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Niedokończona autostrada

Za miesiąc otwarcie odcinka 
Pyrzowice – Częstochowa, 

ale bez obwodnicy miasta  ►  4-5

Rozmowa

Parkitka 
do naprawy

Polityka

Kto dawał 
pieniądze na PiS
Prywatny przedsiębiorca z Myszkowa 
Rafał Kołakowski, Szymon Giżyński, wi-
ceminister rolnictwa, i poseł PiS, senator 
tego ugrupowania Ryszard Majer, prezes 
państwowej spółki RFG Mirosław Matysz-
czak i szef częstochowskiej „Solidarności” 
Jacek Strączyński to najhojniejsi w regio-
nie sponsorzy funduszu wyborczego PiS 
w 2018 r. 
► 5

W szpitalu marnowała się dotychczas 
duża liczba medykamentów. Ich udział 
w budżecie szpitala sięga 14 proc. przy 
średniej wszystkich szpitali marszałkow-
skich wynoszącej 10 proc. Trzeba sobie 
uzmysłowić, jakie to są wydatki: jeżeli 
roczny budżet szpitala wynosi 235 mln 
zł, to te 4 proc. dają aż 10 mln zł – mówi 
nowy dyrektor Zbigniew Bajkowski. 
► 6-7

MARIUSZ CZUBAJ 
OPOWIE O SWOJEJ 
NOWEJ POWIEŚCI 

KRYMINALNEJ 
„OKOŁO PÓŁNOCY”

Dodatek na stronach  ► 13-16 
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Przestańmy chrzanić 
o torze, przestańmy chrzanić 

o motocyklach. 
Nie przegrywamy z powodu toru, 

przegrywamy z powodu zawodników
LEON MADSEN

kapitan Włókniarza po sromotnej porażce drużyny we Wrocławiu

Plusy i minusy 
tygodnia

Luźniej 
na ulicach

Zaczęły się wakacje 
i na ulicach od razu 
zrobiło się luźniej. 
Znikły też uciążliwe 
poranne korki oraz 
niebezpieczne ma-
newry w rejonie szkół. 
Zjawisko podwoże-
nia dzieci na lekcje 
przypomina niekon-
trolowaną reakcję 
łańcuchową: rodzice 
wsadzają pociechy do 
auta, bo na ulicach jest 
niebezpiecznie, ale 
przez to podwożenie 
jest jeszcze bardziej 
niebezpiecznie, więc 
kolejni rodzice biorą 
dzieci do auta itd. Ale, 
póki co, mamy prze-
rwę w tym procesie. 
I to jest plus.

Duda-Gracz 
za pleksi

Przejmująca droga 
krzyżowa autorstwa 
Jerzego Dudy-Gra-
cza na Jasnej Górze 
została zabezpieczona 
pleksi. Obrazy słyn-
nego, nieżyjącego już 
artysty wiszą tak, że 
można do nich po-
dejść i dotknąć – a jak 
się niestety okazało, 
nie wszyscy potrafi ą 
obcować z wielką sztu-
ką. Zdarzało się więc 
mazanie długopisem, 
a w jednym z dzieł 
ktoś nawet zrobił 
(palcem?) dziurę. 

Tomasz 
Haładyj

Mamy za swoje

P
ięciolatka ze Stradomia rysuje i rozwiesza plakaty 
z apelem o niewycinanie drzew. – Dostrzega rzeczy, 
których nie dostrzega wielu dorosłych. Nadeszły takie 
czasy, w których dzieci, zamiast wspinać się na drzewa, 

muszą zacząć o nie walczyć – mówi jej mama.
Racja. Narzekamy na upały, fakt, że niecodzienne – ale ich 

uciążliwość byłaby mniejsza, gdybyśmy nie wycinali dużych 
drzew. Jedna rozłożysta lipa potrafi  schłodzić ulicę o kilka 
stopni, czego nie jest w stanie zrobić choćby 30 „patyków” albo 
tuj posadzonych w jej miejsce.

W Częstochowie, gdy sprowadziłem się do niej na począt-
ku lat 90., uderzyła mniej mała liczba parków, ale zarazem 
zazielenione ulice. Z dnia na dzień się to nie zmieniało, ale 
po 25 latach widzę, że ulic przykrytych zielonymi parasola-
mi prawie już nie ma. Zaczęło się chyba od al. Jana Pawła II, 
którą przetrzebiono w imię dostosowania do wzrastającego 
ruchu. Z podobnej przyczyny szpaler drzew w al. Kościuszki 
„urwano” przy dawnej aptece, choć dochodził do samych 
Alej. Koło mnie, na Północy, budując parking między kościo-
łem a szkołą, wyrżnięto wszystko, choć dało się wkompo-
nować miejsca postojowe w istniejący drzewostan. Takich 
przykładów mógłbym wymieniać jeszcze wiele – podobnie 
jak każdy z nas.

Przebudowy są konieczne, drzewa, owszem, wycinamy, ale 
kompensujemy je nasadzeniami – padają argumenty. Fakt, 
czasem nie da się inaczej, tylko gdzie są te efekty? Weźmy 
ul. Szajnowicza, budowaną etapami w latach 90. Po dwóch 
dekadach powinna być już ocieniona wysokimi drzewami, 
tymczasem jest jedną z wielu w Częstochowie wysp cieplnych, 
gdzie do żaru z nieba dochodzi gorąc z tysięcy silników samo-
chodowych. Nowszy przykład to ul. Pileckiego – posadzone 
dziesięć lat temu drzewa są wciąż rachityczne I takie pozosta-
ną. Wyliczać dalej?

Sami też jesteśmy winni. Jeśli rozejrzymy się po swoich 
dzielnicach, zauważymy, że dających cień drzew jest na 
prywatnych posesjach dużo mniej niż 10-20 lat temu. Kasz-
tanowce czy dęby ustąpiły miejsca na naszych podwórkach 
„szczotkom” i tujom. Nie stało się to przez lex Szyszko, to tylko 
przyspieszyło proces. Polacy po prostu nienawidzą dużych 
drzew: bo gałąź może się złamać, ptak narobić na auto, trzeba 
sprzątać liście, które zatykają rynny – jak argumentują wła-
ściciele kamienic z Wieluńskiej, domagając się „poprawienia 
klimatu ulicy” poprzez wycinkę i nasadzenia „w typie karłowa-
tym”. W swej opinii nie są wcale odosobnieni.

