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Co warto zobaczyć w Częstochowie?

To cykl artykułów, w którym będziemy Wam przybliżać miejsca znane i mniej znane w naszym mieście i jego
okolicach.

#2 Złota Góra
Złota Góra to dwudzieste pod względem wielkości wzgórze w Częstochowie, bogate w wapienne skały, których wysokość sięga nawet 200 m. Na
zboczach Złotej Góry znajdowały się kiedyś cztery
kamieniołomy: Adam, Calcium, Emilia i Saturn w
których wydobywano wapień. Teraz, kiedy prace
te wstrzymano, kamieniołom stał się atrakcją turystyczną. Spacer górą kamieniołomu nie tylko pozwala odpocząć, ale przede wszystkim umożliwia

podziwianie panoramy Częstochowy. To właśnie
dlatego Złota Góra tak chętnie wybierana jest przez
zakochanych na romantyczne spotkania i spacery.
W sierpniu 2011 roku na stokach Złotej Góry został
otwarty Park Miniatur Sakralnych, na jego obszarze
zlokalizowane są sporządzone w skali 1:25 oraz 1:10
miniatury budowli sakralnych z terenu Europy i Azji
t.j. Ostra Brama w Wilnie, Lourdes, Świątynia Grobu
Pańskiego w Jerozolimie. Na terenie parku znajduje
się również rekonstrukcja rzymskich katakumb a
także odsłonięta 13 kwietnia 2013 roku 14-metrowa
figura Jana Pawła II oraz liczne figury postaci biblinych (m.in. Mojżesz, Jan Chrzciciel, Matka Boża Fatimska z dziećmi).
Ponadto w Parku czeka na Was także Park Atrak-

cji (m.in. plac zabaw, park linowy, kino 5D) oraz zaplecze gastronomiczne.
Warto jednak pamiętać o historii Złotej Góry,
bo chociaż obecnie jest to miejsce przede wszystkim rekreacyjne to w czasie okupacji niemieckiej
znajdował się tu obóz jeńców radzieckich, którzy w
ciężkich warunkach żyli, pracowali i często umierali
właśnie na stokach tego miejsca.
Jak dotrzeć? Wskazówki:
ul. Złotogórska
Transport miejski:
Autobusy: 11, 35, 36- przystanek Złota.
Autor: Michał Borkowski

STO LAT PRAW WYBORCZYCH POLEK
- STANOWISKO RADY MIASTA
Na wniosek Radnej SLD Eweliny Balt, Rada Miasta
Częstochowy w czasie sesji 6 grudnia przyjęła stanowisko upamiętniające setną rocznicę uzyskania przez Polki
praw wyborczych. Częstochowski samorząd podkreśla
w nim, że było to jedno z przełomowych wydarzeń w historii naszego kraju, świadczące o zamiarze budowania
– już w 1918 r. - państwa nowoczesnego i proeuropejskiego.
W stanowisku przyjętym w czwartek przez Radę
Miasta jednogłośnie, czytamy:
Jako Rada Miasta Częstochowy w roku jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
pragniemy oddać szczególny hołd polskim patriotkom, współtwórczyniom odzyskania niepodległej
Polski w roku 1918, które dzięki heroicznej walce o
swoje prawa, równo wiek temu uzyskały prawa wyborcze.
To przełomowe wydarzenie w historii naszego

kraju umożliwiło nadanie kobietom należnego im
miejsca w hierarchii społecznej. Nasi przodkowie,
dzięki podjęciu decyzji umożliwiającej kobietom realne współdecydowanie o rzeczywistości, wykonali
milowy krok w rozwoju społeczeństwa i dali przykład innym narodom jak ważna jest rola Kobiet w
odradzającym się Państwie.
Było to także podkreślenie faktu, że Polska, która
powróciła po 123 latach zaborów na mapę świata,
mimo wielu problemów, jest państwem nowoczesnym i proeuropejskim. Przyznanie kobietom praw
wyborczych podkreśliło jednocześnie rolę kobiet i
wagę ich wkładu w codzienny rozwój oraz tolerancję,
z której Polska słynęła przez wieki.
Wyrażamy nadzieje, że przykład pozytywnego
działania, który został nam dany przed 100 laty będzie kontynuowany przez nas współczesnych, którzy
czerpać będziemy ze spuścizny Matek i Ojców odrodzonej przed wiekiem Rzeczypospolitej.
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Nowoczesne autobusy marki MAN wkrótce wyjadą
na częstochowskie ulice
Druga transza sześciu nowoczesnych autobusów
marki MAN dotarła w czwartek, 13 grudnia do Częstochowy. 12 pojazdów oczekuje teraz na terenie zajezdni
MPK pierwszych wyjazdów na miejskie trasy.
- Aktualnie pojazdy są dostosowywane do obsługi pasażerów przechodząc szereg koniecznych
odbiorów technicznych - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. - W
pierwszą podróż nowymi MANami wybierzemy się
jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej autobusy
będą służyć pasażerom już od okresu świątecznego.
Pojazdy wyposażone są w system automatycznego gaszenia pożaru, klimatyzację, monitoring,
elektroniczny system informacji, system zliczania
potoków pasażerskim, biletomaty, wifi. Są bezpieczne i komfortowe również dla osób niepełnosprawnych, słabowidzących i słabosłyszących.
- Autobusy są najlepiej wyposażone spośród
wszystkich dostarczonych do tej pory do MPK mówi Robert Madej, zastępca prezesa MPK w
Częstochowie. - Oprócz monitoringu, niskiej podłogi, biletomatów mają nowoczesne kasowniki,
które na razie nie występowały w innych naszych
pojazdach. Dzięki nim będzie można płacić kartą
bankomatową.
Koszt zakupu pojazdów to 14 mln 302 tys. zł, z
czego blisko 9 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. Zakup MAN-ów to kolejny element realiza-

cji programu ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Miasto podejmuje w jego ramach działania
służące sukcesywnej poprawie warunków komunikacji drogowej, publicznej i rowerowej. Jednym z
istotnych elementów programu jest konsekwentne
rozwijanie niskoemisyjnego transportu zbiorowego, przy jednoczesnym tworzeniu zachęt do korzystania z niego.
– Wprowadzając np. zwolnienia z opłat za przejazdy środkami MPK dla częstochowskich uczniów
nie zapominamy jednocześnie o inwestowaniu m.in.
w nowy tabor autobusowy i tramwajowy – mówi
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Na pokładzie nowoczesnych MAN-ów są
udogodnienia, które mają szanse przekonać więcej
osób do komunikacji miejskiej.
Flota transportowa częstochowskiego MPK sukcesywnie się odmładza – zakupom nowych pojazdów towarzyszy bowiem stopniowe eliminowanie
starszych autobusów. Kiedy wszystkie zakupione
MAN-y będą już w dyspozycji MPK, średni wiek całego taboru autobusowego miejskiej spółki wynosić
będzie zaledwie 6,6 roku. Oznacza to wyraźne odmłodzenie używanych przez MPK autobusów – w
2010 roku przeciętny wiek pojazdów MPK wynosił
blisko 11 lat. Przypomnijmy, że w zeszłym 2017 roku
częstochowskie MPK wzbogaciło się o 40 nowych
autobusów marki Solaris. Ich zakup był również
dofinansowany ze środków projektu unijnego
reklama
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MIASTO BEZPIECZNE DLA KOBIET – ZAWSZE,
NIE TYLKO PODCZAS KAMPANII
Finał akcji ,,16 dni przeciwko przemocy ze względu
na płeć” nie oznacza końca starań o wyeliminowanie
tego niedopuszczalnego zjawiska i stereotypów, które
mu sprzyjają. Miasto przygotowało spot promujący prawo kobiet do bezpieczeństwa – zachęcamy do jego rozpowszechniania w sieci.
10 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka, to symboliczne zwieńczenie międzynarodowej kampanii ,,16 dni przeciwko przemocy
ze względu na płeć”. Po raz kolejny włączyła się
w nią Częstochowa – przez ponad dwa tygodnie
w mieście można było skorzystać m.in. z porad
prawnych, konsultacji psychologicznych, spotkań
informacyjnych czy szkoleń z zakresu samoobrony.
OKF ,,Iluzja” przygotował seanse filmów poświęconych prawom człowieka.
Organizatorki i organizatorzy częstochowskiej
odsłony kampanii chcą jednak, aby jej przesłanie
było jak najtrwalsze. Każda akcja przecież kiedyś
się kończy, a wyeliminowanie przemocy wobec kobiet oraz będących jej praźródłem stereotypów to
zadanie dla nas wszystkich na dłuższy czas. Tym
bardziej, że zjawisko przemocy wobec kobiet ma
ogromne, choć często ukryte rozmiary – 90 proc.

