Rowery miejskie
w Częstochowie
z fotelikami
dla dzieci

20-latkowie demolowali
samochody w dzielnicy
Północ. Sąd skazał ich
na więzienie
WIĘCEJ NA STR. 10

Duży zakres prac
drogowych
w Częstochowie
(wykaz ulic) komentarz Radnego
Trzeszkowskiego

Od 1 kwietnia częstochowianki
i częstochowianie mogą korzystać
z rowerów miejskich. Część z nich
będzie wyposażona w foteliki dla dzieci.

WIĘCEJ NA STR. 10

WYBORY DO EUROPARLAMENTU.
MAREK BALT DWÓJKĄ NA LIŚCIE
KOALICJI EUROPEJSKIEJ

PARK LINOWY, PUMP TRACK I NOWY
PARKING W CENTRUM MIASTA
WIĘCEJ NA STR. 7

Strajk nauczycieli
w Częstochowie. Szkoły
otwarte, egzaminy
odbędą się
WIĘCEJ NA STR. 10
Pierwszy raz w historii europosłem może zostać
rodowity częstochowianin. Warto podkreślić, że Balt
znalazł się w gronie wielu byłych premierów i ministrów. To musi świadczyć o roli Częstochowy jako
ważnego ośrodka politycznego w kraju.

W Śródmieściu przy ul. Marka Perepeczki powstał park linowy, tor rowerowy, a także kilkadziesiąt
miejsc parkingowych. Był to drugi etap inwestycji,
która połączyła ulicę Racławicką i Staszica.

WIĘCEJ NA STR. 7

WIĘCEJ NA STR. 11

Opowieść o miejscu
i ludziach – rozmowa
z pisarzem
Aleksandrem Wiernym
WIĘCEJ NA STR. 8
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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.

Park im. Stanisława Staszica w Częstochowie
Park im. Stanisława Staszica w Częstochowie jest jednym z
dwóch Parków Podjasnogórskich czy czasem nazywanych Jasnogórskich, które rozciągają się na wschód od klasztoru na Jasnej Górze. Ich granice zostały wytyczone w pierwszej połowie XIX wieku.
Obecnie Park Staszica liczy ponad 5 ha powierzchni, a w jego drzewostanie znajdziemy wiele okazów pomnikowych. Ozdobą parku
są liczne pomniki i budowle powstałe z okazji Wystawy Przemysłu
i Rolnictwa w Częstochowie, w 1909 roku.
O DWÓCH PARKACH
Parki Podjasnogórskie to ponad jedenastohektarowe, zadbane tereny zielone, które otaczają klasztor paulinów od strony wschodniej.
Rozciągają się one pomiędzy ulicami: 3 Maja, 7 Kamienic (i Kazimierza
Pułaskiego. Oś centralną stanowi aleja Henryka Sienkiewicza, będąca
przedłużeniem Alei Najświętszej Marii Panny. Część północna nosi
miano Parku 3 Maja, zaś południowa – Parku im. Stanisława Staszica.
Parki pod Jasną Górą powstały wraz z wytyczeniem Alei Najświętszej Marii Panny w latach 1819-1826. Ich urządzeniem zajęto się jednak dopiero w latach 40. XIX wieku. W pierwszej dekadzie XX stulecia
parki przeprojektowano według planów Franciszka Szaniora. Obecny
wygląd zarówno parku im. Staszica, jak i 3 Maja, to wynik renowacji
przeprowadzonej w latach 2006-2008.
O PARKU IM. STANISŁAWA STASZICA
Park im. Stanisława Staszica zajmuje ponad 5 ha powierzchni. Rośnie tutaj około 1300 drzew, często liczących ponad 100 lat. Gatunkowo dominują drzewa krajowe, obok których rosną także drzewa
obcego pochodzenia, jak np. dąb czerwony, jesion pensylwański czy
kilka gatunków drzew iglastych. Na terenie Parku im. Staszica zachowało się kilka interesujących budowli, wzniesionych z okazji Wystawy Przemysłu i Rolnictwa, zorganizowanej w Częstochowie w roku
1909. Uwagę zwraca stalowo-betonowa wieża - pierwotnie Pawilon
Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, później zaadaptowana na obserwatorium astronomiczne, teraz użytkowana przez Multicentrum
„Zodiak”. Swój pierwotny wygląd odzyskała niedawno także Zagroda
Włościańska. Muzeum Częstochowskie wykorzystuje dawny Pawilon Etnograficzny oraz Muzeum Higieniczne, pełniące obecnie funkcję pawilonu wystaw czasowych. Co ciekawe, pod parkiem znajduje
się Muzeum Górnictwa Rud Żelaznych (o którym pisaliśmy w poprzednim wydaniu). Ponadto krajobraz parku urozmaicono dużym
stawem i fontannami, altaną oraz kilkoma rzeźbami, m.in. Stanisława
Staszica, Kazimierza Pułaskiego i siedzącej dziewczyny. Jest to świetne miejsce do odpoczynku, spokojnego spaceru, a nawet randki.
Jak dojechać?
Adres: Park Staszica
(około 300m od Jasnej Góry)
Komunikacja miejska:
Przystanki: III Aleja NMP, Linie: 12,16,34
Jasna Góra, Linie:11,31
Autor: Michał Borkowski
Zdjęcia: Marek Tęcza, Andrzej Świtalski
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Miasto dostanie pieniądze na odwodnienie Północy!
Częstochowa kompleksowo zajęła się problemem odwodnienia miasta. Po dzielnicach Grabówka i Kiedrzyn przyszedł czas na Północ. Miastu udało się pozyskać na ten cel ponad 9 mln zł
dofinansowania. To trzecia tego typu inwestycja,
na którą Częstochowa zdobyła środki zewnętrzne.
- Inwestycja w rejonie ulic Lawendowej, Hiacyntowej i św. Brata Alberta zostanie zrealizowana w ramach programów „Lepsza Komunikacja w
Częstochowie” i „Kierunek Przyjazna Częstochowa”.
Cieszę się, że dzięki zagospodarowaniu tego terenu będzie bezpieczniej i wygodniej dla tych, którzy
mieszkają w tej części dzielnicy Północ. - mówił
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Odwodnienie dzielnicy Północ to kolejna inwestycja z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Zadanie znalazło się na 13. miejscu listy
rankingowej liczącej 23 pozycje. Kwota dofinansowania wyniesie 9,6 mln zł, a cała inwestycja będzie
kosztować 21 mln 575 tys. zł. Zakres prac obejmuje budowę 1400 mb kanalizacji deszczowej, dwóch
zbiorników chłonno-odparowujących oraz przebudowę ul. św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do Makuszyńskiego oraz ul. Lawendowej i
Hiacyntowej.
- Po otrzymaniu oficjalnych dokumentów z
NFOŚiGW ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy. - zapowiada Piotr Kurkowski, p.o. dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. - Zadanie ma duży zakres, dlatego będzie realizowane w tym i przyszłym roku. W jego
ramach ulica św. Brata Alberta zyska nową jezdnię, chodniki oraz na całej długości dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości dwóch metrów.
Ulica Lawendowa i Hiacyntowa będą miały nowe,
utwardzone jezdnie asfaltowe i jednostronny chodnik dwumetrowy.
To kolejna inwestycja w Częstochowie, która ma zapobiegać podtopieniom i powodziom. W
zeszłym roku wybudowano system odwodnienia
w dzielnicy Grabówki, w połowie tego roku ma
zakończyć się podobne zadanie w dzielnicy Kiedrzyn. Oba zadania kosztowały 38, 5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 25 mln zł.
- W Częstochowie problemy staramy się rozwiązywać kompleksowo. - zauważa Piotr Grzybow-

ski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich
i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. - Zaczęliśmy od Grabówki i przesuwamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara załatwiając Kiedrzyn, a teraz Północ. To trzecie zadanie z pięciu, bo są jeszcze
Wyczerpy (tzw. „grajdołek”) i rejon ul. Bugajskiej. Te
inwestycje sieciowe są ciężkie do realizacji i bardzo
mało spektakularne. Prowadzone są często na pe-

Aquapark rośnie w szybkim tempie
Park wodny o powierzchni co najmniej 800 m2 lustra wody powstaje w
południowej części działki, gdzie obecnie znajdują się fragment plaży, plac 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.
- Prace idą zgodnie z harmonogramem. Wznoszona jest konstrukcja. Na placu budowy przebywa cały czas ok. 60 osób. Wykonawca wykorzystał całą zimę. Nie było przerw technologicznych. - mówi Michał
Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Częstochowy.
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.