Przed nami kolejne fale upałów i – niestety – wycinek. Aż 
7134 drzew ma paść podczas remontu „gierkówki” (mimo, że 
nie będzie poszerzana). Waży się także los drzew w al. Wolno-
ści, gdzie będą modernizowane tory tramwajowe.

Dlatego potrzeba nam – i to szybko – więcej tak rezolutnych 
dzieci jak pięciolatka ze Stradomia. W nich nadzieja. +

xx0 

Akurat południową jezdnię 
w III Alei można spokojnie 
zamknąć dla samochodów – już 
tak przecież było i się sprawdzi-
ło. Tylko że w Częstochowie sa-
mochód to święta krowa i idol, 
do którego modli się władza, 
ale też wielu mieszkańców. Sa-
mochody ruguje się z centrów 
miast również w Polsce, ale nie 
w Częstochowie.

xyz_xyz1

Dlaczego tędy jeżdżą auta? To tak 
samo można by zadać pytanie, 
dlaczego Aleja NMP w ogóle nie 
jest deptakiem z dopuszczoną 
komunikacją publiczną oraz 
zaopatrzeniem jak w innych 
miastach (choćby w Kielcach). 
Ano dlatego, że brak alterna-
tywy. Już dawno przecież po-
winna powstać alternatywa dla 
wiaduktu w Alejach i przejazdu 
przez nią. Na całym świecie 
ruguje się ruch samochodów ze 
ścisłych centrów miast, a u nas 
brak alternatywy, a ciągi komu-
nikacyjne kierują nawet tranzyt 
wprost w samo centrum.

benlee

Bredzisz. Serio tłumaczysz 
zachowanie ruchu w III Alei 
wiaduktem nad torami? Prze-
cież 99,9% aut z III Alei nigdy 
tam nie dojedzie…

M@rcin3q28

Bo w Alejach to rządzą Ci co mają 
sklepy w Alejach.

ay

Też uważam, że Aleje można by 
zamknąć dla ruchu, tylko jedno 
pytanie: gdzie zaparkować? Proszę 
nie pisać o komunikacji miejskiej, 
bo ona nie we wszystkich dzielni-
cach działa tak jak należy, po za tym 
po to mamy samochody, aby inni 
jeździć. Parking po zarządzie dróg 
przy Jasnogórskiej jest zamknięty 
od pół roku i nikt nie potrafi  wyja-
śnić dlaczego. Opłaty za parkowanie 
w Częstochowie to fi kcja: po co za-
płacić skoro kara za brak opłaty jest 
tak śmieszna, że lepiej raz na kilka 
miesięcy zapłacić mandat niż co-
dziennie za parkometr. Parking przy 
liceum Sienkiewicza – rozumiem 
w czasie lekcji, ale czemu po połu-
dniu i w wolne dni jest zamknięty, 
przecież to teren Miasta i mieszkań-
ców, a nie prywatna własność?

bbpierwszy

Chciałbym zapytać tych, którzy 
psioczą na komunikację miej-
ską i na pociągi, kiedy ostatnio 
z nich korzystali?

xyz_xyz1

Ja korzystam codziennie z komu-
nikacji publicznej i daleki jestem 
od zachwytów.

benlee

Trochę to też nasza wina. Dlacze-
go nie chodzimy tam gdzie może-
my? Cała III Aleja jest strefą zamiesz-
kania i możemy chodzić po obu 
dostępnych jezdniach, my natomiast 
w popłochu uciekamy przed nad-
jeżdżającymi samochodami.

Forum  
Samochodoza po częstochowsku, 
czyli auta po południowej stronie III Alei

Rysuje Marta Frej  
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  40. rocznica pierwszej pielgrzymki

PAPIESKI DWORZEC
W ramach obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ja-
na Pawła II do Polski (odbywała się od 2 do 10 czerwca 1979 r.) 
na szklanych tafl ach elewacji dworca głównego umieszczono 
zdjęcia, a poniżej rozwieszono duży baner. Ojciec święty spędził 
w Częstochowie aż trzy dni – od 4 do 6 czerwca. Lądował helikop-
terem na placu u zbiegu ul. Ogrodowej i Mielczarskiego.
th

Prokuratura

Napaść autem dacia 
Wśród zarzutów, jakie 
usłyszał kierowca aresz-
towany na trzy miesiące, 
jest czynna napaść na 
policjanta z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia, 
czyli samochodu.

Marek Mamoń

Do niemal filmowych scen pości-
gu za pijanym kierowcą doszło 23 
czerwca, gdy ok. godz. 9 dacia san-
dero nie zatrzymała się w Biskupi-

cach koło Olsztyna do kontroli. Po-
tem, uciekając przed policjantami 
na motocyklach, łamał wszelkie 
przepisy, a jednego ze ścigających 
go funkcjonariuszy usiłował ze-
pchnąć z drogi.

Pościg trwał przez 8 km, padły 
strzały z policyjnej broni. Ściga-
ny – niespełna 50-letni mieszka-
niec Częstochowy – zrezygnował 
z ucieczki dopiero na drodze 
krajowej nr 46 w Odrzykoniu po 
przestrzeleniu dwóch opon w je-
go samochodzie. W wydychanym 
powietrzu ponad promil alkoholu.

50-latek usłyszał kilka zarzu-
tów, w tym kierowania pojazdem 

pod wpływem alkoholu, ucieczki 
przed kontrolą policyjną oraz naj-
poważniejszy: czynnej napaści na 
policjanta z użyciem samochodu 
– konkretnie dacii – jako niebez-
piecznego narzędzia. Ponieważ 
takie przestępstwo zagrożone jest 
surową karą – nawet 10 lat pozba-
wienia wolności – prokurator zło-
żył do sądu wniosek o tymczasowy 
areszt. Sąd wniosek uwzględnił, 
ale jego postanowienie jest nie-
prawomocne. Podejrzanemu (na 
rozprawie aresztanckiej nie miał 
adwokata) przysługuje w ciągu 
siedmiu dni zażalenie do Sądu 
Okręgowego w Częstochowie.+

MPK Częstochowa

Kilka tygodni bez tramwaju
Z powodu przebudowy roz-
jazdów przy zajezdni, przez 
kilka tygodni w ogóle nie będą 
jeździć tramwaje.