osób doświadczających przemocy to właśnie kobiety. Pierwszym krokiem do stworzenia świata
bezpiecznego dla kobiet jest powszechna świadomość ich prawa do bezpieczeństwa, poszanowania ich nietykalności i autonomii w każdych oko-

licznościach. Nic nie może być bowiem wymówką
do przedmiotowego traktowania czy naruszania
nietykalności osobistej człowieka. Zwłaszcza odpowiedzialni za molestowanie kobiet czy inne akty
przemocy wobec nich chętnie szukają usprawiedliwienia swoich zachowań w samych kobietach,
próbując przenosić na nie część swojej własnej,

wyłącznej winy.
Zespół skupiony wokół Pełnomocniczki Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans Agaty
Wierny stworzył dwa krótkie, filmowe spoty, dzięki którym przesłanie kampanii będzie miało szansę dotrzeć do jak największej liczby osób jeszcze
długo po jej zakończeniu. W pierwszym głos mają
kobiety wyrażające swoje prawo do nietykalności;
w drugim – mężczyźni, dla których respektowanie
praw kobiet jest ważne.
Spoty można już oglądać na oficjalnym profilu
Częstochowy w serwisie YouTube. Zachęcamy do
ich udostępniania, lajkowania, zamieszczania na
swoich osobistych profilach w mediach społecznościowych. Im lepiej spoty zostaną rozpowszechnione w sieci, tym skuteczniej spełnią swoje zadanie, budując powszechną świadomość wokół
tematu poszanowania autonomii kobiet.
Oba klipy miały swoją premierę 10 grudnia w
sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy podczas
rozstrzygnięcia kierowanego do dzieci i młodzieży filmowego konkursu „Jesteśmy różni – jesteśmy
równi” oraz konkursu wiedzy o prawach człowieka
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Sponsorzy będą wspierać Włókniarz w przyszłorocznych
rozgrywkach ekstraligi żużlowej
Włókniarz Częstochowa zaprezentował głównych
sponsorów, którzy będą go wspierać podczas przyszłorocznych rozgrywek ekstraligi żużlowej. W nadchodzącym sezonie klub stawia na kontynuację współpracy ze
sprawdzonymi partnerami oraz nowe ekologiczne inwestycje.
W sezonie 2019 zarówno sponsor tytularny klubu, jak i sponsor stadionu przy ulicy Olsztyńskiej
pozostaną bez zmian. Tym pierwszym ponownie
będzie firma forBET, co oznacza, że w przyszłym
sezonie częstochowski klub nadal będzie nosił
nazwę forBET Włókniarz Częstochowa. Umowa
zakłada prezentację logo firmy na strojach, motocyklach i banerach klubowych. Nazwa forBET
pojawi się również w mediach społecznościowych
Włókniarza, będzie też prezentowana w specjalnej
strefie rozrywki na terenie stadionu Arena Częstochowa. Kolejny nowy-stary sponsor to firma SGP
Group, której nazwę będzie nosił stadion przy ulicy
Olsztyńskiej. Spółka SGP sponsorowała obiekt od
roku 2013. Najnowsza umowa zakłada współpracę
na kolejne trzy lata, a w jej ramach firma zobowiązała się m.in. do budowy nowego telebimu (od strony parku maszyn), gdzie na bieżąco będą wyświetlane wyniki meczów.
- Współpraca z tym samym sponsorem świadczy
zarówno o stabilizacji klubu, jak i wzajemnym zaufaniu. Dziś jesteśmy postrzegani, jako jeden z najbardziej wiarygodnych klubów w Polsce. To zasługa zaangażowania, dobrej atmosfery i budowania
właściwych relacji z naszymi partnerami – mówi
prezes Włókniarza Michał Świącik.
Oprócz kontynuacji współpracy ze sponsorem
tytularnym i sponsorem Areny Częstochowa, klub
podpisał również umowę z partnerem strategicznym, którym został częstochowski producent roz-

wiązań fotowoltaicznych, firma Zielonaenergia.
com. Porozumienie ma przynieść wymierne korzyści w postaci montażu nowoczesnych rozwiązań energetycznych, których, jak dotąd, nie ma żaden klub w Polsce.
- Stworzymy infrastrukturę fotowoltaiczną,
która umożliwi wyeliminowanie kosztów opłat
za energię. Do tego zmodernizujemy też kompleks
szatniowy, w którym woda będzie podgrzewana
dzięki odnawialnym źródłom energii – zapowiada
współwłaściciel firmy, Michał Klimczyk.
Oprócz wsparcia ze strony sponsorów, częstochowski klub korzysta również ze środków budżetu miasta. Każdego roku na promocję poprzez
sport (w tym sport żużlowy), Częstochowa przeznacza kilka milionów złotych. Tylko w poprzed-

