godz. 12.00 – 14.00
zatoka przystanku autobusowego na ul. Legionów w stronę Śródmieścia (przystanek Wspólna), godz. 14.15 – 16.00
parking przy bibliotece, ul. Orlik-Ruckemanna 35/37,
godz. 16.15 – 18.00

* W związku z potrzebą dojazdów do poszczególnych lokalizacji, godziny głosowania mogą się nieznacznie różnić od podanych w harmonogramie. Prosimy o wyrozumiałość.

aktualności

SUKCES PROGRAMU

DOFINANSOWANIA IN VITRO
Kolejna młoda częstochowianka, urodzona w ramach miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro,
otrzymała wózek od firmy Deltim. Do tej pory w ramach programu przyszło na świat 36 dzieci.
Ojciec dziewczynki, która urodziła się na początku września, odebrał wózek (typu gondola+ spacerówka), podczas spotkania z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem oraz współwłaścicielem
firmy Deltim - Piotrem Machurą.
Łącznie w 2018 roku, w ramach „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy” urodziło się 13 dzieci – 6 dziewczynek i 7 chłopców.
W okresie od 2012 do 2017 roku przyszło szczęśliwie na świat 23 dzieci. Oznacza to, że od pierwszej
edycji do chwili obecnej dzięki staraniom rodziców i pomocy miasta urodziło się 36 częstochowianek i częstochowian.
Od pierwszej edycji program wspiera częstochowska firma Deltim, która każdemu dziecku (a właściwie jego rodzicom) ofiarowuje wózek.
Warto przypomnieć, że w związku z dużym zainteresowaniem częstochowian i częstochowianek programem, w kwietniu b.r. decyzją prezydenta Częstochowy budżet przeznaczony na dofinansowanie zabiegów zainteresowanym parom został zwiększony o 100 tys. zł. Łączny budżet,
który miasto przeznaczyło na wsparcie par, starających się o dzieci wyniósł w tym roku aż 250
tys. zł.

Częstochowska Straż Miejska prowadzi nabór
na wolne etaty.
Straż Miejska w Częstochowie prowadzi nabór osób, które chciałyby pomagać
mieszkańcom miasta. Praca w Straży Miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania.
- Realizacja zgłoszeń mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie
o ochronę środowiska, pomoc osobom bezdomnym i innym – to codzienne interwencje strażników miejskich - wylicza Artur Kucharski ze Straży Miejskiej.
Częstochowscy strażnicy miejscy w 2017 roku zrealizowali 45449 interwencji w tym 21392 na wniosek mieszkańców miasta.
Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić wymagania niezbędne
określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi mieć
obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy, który składa
się z biegu na 60 metrów, pchnięcia kulą 4 kilogramową oraz biegiem na
400 metrów oraz test humanistyczny i psychologiczny.
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej
przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do dnia 17.10.2018 roku do godz. 15:30.
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ŻUŻEL

Miedziński na kolejny sezon we Włókniarzu
Adrian Miedziński drugi sezon z rzędu będzie reprezentował barwy częstochowskiego Włókniarza. W sobotę,
29 września obie strony doszły do porozumienia w tej
sprawie.
W ubiegłym sezonie wychowanek Apatora Toruń po
raz pierwszy w swojej karierze zmienił klub i wyszło
mu to na dobre. Dla Włókniarza wywalczył 148 punktów, co dało mu średnią biegopunktową rzędu 1,663.
Dodatkowo razem z Tobiaszem Musielakiem na

torze w Ostrowie Wielkopolskim zdobył dla Włókniarza brązowy medal Mistrzostw Polski Par Klubowych.
To kolejny zawodnik, który postanowił zostać w częstochowskim klubem. Wcześniej na ten krok zdecydowali się Matej Zagar i Fredrik Lindgren. Ważne
kontrakty na sezon 2019 z Włókniarzem mają Leon
Madsen i Michał Gruchalski.

CITY CROSS

City Cross Częstochowa dla Marokańczyka
266 śmiałków w tym 65 kobiet wystartowało w sobotę, 29 września w szóstej edycji miejskiego katorżnika
City Cross Częstochowa, który prowadził tradycyjnie
przez koronę stadionu żużlowego SGP Arena, parking
i wnętrze Hali Sportowej Częstochowa.
- Naprawdę jesteście pozytywnie zakręceni. Cieszymy się, że macie chęci i ochotę startować w tak wymagającym biegu. Jako gospodarz robimy wszystko,
żeby was zadowolić - powiedział wiceprezydent
Częstochowy Jarosław Marszałek, który dał sygnał do startu. Uczestnicy mieli do pokonania siedmiokilometrową trasę z przeszkodami - stertami
opon, wrakami samochodów, autobusem i schodami prowadzącymi do Hali Sportowej Częstochowa. Nowością był bus. Zawodnicy musieli przebiec
przez jego wnętrze.
W tym roku najszybszy był Marokańczyk Abderrahim Elasri, który pokonał trasę w czasie 19 minut
i 13 sekund. Drugie miejsce zajął Łukasz Grajcar
z CKS Budowlani ze stratą 35 sekund do zwycięzcy. - Startowałem tutaj już trzeci raz i jak zwykle
trasa była ciężka i bardzo wymagająca. W tym roku