Michał Hyra

Remont rozjazdów jest elemen-
tem kompleksowej modernizacji 
„starej” linii tramwajowej od Pół-
nocy po Raków (z wyjatkiem re-

montowanych w ostatnich latach 
odcinków w al. Niepodległości). 
Dotąd prace toczyły się  - i nadal 
toczą - w al. Pokoju.

Tramwaje przestają jeździć 
już jutro – zastąpią je autobusy na 
trzech liniach kursujących z pętli 
„Fieldorfa-Nila” odpowiednio do: 
Kucelina (01), Dąbia (02) – wydłu-
żona trasa z powodu remontu pętli 
przy dworcu Raków, i do Stadionu 

Raków (03). Jeszcze w najbliższy 
weekend zastępcze autobusy będą 
kursować prosto, al. Niepodległo-
ści, ale od poniedziałku, gdy zaczną 
się prace na rozjazdach, trafią na 
nietypowy objazd przez teren za-
jezdni MPK. Nie dotyczy to jdnak 
ekursów wczesnoporannych (do 
godz. 5.30) i późnowieczornych (po 
22.30) oraz linii nocnej: te będą mia-
ły objazd przez ul. Równoległą.  +

OGŁOSZENIE 33922331
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Już za miesiąc mamy 
pojechać autostradą 
z Pyrzowic do węzła 
Częstochowa Południe 
na Dźbowie. Czy wobec 
opóźnień na budowie 
obwodnicy sznur cięża-
rówek wjedzie stąd w śro-
dek miasta?

Michał Hyra

Z erwanie umowy z wykonawcą 
odcinka „F” autostrady A1 niesie 
za sobą spore problemy. Wspo-
mniany fragment jest kluczowy 
dla całej inwestycji pomiędzy Py-

rzowicami a Częstochową, stanowi bowiem 
większą część obwodnicy miasta i znajdują 
się tam trzy węzły: „Częstochowa Blachow-
nia”, „Częstochowa Jasna Góra” (na przecię-
ciu z szosą na Kłobuck” i „Częstochowa Pół-
noc”.

SZNUR CIĘŻARÓWEK 
PRZEZ MIASTO
Kłopot w tym, że w obecnej sytuacji auto-
strada A1 z Pyrzowic będzie się kończyła 
na węźle „Częstochowa Południe” w Dźbo-
wie, w miejscu, gdzie krzyżuje się z drogą 
wojewódzką nr 908. Miasto, przygotowu-
jąc infrastrukturę pod kątem autostrady, 
przebudowało wprawdzie miejski frag-
ment DW908 (wylot na Tarnowskie Góry), 
budując m.in. „obwodnicę Stradomia”, 
czyli nowy odcinek al. Bohaterów Monte 
Cassino – ale teraz istnieje obawa, że jeśli 
cały ruch z A1 będzie zjeżdżał na węźle 
„Częstochowa Południe”, to nowa jezdnia 
szybko zostanie rozjeżdżona, nie mówiąc 
już o ogromnym natężeniu ruchu, zagra-
żającemu bezpieczeństwu i komfortowi 
życia mieszkańców. Dodatkowo później 
auta jadące na północ będą się przebijać 
przez całą Częstochowę. Nie wiadomo, ile 
by to trwało, bo Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad nie może wyłonić 
fi rmy, która ma doprowadzić odcinek „F” 
do stanu przejezdności. Po wyrzuceniu 
z placu budowy włoskiej fi rmy Salini dy-
rekcja liczyła, że nowy wykonawca dokoń-
czy prace za góra 290 mln zł, zapewniając 
tzw. przejezdność obwodnicy do końca te-
go roku (być może bez oddania do użytku 
pośrednich węzłów). Tymczasem najtań-
sza oferta złożona przez konsorcjum Bud-
pol, Strabag i Budimex opiewa na 434 mln 
zł. Decyzji co dalej nie ma, trwa pat.

Trzeba przy tym pamiętać, że w przy-
szłym roku Miejski Zarząd Dróg i Transpor-
tu musi rozpocząć przebudowę al. Wojska 
Polskiego, a to już samo w sobie będzie 
powodowało gigantyczne utrudnienia na 
częstochowskich ulicach. W planie jest bo-
wiem zburzenie sypiącej się rakowskiej es-
takady i postawienie nowej, a także budowa 
dwóch kolejnych estakad na „gierkówce” 
nad skrzyżowaniami z ul. Krakowską – Rej-
tana oraz Legionów.

GDDKiA rozważa obecnie różne wa-
rianty organizacji ruchu na autostradzie 
Pyrzowice – Częstochowa Południe. Jak 

zadeklarował podczas spotkania w staro-
stwie 12 czerwca zastępca dyrektora od-
działu GDDKiA w Katowicach Zbigniew 
Szwed – „na planowanym do otwarcia 
w lipcu – sierpniu odcinku od Pyrzowic 
do Zawodzia (błędna nazwa, wciąż uży-
wana przez drogowców – patrz ramka 
obok) będziemy się starali wprowadzić 
ograniczenie do 12 ton. Samochody cięża-
rowe powyżej tej masy będziemy chcieli 
skierować na DK1. 

Taki graniczny tonaż nie spodobał się 
jednak władzom Częstochowy. – MZDiT 
odrzucił tę propozycję – mówi rzecz-
nik miejskich drogowców Maciej Hasik. 
– Jest to podyktowane m.in. faktem, że 
takie rozwiązanie nie miałoby charakte-
ru tymczasowego z uwagi na problemy 
z terminowym ukończeniem budowy au-
tostradowej obwodnicy, a proponowane 

Autostrada A1

W lipcu otworzą autostradę?