nim sezonie Włókniarz otrzymał w ramach umowy promocyjnej z miastem 3,5 mln zł.
- Cieszę się, że klub ma tak solidnych partnerów
i że buduje swoją silną pozycję. Miasto również widzi potrzebę promowania się poprzez żużel. Obecnie jesteśmy na etapie konstruowania ostatecznej
wersji budżetu na przyszły rok. Oczywiście będziemy chcieli zrobić wszystko, by w miarę możliwości
aktywnie wesprzeć sport będący jedną z wizytówek
miasta – mówi zastępca prezydenta Częstochowy
Jarosław Marszałek.
Rozgrywki nowego sezonu ekstraligi żużlowej ruszają wiosną przyszłego roku. Swój pierwszy mecz Włókniarz rozegra na własnym torze 5
kwietnia ze Stalą Gorzów.
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BAŚNIOWE OZDOBY NA PLACU BIEGAŃSKIEGO
W sobotę 8 grudnia na placu Biegańskiego rozbłysły
tegoroczne zimowe iluminacje. Ich charakter nawiązuje
do baśniowego klimatu świąt.
Impreza na powitanie okresu świątecznego
rozpoczęła się od od animacji dla najmłodszych.
Potem był spektakl „O śmiałkach, co Czarnoksiężnika pokonali” oraz występ muzyczny „Imieninowa niespodzianka dla św. Mikołaja”. Po występach
dla dzieci, dla wszystkich zgromadzonych zaśpiewali Piotr Tłustochowicz & Sylwia Majchrzak oraz
Czenstochovia Band. Tuż przed zmierzchem na
scenie pojawił się sam Święty Mikołaj, który wraz z
władzami miasta odpalił tegoroczne dekoracje. Finałem imprezy był koncert Sławka Uniatowskiego,
polskiego wokalisty i kompozytora, który wydał w
tym roku album „Metamorphosis”.
W Częstochowie za świąteczny wystrój miasta odpowiada Wydział Kultury Promocji i Sportu
Urzędu Miasta oraz Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Miejskie ozdoby na placu Biegańskiego, jak
co roku zostały wypożyczone – takie rozwiązanie
umożliwia utrzymanie różnorodności: częstochowskie dekoracje za każdym razem zaskakują
swoją oryginalnością i tematycznym charakterem.
W tym roku nawiązują do baśniowego klimatu
świąt. Jest zatem podświetlany, kilkumetrowy zamek z pięcioma wieżami, zimowa fontanna, drzewo z ułożonymi pod nim ogromnymi bombkami,
czy świąteczne sanie, ciągnięte przez zaprzęg
niedźwiedzi polarnych. Niezmiennym za to pozostaje podświetlane logo Częstochowy, które miasto nabyło na własność. Tradycyjnie całość uzupełniają girlandy zdobiące Aleję Najświętszej Maryi
Panny oraz oświetlenie miejskiego Ratusza.
W zimowym wystroju miasta nie mogło zabraknąć najważniejszego elementu, czyli choinki.
W tym roku świąteczne drzewko – a właściwie
drzewo, bo to kilkunastometrowy świerk kanadyjski – zostało wskazane przez mieszkańców, którzy
zgłaszali do MZDiT iglaki, które z różnych przyczyn
zostały przeznaczone do wycinki. Oprócz choinki
w centralnym punkcie miasta, Częstochowę zdobią również dwie inne: na Placu Orląt Lwowskich
oraz na Starym Mieście.

Orszak św. Mikołaja podążał ulicami Częstochowy. Dzieci dostały prezenty.
W sobotę, 15 grudnia ulicami Częstochowy przejechał
kolorowy orszak św. Mikołaja w samochodach terenowych z ekipą elfów, biegaczy oraz rowerzystów. Tydzień
wcześniej na Błesznie też zawitał Mikołaj.
Orszak wyruszył z placu Biegańskiego i przejechał na plac Orląt Lwowskich, gdzie odbył zimowy
piknik. Podczas przejazdu św. Mikołaj odwiedził
kilka punktów miasta – w każdym z nich rozdał
wymarzone prezenty dzieciom, które brały udział
w akcji „Jasne, że święty Mikołaj” organizowanej
przez Fundację Dla Rozwoju oraz częstochowskiego radnego Dariusza Kapinosa.
- W ramach tej inicjatywy dzieci z potrzebujących rodzin pisały listy do Św. Mikołaja, a ludzie
dobrej woli pomogli spełnić te marzenia - wyjaśnia
Marta Zmitrukiewicz, prezes Fundacji Dla Rozwoju. - W trakcie korowodu paczki od darczyńców
Mikołaj przekaże autorkom i autorom listów.
- To była najbardziej wyjątkowa i wzruszająca
chwila – dodaje radny SLD Dariusz Kapinos, jeden z organizatorów. - Można było na własne oczy
przekonać się jak działa magia świątecznej pomocy

i jak wiele uśmiechu, radości i nadziei można ofiarować dzieciom włączając się do nasze akcji.
W każdym z punktów, w których zatrzymał
się Mikołaj jego wizycie towarzyszyły świąteczne
atrakcje i zabawy. Nie zabrakło ich także podczas
pikniku świątecznego na Placu Orląt Lwowskich.
Odbyły się mikołajkowo-elfowe animacje, wspólne
śpiewanie, pokazy, poczęstunek, a także konkurs,
w którym nagrodą były choinki.
W wydarzeniu uczestniczył prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
W niedzielę 9 grudnia inna grupa społeczników zorganizowała akcję Mikołajkową na terenie
Miejskiego Przedszkola nr 19 przy ul. Długiej. Prawie setka dzieci została obdarowana prezentami
od Świętego Mikołaja, mieszkańcy dzielnicy wzięli
udział w ubieraniu choinki, a całej akcji towarzyszyły animacje dla najmłodszych.
- To już trzecia edycja świątecznej akcji w ramach której inicjujemy ubieranie wspólnej dzielnicowej choinki, a dodatkowo proponujemy masę
atrakcji dla najmłodszych. Cieszę się, że udało się
spełnić świąteczne marzenia wielu dzieci, a przy

okazji zagospodarować czas dla starszych mieszkańców naszej dzielnicy. Takie akcje w naszej dzielnicy mogą odbywać się dzięki grupie wspaniałych
społeczników i chciałbym im z tego miejsca podziękować za takie zaangażowanie. - komentuje radny
SLD Sebastian Trzeszkowski.
Organizatorami Mikołajkowej akcji na Błesznie byli: Przedszkole nr 19, Fundacja FISZKA, Rada
Dzielnicy Błeszno oraz OSP Błeszno
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Rośnie aquapark w Częstochowie
zabaw dla dzieci i boisko do gry w piłkę plażową. W założeniu pływalnia letnia i park
wodny mają tworzyć kompleks sportowo
-rekreacyjny połączony jednym systemem
obsługi klienta, który zapewni możliwość
korzystania w sezonie letnim zarówno z
basenów krytych jak i odkrytych.
Obiekt będzie miał trzy kondygnacje. W
podziemnej części powstanie 50 dodatkowych miejsc parkingowych. Pozostałe będą
zlokalizowane na dwóch wydzielonych
działkach od północnej strony letniej pływalni. W sumie do dyspozycji będzie ponad
280 miejsc postojowych razem z już istniejącymi.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do
20 czerwca 2020 roku

Zgodnie z planem przebiega budowa aquaparku na
terenie letniej pływalni przy ul. Dekabrystów.
- W realizacji inwestycji jest rozpęd i to widać.
Bywa tak, że na placu budowy pracuje ok. 70 osób.
Są instalatorzy, ekipy remontowe, zbrojarze, cieśle, czy betoniarze - wymienia Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych UM Częstochowy. - Do końca tego
roku wykonawca zamierza zalać 1/3 stropu nad
piwnicą i garażami. W przyszłym roku powstanie
reszta konstrukcji, obiekt zostanie wyposażony w
instalacje, a także prowadzone będą prace wykończeniowe.
Park wodny o powierzchni co najmniej 800 m2
lustra wody powstaje w południowej części działki, gdzie obecnie znajdują się fragment plaży, plac

W PARKU LISINIEC POWSTAŁA STREFA WYPOCZYNKU
Pierwszy etap wielkiej rewitalizacji Parku Lisiniec dobiegł końca. Powstała m.in. plaża z piaskiem znad morza,
pawilon z tarasem widokowym, kładka, pomosty, wieża
ratownicza, etc.

Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a na plażowiczów czeka piasek znad morza.
Jak informuje Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, 14 grudnia

Nad tym, aby już w przyszłym roku częstochowianie mogli cieszyć się strefą wypoczynku, czuwał
wiceprezydent Częstochowy Jarosław Marszałek.
- Już po zimie mieszkańcy będą mogli realizować tutaj swoje marzenia - mówi wiceprezydent Marszałek. - Pomysł na cały Park Lisiniec podzieliliśmy na
kilka części, które będziemy sukcesywnie realizować.

odbył się odbiór końcowy inwestycji wartej blisko 8,8
mln zł. Jej pierwszy etap dotyczył terenu przy zbiorniku Adriatyk. Zakres prac obejmował m.in. pawilon
plażowy z tarasem widokowym, częścią gastronomiczną, sanitariatami, prysznicami i pomieszczeniami dla ratowników, bezpieczny akwen kąpielowy
przy trzykrotnie powiększonej plaży, kładkę dla pie-

szych nad kanałem łączącym Bałtyk z Adriatykiem,
system pomostów, oświetlenie terenu (wraz z monitoringiem). Pojawiły się również nowe ławki i zieleń,
stojaki rowerowe oraz droga dojazdowa z pieszą aleją i parkingiem. Na mocy porozumienia z Urzędem
Morskim w Ustce do Parku Lisiniec przyjechało ok.
500 wywrotek piasku znad morza. Wycięte zostały
62 drzewa, które kolidowały z plażą. W ramach rekompensaty było ponad 100 nasadzeń. Park Lisiniec
nie jest ogrodzony. Dostęp do niego jest swobodny.
- Pierwszy etap rewitalizacji Parku Lisiniec mamy
już zakończony. Zleciliśmy prace projektowe dotyczące drugiej części zadania. - informuje Konieczny.

aktualności

Świąteczne Granie z Kubą Błaszczykowskim
– po raz trzeci w Częstochowie

7

Już 28 grudnia 2018 r. w Hali Sportowej Częstochowa
w charytatywnym turnieju piłkarskim o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy rywalizować będą zespoły złożone z przyjaciół Kuby. W muzycznej części wydarzenia
wystąpią O.S.T.R., Eldo, KeaN, Tede i OSTRY/Bezimienni.
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek przeznaczony zostanie na wsparcie chorych i niepełnosprawnych
dzieci, podopiecznych Fundacji „Ludzki Gest”.
„Świąteczne Granie z Kubą” to wydarzenie, w
którym uczestniczą całe rodziny. W pierwszej części rozgrywany jest turniej piłkarski, w który rywalizują drużyny złożone z przyjaciół Kuby Błaszczykowskiego. W tym roku swój udział potwierdzili
już m.in. Anita Włodarczyk, Joanna Jędrzejczyk,
Anna Wyszkoni, Kajetan Kajetanowicz, Paweł
Małaszyński, Marcin Wasilewski, Artur Sowiński, Liber, Piotr Gruszka, Mateusz Bieniek, Piotr
Gacek czy Paweł Zatorski. Po zakończeniu zmagań
sportowych na scenę wkraczają artyści polskiej sceny hiphopowej.
Od pierwszej edycji „Świątecznego Grania z
Kubą” za organizację imprezy odpowiada brat Kuby
Błaszczykowskiego Dawid.
– Fundacja „Ludzki Gest” wspiera dzieci będące
w trudnej sytuacji życiowej w rozwoju ich pasji i talentów. Tegoroczna edycja „Świątecznego Grania z
Kubą” pozwoli nam pozyskać dodatkowe fundusze na
jak najskuteczniejszą pomoc potrzebującym. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszych
gości, przyjaciół Kuby – uczestników turnieju, dzięki którym mamy nadzieję po raz kolejny wypełnić
Halę Sportową Częstochowa do ostatniego miejsca.
Pragnę też przypomnieć, że działalność naszej fundacji została doceniona przez kapitułę 83. Plebiscytu
„Przeglądu Sportowego” – podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu otrzymaliśmy statuetkę Czempiona
w kategorii „Serce dla Sportu” – powiedział Dawid
Błaszczykowski podczas konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczne wydarzenie. - Jako osoby,
które urodziły się pod Częstochową i są związane z
tym miastem, bardzo chętnie organizujemy tę imprezę właśnie tutaj. Dziękujemy panu prezydentowi
za świetny klimat i bardzo dobrą współpracę pomiędzy fundacją i miastem.
Co roku całkowity dochód ze sprzedaży biletówcegiełek na wydarzenie przekazywany jest na potrzeby podopiecznych Fundacji „Ludzki Gest”, która pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom
poprzez finansowanie ich leczenia i zakup sprzętu

rehabilitacyjnego. Fundacja pomaga także w realizacji marzeń dzieci i młodzieży będących w trudnej
sytuacji materialnej.
– Już po raz trzeci Częstochowa ma przyjemność
współtworzyć „Świąteczne Granie z Kubą”. Fundacja „Ludzki Gest” Jakuba Błaszczykowskiego, udział
w imprezie samego Kuby, innych gwiazd sportu, estrady, a także znanych muzycznych osobowości - to
gwarancja dobrej i sympatycznej zabawy dla wszystkich, nie tylko fanów sportu. Oczywiście niezwykle
ważny jest charytatywny cel całego przedsięwzięcia,
czyli pomoc podopiecznym Fundacji. Cieszę się więc,
że po raz kolejny możemy wspólnie z Kubą - naszym
wybitnym piłkarzem, który ma w Częstochowie tak
wielu przyjaciół i sympatyków, zrobić coś pozytywnego – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.
Specjalnie dla uczestników koncertów Miejski
Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie oraz

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wydłużą
oraz wzmocnią komunikację przy hali, aby zapewnić widzom wygodny powrót do domów. Podczas
wydarzenia uczestnikom oraz widzom pomagać
będą wolontariusze ze Stowarzyszenia Aktywna
Częstochowa.
Bilety-cegiełki na „Świąteczne Granie z Kubą
2018” obowiązują osoby powyżej 7. roku życia i
można je kupić już teraz online poprzez: www.kulturairozrywka.pl oraz facebook.com/FundacjaLudzkiGest, a od piątku - 7 grudnia – także w częstochowskich lokalach: Pub Stacherczak, Cosmo,
Paradoks, La Vita Da Re.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, cegiełki
będzie można kupić także poprzez internet dokonując przelewu na konto Fundacji „Ludzki Gest” nr:
43 1750 0012 0000 0000 2862 7424. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, która
będzie odbierała cegiełki w dniu imprezy, numer
telefonu, liczbę zamówionych biletów-cegiełek oraz
dopisek CEGIEŁKI NA ŚWIĄTECZNE GRANIE. Cegiełki zakupione przez internet, będzie można odebrać w dniu koncertu po okazaniu potwierdzenia
przelewu.
Ceny cegiełek:
- rozgrywki + koncerty: 30 zł;
- koncerty (możliwość wejścia po godz. 21:00): 30 zł.
„Świąteczne Granie z Kubą” wspierają firmy Allper, Drutex, Play (Sponsorzy Główni) oraz Fa-Metal.
Partnerami wydarzenia są także: PGNiG, Fundacja
Lotos, Udziałowiec, Aktywna Częstochowa, Hala
Sportowa Częstochowa, Hotel Arche Częstochowa,
Pepsi, Nike.
Patronat na imprezą objął Prezydent Miasta
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