ryferiach miast, w polu. To jednak infrastruktura,
która niesamowicie poprawia komfort życia ludzi.
Dzięki tym inwestycjom Częstochowa powinna
także płacić mniejszy podatek od deszczówki, który został wprowadzony przez rząd PiS. A wszystko dzięki zbiornikom chłonno-odparowującym
zatrzymującym wody opadowe w miejscu ich powstania.

aktualności
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Razem dla Ostatniego Grosza
Ośrodek Społeczności Lokalnej w dzielnicy Ostatni
Grosz o, to niezwykle bogaty wachlarz propozycji dla
mieszkańców. Warto pamiętać, że pierwsze działania
na rzecz społeczności lokalnej rozpoczęły się tu kilka lat
temu, a obecnie są kontynuowane i rozwijane w ramach
projektu „Częstochowa silna dzielnicami”.
Po raz pierwszy ośrodek społeczności lokalnej
powstał w dzielnicy w ramach projektu „Zmieniając dziś projektujesz lepsze jutro” realizowanego
w latach 2015-2017 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Organizowanie
społeczności lokalnej na Ostatnim Groszu zostało wtedy powierzone Hufcowi ZHP Częstochowa.
Przez prawie dwa lata, w lokalu przy ul. Bardowskiego 21a, częstochowscy harcerze, przy współpracy z MOPS, animowali lokalną społeczność.
Podejmowane w tamtym okresie działania stanowią dobrze przygotowany grunt do działalności
obecnie funkcjonującego Dzielnicowego Ośrodka
Społeczności Lokalnej (DOSL). Mieszkańcy, szczególnie ul. Bardowskiego i ulic pobocznych, stanowią zżytą społeczność. Jednym z najważniejszych
sukcesów dotyczących animowania społeczności
lokalnej na tym terenie jest integracja, ze szczególnym uwzględnieniem integracji mieszkańców
bloków, które powstały stosunkowo niedawno,
z mieszkańcami kamienic, które są elementem
dzielnicy od wielu lat.
Pozytywne zmiany widać również w otoczeniu.
Dotyczą one m.in. przejścia dla pieszych, parkingu, placów zabaw, a także dużej rewitalizacji terenu historycznego osiedla. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców w pozyskanie środków w ramach
budżetu obywatelskiego, udało się zrealizować
długo wyczekiwane przez nich inwestycje.
Od października 2017 r. na Ostatnim Groszu
działa partnerstwo na rzecz społeczności lokalnej „Razem za Ostatni Grosz”. Podczas comiesięcznych spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele służb, instytucji i grup mieszkańców,
partnerzy pochylają się nad bieżącymi sprawami
dzielnicy. Dzięki współpracy partnerskiej mieszkańcy mają możliwość skorzystania z takich akcji
jak: „Jasne, że św. Mikołaj” czy „Nowy plecak na
nowy rok szkolny”. Ponadto dzięki zaangażowaniu w działania partnerskie przedstawicieli Policji
i Straży Miejskiej poprawiono poziom bezpieczeństwa.
Sami mieszkańcy chętnie dzielą się wzajemnie swoimi pomysłami i doświadczeniem życiowym. Przy DOSL funkcjonuje m.in. koło gospodyń
dzielnicowych, klub majsterkowicza, a także liczna

grupa młodzieżowych wolontariuszy. Wspólnymi
siłami mieszkańców i partnerów udało się zorganizować do tej pory kilka pikników, spotkania
okolicznościowe spośród których najmilej przez
mieszkańców są wspominane „andrzejki dzielnicowe”. Podczas tego typu inicjatyw, ich głównymi
organizatorami byli sami mieszkańcy.
Lokal DOSL znajduje się na terenie historycznego osiedla przy ul. Bardowskiego 21a. W jego murach kryje się prawie 150 lat historii naszego miasta. Podczas integracyjnych spotkań mieszkańców
można usłyszeć wiele ciekawych historii i opowieści o życiu społeczności lokalnej na tym terenie. W
niektórych mieszkaniach do dzisiaj zachowały się
malowidła i inne elementy zdobnictwa z początku
ubiegłego wieku. Pierwotnie kamienice te należały do właścicieli fabryki „Częstochowianka” (dzisiaj
„Polontex”). Pierwszy klub mieszkańca funkcjonował w tym miejscu ponad 50 lat temu.
Obecnie, od 2018 roku, DOSL na Ostatnim Groszu prowadzi bezpośrednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizując część
zadań w projekcie „Częstochowa silna dzielnicami”,
którego beneﬁcjentem jest Gmina Miasto Często-

Miejska Rada Seniorów ma nowy skład
21 marca odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Miejskiego Rady Seniorów.
W czasie spotkania seniorki i seniorzy odebrali powołania od prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Przewodniczącą nowej Rady została
Elżbieta Kunicka, jej zastępczynią Ewa Pachura,
a sekretarzem Bogumił Dobosz.
Powołania do Rady otrzymali ponadto: Elżbieta Jazłowiecka, Krystyna Karlak, Czesława
Konieczna, Andrzej Lewandowski, Witold Mackiewicz, Elżbieta Markowska, Maciej Rudlicki,
Waldemar Świerczyński i Jerzy Zając.
Zgodnie ze statutem, członkowie Rady będą
się spotykać w każdy drugi wtorek miesiąca w
godzinach 14–15.30.

Miejska Rada Seniorów ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny
dla władz Miasta. Kilkunastoosobowy zespół
działa m.in. w obszarach zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, wspierania
aktywności ludzi starszych, proﬁlaktyki i promocji zdrowia, przełamywania stereotypów na
temat seniorów i starości, rozwoju form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury.
W skład Rady wchodzi 12 seniorów, w tym
5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
działających na rzecz środowiska osób starszych, 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku (po 1 osobie z każdego Uniwersytetu),
2 przedstawicieli Rady Miasta oraz 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.

chowa. Co ważne dla mieszkańców, lokal znajduje
się w tym samym miejscu, co przez ostatnie dwa
lata. Animator lokalny dyżuruje codziennie, a podczas spotkania z nim można uzyskać więcej szczegółowych informacji, na temat przygotowanej dla
mieszkańców oferty. Szczególnie zapraszane są
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, dla których
zostały przygotowane konkretne oferty, w tym
staże zawodowe. Poza tym można dołączyć do już
funkcjonujących i wspomnianych wyżej grup zainteresowań, uzyskać poradę w drobnych sprawach
administracyjnych, czy po prostu porozmawiać
z sąsiadami o tym, co ważne dla dzielnicy. DOSL
wciąż się rozwija, a najważniejsze są tu potrzeby,
głosy mieszkańców i ich pomysły. Organizatorzy
zapraszają serdecznie także nowe osoby, które
chciałyby włączyć się w działania DOSL Ostatni
Grosz i skorzystać z jego oferty.
Zapraszamy do kontaktu z animatorem
lokalnym:
DOSL Ostatni Grosz, Częstochowa,
ul. Bardowskiego 21a
dosl_ostatnigrosz@mops.czestochowa.pl
tel. 572 376 590
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40 dziecko z in vitro i 40 wózek od Deltimu
W Częstochowie dzięki miejskiemu programowi dofinansowania zabiegów in vitro urodziło się już 40 dziecko. Jego matka
odebrała wózek ufundowany przez firmę Deltim.
Częstochowa dofinansowuje in vitro od 2012 roku. Do
tej pory dzięki temu programowi na świat przyszło 20
dziewczynek i 20 chłopców, w tym cztery pary bliźniąt.
W 2019 roku na świat przyjdzie jeszcze kolejna czwórka
dzieciaków.
18 marca mama najmłodszego częstochowianina z in
vitro odebrała wózek od przedstawicielki firmy Deltim. Na
spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta był obecny
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także prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
W tegorocznym naborze do udziału w miejskim programie in vitro zgłosiły się 52 pary. Po weryfikacji formalnej teraz czeka je kwalifikacja medyczna w wybranych
klinikach.
Zakwalifikowanym parom przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu w wysokości do
5 tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej
jednej procedury.
Od pierwszej edycji program wspiera częstochowska
firma Deltim, która każdemu dziecku (a właściwie jego rodzicom) ofiaruje wózek.