Koszt dokończenia 
obwodnicy Częstochowy

434
MILIONY ZŁOTYCH

• to najtańsza oferta złożona przez wyko-
nawców

290
MILIONÓW ZŁOTYCH

• zarezerwowała GDDKiA na dokończenie 
obwodnicy

Autostrada A1
Przy drodze pojawiły się błędne nazwy węzłów

Wykonawca jednego 
z odcinków auto-
strady A1 podczas 

stawiania znaków zamon-
tował tabliczkę z błędną 
nazwą węzła. Zamiast „Czę-
stochowa Południe” widnie-
je „Zawodzie”. To robocza 
nazwa, którą Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad przestała stoso-
wać już kilka lat temu.

Kiedy przymierzano się 
do budowy autostrady A1, 
węzły na obwodnicy Często-
chowy miały nazwy: Rząsa-
wy (przy DK1), Lgota (przy 
DK43), Blachownia (przy 
DK46) oraz Zawodzie (przy 
DW908). W pierwszych 
trzech przypadkach nazwy 
może i miały geografi czne 
uzasadnienie, choć i tak 
nie mówiły nic kierowcom 
z innych miast. Natomiast 
ostatnia nazwa ewidentnie 
wprowadzała w błąd – Za-
wodzie to wprawdzie część 
Dźbowa, ale częstochowia-
nom kojarzy się z zupełnie 
inną dzielnicą.

Około 2011 r. GDDKiA po-
stanowiła uporządkować na-
zewnictwo. Węzły otrzymały 
nazwy „Częstochowa Północ”, 
„Częstochowa Jasna Góra”, 
„Częstochowa Blachownia” 
oraz „Częstochowa Południe”. 
Wynikało to z opracowanych 
w 2009 r. zasad, zgodnie 

z którymi węzły powinny być 
określone nazwą pobliskie-
go miasta lub miejscowości 
o istotnym znaczeniu gospo-
darczym i komunikacyjnym. 
W przypadku większej liczby 
węzłów w obrębie danego 
miasta dopuszczono użycie 
nazwy miasta i pozycji geo-
grafi cznej lub nazwy miasta 
z nazwą charakterystyczne-
go obiektu.

Mimo to w dokumentacji 
dyrekcji wciąż stosowano 
stare nazewnictwo plano-
wanej A1: w kontraktach 
z wykonawcami podpisany-
mi w 2015 r. możemy prze-
czytać o węzłach Zawodzie 
czy Rząsawy.

GDDKiA zapewnia, że 
znak „Zawodzie” – 3 km 
przed węzłem, patrząc od 
strony Pyrzowic – zostanie 
zamieniony na właściwy 
przed oddaniem do ruchu 
autostrady. Co ciekawe, 
przed tym samym węzłem, 
lecz od strony północnej, 
napis jest prawidłowy: „Czę-
stochowa Południe”. 

Jak przyznają przedsta-
wiciele dyrekcji, w prze-
szłości dochodziło do róż-
nych pomyłek. Np. zamiast 
numeru E67 oznaczającej 
trasę biegnącą z Finlandii 
do Czech widniał napis E76, 
który jest oznaczeniem dro-
gi we Włoszech. 

• Błędna tablica przed węzłem „Częstochowa Południe”  
FOT. ZDJĘCIE CZYTELNIKA
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rozwiązanie, mimo iż nie obejmuje po-
jazdów wysokotonażowych, wpłynęłoby 
na długotrwałe zwiększenie natężenia 
ruchu na miejskich odcinkach dróg nie 
tylko przez samochody osobowe, ale tak-
że cięższe, do 12 ton.

A MOŻE NIE OTWORZĄ 
CAŁEJ A1?
MZDiT chciałby, aby do czasu dokończe-
nia autostradowej obwodnicy Częstocho-
wy odcinkiem od Pyrzowic do Dźbowa 
jeździły tylko auta osobowe. Taki scena-
riusz jest realny, ale – jak słyszymy nieofi -
cjalnie – GDDKiA może też zdecydować 
o otwarciu gotowej autostrady tylko na 
krótkim odcinku od Pyrzowic do Woźnik. 
Dalej A1, choć gotowa, byłaby wyłączona 
z ruchu.

Korespondencja między miastem 
a GDDKiA trwa, a do otwarcia autostrady 
Pyrzowice – Częstochowa Południe coraz 
bliżej. +

?

• Gotowy już 
węzeł „Często-
chowa Południe” 
w dzielnicy Dźbów 

FOT. GRZEGORZ SKOWRO-

NEK / AGENCJA GAZETA

Polityka

Wspomogli PiS pieniędzmi
Prywatny przedsiębiorca z Mysz-
kowa, wiceminister rolnictwa 
z Częstochowy, senator i prezes 
państwowej spółki to najhojniej-
si w regionie sponsorzy fundu-
szu wyborczego PiS w 2018 r. 

Dorota Steinhagen

P artie i ugrupowania 
wszystkie kampanijne 
wydatki mogą pokrywać 
wyłącznie ze specjalnie 
utworzonych funduszy 

wyborczych. Każdy może je zasi-
lać, ale prywatnie, z prywatnego 
konta, kwotą nie wyższą niż 31,5 
tys. zł. Z ponad 17 tys. wpłat, któ-
re w 2018 r. wpłynęły na fundusz 
wyborczy PiS, kilkaset pochodzi 
od mieszkańców regionu czę-
stochowskiego. PiS sfinansował 
z nich kampanię przed wyborami 
samorządowymi z ostatniej jesie-
ni. Spis darczyńców jest jawny.

LUBIŁ LEWICĘ, 
TERAZ WSPARŁ PIS
Z analizy wpłat na fundusz wynika, 
że najhojniej PiS wsparł Rafał Koła-
kowski z Myszkowa. Pochodzą od 
niego dwie wpłaty, na 10 oraz 15 tys. 
zł. Z naszych informacji wynika, że 
chodzi o myszkowskiego przedsię-
biorcę, prezesa fi rmy Tribag sprze-
dającej kruszywa do budowy dróg 
wydobywane z własnych złóż do-
lomitowych. Skontaktowaliśmy się 
z przedsiębiorcą, ale nie zechciał 
odpowiedzieć przez telefon, czy to 
faktycznie jego wpłaty. – Nie wiem, 
czy pani jest osobą, za którą się po-
daje – usłyszałam. Odpowiedzi na 
pytanie zadane mailem się nie do-
czekałam.