8

aktualności

DWA PROJEKTY Z UNIJNYM WSPARCIEM –
SKORZYSTAJĄ MALUCHY I PRZYSZLI PRACOWNICY
„Zawodowa Współpraca 2” wesprze młodzież szkół
zawodowych i będzie kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji. Z kolei dzięki projektowi ,,Wesołe Przedszkole”
powstaną 2 oddziały przedszkolne, a łącznie skorzysta z
niego ponad 400 dzieci, także tych z niepełnosprawnościami. Na oba projekty miasto zdobyło 5,4 mln zł.
Pierwsza edycja projektu „Zawodowa współpraca” pozwoliła na organizację dziesiątków staży i
praktyk zawodowych dla uczniów częstochowskich
szkół, szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie
pracowni w szkołach zawodowych. Wartość przedsięwzięcia sięgnęła blisko 12,5 mln zł, z czego większość (11,8 mln) to dofinansowanie unijne. Sukces
projektu sprawił, że miasto otrzymało dotację na
realizację jego drugiej edycji.
- Cel przedsięwzięcia – taki sam - podniesienie
konkurencyjności absolwentów częstochowskich
szkół zawodowych. W jego ramach młodzież weźmie
udział w kolejnych praktykach i stażach, kursach
zawodowych, zajęciach specjalistycznych; skorzysta również z doradztwa zawodowego. – opowiada
Piotr Grzybowski, Naczelnik Wydziału Funduszy
Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. – Z kolei dla pedagogów przewidziano m.in. kursy i szkolenia doskonalące. W sumie wsparcie dotrze
do ponad 320 osób. Wzbogaci się także baza dydaktyczna – w postaci doposażonych pracowni zawodu i
nowych pomocy dydaktycznych.
W Zespole Szkół im. B. Prusa środki projektu
pójdą m.in. na rozwój kompetencji młodych ludzi
w tak poszukiwanych na lokalnym rynku specjalnościach jak technik procesów drukowania czy
technik technologii szkła. Częstochowa będzie jedynym chyba miastem w Polsce, w którym – właśnie z funduszy ,,Zawodowej Współpracy 2” – będą
się kształcić technicy mechatronicy w specjalności
,,zegarmistrz”. Obecnie bardzo trudno jest znaleźć
fachowców w tej branży, a popyt na nich – wbrew
pozorom – wcale nie zniknął.
Całość będzie realizowana od 1 września 2019
roku do 31 sierpnia 2021 roku za kwotę niemal 4,5
mln zł (z czego 4,2 to dofinansowanie).
Nowy projekt ,,Wesołe Przedszkole” będzie realizowany od 1 lutego przyszłego roku do 31 lipca 2020
roku. Umożliwi m.in. powstanie nowych oddziałów
zamiejscowych Miejskich Przedszkoli nr 37 i 38 w
Szkołach Podstawowych nr 53 (przy ul. Orkana) i
41 (przy ul. Okólnej). 2 nowe, wyposażone w meble,
sprzęt i pomoce dydaktyczne oddziały zaoferują
łącznie 50 miejsc, a sama ich lokalizacja jest nieprzypadkowa – urzędnicy najpierw dokładnie zbadali, w
których rejonach Częstochowy popyt na miejsca w
przedszkolach będzie największy w okresie realizacji projektu. Korzyści z ,,Wesołego Przedszkola” odczuje łącznie ponad 400 dzieciaków z MP 37 i 38. Dla
11 maluchów z niepełnosprawnościami projekt przewiduje dodatkowe specjalistyczne zajęcia indywidualne (np. terapia behawioralna, ręki, ruchu, integracja
sensoryczna, logorytmika), dla pozostałych – zajęcia rozwijające m.in. umiejętności psychoruchowe i
kompetencje emocjonalne. 27 nauczycielek przedszkolnych będzie miało szansę podnieść swoje kompetencje – zwłaszcza te, których potrzeba do pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- To kolejne projekty, które zawierają elementy innowacyjnego wsparcia zawodowego i edukacyjnego, wpisując się w programy ,,Teraz Lepsza Praca” i
,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”. – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Dzięki unijnemu

dofinansowaniu inwestujemy w zawodowy potencjał tych, którzy już za chwilę wejdą na rynek pracy,
a z drugiej strony – opiekujemy się jeszcze lepiej naszymi najmłodszymi.
Łączna wartość obu projektów to 5 mln 830 tys.
zł (Zawodowa Współpraca – blisko 4,5 mln zł; Wesołe Przedszkole – około 1,4 mln zł), na które Częstochowa uzyskała 5,4 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Woj. Śląskiego.
Szczegółowe dane dotyczące obu projektów:
ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie 11.2 - Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Grupa docelowa:
- 286 uczniów/uczennic (60 Kobiet) z klas I-III
branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników;
- 37 nauczycieli/nauczycielek (19K) przedmiotów
ogólnych i zawodowych oraz instruktorów/ek
praktycznej nauki zawodu.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r.
do 31.08.2021 r.
Wartość projektu: 4 468 434,25 zł; w tym dofinansowanie: 4 245 012,54 zł
Cel główny projektu:
1. wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60
K) absolwentów/ek z 4 szkół zawodowych, poprzez
udział uczniów/uczennic w:
- doradztwie edukacyjno - zawodowym,
- kursach zawodowych, w tym certyfikowanych,
- zajęciach specjalistycznych
- praktykach i stażach,

2 . poprawa efektywności kształcenia zawodowego
poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakup
pomocy dydaktycznych,
3 . udział 37 nauczycieli/ek w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących w
okresie realizacji projektu tj. od 01.09.2019 r. do
31.08.2021 r.
Wykaz szkół i zawodów w projekcie:
- Zespół Szkół im. Bolesława Prusa: Technikum nr
11: (technik procesów drukowania, technik technologii szkła, technik mechatronik z innowacją
zegarmistrz);
Branżowa Szkoła I stopnia (drukarz, introligator)
- Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im.
Władysława Stanisława Reymonta: Technikum nr
7 (technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,
Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 (tapicer, stolarz,
krawiec)
- Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego: Technikum nr 5 (technik informatyk, technik budownictwa)
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.
Kazimierza Pułaskiego: Technikum nr 9 (technik
elektryk, technik urządzeń dźwigowych); Szkoła
Branżowa I stopnia nr 7 (elektryk).
WESOŁE PRZEDSZKOLE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3.
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej

aktualności
Wartość projektu: 1 358 772 zł, w tym dofinansowanie 1 154 956,20 zł
Realizacja projektu: od 01.02.2019 r. do 31.07.2020 r.
Grupa docelowa:
Miejskie Przedszkole nr 37 i 38 (uruchomienie 50
nowych miejsc przedszkolnych)
401 dzieci, w tym 11 dzieci z niepełnosprawnościami
27 nauczycieli/ek

• logorytmika
2. zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy i
rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne u dzieci:
• rytmika
• zajęcia ruchowe
• zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
z lego Education
• zajęcia ruchowe z zumbą
• gimnastyka korekcyjna

Cel główny projektu:
• dostosowanie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych nr 41 i 53 pod 2 nowe oddziały
przedszkolne (MP 37 i MP 38) i uruchomienie 50
nowych miejsc przedszkolnych (28K);
• poszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiego
Przedszkola nr 37 i 38 o specjalistyczne zajęcia
terapeutyczne dla 11 dzieci z niepełnosprawnościami (3K) i dodatkowe zajęcia podnoszące
jakość edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci
(203K),
• podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 27 (27K) nauczycieli/ek z Miejskiego
Przedszkola nr 37 i 38.

Wsparcie otrzyma również 27 nauczycieli/ek z
Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 w postaci szkoleń doskonalących w zakresie pracy z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z
pedagogiki specjalnej:
• terapia ręki
• terapia behawioralna
• terapia integracji sensorycznej I stopnia
• terapia integracji sensorycznej II stopnia
• trening umiejętności społecznych
• logorytmika
• język komunikacji
• wspomaganie w skupianiu uwagi
• wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci

Ponadto projekt przewiduje doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym.