Tramwaje w Częstochowie jeżdżą już od sześciu dekad
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie świętowało w sobotę, 9 marca z mieszkankami i mieszkańcami 60-lecie powstania pierwszej linii
tramwajowej w mieście. Z tej okazji zorganizowało Dzień
Otwarty Zajezdni, któremu towarzyszyły liczne atrakcje.
- Cieszę się, że wspólnie z Wami możemy świętować 60-lecie powstania linii tramwajowej. Z okazji
tego wyjątkowego dnia z przyjemnością udostępnić
mieszkańcom zajezdnię, dzięki czemu mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda od podszewki. - mówił
Mariusz Sikora, prezes MPK w Częstochowie.
Podczas części oficjalnej gratulacje na ręce prezesa MPK złożyli wiceprezydent miasta Jarosław
Marszałek, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław
Wolski wraz z radnymi SLD - Dariuszem Kapinosem, Sebastianem Trzeszkowskim, Michałem Lewandowskim, a także dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Transportu Piotr Kurkowski.
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z powodu kontuzji nie mógł być obecny na
jubileuszu, ale przekazał kilka ciepłych słów z telebimu. - Mamy dziś wyjątkowy dzień. Równo 60lat temu na częstochowskie ulice wyjechał pierwszy
tramwaj. Staliśmy się pierwszym miastem w Polsce
po II wojnie światowej, w którym od podstaw stwo-

rzono sieć tramwajową. W tym roku zrealizujemy
największą inwestycję dotyczącą trakcji tramwajowej w Częstochowie przebudowę między dzielnicami Północ a Raków wraz z zakupem kolejnych
nowoczesnych składów. Niech podróże tramwajem
będą dla nas przyjemnością. - powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski
mówił o tym, jak ważna w mieście jest linia tramwajowa. - To dla wszystkich szczególna uroczystość,
bardzo urokliwa i sentymentalna. Częstochowa to
nie tylko Jasna Góra, ale Częstochowa to linia tramwajowa. Bez tramwajów trudno wyobrazić sobie
nasze miasto. To nasz krwiobieg od kilku dziesięcioleci - przekonywał.
MPK przygotowało wiele jubileuszowych atrakcji. Zwiedzanie zajezdni połączone było z wystawą
taboru tramwajowego. Można było przejechać się
„londyńczykiem” po zajezdni. Odbyły się: prezentacja filmów dokumentalnych, prelekcja Komendy
Miejskiej Policji na temat bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, koncert zespołu Stokrotki, pokaz
sztuki walki, pokaz pierwszej pomocy, konkurs
sprawnościowy dla dzieci o Puchar Prezesa MPK,
koncert zespołu AmperA, parada tramwajów.

Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje,
m.in. pokaz sprzętu straży pożarnej, wystawa zabytkowych pojazdów, spotkania z zawodnikami
forBET Włókniarza, Skry Częstochowa, stoiska gastronomiczne z przekąskami i napojami, okolicznościowe gadżety dla zwiedzających, gry i zabawy
dla dzieci.
W środę rano, 20 marca rozpoczęła się inwestycja związana z przebudową infrastruktury
tramwajowej w mieście. Wielki remont linii pomiędzy Północą a Rakowem zacznie się od budowy południowego odcinka w ciągu al. Pokoju
pomiędzy rakowską estakadą, a Dworcem PKP
Raków.
W związku z tym przypominamy, że przez najbliższe tygodnie z uwagi na realizację prac zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 1 i 2 na
odcinku od zajezdni MPK przy al. Niepodległości
przez al. Pokoju do Kucelina w obu kierunkach.
Obsługę pasażerską zapewni autobusowa komunikacja zastępcza. Pozostałe odcinki oraz linia
nr 3 obsługiwane będą taborem tramwajowym. O
wzmożoną ostrożność w obrębie terenu prac proszeni są także kierowcy i piesi. Możliwe będą miejscowe wygrodzenia oraz zawężenia.
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Wybory do Europarlamentu. Marek Balt dwójką na liście
Koalicji Europejskiej
Częstochowianin Marek Balt, wiceszef krajowego SLD i radny
sejmiku śląskiego, to jeden z liderów list wyborczych koalicji PO-PSL
-SLD-N w wyborach europejskich.
Jedynką w woj. śląskim jest były premier Jerzy Buzek.
Marek Balt został dwójką. To duży sukces dla naszego miasta. Pierwszy raz w historii europosłem może zostać rodowity częstochowianin. Warto podkreślić, że Balt znalazł
się w gronie wielu byłych premierów i ministrów. To musi
świadczyć o roli Częstochowy jako ważnego ośrodka politycznego w kraju.

Duży zakres prac drogowych w Częstochowie (wykaz ulic) komentarz Radnego Trzeszkowskiego
Miejski Zarząd Dróg i Transportu przystępuje do zakrojonych na szeroką skalę pozimowych napraw dróg asfaltowych, prac brukarskich przy usuwaniu usterek w ciągu
chodników i miejsc parkingowych oraz utwardzania i wyrównywania ulic o nawierzchni gruntowej.
W najbliższym czasie drogowców będzie można
spotkać we wszystkich częściach miasta. MZDiT
podał szczegółowy wykaz ulic, na których prowadzone będą roboty.

częstochowiankom i częstochowianom dróg lokalnych. - komentuje Sebastian Trzeszkowski Radny
Miasta Częstochowy (SLD) - Przysłowiowo się „nie
dajemy”, codziennie wykonując ciężką prace, która
umożliwia nam pozyskiwanie i wykorzystywanie
środków z Unii Europejskiej. Jesteśmy jako Częstochowa liderem w ich wykorzystaniu w Subregionie
Północnym Województwa. Po głównych drogach
w mieście to widać, niestety gorzej jest z drogami
lokalnymi i to jest dla mnie frustrujące, bo rząd zapowiadał program dotacji na drogi lokalne dla samorządów, ale chyba nie dla Częstochowy. - dodaje
Radny Trzeszkowski.

„Oczywiście miasto ma
świadomość, jak wiele
w zakresie poprawy
jakości dróg jest jeszcze
do zrobienia, niestety
rząd nie pomaga.”

- Oczywiście miasto ma świadomość jak wiele w zakresie poprawy jakości dróg jest jeszcze do
zrobienia, niestety rząd nie pomaga. Coraz więcej
kosztów jest zrzucane na samorządy, chociażby
w roku 2018 kiedy Częstochowa na zadania oświatowe wydała 371,5 mln zł, rząd Prawa i Sprawiedliwości dołożył tylko 278 mln zł, a powinien całość.
Rachunek jest prosty - za tą różnicę można by było
zbudować wiele kilometrów bardzo potrzebnych

Naprawy dróg asfaltowych: trasa DK-1 na odcinku w rejonie Lasku Aniołowskiego, przy TESCO,
przy wiadukcie nad al. Pokoju i ul. Rakowską; al.
Wyzwolenia na obu jezdniach (odcinek od ul. Fieldorfa-Nila w kierunku Kukuczki) oraz ul. Sejmowa
(większy remont od strony granic miasta), Północna, Pużaka, Starzyńskiego, Sosabowskiego, Michałowskiego, Dmowskiego, Narcyzowa, Kiedrzyńska,
Kawia, Zapolska, Brzeźnicka, Cmentarna, Tartakowa, Gajcego, Wały Dwernickiego, Dekabrystów, Fieldorfa-Nila (na obu jezdniach), św. Brata
Alberta, Makuszyńskiego, Połaniecka, Rząsawska,
Meliorantów, Wypoczynku, Ugody, Norwida, Hubermana, Batalionów Chłopskich, Sąsiedzka (wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dalszego
odcinka), Solskiego, Morenowa, Kontkiewicza,
Morsztyna przy torach PKP od strony ul. War-