Kołakowski na fi rmowej stronie 
pokazuje swoje zdjęcia ze znanymi 
i cenionymi osobistościami, w tym 
byłym prezydentem Aleksandrem 
Kwaśniewskim i byłym szefem 
SLD Grzegorzem Napieralskim, ale 
także byłym bokserem Dariuszem 
Michalczewskim, byłym piłka-
rzem Tomaszem Hajtą oraz byłym 
wojewodą śląskim Zygmuntem 
Łukaszczykiem z PO. Sam Koła-
kowski jest byłym radnym. W 2010 
r. z powodzeniem kandydował do 
rady Myszkowa z komitetu Gospo-
darność – Porozumienie Lewicy. 
Jeden z dyrektorów w jego fi rmie, 
Wojciech Łubianka, kandydował na 
burmistrza Myszkowa, ale stanowi-
ska nie zdobył. Jeszcze się kadencja 
2010-2014 na dobre nie rozkręciła, 
a panowie już razem odeszli z rady. 
A raczej – dali się z niej wyrzucić, bo 
nie złożyli na czas oświadczeń ma-
jątkowych. Tłumaczyli wtedy „Wy-
borczej”, że nic nie zdziałają, skoro 
Łubianka nie jest burmistrzem. 
– Nie chcę, żeby moi wyborcy za-
rzucili mi potem, że za darmo bra-
łem diety, skoro w mieście nic się 
nie zmieniło – mówił Kołakowski.

Z ZAROBIONYCH 
W PAŃSTWOWEJ 
SPÓŁCE PIENIĘDZY
10 tys. zł na komitet wyborczy PiS 
wpłacił Szymon Giżyński, lokal-

ny lider PiS, poseł tej partii, a od 
lipca 2018 r. także wiceminister 
rolnictwa odpowiedzialny za bez-
pieczeństwo żywności. 8,5 tys. zł 
podzielone na dwie raty na konto 
funduszu wyborczego przelał se-
nator PiS Ryszard Majer. 

Fundusz wyborczy PiS kwotą 7 
tys. zł wsparł także Mirosław Ma-
tyszczak, który z poparciem PiS 
kieruje państwową spółką RFG. 
W 2017 r. zarabiał w niej 44 tys. zł 
miesięcznie, podczas gdy jego po-
przedniczka na tym stanowisku za-
rabiała mniej niż połowę tej kwoty. 

Grażyna Matyszczak – prywatnie 
żona prezesa Matyszczaka, służbo-
wo dyrektorka biura posła Giżyń-
skiego i działaczka PiS – na fundusz 
wyborczy partii wpłaciła 1,4 tys. zł. 

Ponad 5,5 tys. zł na wyborczy 
fundusz PiS wpłacił Jacek Strączyń-
ski, szef częstochowskiej „Solidar-
ności”. 6 tys. zł wpłacił Piotr Janik. 
Był kiedyś taki częstochowski pra-
wicowy radny. Obecnie wyżywa 
się głównie zawodowo i biznesowo 
jako szef jednej z miejskich przy-
chodni lekarskich i właściciel przy-
chodni stomatologicznej. – To od 
pana te wpłaty? – zapytaliśmy. – Nie 
pamiętam – odpowiedział. 

INWESTYCJA 
W PRZYSZŁOŚĆ
Fundusz wyborczy PiS wsparli tak-
że kandydaci w jesiennej kampa-
nii. Była i obecna częstochowska 
radna Monika Pohorecka zapłaci-
ła ponad 3 tys. zł, a była i obecna 
radna wojewódzka Beata Kocik 
– ponad 6 tys. zł. Prawie 4 tys. zł 
wpłacił obecny szef klubu radnych 
PiS Piotr Wrona, a żona Artura Ga-
wrońskiego, poprzedniego szefa 
klubu, 4 tys. zł. Kampanię, w której 
sami brali udział, wspomogli tak-
że np. Monika Fajer, Dorota Majer, 
Konrad Jarzyński, Piotr Kaliszew-
ski, Beata Struzik, Paweł Ruksza. 
Adam Markowski, kiedyś wójt 
Janowa, w zeszłym roku wicewójt 
Mstowa, a obecnie radny powiatu 
i szef delegatury Urzędu Marszał-
kowskiego w Częstochowie dał 7 
tys. zł. Były wójt Rędzin Waldemar 
Chmielarz wyłożył 5 tys. zł, a Kry-
styna Jasińska, w poprzedniej ka-
dencji radna wojewódzka, a je-
sienią kandydatka na burmistrza 
Żarek – ponad 4 tys. zł. Tysiącem 
złotych kandydatów PiS wsparł 
także były prezydent Częstochowy 
Tadeusz Wrona, choć sam nie kan-
dydował.

NIEOBECNI
Nie znaleźliśmy natomiast infor-
macji o wpłatach dokonanych 
przez pozostałych (poza Giżyń-
skim i Majerem) parlamenta-
rzystów PiS ani eurodeputowa-
ną Jadwigę Wiśniewską. Może 
oszczędzali na kampanię 2019, 
europejską w maju i parlamentar-
ną jesienią? Na liście „płatników” 
nie zauważyliśmy też Artura So-
kołowskiego, bardzo aktywnego 
w mediach społecznościowych 
stronnika PiS, awansowanego po 
dojściu tej partii do władzy na wi-
ceszefa państwowej spółki RFG. +

Miasto się niecierpliwi

• Nie możemy w oczekiwaniu na dokończenie obwodnicy auto-
stradowej przesuwać w nieskończoność modernizacji miejskiego 
odcinka DK1 wylotu na Opole, bo zaraz stracimy środki europejskie 
– przekonywał Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący rady miasta 
z PO. Platforma, wraz z radnymi SLD, chciała podjąć uchwałę wzy-
wającą GDDKiA do szybkiego ukończenia prac na częstochowskim 
odcinku A1. W tym celu zwołano nawet nadzwyczajną sesję rady 
miasta. Radni z opozycyjnego PiS domagali się jednak, by wcześniej 
wysłuchać przedstawicieli drogowców i wykonawcy. – Należy zapo-
znać radnych z sytuacją na budowie – mówiła Monika Pohorecka. Po 
burzliwej dyskusji ogłoszono dziesięciominutową przerwę, po której 
zdecydowano o przerwaniu posiedzenia i wznowieniu go 29 sierpnia. 
Rada miasta chce, aby na tym spotkaniu pojawili się przedstawiciele 
GDDKiA. 