W ramach zadania 1 zostaną utworzone 2 nowe
oddziały przedszkolne prowadzone przez Miejskie
Przedszkole 37 i Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie każdy po 25 dzieci.

Projekt przewiduje wsparcie dla dzieci w postaci:
1. specjalistycznych/indywidualnych zajęć dla
dzieci z niepełnosprawnościami:
• terapia behawioralna
• terapia ręki
• terapia ruchu
• integracja sensoryczna

W pomieszczeniach zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne. Miejskie Przedszkole
nr 38 zostanie od podstaw wyposażone w plac
zabaw, a Miejskie Przedszkole nr 37 doposażone
w nowe atrakcje dla dzieci. Nowe oddziały zostaną kompleksowo wyposażone w meble, sprzęt i
pomoce dydaktyczne.

9

Promocja szkolnictwa zawodowego, czyli dziesiątki staży i praktyk
dla uczniów, a dla szkół doposażenie pracowni zawodowych
W auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej podsumowano 9. edycję Tygodnia Lokalnych Branż
Zawodowych. W czasie spotkania nagrodzono pracodawcę, który w sposób szczególny wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego.
Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych to zorganizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie/Centrum
Informacji Zawodowej oraz Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta, cykliczne wydarzenie służące promocji szkolnictwa zawodowego wśród uczniów częstochowskich szkół. Podczas
kilkudniowej imprezy, na odwiedzających czekały
prezentacje i oferty kształcenia w takich branżach,
jak m.in.: ekonomia, turystyka, gastronomia, fryzjerstwo, reklama, budownictwo, elektryka i elektroni-

ka, geodezja, mechatronika, czy fotografia.
- Dziś w Częstochowie poziom bezrobocia jest już
na tyle niski, że to pracodawcy starają się o pracowników, a nie na odwrót. Dlatego tak ważne jest, by
dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb rynku
pracy. Te działania wpisują się w miejskie projekty,
jak np. „Zawodowa współpraca”, który służy właśnie
temu, by szkolić takich fachowców, którzy nie będą
mieli najmniejszego problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy – mówił podczas podsumowania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
W czasie spotkania uhonorowano pracodawcę, który w sposób szczególny wpiera szkolnictwo
zawodowe w Częstochowie. Statuetkę Prezydenta
Miasta Częstochowy otrzymał producent pokryć
dachowych, firma Blachotrapez. Ponadto wręczono wyróżnienia „Śląskie ASY”, przyznawane przez
reklama

Uniwersytet Śląski najzdolniejszym uczniom szkół
ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
Wyróżnienia odebrali uczniowie IV LO im. Henryka
Sienkiewicza i IX LO im. C.K. Norwida.
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CZĘSTOCHOWA INWESTUJE W ODWODNIENIE
Prace na Grabówce już się zakończyły, a finał podobnej inwestycji w Kiedrzynie – w połowie przyszłego roku. Miasto czeka jeszcze na decyzję o dofinansowaniu budowy
odwodnienia dzielnicy Północ – ubiegamy się o ponad 9,6
mln zł. Wszystkie te zadania są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego Częstochowy.
Inwestycje odwodnieniowe na Grabówce i w Kiedrzynie wykorzystują naturalne metody umożliwiające zwiększenie ilości wody retencjonowanej
– czyli czasowo magazynowanej i przetrzymywanej. Obie też są bardzo ekologiczne, bo cała zebrana
woda przechodzi przez system podczyszczania i
separacji substancji ropopochodnych. W rezultacie do zbiorników odparowujących powinna trafiać
praktycznie czysta, wolna od zanieczyszczeń deszczówka.
- Celem projektów jest uporządkowanie gospodarki
wód opadowych i roztopowych we wspomnianych
dzielnicach Częstochowy, a co z tym idzie zapobieganie zalewaniu okolicznych terenów. Tym samym
inwestycje mają na celu wzmocnienie odporności miasta Częstochowy na zagrożenie związane
ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości
zapobiegania podtopieniom – wyjaśnia prezydent
Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.
Budowa odwodnienia Grabówki została sfinalizowana w tym roku – całość kosztowała 24,5 mln
zł. W ramach prac powstał też m.in. kilometr nowej
drogi z oświetleniem. Ponad połowę kwoty – 13,5
mln zł – stanowiło dofinansowanie unijne za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Poniżej szczegółowe dane dotyczące wszystkich
zadań, o których była mowa podczas spotkania.
Budowa odwodnienia na Grabówce – 24,5 mln zł
(dofinansowanie za pośrednictwem NFOŚ – 13,5
mln zł)
Zakres budowlany podstawowy – realizacja:
listopad 2017 – sierpień 2018; wykonawca – firma
Instbud:
- przebudowa kanalizacji sanitarnej (355 mb) 285
833 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej (260 mb) 119 577
zł,
- oświetlenie uliczne 261 938 zł,
- budowa drogi (990 mb) 3 207 456 zł,
- kanalizacja deszczowa (1 350 mb) 5 141 413 zł,
- zbiornik chłonno-odparowujący (poj. 20 520 m3)
4 858 180 zł.
Zakres budowlany rozszerzony (ul. św. Pawła,
Odrodzenia, Pawia, Irysowa) – realizacja: czerwiec 2018 – październik 2018; wykonawca – firma
Instbud:
- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej
(990 mb) 1 489 198 zł,
- odtworzenie nawierzchni drogi (100 mb) 1 767
446 zł.
Łączna wartość robót budowlanych obu zakresów
(brutto) to ok. 17 mln 100 tys. zł (w tym dofinansowanie z NFOŚ – ok. 11 mln 200 tys. zł). Na całość
kosztów składają się też nadzór inwestorski (inży-

2018 r. to ok. 80% wykonania.
Budowa odwodnienia w dzielnicy Północ – w
sierpniu 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie
Całkowita wartość zadania (według kosztorysu
zadania): 21 mln 575 tys. zł (koszty kwalifikowane:
11 mln 308 tys. zł, koszty niekwalifikowane: 10 mln
267 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie: 9 mln
612 tys. zł).
Projekt obecnie podlega ocenie merytorycznej II
stopnia. Decyzja zapadnie w przyszłym roku.
Przewidywany zakres zadania obejmie m.in.:
- budowę ul. Lawendowej (w tym oświetlenia ulicy,
kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznych)
- budowę ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji
deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanału
technologiczny)
- rozbudowę ul. św. Brata Alberta na odcinku od ul.
Pileckiego do ul. Makuszyńskiego (w tym budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
kanału technologicznego).
Przebudowa nawierzchni ul. Korkowej – realizacja 2018 r., budowa zakończona - poprawa
warunków podróżowania dla mieszkańców i
pasażerów komunikacji miejskiej (pobliska pętla
autobusowa MPK) – koszt ponad 1,4 mln zł.