szawskiej, Limanowskiego (odcinek od ul. Okrzei
w kierunku dworca PKP Raków Okrzei), Mireckiego, Wyspiańskiego, Kunickiego, Ossowskiego-Iłłakowiczówny - skrzyżowanie, Kucelińska, al. Pokoju
(odcinek od ronda Regana do ul. Korfantego oraz
odcinek od zjazdu w ul. Rejtana do ronda Regana pas ruchu od strony torowiska), Wilcza, Kolejowa,
uzupełnienie oberwanych krawędzi nawierzchni
ul. Bugajskiej, Sikorskiego, Okólna, Wodzickiego,
Dubois, Sowińskiego, Księżycowa, Kosmiczna, ul.
równoległa do Kiedrzyńskiej, Gminna, Wiolinowa,
Odrodzenia, Kalinowa, Kiepury, Skwerowa, Pawia,
Westerplatte, Szajnowicza-Iwanowa, Radomska do cmentarza wraz z pętlą MPK, Białostocka, Wręczycka, Siedlecka, Ruska, Żyrardowska, Huculska
od Jadwigi do Cegielnianej, Cegielniana, Kingi, Kędzierzyńska.
Prace związane z wyrównywaniem ulic
i wzmocnieniem materiałem kamiennym prowadzone będą na ulicach: Jemiołowej, Azaliowej,
Klonowicza (odc. gruntowy w kier. DK-1), Sojczyńskiego-Warszyca, Zielnej, Geodetów, Kameli, Kochmańskiego.
Pozostałe miejsca, gdzie będą prowadzone roboty wraz z ich rodzajem:
- roboty brukarskie: rondo Miklewskiego na
skrzyżowaniu ulic: Pileckiego- Narcyzowa- Brata Alberta ( naprawa ruchomych kostek granitowych), miejsca parkingowe w ul. Kurpińskiego
przy sklepie, wymiana zniszczonego krawężnika
przy parkingu o nawierzchni z trylinki w ul. G.
Zapolskiej z przedłużeniem parkingu, obniżenie
krawężnika w ul. Czecha - najazd do parkowania
wzdłużnego i wybrukowanie, uzupełnienie brakującego chodnika w ul. Makuszyńskiego na odcinku od zjazdu z DK-1 do przystanku autobusowego
MPK w stronę ul. Karłowicza, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych przez al. Wyzwolenia od ul. Kukuczki, zaniżenie krawężnika w ul.
Mirowskiej, regulacja zapadniętych krawężników
w ul. Komornickiej, ul. Odlewników - naprawa odcinka drogi o nawierzchni z granitu, próg zwalniający ruch w ul. Zamenhofa, korekta chodnika w ul.
Kuncewiczowej z obniżeniem dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie placu manewrowego na
końcu ul. Kontkiewicza oraz wymiana zniszczonej
nawierzchni z kostki brukowej na asfaltobeton skrzyżowanie ul. Kontkiewicza.
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fot. Marcin Szczygieł

Opowieść o miejscu i ludziach

Rozmawiamy dziś z Aleksandrem Wiernym, częstochowskim pisarzem, którego książki – kryminały Światło (Erica 2009) oraz Teraz (Oficynka 2012), horror Krew
i strach (Oficynka 2015) a także autobiograficzna proza
Matka mojego dziecka (Nowy Świat 2003) - ciekawią,
zaskakują i zmuszają do refleksji, teraz on sam postanowił zaskoczyć czytelników jeszcze bardziej.
Red: Muszę przyznać, że z niecierpliwością
czekałam na kolejną Pana książkę, ale poezja?
Tego się nie spodziewałam. Skąd taka zmiana?
Aleksander Wierny: Teksty poetyckie pisałem
od dawna, choć rzeczywiście ich nie publikowałem. Potrzebowałem mocnego impulsu, który
skłoni mnie do bardziej intensywnego pisania, a
później wydania tej poetyckiej historii.
Red: Proszę rozszyfrować tytuł tomu. Dlacze-

go właśnie „Sygontka”? Co to właściwie znaczy?
Aleksander Wierny: To nazwa małej miejscowości w gminie Przyrów, odległej o mniej więcej
35 kilometrów od Częstochowy. Kilka lat temu
moja żona namówiła mnie, żebyśmy kupili tam
starą drewnianą chałupę i kawałek ziemi. Urządzanie domu i porządkowanie przestrzeni wokół niego było właśnie tym katalizatorem, dzięki
któremu mocniej zacząłem zajmować się poezją.
Okazało się, że własny dom i własna ziemia, swoje
miejsce położone daleko od miasta, że to wszystko wyzwala we mnie energię intelektualną, jakiej
wcześniej nie doświadczyłem.
Red: Czyli „Sygontka” to poetycka opowieść o
życiu w Sygontce?
Aleksander Wierny: Też, bo to poezja w du-

żym stopniu konfesyjna, przywiązana do fizycznego konkretu i, mam nadzieję, komunikatywna.
Ale nie tylko, bo jednak starałem się w tych wierszach zbudować uniwersalną opowieść o potrzebie przynależności do miejsca i ludzi. I o tym, jak
taka więź jest krucha.
Red: Wielkimi krokami zbliża się premiera „Sygontki” a wraz z nią spotkanie z czytelnikami? Nie
boi się Pan, że przyzwyczajeni do zagadkowej,
czasem mrocznej prozy odbiorcy mogą czuć się
zawiedzeni?
Aleksander Wierny: Czytelników nie należy
się ani bać, ani narzucać im czegokolwiek, należy się bezgranicznie cieszyć z tego, że istnieją,
więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam 11
kwietnia o godzinie 19:00 do Ośrodka Promocji
Kultury „Gaude Mater”.
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Rewitalizacja Starego Rynku. Umowa podpisana
Po wielu latach Stary Rynek zyska nową jakość.
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
podpisał we wtorek, 26 marca umowę wykonawczą na realizację inwestycji wartej blisko 24 mln zł
z konsorcjum firm Zakład Remontowo Budowlano
Instalatorski „Budo-Max” z Częstochowy, FUH Maciej Dobosz z Krzepic i Żelbet Montex z Częstochowy.
- Po wielu latach Stary Rynek zyska możliwość ekspozycji murów starego ratusza. Będzie to
na pewno niepowtarzalne miejsce - przekonuje
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Pamiętajmy, że Stary Rynek jest początkiem tras turystycznych. A więc ci, którzy zechcą
pozwiedzać Jurę Krakowsko-Częstochowską,
będą mieć wspaniały początek wycieczki.
Efekt w postaci podpisania umowy na wykonawcę przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu przyniosła powtórzona procedura
przetargowa. Pierwsze postępowanie zostało
unieważnione z powodu skutecznego odwołania
do KIO jednego z oferentów. Okazuje się jednak,
że miasto zyska na całej inwestycji. Dlaczego?
Ponieważ w pierwszym przypadku z uwagi posiadane środki finansowe byłoby w stanie zrealizować tylko dwa z trzech zakresów zadania. W
drugim przetargu kwoty zaproponowane przez
oferentów były niższe, dzięki czemu inwestycja
zostanie wykonana kompleksowo.
Rewitalizacją Starego Rynku zajmie się konsorcjum firm Zakład Remontowo Budowlano
Instalatorski „Budo-Max” z Częstochowy, FUH
Maciej Dobosz z Krzepic i Żelbet Montex z Częstochowy. Koszt inwestycji wyniesie 23 mln 889
tys. zł za całość zadania, a więc o prawie 3 mln zł
mniej, niż kwota jaką miasto było w stanie prze-

znaczyć na jej realizację. Przypomnijmy, że Częstochowa pozyskała na ten cel 16 mln zł z funduszy unijnych, a blisko 1,9 mln zł będą stanowić
pieniądze ze Skarbu Państwa.
Inwestycja została podzielona została na trzy
zakresy. Pierwszy z nich podstawowy i zarazem
największy obejmuje m.in. budowę szklanego pawilon dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, kawiarnią i toaletami publicznymi. Budynek nawiąże do starego
ratusza, którego fundamenty będą wyeksponowane. - Warto zwrócić uwagę na projekt fasady
budynku Ratusza Starej Częstochowy. Konstrukcja, ściany i dach są ze szkła. W Polsce jest tylko
kilka obiektów wykonanych w ten sposób - podkreśla Radosław Marks, współwłaściciel firmy
„Budo-Max”. - Jeśli prezydent ogłosi konkurs na
ciekawą inwestycję, chciałby, abyśmy znaleźli się
na podium.
Wokół będzie sporo zieleni, nowoczesna fontanna, miejsca do wypoczynku i rekreacji. Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez mają
pełnić schody prowadzące do muzeum. Całość
dopełnią balansujące rzeźby. W ramach tego zakresu przebudowany zostanie również fragment
ulicy Stary Rynek przylegający do głównego placu.
Drugi z nich obejmuje budowę ulicy Mirowskiej ze ścieżką sygnalizacją świetlną, zabezpieczeniem istniejących piwnic zlokalizowanych w
ulicy i elementami zieleni. Trzeci natomiast dotyczy budowy odcinków ulicy Senatorskiej i Stary Rynek zlokalizowanych prostopadle do płyty
rynku.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca
czerwca 2020 roku. Prace mają ruszyć w połowie kwietnia.