• Częstochowski lider PiS Szy-
mon Giżyński (z prawej) wpłacił 
w 2018 r. 10 tys. zł, a senator 
Ryszard Majer 8,5 tys. zł  
FOT. GRZEGORZ SKOWRONEK / AGENCJA GAZETA
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Parkitka – Tysiąclecie – Kucelin

Szpital do pilnej napra 

• Zbigniew Bajkowski FOT. GRZEGORZ SKOWRONEK / AGENCJA GAZETA

Zamknięcie Kucelina, 
zdyscyplinowanie go-
spodarki lekami, przej-
ście dyżurujących leka-
rzy na kontrakty 
– zapowiada nowy dyrek-
tor zadłużonego Woje-
wódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego.

ELIZA KWIATKOWSKA: Jest pan zwią-
zany z ugrupowaniem rządzącym?
ZBIGNIEW BAJKOWSKI*: Jestem związa-
ny tylko z tym, co jest dobre dla pacjenta i co 
ma mu służyć.

Mieszka pan w Tychach. Jak pan trafi ł do 
szpitala w Częstochowie? 

– Szukałem nowych wyzwań. Mam prze-
czucie, że mój umysł jest o co najmniej dwie 

dekady młodszy od mojego ciała. Często je-
stem z tego powodu postrzegany niejedno-
znacznie. Z jednej strony jako ktoś, kto ma 
na karku sześćdziesiątkę, z drugiej – jako 
osoba, która nie potrafi bezczynnie usie-
dzieć na miejscu. 

Ułożył pan program naprawczy dla szpi-
tala? 

– Poproszono mnie, żebym ocenił pro-
gram przygotowany przez poprzednią dy-
rekcję. Wyraziłem swoją opinię i zostałem 
poproszony, bym zajął się szpitalem od stro-
ny ekonomicznej jako zastępca Bogusławy 
Miłkowskiej. W krótkim czasie stworzyłem 
– z pomocą innych, choć główne tezy pro-
gramu są moje – nową wersję programu 
naprawczego. Ma on dawać szansę na to, by 
szpital dało się postawić na nogi w zaplano-
wanym okresie. Realizacja jego założeń po-
trwa co najmniej kilkanaście miesięcy.

Co zakłada program?
– Najważniejsza jest poprawa efektyw-

ności gospodarowania lekami. W szpitalu 
marnowała się dotychczas duża liczba me-
dykamentów. Ich udział w budżecie szpita-
la sięga 14 proc. przy średniej wszystkich 
szpitali marszałkowskich wynoszącej 10 

proc. Trzeba sobie uzmysłowić, jakie to są 
wydatki. Jeżeli roczny budżet szpitala wy-
nosi 235 mln zł, to te 4 proc. dają aż 10 mln 
zł. Jeżeli uda się sprawnie doprowadzić zu-
życie leków w szpitalu choćby do średnie-
go poziomu, czyli tych 10 proc., odzyska on 
płynność fi nansową. Dotychczas nie było 
w placówce kontroli zużycia leków. Dla-
tego tworzymy narzędzia, przy pomocy 
których będziemy sprawdzać wykorzysta-
nie nie tylko leków, ale także materiałów 
jednorazowych i wszystkiego, co się w tym 
szpitalu zużywa.

Lekarze twierdzą, że w szpitalu braku-
je leków i zdarza się, że muszą kupować 
medykamenty z własnej kieszeni.

– Nie spotkałem się z taką sytuacją. Le-
ków w szpitalu nigdy nie brakowało. Jeśli 
jednak któryś lekarz faktycznie kupił leki za 
własne pieniądze, to niech do mnie przyj-
dzie, zwrócę mu je.

Pozostałe tezy programu?
– Kolejny istotny punkt programu na-

prawczego to zaprzestanie działalności 
w tzw. szpitalu hutniczym na Kucelinie. Sa-
nepid wydał nakaz remontu tego budynku. 
Jego koszt to około 10 mln zł. Szpitala na to 

nie stać, a nawet gdyby, to można by te pie-
niądze wydać efektywniej, np. inwestując 
w obiekty przy Bialskiej lub PCK. Z powo-
dów logistycznych budynek na Kucelinie 
jest zupełnie niepotrzebny. Funkcje, które 
spełnia, można przenieść na Parkitkę lub 
Tysiąclecie. Oddział wewnętrzny przepro-
wadzimy częściowo na Bialską, a częściowo 
na PCK. W tym ostatnim znajdzie się też 
miejsce dla dziennego oddziału rehabilita-
cji kardiologicznej.

Co się stanie z budynkiem na Kucelinie?
– Obiekt należy do urzędu marszałkow-

skiego. Opuścimy go do końca tego roku. 
Trwają rozmowy między władzami woje-
wództwa a Uniwersytetem Humanistycz-
no-Przyrodniczym im. Jana Długosza, który 
jest zdeterminowany, aby otworzyć wydział 
lekarski, i z tego powodu jest też zaintereso-
wany budynkiem.

Czy program naprawczy dotyka kwestii 
laboratorium analitycznego? Były przy-
miarki do wydzielenia go ze struktur 
szpitala i przekazania prywatnej fi rmie. 
Tak to działa np. w szpitalu miejskim. 

– Tak. Program zakłada poprawę funk-
cjonowania laboratorium analitycznego. 
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Uważam, że jego udział w kosztach jest zbyt 
wysoki. Priorytetem są jednak leki.

Od kilku lat szpital zleca dyżury spółkom 
zewnętrznym. Lekarzami są tam przede 
wszystkim pracownicy szpitala, choć nie 
tylko. Pod koniec maja lekarze zrzeszeni 
w dwóch spółkach odstąpili od umów na 
dyżury. Skarżą się, że szpital zalega im 
kilkaset tysięcy złotych. Jak pan zamie-
rza rozwiązać ten problem?