Koniec prac przy odwodnieniu Kiedrzyna planowany jest w połowie przyszłego roku. Koszt tej inwestycji to 13,9 mln zł (koszty kwalifikowane, w tym
dofinansowanie, wynoszą aż 13,3 mln zł). Obecnie
wykonano już około 80% robót – więcej niż było w
początkowych planach na ten rok.
W sierpniu miasto złożyło wniosek o dofinansowanie kolejnej, strategicznej inwestycji tego typu –
odwodnienia dzielnicy Północ. Częstochowa stara
się o ponad 9,6 mln zł wsparcia na to zadanie. Jego
całkowity koszt, wraz z budową dróg, może wynieść ponad 21,5 mln zł. Projekt obecnie podlega
ocenie merytorycznej II stopnia – decyzja o dofinansowaniu ma zostać podjęta w przyszłym roku.
Wszystkie te inwestycje wpisują się w miejski program ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie” – są
strategiczne nie tylko z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta,
ale obejmują także mniejsze lub większe zadania
drogowe.
10 grudnia w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu zorganizowano konferencję prasową
poświęconą tym przedsięwzięciom. W spotkaniu
uczestniczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
oraz p.o. dyrektora częstochowskiego MZDiT Piotr
Kurkowski. Konferencja była też okazją, aby wspomnieć o innych, ważnych inwestycjach drogowych,
których realizacja zakończyła się niedawno – wraz
z końcem sezonu budowlanego. Chodzi o przebudowę ok. 1-kilometrowego odcinka ul. Korkowej
(koszt ok. 1,4 mln zł) oraz finalizacje budowy przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej (koszt ok. 1,3
mln zł).

nier kontraktu), promocja projektu oraz wykupy
gruntów.
Budowa odwodnienia w Kiedrzynie – 13,9 mln zł
(koszty kwalifikowane 13,3 mln zł, w tym dofinansowanie).
Zakres budowlany – realizacja w trakcie: koniec
połowa 2019 r.:
- budowa rurowego kolektora deszczowego,
- budowa otwartego kolektora deszczowego –
rowu,
- budowa zbiornika retencyjnego chłonno-odparowującego,
- budowa drogi technologicznej.
Zaawansowanie realizacji umowy na 7 grudnia

Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej – budowa zakończona – poprawa warunków
podróżowania i układu komunikacyjnego oraz
poprawa dostępności terenów działalności gospodarczej – koszt ok. 1,35 mln zł.
Zakres budowlany: wykonanie nawierzchni drogi klasy Z i kategorii ruchu drogi KR 4 o długości
232,38 m, wykonanie nawierzchni drogi rowerowej, urządzenie zieleni, wyniesienie punktów
granicznych, przebudowa zjazdu do separatorów,
urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wykonanie
sygnalizacji świetlnej, roboty elektroenergetyczne/
oświetleniowe.
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Radne SLD zbierały kurtki dla bezdomnych
Jak najlepiej można pomóc bezdomnym, gdy
na zewnątrz robi się coraz chłodniej? Pokazały
radne miejskie SLD, organizując w sobotę, 15
grudnia na Rakowie i Tysiącleciu zbiórkę kurtek dla osób potrzebujących pomocy.
Pomysłodawczynią akcji „15-stego
ubierz w kurtkę bezdomnego” była radna SLD Ewa Lewandowska. Do udziału w
całym przedsięwzięciu zaprosiła klubowe
koleżanki: Małgorzatę Iżyńską, Emilię
Skrzypczyńską, Ewelinę Balt oraz Martynę Wyżnikiewicz, przewodniczącą Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD.
Częstochowskie radne czekały na darczyńców w specjalnym busie, najpierw
przy Centrum Handlowym Jagiellończycy,
a potem na promenadzie Czesława Niemena. Chętnych do pomocy nie brakowało. Zebrano ok. 460 kurtek damskich i męskich. Mieszkańcy oddawali również koce,
obuwie czy odzież codzienną.
- Cieszymy się, że częstochowianki i
częstochowianie tak licznie odpowiedzieli na nasz apel. Wiemy, że rozumieją potrzeby i trudną sytuację osób bezdomnych.
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Naszym zadaniem jako radnych miejskich
jest organizowanie podobnych inicjatyw i
reagowanie na wszelkie kryzysowe sytuacje - tłumaczy Ewa Lewandowska.
Zebraną odzież zostanie przekazana
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Adullam oraz Doliny
Miłosierdzia.
Warto przypomnieć, że w Polsce żyje
dziś około 33 tysięcy bezdomnych. 83 proc.
z nich to mężczyźni, pozostałe 17 proc.
stanowią kobiety. Tylko w Częstochowie
przebywa obecnie 370 osób potrzebujących pomocy – część z nich mieszka w
przytuliskach i noclegowniach, inne doraźnie korzystają z miejskiej ogrzewalni.
Każdego roku, kiedy na zewnątrz panują minusowe temperatury, Straż Miejska
rozwozi też bezdomnym ciepłe posiłki.
Jeżeli nie udało Wam się wziąć udziału
w akcji, nic straconego, kurtki oraz inne
elementy garderoby można przynosić od
poniedziałku (17.12.2018 r.) do czwartku
(20.12.2018 r.) w godz. 15:30 – 17:30 do Biura SLD przy ul. Nowowiejskiego 10/12.

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA
W Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie prezydium
Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.
W międzynarodowym zjeździe uczestniczyli
przedstawiciele Altötting, Darmstadt i Mülheim an
der Ruhr (Niemcy), Charkowa i Iwano-Frankowska
(Ukraina), St. Pölten (Austria), Szeged (Węgry) oraz z
Gdyni i Lublina.
Podczas spotkania m.in. podsumowano 20 lat
działalności Częstochowy na rzecz Stowarzyszenia,
a także omówiono bieżące sprawy oraz plany i założenia na na nadchodzący rok.
Zjazd miał szczególny charakter, bowiem w tym

roku minęła 20. rocznica otrzymania przez Częstochowę Europe Prize, najważniejszego wyróżnienia,
jakie Rada Europy przyznaje samorządom europejskim za rozwijanie przyjacielskich kontaktów z innymi miastami europejskimi oraz wkład w integrację i
solidarność europejską. Gościem specjalnym obrad
była poseł na Sejm RP Halina Rozpondek, która dwadzieścia lat temu, jako prezydent Częstochowy odebrała Nagrodę Europy z rąk radnego Ratyzbony.
Po zakończeniu obrad goście zwiedzili Jasną Górę,
a także uczestniczyli w rozświetleniu choinki oraz
prezentacji tegorocznej iluminacji na Placu Biegańskiego.

Ukradł perfumy za blisko 8 tys. zł
Zarzuty kradzieży usłyszał 24-latek, podejrzany o to,
że w jednej z częstochowskich drogerii ukradł perfumy o wartości blisko 8 tys. zł. Został ujęty przez
pracowników ochrony. To zresztą nie jedyny przypadek, kiedy mężczyzna wszedł w konflikt z prawem.
Zarzuca mu się także krótkotrwałe użycie pojazdu i
usunięcie jego dowodu rejestracyjnego. Przestępstw
tych dokonał w warunkach recydywy. Prokurator zadecydował o objęciu zatrzymanego dozorem.
Oficer dyżurny z komisariatu IV w Częstocho-

wie otrzymał zgłoszenie ujęcia mężczyzny przyłapanego na kradzieży. Jak się okazało, ochrona
jednej z częstochowskich drogerii zauważyła
dziwnie zachowującego się klienta, który zapakował kilkanaście flakonów perfum do torby i
wyszedł ze sklepu nie płacąc za nie. Pracownicy
ochrony ujęli 24-latka i o wszystkim poinformowali policję. Mężczyzna został zatrzymany.
Okazało się, że bytomianin ma już na swoim
koncie konflikt z prawem i jest recydywistą.
Wczoraj usłyszał w Prokuraturze Rejonowej
reklama

Częstochowa – Południe zarzut kradzieży perfum o wartości blisko 8 tys. Dodatkowo kryminalni w komisariatu IV przedstawili mu zarzut
do sprawy prowadzonej przez policję z Bytomia,
dotyczącej krótkotrwałego użycia pojazdu i porzucenia go w stanie uszkodzonym oraz usunięcia jego dowodu rejestracyjnego.
Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego dozoru.
Źródło: www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl
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sport

SIATKÓWKA

Tauron AZS wygrał drugi tie-break z rzędu
Tauron AZS Częstochowa odniósł drugie z rzędu zwycięstwo. Po wygranej 3:2 w Kluczborku akademicy
pokonali w czwartek, 13 grudnia we własnej hali w
tie-breaku MCKiS Jaworzno.