Miasto finansuje sterylizację psów i kotów mających
właścicieli. Program właśnie się rozpoczął
1 kwietnia ruszył w Częstochowie program sterylizacji i kastracji psów i kotów mających właścicieli. Środki na
ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta.
Program obejmuje całą Częstochowę, a rozliczanie funduszy na jego cel będzie się odbywało
dla każdej z 20 dzielnic oddzielnie. Pula środków finansowych na każdą dzielnicę wynosi 5100 zł. Dla
13 dzielnic finansowanie odbywa się ze środków
budżetu obywatelskiego; dla pozostałych 7 dzielnic
– ze środków budżetu miasta, którymi dysponuje
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta.
Zwierzę musi posiadać książeczkę zdrowia oraz
mieć ukończone 6 miesięcy. W przypadku psów
wymagane jest ponadto zaświadczenie o ostatnim
szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
O zabiegu sterylizacji/kastracji decydują lekarze
weterynarii z 7 lecznic wybranych i ustalonych przez
miasto dla danej dzielnicy. Właściciel zwierzaka zobowiązany jest zapoznać się z zasadami programu i
wypełnić stosowne zgłoszenie. Po pozytywnej weryfikacji otrzymuje skierowanie do wybranej lecznicy dla zwierząt celem umówienia się na zabieg.
Treść zasad oraz zgłoszenia zamieszczone są na
stronie www.czestochowa.pl w zakładce Miasto –
Środowisko, pod hasłem „sterylizacja zwierząt wła-

ścicielskich”.
Ponadto drugi zasad programu sterylizacji i kastracji psów oraz kotów posiadających właścicieli
oraz druki zgłoszenia do udziału w programie będą
do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu

Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Z kolei szczegółowych informacji na temat programu udziela
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM w pokoju nr 215, na II piętrze Urzędu Miasta
przy ul. Śląskiej 11/13, tel. (34) 370 74 16.
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Rowery miejskie w Częstochowie z fotelikami dla dzieci
Od 1 kwietnia częstochowianki i częstochowianie mogą
korzystać z rowerów miejskich. Część z nich będzie wyposażona w foteliki dla dzieci.
- Na razie planujemy zamontować 30 takich fotelików - informuje Marcin Świtała, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Częstochowie. - Będziemy obserwować jak to
wpływa na popularność Częstochowskiego Roweru
Miejskiego i na bieżąco uzupełniać, jeśli zajdzie taka
potrzeba.
Kolejna zmiana dotyczy lokalizacji jednej ze stacji wypożyczeń. Ta przy dworcu PKP od strony ulicy Piłsudskiego z uwagi na budowę węzła przesiadkowego została zdemontowana i przeniesiona w al.
Armii Krajowej naprzeciwko Politechniki Częstochowskiej. - Ta lokalizacja została wskazana przez
mieszkańców - mówi Świtała. - Przewidujemy z kolei, że po zakończeniu prac przy dworcu PKP, przeniesiemy tam stację z punktu, który będzie najmniej
użytkowany.
Przypomnijmy, że w Częstochowie można korzystać ze 185 charakterystycznych zielonych rowerów i 20 samoobsługowych stacji wypożyczeń.
To drugi sezon Częstochowskiego Roweru Miejskiego. W ubiegłym roku (od końca marca do końca

października) rowery wypożyczono ponad 175 tysięcy razy, co oznacza, że każdy z nich miał średnio
niemal 950 użytkowników. Najchętniej rowery wypożyczano w kwietniu. W ciągu jednego miesiąca
częstochowianie skorzystali z nich ponad 32 tysiące razy.
W minionym sezonie największą popularnością
cieszyły się stacje: Plac Biegańskiego, Dekabrystów/
Armii Krajowej i Plac Daszyńskiego. Użytkownicy najchętniej pokonywali trasy ze stacji Dekabrystów/Armii Krajowej na Plac Biegańskiego i z
powrotem oraz pomiędzy stacjami Promenada/
Kiedrzyńska i Dekabrystów/Armii Krajowej. Średni
czas wypożyczenia jednego roweru wyniósł 16 minut i 34 sekundy.
- Rowery miejskie już odniosły sukces, co świadczy o tym, że na taki system i środek transportu jest
w Częstochowie zapotrzebowanie – mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Rozwojowi Częstochowskiego Roweru Miejskiego będzie
sprzyjać systematyczna rozbudowa dróg rowerowych, budowa węzłów przesiadkowych, czy realizacja projektów na rzecz środowiska rowerowego
zgłaszanych do miejskiego budżetu obywatelskiego.
Z rowerów może skorzystać każdy zarejestrowany w systemie użytkownik. By to zrobić, wy-

starczy mieć ukończone 18 lat, lub 13 i przedstawić
zgodę rodziców. Wystarczy wejść na stronę www.
rower.czestochowa.pl i po kliknięciu przycisku „rejestracja” wprowadzić swoje dane. Konto będzie
aktywne po uzupełnieniu jego stanu do 15 złotych.
Każde wypożyczenie roweru do 30 minut jest bezpłatne. Po przekroczeniu tego czasu opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem.

Strajk nauczycieli w Częstochowie. Szkoły otwarte, egzaminy
odbędą się
Dobra wiadomość dla uczniów częstochowskich szkół
i ich rodziców. Mimo planowanego strajku nauczycieli
egzaminy gimnazjalne powinny się odbyć. Samorząd nie
zamierza też zamykać szkół i przedszkoli w czasie ewentualnej akcji strajkowej.

Częstochowski magistrat zapewnia, że w poszczególnych jednostkach na pewno pracować będzie dyrekcja, pracownicy administracyjni, a także

ci nauczyciele, którzy nie podejmą strajku i zgodnie
z tygodniowym rozkładem swoich zajęć - będą w
szkole.
- W poniedziałek, 8 kwietnia w godzinach porannych okaże się, ilu nauczycieli w danej placówce
ostatecznie przystąpi do planowanego strajku. Dlatego dyrektor danej jednostki dopiero wówczas będzie dysponował stosowną wiedzą, która pozwoli mu
zorganizować proces opiekuńczo-wychowawczy w
sytuacji strajku - informuje biuro prasowe Urzędu
Miasta Częstochowy. - Żeby nie zaskakiwać rodziców trudną dla nich sytuacją zorganizowania opieki
dla swoich dzieci w ostatniej chwili, władze miasta
zobowiązały dyrektorów tych placówek oświatowych, które mają strajkować, aby poinformowali rodziców – z odpowiednim wyprzedzeniem - o ewentualnej potrzebie zapewnienia opieki dla dzieci w
czasie strajku we własnym zakresie.
Przypomnijmy, że wolę przystąpienia do strajku
wyraziło 95 ze 115 miejskich jednostek oświatowych

Przebudowa żłobka coraz bliżej
Miasto wyłoniło wykonawcę przebudowy Żłobka Miejskiego przy alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie.
Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem,
przystąpiło do niego aż 11 firm. Najkorzystniejszą
ofertę z kwotą opiewającą na 1 mln 890 tys. zł zaproponowała firma Defero z Sieradza.
Zakres prac w Żłobku Miejskim przy alei Armii
Krajowej 66a obejmie m.in. roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, demontażowe, murarskie i tynkarskie.
Podłogi i posadzki będą wymienione, zamontowane zostaną ścianki działowe i sufity podwieszane.
W planach jest też montaż klap dymowych na klat-

kach schodowych, wymiana kabiny windy towarowej, malowanie ścian i sufitów, ułożenie nowego
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, ułożenie
płytek ceramicznych, wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych i instalacji
gazowej (wraz z kotłownią). Na koniec wymienionych zostanie część urządzeń, osprzętu i mebli.
Największe roboty budowlane będą wykonywane w czasie tegorocznych i przyszłorocznych wakacji. W tym czasie dzieci będą przebywać w filii
żłobka przy ul. Sportowej.
Inwestycja powinna zostać zrealizowana do
końca sierpnia 2020 roku.

w Częstochowie (w tym wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz ponad połowa
przedszkoli).
W szczególnych przypadkach, kiedy rodzice nie
będą w stanie zapewnić opieki, szkoła postara się
- mimo wszystko – zadbać o to, aby te dzieci i ci
uczniowie, mogli skorzystać z takiej opieki w szkole. Inną kwestią jest, czy jej forma będzie w każdym
przypadku w 100 proc. zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa oświatowego.
Po odbytym we wtorek spotkaniu z dyrektorami szkół władze miasta posiadają deklarację, że nawet w przypadku ewentualnego strajku - pomimo
wszelkich trudności - egzamin gimnazjalistów powinien zostać zorganizowany we wszystkich podległych częstochowskiemu samorządowi szkołach.
W kontekście przewidywanej akcji strajkowej ma
być to dla częstochowskiego samorządu i dyrekcji
miejskich placówek oświatowych, zdecydowany
priorytet.

aktualności
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Park linowy, pump track i nowy parking w centrum miasta
W Śródmieściu przy ul. Marka Perepeczki powstał park
linowy, tor rowerowy, a także kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Był to drugi etap inwestycji, która połączyła ulicę
Racławicką i Staszica.