– Rozmowy są prowadzone i zmierzają 
w dobrym kierunku. Przekonuję lekarzy 
anestezjologów ze spółki AnesTeam do 
przejścia całościowo na umowy kontrakto-
we. Tłumaczę, że to najlepsza forma współ-
pracy dla nich, dla szpitala i dla pacjentów. 
Uelastyczni to ich czas pracy i nie stracą na 
tym fi nansowo, co deklarowałem już wielo-
krotnie. Pozwoli to również zapobiec sytu-
acjom, w których z uwagi na brak anestezjo-
logów odwoływane są zabiegi. Rozmawiam 
też z lekarzami ze spółki Parkitka. Im rów-
nież proponuję przejście na kontrakty ca-
łościowe. Próbuję doprowadzić do tego, by 
spółki wycofały się od odstąpienia od umo-
wy. Obiecałem im na piśmie, że poczynając 
od faktur sierpniowych, będziemy płacić 
im regularnie za dyżury. Nie zależy mi, by 
udowadniać, kto ma rację, a kto nie. Dobro 
szpitala i bezpieczeństwo pacjentów wyma-
ga porozumienia. 

A co z oddziałem laryngologii? Czy przez 
brak lekarzy nie jest zagrożone jego dzia-
łanie?

– Laryngologia to oddział, który będzie-
my przebudowywać kadrowo. To właściwie 
już się dzieje. Zastanawiamy się też, czy 
pozostawić go na PCK, czy przenieść na 
Bialską, gdzie bardziej go widzimy. Chcemy 
stworzyć zespół, w który zainwestujemy 
i który będzie miał wpływ na przyszłość 
szpitala. Funkcjonowanie oddziału nie jest 
zagrożone, choć mogą pojawiać się utrud-
nienia. Chcemy jednak poradzić sobie z tym 
tematem w spokoju. Rozchwiane emocje 
w niczym nie pomogą.

Jak pan zamierza ściągnąć nowych leka-
rzy do pracy w szpitalu?

– Przez 18 lat kierowałem prywatną 
spółką medyczną. Wcale nie płaciliśmy 
wówczas najwięcej, a lekarze chętnie do 
nas przychodzili, bo mieliśmy dobrą opinię 
jako pracodawca. Liczyły się przejrzyste wa-
runki pracy i dobra atmosfera. I chciałbym, 
żeby atutem tego szpitala jako pracodawcy 
były dobre relacje. Musimy je zatem wy-
pracować. W dzisiejszych czasach nie ma 
takich pieniędzy, które mogłyby zatrzymać 
ludzi na stałe. Jeśli ktoś przychodzi tylko dla 
wysokiego wynagrodzenia, to już na drugi 
dzień będzie się zastanawiał, gdzie dadzą 
mu więcej. 

Szpital pozyskał 40 mln zł. Skąd?
– Duża w tym zasługa zarządu szpitala 

i zaangażowania władz wojewódzkich. 10 
mln zł pozyskaliśmy z urzędu marszał-
kowskiego na pokrycie zobowiązań wyma-
galnych. Pierwsza transza tych środków 
wpłynęła pod koniec maja i została prze-
kazana wierzycielom wytypowanym do 
spłacenia w pierwszej kolejności. Drugą 
transzę otrzymamy pod koniec czerwca, 
a lista wierzycieli do spłacenia jest już przy-
gotowana. 20 mln zł dostaniemy w formie 
kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
To 12-letni kredyt z trzyletnim okresem ka-
rencji. Liczymy, że przez te trzy lata szpital 

odzyska pełną płynność fi nansową i będzie 
mógł go spłacać. Podkreślam, zaciągamy 
ten kredyt odpowiedzialnie, nie będziemy 
go przerzucać na urząd marszałkowski. 
W lipcu otrzymamy natomiast kolejne 10 
mln zł z urzędu marszałkowskiego na po-
krycie tzw. ujemnego wyniku fi nansowego. 
Część z tych środków, bo ok. 3 mln zł, chce-
my jednak przeznaczyć na najpilniejsze re-
monty. 

Jakie?
– Przede wszystkim remont oddziału ga-

stroenterologicznego. Nie będzie to jednak 
przebudowa, bo nie da się jej przeprowa-
dzić w trakcie pracy oddziału. Wyremon-
tujemy m.in. jego część, która dotychczas 
stała pusta. Trafi  tam część łóżek z Kuce-
lina. Na parterze szpitala przy Bialskiej 
utworzymy nową pracownię gastro-kolo-
noskopii. Warunki, które panują tam obec-
nie, są nie do przyjęcia. Po remoncie będą 
one na wysokim poziomie. Planujemy też 
remont oddziału neurologicznego na Bial-
skiej i kompleksową przebudowę całego 
pierwszego piętra na PCK, gdzie będzie się 
mieścił oddział wewnętrzny. Oczywiście 
potrzeb jest znacznie więcej, ale trzeba je 
realizować stopniowo. Zależy mi, by in-
westycje i fi nansowe działania naprawcze 
pomogły w odbudowie dobrego wizerun-
ku szpitala i zapewniły pacjentom oraz 
pracownikom bezpieczeństwo.  +
Rozmawiała 
Eliza Kwiatkowska
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W dzisiejszych czasach nie ma 

takich pieniędzy, które mogłyby 
zatrzymać ludzi na stałe. 