Pierwsza odsłona czwartkowego meczu padła łupem gospodarzy. W drugim secie częstochowia-

nie nie mieli jednak zbyt wiele do powiedzenia i
przegrali 15:25. Najwięcej emocji przyniosła trzecia
partia, której losy rozstrzygnęła gra na przewagi.
Minimalnie lepsi okazali się goście i prowadzili 2:1.
Częstochowianom nie zabrakło jednak motywacji
i czwartego seta wygrali 25:21, doprowadzając do
tie-breaka.
W decydującej odsłonie mocne zagrywki Dawida Murka i błędy popełniane przez jaworznian
sprawiły, że AZS prowadził 6:2. Po zmianie stron
przyjezdni zbliżyli się do akademików na dwa
punkty (9:7). Drużyna Piotra Łuka grała jednak
konsekwentnie, a po asie Czono Penczewa było już
13:8. AZS nie pozwolił rywalom na odrobienie strat
i wygrał 15:11.
Dzięki temu zwycięstwu akademicy z dorobkiem
11 punktów opuścili ostatnie miejsce w tabeli.
Tauron AZS Częstochowa – MCKiS Jaworzno 3:2
(25:22, 15:25, 27:29, 25:21, 15:11)

RUGBY

ZAJĘCIA SPORTOWE
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MOSiR zaprasza dzieci,
młodzież i dorosłych na
kurs nauki pływania
5 stycznia 2019 roku rozpocznie się kolejny kurs nauki pływania z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Zajęcia będą
odbywać się na wyremontowanej pływalni krytej przy al. Niepodległości 20/22.
Zajęcia zaplanowano w odrębnych grupach wiekowych:
dla dzieci (od 7 do 13 roku życia - w godz. 13.15-14) oraz dla
młodzieży i osób dorosłych (od 14 roku życia - w godz.
14-14.45). Kurs składa się z 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia
będą odbywać się dwa razy w tygodniu - w soboty i niedziele. W tym samym terminie istnieje również możliwość doskonalenia swoich umiejętności pływania.
Koszt kursu to 200 zł. Opłatę należy uiścić w dniu rozpoczęcia zajęć.
Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu:
34 363 45 27.
Harmonogram kursu: 05.01, 12.01, 13.01, 19.01, 20.01,
26.01, 27.01, 02.02, 03.02, 09.02.

Sukces uczniów SP nr 22 w ogólnopolskim finale
Szkolnej Ligi Rugby Tag

Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 22 im. Gabriela Narutowicza w
Częstochowie wygrali ogólnopolski finał Szkolnej Ligi Rugby Tag.
Zawody odbyły się w hali Torwar w
Warszawie.

Łodzi, Gdańska, Kasinki Małej i
Sochaczewa. Po zwycięstwach
z drużynami z Łodzi i Sochaczewa oraz porażce z Gdańskiem
i Kasinką Małą częstochowska
szkoła zajęła 3. pozycją w grupie,

Po przegranym meczu z Łodzią
oraz zwycięstwach z pozostałymi zespołami szóstoklasiści
awansowali do półfinału, walcząc o miejsca 1-4. Pokonując
drużynę z Lublina dopiero w

SIATKÓWKA

Exact Systems Norwid
zdobył twierdzę w Nysie

Siatkarze Exact Systems Norwid pokonali w sobotę, 15
grudnia na wyjeździe w tie-breaku wicelidera I ligi Stal Nysę
i są pierwszym zespołem, który pokonał drużynę Krzysztofa
Stelmacha na jego terenie.

Po przejściu eliminacji miejskich
drużyny z klasy IV i VI awansowały do półfinału województwa śląskiego. W Rudzie Śląskiej
przeciwnikami częstochowskiej
szkoły były zespoły z Bytomia,
Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic. Drużyny ze Szkoły
Podstawowej nr 22 okazały się
bardzo skuteczne i po wygraniu
wszystkich meczów awansowały do ogólnopolskiego finału
Szkolnej Ligi Rugby Tag.
W
warszawskich
finałach
uczestniczyły
reprezentacje
klas IV, V, VI - mistrzowie poszczególnych
województw.
W rozgrywkach grupowych
klas IV Szkoła Podstawowa nr
22 rywalizowała z zespołami z

co pozwoliło jej grać o miejsca
od 5-8. Zwyciężając z Białymstokiem i ponownie z Łodzią,
reprezentacja klas IV zajęła ostatecznie piątą pozycję. Sukces
jest tym większy, że zespoły, z
którymi czwartoklasiści z Częstochowy przegrali w grupie,
zajęły odpowiednio pierwsze i
drugie miejsce w turnieju.
Drużynę klasy IV reprezentowali: Zuzanna Kokot, Daria Arciszewska, Alan Godela, Kordian Laskowski, Natan
Rupik, Jakub Kiedrzynek, Filip Całusiński i Dorian Mucha.
W rozgrywkach grupowych klas
VI Szkoła Podstawowa nr 22 rywalizowała z zespołami z Łodzi,
Krzeczyna Wielkiego, Dąbrowy
Chełmińskiej oraz Sochaczewa.

drugiej dogrywce (3:2), awansowali do finału, w którym
spotkali się z zespołem z Jarocina. Po niezwykle dramatycznym meczu i drugiej dogrywce pokonali przeciwników 5:4
o zdobyli mistrzostwo klas VI
Szkolnej Ligi Rugby Tag. Tytuł ten wywalczyli: Magdalena
Kaszyńska, Nicola Kiedrzynek,
Natalia Klekot, Fabian Godela, Hubert Synoradzki, Jakub
Wiewióra, Dominik Garbaciak,
Marcel Muskała i Miłosz Kośny.
Dzięki wielu godzinom systematycznych treningów, litrom wylanego potu oraz determinacji
trenera Adama Marczewskiego i
zawodników Szkoła Podstawowa nr 22 osiągnęła wymarzony
sukces.

Spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie. Oba
zespoły prezentują wysoki poziom i mają spory potencjał. Ponadto w pierwszej rundzie częstochowianie pokonali w tie-breaku Stal Nysę we własnej hali.
Pierwszy set rewanżowego pojedynku padł łupem
gospodarzy. Dwa kolejne wygrali jednak zawodnicy Radosława Panasa i byli bliżej zwycięstwa. Stal
zdołała się obronić i doprowadziła do tie-breaka.
W decydującym secie obie drużyny grały punkt za
punkt. Punkt zaliczki podczas zmiany stron mieli siatkarze Exact Systems Norwid. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowali częstochowianie i wygrali 15:13.
Obecnie drużyna Radosława Panasa z dorobkiem 29
punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli.
Stal Nysa – Exact Systems Norwid Częstochowa 2:3
(25:22, 21:25, 19:25, 25:18, 13:15)
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