- To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach
programu „Kierunek - Przyjazna Częstochowa”.
Chodzi o to, abyśmy w mieście mieli jak najwięcej
miejsc, w których można dobrze, miło i aktywnie
spędzać wolny czas - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Wspólnie z mieszkańcami uzgodniliśmy, że ma tutaj powstać droga, a
następnie coś dla dzieci i młodzieży, a także kierowców. Wywiązujemy się z tej umowy i oddajemy w ich
ręce zagospodarowany teren.
Przypomnijmy, że inicjatorem całego przedsięwzięcia był radny SLD Zbigniew Niesmaczny. - Mieszkałem tutaj przez 20 lat, mam cały czas

kontakt z mieszkańcami tego rejonu i wiem, że są
zadowoleni z tej inwestycji - twierdzi Niesmaczny.
- Mam nadzieję, że ten teren posłuży im do rekreacji
i będą tutaj spędzać swój wolny czas.
Zakres prac, które za kwotę 1,6 mln zł wykonało
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska
Mazowieckiego, objął budowę miejsc parkingowych, placu rowerowego z muldami, a także parku
linowego. Są też ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Pierwszą część tej inwestycji, czyli przedłużenie ulicy Racławickiej do Staszica, zrealizowano na początku 2017 roku kosztem 3 mln zł.
- W ramach programu „Lepsze parkowanie” powstało tutaj 48 miejsc parkingowych, w tym trzy
dla osób niepełnosprawnych. Kiedyś był tutaj dziki
parking. Po uporządkowaniu tego terenu okoliczni
mieszkańcy jak i wszyscy, którzy korzystają z centrum miasta, będzie mogli tutaj swobodnie parkować - mówi radny SLD Michał Lewandowski, który zabiega również o monitoring na tym terenie.
Inwestycja była zakończona praktycznie w zeszłym roku. Jedynym elementem, z którym wykonawca zwlekał, było położenie nawierzchni pod
park linowy. - Z nawierzchnią mieliśmy kłopot, ponieważ wymagała odpowiednich warunków atmosferycznych. Musieliśmy wykonać ją w odpowiednim
okienku pogodowym. Udało nam się to zrealizować
w zeszłym tygodniu - wyjaśnia Michał Nalewajka z
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska
Mazowieckiego.

20-latkowie demolowali samochody w dzielnicy Północ.
Sąd skazał ich na więzienie
Na kary czterech i dwóch lat więzienia częstochowski sąd
skazał 20-latków oskarżonych o udział w rozbojach oraz
uszkodzenie ponad 30 samochodów w częstochowskiej
dzielnicy Północ.
Do zdarzenia doszło 30 października 2018 roku.
Oficer dyżurny z komisariatu V w Częstochowie
otrzymał zgłoszenie o zniszczeniu kilku samochodów. Jak się okazało na miejscu, tej samej nocy na
osiedlu Północ uszkodzonych zostało łącznie przeszło 30 samochodów. Auta miały głównie wybite
szyby, urwane lusterka i wycieraczki. W jednym z
nich skradzione zostało też radio.
W toku wykonywanych czynności kryminalni z „piątki” zatrzymali 20-letniego Kubę H., a zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie mu przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ szeregu zarzutów związanych z uszkodzeniem samochodów,
kradzieżami z włamaniem, dwoma rozbojami, pobiciem i podszywaniem się pod funkcjonariusza

publicznego. Młody wandal został aresztowany na
trzy miesiące.
4 listopada w ręce kryminalnych z komisariatu
V wpadł kolejny 20-latek (Jakub S.), podejrzany o
podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego
i udział w dwóch rozbojach. Sąd przychylił się do
wniosku złożonego przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ i zadecydował
o umieszczeniu Jakuba na 3 miesiące w tymczasowym areszcie.
Dzień później śledczy zatrzymali trzeciego z zamieszanych w tę sprawę. 16-latka podejrzewa się o
popełnienia tych samych czynów, których dopuścił się pierwszy z zatrzymanych 20-latków, czyli
uszkodzenia samochodów, kradzieży z włamaniem, dwóch rozbojów, pobicia i podszywania się
pod funkcjonariusza publicznego. Sprawa toczy się
przed sądem rodzinnym i nieletnich.
W środę, 20 marca częstochowski sąd skazał natomiast Kubę H. na 4 lata więzienia oraz nakazał mu
naprawę szkody w wysokości ok. 9 tys. zł i zadośćreklama

uczynienie w wysokości 8 tys. zł wobec osób, co do
których miał dopuścić się rozboju. Jakub S. dostał
2 lata odsiadki. Zdaniem prokuratora kary dla obu
wandali są zbyt łagodne, dlatego zamierza złożyć
apelację.
- Prokurator wnioskował o 6 lat pozbawienia
wolności dla Kuby H. oraz 4 lata więzienia dla Jakuba S. Zapowiedział już złożenie apelacji – informuje Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Częstochowie.

aktualności
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Recenzja filmu Green Book
Akcja tego dramatu ma swój początek w Nowym Jorku. Jeden z
głównych bohaterów - Tony Lip jest
ochroniarzem w nocnym klubie, który zostaje zamknięty z powodu remontu. Zupełnym przypadkiem dostaje zlecenie w ramach którego ma
zostać prywatnym szoferem sławnego pianisty jazzowego Dona Shirleya, który ma w planach podróż na
Głębokie Południe. Tony kompletnie
niepoukładany i zmieszany przyjmuje posadę.
Choć ta dwójka w ogóle tego nie
zauważa to ich relacja staje się coraz
mocniejsza i stopniowo przeradza
się w przyjaźń. W filmie znajdziemy
również wątek miłosny w którym
Tony pisze listy do swojej żony i to
na ich obraz powstał scenariusz do
„Green Bookʼa”.
Film zdobył 5 nominacji do tegorocznych Oscarów z czego w 3 był
laureatem. Film triumfował również
podczas gali rozdania Złotych Globów na której zgarnął aż 3 statuetki. „Green Book” pokazuje nam jak
łatwo można przełamać stereotypy
związane z kolorem skóry i różnymi
uprzedzeniami.

Święto fantastyki w Częstochowie
Czekon czyli święto częstochowskiej fantastyki odbędzie
się już 12 kwietnia i potrwa trzy dni. Każdy dzień cechował się będzie zróżnicowanym i bogatym programem, nikt
z zainteresowanych nie powinien zatem narzekać na brak
atrakcji.
Imprezę uświetnią tacy ludzie, jak Jarosław Grzędowicz, twórca m.in. serii powieści “Pan Lodowego
Ogrodu”; Maja Lidia Kossakowska, nazywana pierwszą damą polskiej fantastyki; Jacek Komuda, pisarz
popularnych powieści historycznych; Maciej Parowski, wieloletni redaktor naczelny czasopisma “Nowa
Fantastyka”; Piotr W. Cholewa, jeden z najbardziej
cenionych polskich tłumaczy z języka angielskiego;
Stanisław Mąderek, reżyser, scenarzysta, producent
filmowy, odpowiedzialny m.in. za film krótkometrażowy “Stars in Black”. To zaś tylko początek dłuższej
listy wyśmienitych nazwisk!
Co się natomiast tyczy warstwy bardziej rozrywkowej, to planowane są między innymi profesjonalnie
prowadzone sesje w grach fabularnych “Dzikie Pola”,
“Warhammer Fantasy Roleplay 4 PL”, “Słowianie - Mitologiczna Gra Fabularna” czy “Maski: nowe pokolenie”. Organizatorzy obiecują też wiele innych gier i

zabaw, by zagwarantować uczestnikom absolutny
brak nudy - pisze dla naszej redakcji jeden z organizatorów Dawid Cieślik
Prawdziwą wisienką na torcie będzie prapremiera filmu “Wojna Gwiazd”, dokumentu traktującego
o okolicznościach i zjawisku wejścia “Gwiezdnych
wojen” do kin na przełomie lat 70. i 80. w ówczesnej
Polsce. Swój kącik znajdą na Czekonie także miłośnicy historii i inscenizacji. Muzeum Częstochowskie i
Garnizon Fortecy Częstochowskiej zadbają o to, by
konwent nabrał pewnego rysu i klimatu, aby mógł
podobać się także fanom zamierzchłych dziejów.
Uczestnicy będą mieli więc możliwość przyodziania
zbroi rycerskich oraz zapoznania się z uzbrojeniem
żołnierzy okresu napoleońskiego - a to wszystko pod
okiem ekspertów i pasjonatów.
Na miejsce wydarzenia wybrano teren Uniwersytetu im. Jana Długosza przy ul. Zbierskiego 2/4 w
Częstochowie. Jeśli więc masz możliwość i chęć, organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w wydarzeniu. Zainteresowanych dalszymi szczegółami zachęcają też do śledzenia strony internetowej
(www.czekon.pl) i facebookowej konwentu, gdzie z
czasem ukazywać się będą kolejne informacje.