było jeszcze trudniej. Ciężko było wbiec do busa,
bo musieliśmy dublować niektórych zawodników przyznał Grajcar.
Podium uzupełnił Rafał Formicki również reprezentant CKS Budowlani. Siedmiokilometrową trasę
pokonał w czasie 20 minut i 2 sekund.
Wśród pań triumfowała debiutująca w City Cross
częstochowianka Mariola Sojda z czasem 22 minuty i 43 sekundy. - Było sporo podbiegu, ale najfajniejsze były opony. Autobus też był ciekawą przeszkodą. Cała trasa była interesująca. Jestem bardzo
zadowolona, że po raz pierwszy wystartowałam
w tym biegu i udało się wygrać - stwierdziła Mariola Sojda.
Drugie miejsce przypadło Anecie Świtaj z Aktywna Ekipa Calypso Częstochowa (23:52), a trzecie
Ukraince Oldze Kazimiorowej (24:06).
Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy,
w którym znalazły się m.in. koszulka techniczna,
ciepły posiłek oraz medal. Dla zwycięzców w kategoriach open i wiekowej ufundowano atrakcyjne
nagrody rzeczowe.
Bilety dostępne są na platformie ebilet.pl.

KICKBOXING

DSF Kickboxing Challenge w Częstochowie. Polacy pokonali Czechów. Jenel obronił
mistrzowski pas
W sobotę, 29 września w Hali Polonia odbyła się 17. edycja gali DSF Kickboxing Challenge. W walce wieczoru Kamil Jenel pokonał Kamila Rutę i obronił mistrzowski pas.
Na gali DSF Kickboxing Challenge 17 odbył się drugi
mecz międzynarodowy K-1 Polska-Czechy. W lutym
we Wrocławiu nasi południowi sąsiedzi zwyciężyli
3:2.Tym razem nie mieli nic do powiedzenia. Wszystkie sześć pojedynków wygrali Polacy.
Po meczu kibice obejrzeli trzy walki mistrzowskie.
W pierwszym z nich o pas zawodowego mistrza

Polski PZKB w wadze półciężkiej (do 91 kg) powalczył popularny miejscowy fighter Norbert „Azja”
Anzorge. Jego rywalem był Jarosław Zawodni. Niestety częstochowianin musiał uznać wyższość
rywala i przegrał jednogłośną decyzją sędziów.
Po rozstrzygnięciu tego boju do ringu weszła Róża
Gumienna, która w trzecim występie dla federacji
stanęła przed upragnioną szansą zdobycia tytułu. Jej
rywalką była Cristina Caruso, która dwa lata temu
pokonała Polkę w finale mistrzostw Europy. I tym

razem okazała się lepsza, zdobywając mistrzowskie
trofeum.
Główne daniem wieczoru był rewanż za najlepszy pojedynek K-1 2017 roku. W trzeciej obronie mistrzowskiego pasa w wadze do 81 kilogramów Kamil
Jenel ponownie spotkał się z Kamilem Rutą, którego
zdetronizował dokładnie rok wcześniej na gali DSF
Eliminator w Ząbkach. Walkę, która trwała aż pięć
rund, wygrał Jenel i zachował mistrzowski pas.

WYŚCIGI SAMOCHODOWE

Łukasz Pieniążek walczy o podium Rajdowych Mistrzostw Świata
Od czwartku do niedzieli częstochowianin Łukasz Pieniążek i jego pilot Przemysław Mazur będzie rywalizować
w Rajdzie Wielkiej Brytanii, czyli 11. rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata.
Dla Polaków będzie to przedostatni tegoroczny start
w cyklu WRC 2, w których rywalizują o podium w klasyfikacji sezonu. Zawody odbędą się na wymagających
szutrach w północnej Walii, w której zlokalizowano
23 odcinki specjalne o łącznej długości 318,34 km.
Polacy mają już doświadczenie w tej imprezie z ubiegłego roku. To właśnie w edycji 2017 po raz pierwszy
wystartowali skodą fabią R5 z zespołu Printsport Racing, z którym w tym sezonie wspólnie osiągają obiecujące wyniki. Pomimo tego, że organizator przygoto-

wał kilka nowych odcinków, to każde doświadczenie
ze specyficznymi walijskimi szutrami jest bezcenne.
Jedenasta runda WRC 2 będzie przedostatnim tegorocznym startem Łukasza Pieniążka w mistrzostwach globu, dlatego ważne będzie znalezienie się
na mecie i wywiezienie dużej liczby punktów. Polak
walczy w tym sezonie o podium w klasyfikacji rocznej, ale taki sam cel ma wiele innych załóg. Dlatego
też rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie.
Trasa rajdu liczy nieco ponad 1400 km, z czego 318
stanowią odcinki specjalne (jest ich łącznie 23). Zmagania otworzy czwartkowy oes o długości 1,7 km.
Prawdziwe ściganie zacznie się jednak w piątkowy
poranek w lesie Clocaenog. Organizatorzy przygoto-

wali na niedzielę nietypowy finał. Kończący rajd 8-kilometrowy Great Orme Llandudno będzie wymagał
uważnej jazdy po asfalcie na oponach szutrowych.
- Będziemy się starać przejechać czysty rajd. Musimy
to zrobić mądrze, bo w tej fazie sezonu bardzo ważne są
dla nas punkty do WRC 2, więc trzeba unikać błędów
- mówi Pieniążek. - Na pewno będziemy mieć inną
taktykę niż na Rajd Polski. Za nami dwudniowe testy
w Wielkiej Brytanii w dość reprezentatywnych warunkach. Znaleźliśmy dobre ustawienia samochodu.
Startowaliśmy tu w ubiegłym roku i choć nie znamy
każdego kilometra tego rajdu, to zdążyliśmy poznać
pewne charakterystyczne elementy dla tej rundy.
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