Autor: Amanda Kistela

Śmiertelny wypadek na 7 Kamienic. Trzy lata więzienia dla
sprawczyni
Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał na trzy lata
więzienia Karolinę B., która 2 kwietnia 2018 roku
jadąc ulicą 7 Kamienic, potrąciła leżącego na jezdni
mężczyznę. Pieszy zmarł w szpitalu.
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło
ok. godz. 1.40. Karolina B. jechała fordem fusion
ulicą 7 Kamienic. W tym samym czasie z przeciwnego kierunku jechało audi. Gdy kierujący
tym autem zauważył, że na ulicy leży człowiek,
zaczął mrugać światłami, aby zwrócić na to uwagę kierowcy forda. Pomimo sygnałów świetlnych
Karolina B. nie zwolniła jednak i przejechała po
leżącym na ziemi mężczyźnie, a następnie odjechała z miejsca wypadku. Widząc opisane zdarzenie, kierujący audi zawrócił i podjął pościg za
fordem. Karolina B. zatrzymała pojazd dopiero,
gdy kierowca audi zajechał jej drogę. Następnie
na skutek jego interwencji kobieta zdecydowała
się wrócić na miejsce wypadku.
Przejechany 40-letni mężczyzna, który znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu, doznał obrażeń wielonarządowych,
w wyniku których zmarł po przewiezieniu
do szpitala. Badania toksykologiczne wykazały, że chwili wypadku Karolina B. miała ok.
0.6 promila alkoholu w organizmie. We krwi
oskarżonej ujawniono także lekarstwo znajdujące się w wykazie substancji psychotropowych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podczas procesu, który ruszył w październiku
2018 roku, Karolina B. nie kwestionowała swojego udziału w zdarzeniu, ale nie przyznała się
do ucieczki. Zeznała też, że myślała, iż najechała na próg zwalniający albo na jakiś przedmiot.
Jak mówiła, nie czuła się pijana i była roztrzęsiona z powodu kłótni z ówczesnym partnerem.
W trakcie procesu jeden ze świadków zeznał, że
potrącony mężczyzna już wcześniej kładł się na
jezdni w centrum miasta z zamiarem popełnienia samobójstwa.
Prokurator zażądał dla Karoliny B. sześciu lat
więzienia. 18 marca sędzia Anna Stasiak skazała
oskarżoną na trzy lata za kratkami, dożywotni
zakaz prowadzenia pojazdów, częściowy zwrot
kosztów postępowania oraz nawiązkę w wysokości 10 tysięcy zł na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
Sędzia skazała oskarżoną na karę 3 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów,
częściowy zwrot kosztów postępowania oraz
nawiązkę w wysokości 10 tysięcy zł na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy
Postpenitencjarnej.
W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślała,
że Karolina B. była w pełni świadoma, że w takim
stanie nie powinna prowadzić samochodu i dlatego nie należy z niej robić ofiary tego zdarzenia.
Tłumaczyła też, że sugerowanie, iż poszkodowany sam chciał umrzeć, jest „sprzeczne z ustawą i podstawowymi zasadami moralności”. Nikt

bowiem nie ma prawa pozbawiać w ten sposób
życia innego człowieka.
Podczas ogłoszenia wyroku Karoliny B. nie
było w sali rozpraw. Wyrok nie jest prawomocny.
Najprawdopodobniej zarówno oskarżyciel jak i
obrońcy będą składać apelacje w tej sprawie.

aktualności

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zasiadł
w zarządzie Związku Miast Polskich
Związek Miast Polskich wybrał zarząd na lata 20192024. Po raz pierwszy znalazł się w nim prezydent
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
W czasie pierwszego dnia obrad Walnego
Zgromadzenia ZMP w Poznaniu (5 marca) podsumowano działalność związku za rok ubiegły,
przeprowadzono dyskusję na temat projektu
zmian w statucie oraz zgłoszono kandydatów
na prezesa, członków zarządu i Komisji Rewizyjnej. Decyzją głosujących, na stanowisku prezesa
ZMP pozostał prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, a na jego zastępców wybrano prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i prezydenta Sieradza
Pawła Osiewałę. Sekretarzem został Krzysztof
Kosiński, prezydent Ciechanowa. Do zarządu
weszło również 30 przedstawicieli miast członkowskich Związku Miast Polskich. Wśród nich
jest prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który do tej pory był delegatem ZMP
do Izby Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i
Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy. Z województwa śląskiego w zarządzie są
jeszcze prezydenci Tychów i Sosnowca – Andrzej
Dziuba i Arkadiusz Chęciński oraz burmistrz Lublińca Edward Maniura.

Wśród priorytetów legislacyjnych na nową
kadencję zarządu ZMP znalazło się m.in. działanie na rzecz korzystnych dla miast, systemowych
rozwiązań w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego, w tym przywrócenie zasady rekompensowania, powodowanych zmianami
ustawowymi ubytków w dochodach własnych, a
także doprowadzenie do uwzględniania w budowaniu systemu finansów lokalnych standardów wykonywania usług publicznych (dotyczy to
zwłaszcza oświaty i zadań zleconych). Miasta zamierzają ponadto podjąć starania o wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości gruntowych i części samorządowych podatku PIT oraz
o zwrot podatku VAT od inwestycji publicznych.
Będą dążyć do wyegzekwowania zasady jedno
miasto – jeden gospodarz, wzmacniania mechanizmów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, a także chcą doprowadzić do nowelizacji
ustawy o pracownikach samorządowych.
Drugiego dnia delegaci do ZMP uczestniczyli
w konferencji programowej, w całości poświęconej tematyce rozwoju samorządów. Dyskutowano m.in. na temat planowania rozwoju przestrzeni miejskich, możliwości rozwoju miast w
obliczu rosnących obciążeń finansowych (w tym
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znacznego niedoszacowania subwencji oświatowej w kontekście skutków reformy edukacji)
oraz wyzwaniach środowiskowych związanych
z walką ze smogiem, gospodarką odpadami czy
zmianami klimatycznymi.
Związek Miast Polskich to najstarsza polska
organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczypospolitej. W styczniu 1991
roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny. W ten
sposób Związek Miast Polskich od początku lat
90. tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast,
w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności
kraju.

Mini park w dzielnicy Mirów jeszcze w tym roku?
Radny SLD i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady
Miasta Łukasz Kot zabiega o to, aby jeszcze w tym roku
na mocno zaniedbanym obecnie terenie u zbiegu ulic
Mstowskiej, Rozdolnej i Turystycznej powstał mini park.
Radny Kot złożył w lutym interpelację w tej sprawie. Przekonywał w niej, że obecny stan terenu, gdzie
mógłby powstać niewielki park, leży w pobliżu szkoły,
przedszkola i kościoła i w związku z tym negatywnie wpływa na wygląd całej dzielnicy. Zwrócił uwagę
również na to, że właśnie tamtędy przechodzą pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Dlatego poprosił, aby
inwestycję zrealizować do końca lipca 2019 roku.
- Mini park znacznie poprawiłby wygląd tego miejsca, dzielnica zyskałaby nową formę. Drzewa, ławki

oraz inne elementy małej architektury sprawią, że cała
okolica bardzo się zmieni – przekonuje Łukasz Kot,
radny SLD. - Mieszkańcy są bardzo przychylnie nastawieni do tego pomysłu.
Inicjatywę popierają również władze miasta. W
odpowiedzi na interpelację radnego podpisaną przez
zastępcę prezydenta Częstochowy Andrzeja Babczyńskiego czytamy: „Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa ze swej strony nie widzi przeciwwskazań dla zlokalizowania w tej okolicy wskazanej inwestycji. Stanowisko w tej sprawie powinien
zająć także Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu
Miasta Częstochowy. W związku z powyższym Wydz.
OŚR wystąpił do ww. jednostek o opinię w przedmio-

towej sprawie. Jeżeli będzie ona pozytywna, podejmiemy kroki w celu realizacji przedsięwzięcia”.
Przypomnijmy, że Miejski Zarząd Dróg i Transportu dysponuje projektem rozbudowy ulicy Mstowskiej
od ulicy Wodociągowej do ulicy Mirowskiej. Zakres
prac obejmuje wykonanie nowej jezdni po jednym
pasie ruchu w każdym kierunku, budowę kanalizacji
deszczowej, ścieżek rowerowych i chodników oraz
uporządkowanie zieleni.
- Mini park zostanie zaaranżowany mając na uwadze projekt przebudowy ul. Mstowskiej, tak aby skoordynować wszystkie miejskie inwestycje w okolicy - zapowiada Kot.

Międzynarodowy gang fałszerzy rozbity. Częstochowska prokuratura
nadzorowała śledztwo
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przyczyniła
się do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej
przerabiającej olej opałowy na napędowy. Jej członkowie działali na terenie dwóch państw i wyłudzali
setki milionów złotych i euro.
Pierwsze wątki sprawy pojawiły się już w 2016
roku. Policjanci CBŚP z Krakowa ustalili wówczas, że
na terenie Polski działa międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza. Jej członkowie sprowadzali
z Niemiec do Polski olej opałowy, który następnie nielegalnie był przetwarzany na olej napędowy, dystrybuowany później na terenie naszego kraju.
Tymczasem funkcjonariusze z Łódzkiego Urzędu
Celno-Skarbowego wpadli na inny trop dotyczący tej
sprawy. Połączono oba wątki, scalając śledztwo pod
nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
Te działania doprowadziły do rozbicia międzynarodowego gangu.

Funkcjonariusze ustalili, że poprze fikcyjne podmioty gospodarcze, w tym także zagraniczne, paliwo
miało być transportowane w tranzycie przez teren
Polski, najczęściej do krajów nadbałtyckich. W rzeczywistości po odbarwieniu było rozprowadzane na
terenie RP jako olej napędowy.
Według śledczych, grupa mogła narazić Skarb
Państwa na straty rzędu co najmniej 108 mln zł z tytułu podatku akcyzowego i VAT po stronie polskiej.
Natomiast straty z tytułu nieuiszczenia podatków na
terenie Niemiec oszacowano na kwotę około 23 milionów euro. W skład grupy wchodziły osoby narodowości polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i litewskiej.
W trakcie śledztwa m.in. zabezpieczono kompletną linię służącą do odbarwiania oleju opałowego,
znajdującą się w jednej z miejscowości w okolicach
Częstochowy. Podczas wcześniejszych działań łącznie zatrzymano 9 podejrzanych. Osobom tym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie

przestępczej oraz zarzuty popełnienia przestępstw
karnych skarbowych.
Kolejne działania funkcjonariusze CBŚP i KAS
przeprowadzili w ostatnich dniach na terenie woj. śląskiego. Tym razem zatrzymano 6 osób podejrzanych
m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
działającej na terenie kraju i Europy. Wśród zatrzymanych jest dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie tą grupą.
W tym samym czasie, podczas skoordynowanych wspólnie działań, niemieckie służby celne
zatrzymały 4 osoby podejrzane o udział w gangu.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in.
samochody, ciągniki siodłowe, cysterny, quady,
konie, biżuterię, a także dzieła sztuki (obrazy,
meble, rzeźby) o znacznej wartości artystycznej
i historycznej.
Członkowie szajki zostali tymczasowo aresztowani.
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Częstochowianka powalczy u siebie o finał, którego stawką jest awans do I ligi
W dniach 5-7 kwietnia w sali sportowej „Częstochowianka” odbędzie się turniej półfinałowy w II lidze piłki siatkowej kobiet.
Już w najbliższy weekend dwie najlepsze drużyny turnieju awansują do finału, którego stawką jest
awans do I ligi. W częstochowskim półfinale oprócz
miejscowej KS Częstochowianki zagrają: Spójnia
Stargard, Olimpia Jawor i UKŻPS „Coccodrillo” Kościan.
Mecze odbędą się w sali sportowej przy ul. Rejtana
7C.

Harmonogram spotkań:
05.04
godz. 15 KS Częstochowianka - KS Spójnia Stargard
godz. 19 KS Olimpia Jawor - UKŻPS „Coccodrillo” Kościan
06.04
godz. 14 KS Spójnia Stargard - UKŻPS „Coccodrillo”
Kościan
godz. 18 KS Częstochowianka - KS Olimpia Jawor
07.04
godz. 14 KS Olimpia Jawor - KS Spójnia Stargard
godz. 18 UKŻPS „Coccodrillo” Kościan - KS Częstochowianka

ŻUŻEL

forBET Włókniarz bez dwóch liderów minimalnie przegrał sparing we Wrocławiu

W rozegranym w sobotę, 30 marca wyjazdowym meczu towarzyskim forBET Włókniarz przegrał z Betard Spartą Wrocław 36:42. W częstochowskiej drużynie zabrakło jednak dwóch
liderów - Leona Madsena oraz Mateja Zagara.
Sobotni mecz był najprawdopodobniej ostatnim sprawdzianem przed pierwszym
pojedynkiem ligowym z truly.work Stal Gorzów, który odbędzie się w najbliższy
piątek o godzinie 20:30 na SGP Arena Częstochowa.
Podczas sobotniego sparingu z bardzo dobrej strony zaprezentowali się Adrian
Miedziński oraz Damian Dróżdż. Słabiej pojechał jeden z trzech muszkieterów.
Fredrik Lindgren w pięciu startach zdobył tylko 8 punktów.
forBET Włókniarz Częstochowa już w najbliższy piątek, 5 kwietnia zainauguruje
nowy sezon PGE Ekstraligi. Rywalem drużyny Marka Cieślaka będzie wicemistrz
Polski - truly.work Stal Gorzów.

BADMINTON

Częstochowa zamieniła się w światową stolicę badmintona
Do Hali Polonia w Częstochowie zjechało się ponad 300 badmintonistek i badmintonistów z 41 państw, aby rywalizować w turnieju Yonex Polish Open, który miał rangę
międzynarodowych mistrzostw Polski. Łączna pula nagród sięgnęła 25 tys. dolarów.
- Cieszę się, że kolejna duża impreza sportowa odbyła się w naszym mieście.
W Częstochowie mamy bardzo dobre obiekty, wspaniałych kibiców oraz organizatorów, którzy chcą się tym zajmować - mówi Jarosław Marszałek, zastępca prezydenta miasta. - Do tego Częstochowa ma tradycje związane z
badmintonem. Przypomnę, że mieliśmy ekstraligową drużynę, a nasz zawodnik Adam Cwalina brał udział w olimpiadzie. Uważam, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby odbudować ten sport w Częstochowie. To bardzo wdzięczna dyscyplina, bo nie ma chyba osoby, która nie grałaby w badmintona.
W turnieju rozgrywanym w dniach 28-31 marca Polskę reprezentowali medaliści mistrzostw kraju. Niestety żadnemu z nich nie udało się awansować

nawet do ćwierćfinału. Tegoroczni mistrzowi Polski Miłosz Bochat i Adam
Cwalina w pierwszej rundzie debla pokonali Nikitę Chakimowa i Aleksandra
Zinczenkę z Rosji 21:19, 18:21, 21:15. a w drugiej przegrali z późniejszymi triumfatorami Lee Jhe-Huei, Yang Po-Hsuan z Tajwanu 18:21, 14:21.
W mikście Paweł Śmiłkowski i Magdalena Świerczyńska wygrali z parą Lin
Chun-Yi, Lin Hsiong-Ti z Tajwanu 22:20, 23:21, a następnie przegrali z duńskim
duetem Lasse Molhede, Sara Lingaard 12:21, 21:19, 13:21.
Słabo wypadli polscy singliści. Adriana Dziółko pokonał reprezentujący Irlandię Nhat Nguyen 21:16, 21:13, a Michał Rogalski przegrał z Artemem Pocztarowem (Ukraina) 13:21, 19:21.W żeńskim deblu Dominika Chojnacka i Weronika Górniak przegrały z późniejszymi triumfatorkami – Chisato Hoshi i Aoi
Matsudą z Japonii 11:21.9:21, a Wiktoria Dąbczyńska i Aleksandra Goszczyńska
uległy jednemu z duetów tajwańskich 18:21, 10:21.
Wyniki finałów Yonex Polish Open:
gra pojedyncza kobiet
Wei Yaxin (Chiny) – Yvonne Li (Niemcy) 21:8, 19:21, 22:20
gra pojedyncza mężczyzn
Kuniavut Vitidsarn (Tajlandia) – Lakshya Sen (Indie) 21:17, 21:14
gra podwójna kobiet
Chisato Hoshi, Aoi Matsuda (Japonia) – Alexandra Boeje, Mette Paulsen (Dania) 21:18, 15:21, 21:17
gra podwójna mężczyzn
Lee Jhe-Huei, Yang Po-Hsuan (Tajwan) – Ben Lane, Sean Vendy (Anglia) 21:19,
21:16
gra mieszana
Ben Lane, Jessica Pugh (Anglia) – Thom Gicquel, Delphine Delrue (Francja)
21:17, 21:15
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