Jeśli ktoś przychodzi tylko dla 
wysokiego wynagrodzenia, 
to już na drugi dzień będzie 

się zastanawiał, gdzie dadzą 
mu więcej. Dlatego liczą się 

przejrzyste warunki pracy i 
dobra atmosfera

ZBIGNIEW BAJKOWSKI
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego

Paweł Korzewski

architekt

Od redakcji: Nowy wójt Janowa 
Edward Moskalik nie zamierza 
prowadzić inwestycji wg projektu 
pracowni Forma z Częstochowy 
mimo rozstrzygniętego przetargu 
(przez poprzednią wójt w ostatnich 
dniach jej urzędowania) i przyznania 
dotacji unijnej – napisaliśmy przed 
tygodniem. – Targ na rynku jest 
tylko raz w tygodniu, przez kilka 
godzin, więc budowa kramów „na 
bogato” jest nietrafiona. Zresztą 
na rynku widziałbym nie targ, lecz 
kawiarenkę – mówi wójt Edward 
Moskalik. Po naszym tekście głos 
zabrał – w liście otwartym – projek-
tant Paweł Korzewski: 

Zwracam się do Państwa, aby 
przybliżyć temat dotyczący 

zaprojektowanego przez naszą 
pracownię Targowiska w Jano-
wie, umownie nazwanego „Kra-
mami Janowskimi”.

Tak proszę odbierać zaprojek-
towany na płycie Rynku zespół 
strukturalny, który odpowiednio 
podjęty i wykorzystany okaże się 
wartościowym dla całej gminy, 
mieszkańców, jak i dla przybywa-
jących tu gości. Oprócz charakte-
ru handlowego, który jednak jest 
okresowy, można w nim przepro-
wadzać i podejmować zarówno 
akcje przestrzenno-funkcjonalne, 
happeningi, jak i różnego typu 
imprezy kulturalne.

Może być wprowadzony 
kalendarz różnych imprez, w tym 
również całkiem nowatorskich, 
które cyklicznie mogą przycią-
gnąć turystów. Przedstawione 
zagospodarowanie tej części 
Rynku daje różne możliwości. Od 
mieszkańców i gospodarzy mia-
sta zależy twórcze wykorzystanie 
tego miejsca.

Zaprojektowany charakter 
zabudowy nawiązuje do otaczają-
cego krajobrazu, dlatego stanowi 
układ przestrzenny wykorzystu-
jący materiał drewna, kamienia 
i docelowo szkła. Obiekt stanowi 
zespół zadaszeń bardzo przydat-
nych w okresie upałów i opadów. 
Zamieszczono na nich baterie 
fotowoltaiczne, z których pozyska-
na energia zasili oświetlenie ze-
wnętrzne. Jest to dodatkowy plus 
świadczący o proekologicznym 
podejściu gminy do środowiska.

Również istniejąca zieleń, tak 
cenna dla mieszkańców została 
wkomponowana w projektowane 
założenie i dodatkowo wprowa-
dzono dopełniające elementy.

Zespół przestrzenny składa się 
z dwóch zestawów modularnych 

po siedem zadaszonych stanowisk, 
które tworzą skrzydła prowadzące 
do głównego zwornika, którym jest 
altana. Zawiera ona stanowiska 
ekspozycyjne. Jest tu zaprojektowa-
na instalacja wodno-kanalizacyjna 
i elektryczna dla potrzeb ewentual-
nych imprez plenerowych, jak i do-
celowej kawiarenki. Odprowadze-
nie wody jest zarówno do przyłączy 
podziemnych, jak również zapro-
jektowano odprowadzenie wody 
na dachu do dwóch otwartych 
koryt dających atrakcyjną replikę 
dawnych akweduktów. Na zapleczu 
altany zaprojektowano dwa ogólno-
dostępne węzły sanitarne.

Całość stanowi propozycję 
projektową oferującą warunki do 
wielofunkcyjnego wykorzystywa-
nia, do wytyczenia zachęcającego 
programu imprez również po to, 
by chciało się przybyć do miejsca 
o tak bogatej kulturze i historii.

Proszę o zaktualizowanie 
publikowanych zdjęć, które są 
jeszcze z etapu koncepcji i nie 
odzwierciedlają należycie końco-
wego rozwiązania. +

List otwarty
Architekt polemizuje z wójtem Janowa 
w sprawie zaniechania przebudowy rynku

* Zbigniew Bajkowski 

• Ma 60 lat. Urodził się w Warszawie, ale jest 
związany z Tychami. Był tam radnym i prze-
wodniczącym rady miasta. W latach 2000-
2017 kierował prywatną spółką medyczną 
Ultra-Med Strefa. Potem współpracował 
m.in. z prywatną kliniką okulistyczną w War-
szawie. Przez kilka miesięcy był zastępcą dy-
rektora ds. ekonomicznych Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. 
Wziął udział w konkursie – ogłoszonym pod 
koniec kwietnia przez urząd marszałkowski – 
na stanowisko dyrektora tej placówki i został 
wybrany. Jest żonaty, ma dwie córki. 

Oprócz charakteru 
handlowego, który 

jednak jest okresowy, 
jest tu zaprojektowana 

instalacja wodno-
kanalizacyjna i 

elektryczna dla potrzeb 
ewentualnych imprez 

plenerowych, jak i 
docelowej kawiarenki. 

PAWEŁ KORZEWSKI
architekt

• „Kramy Janowskie” miałyby stanąć na  rynku, w miejscu 
zlikwidowanej przed laty stacji benzynowej FOT. PRACOWNIA FORMA

• Lokalizacja „Kramów” na rynku 

FOT. PRACOWNIA FORMA

Co 
sądzicie 
o często-
chowskiej 
służbie 
zdrowia? 
Piszcie: 
listy@
czestocho-
wa.
agora.pl
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W każdy piątek, dzięki uprzejmości pracowników Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego na Parkitce i Miejskiego Szpitala 
Zespolonego przy ul. Mickiewicza, przedstawiamy 
naszych najmłodszych. 

Mamo, jeśli się zgodzisz, 
zdjęcie Twojego dziecka
ukaże się w „Gazecie Wyborczej”!

Dominik Kręt, 
Kościelec, 12.06, godz.03.25, 
3770g, 59cm

Anastazja Kielan, 
Częstochowa, 14.06, 
godz.19.30, 3500g, 57cm

Anna Laura Kowalik, 
Częstochowa, 16.06, 
godz.11.41, 3730g, 58cm

Nathan Wit, 
Częstochowa, 13.06, 
godz.12.12

Anastazja Szulc, 
Częstochowa, 18.06, godz. 
18.05, 3000g, 54cm

Oliwier Łyko, 
Radostków, 12.06, godz.14.00, 
3570g, 57cm

Maja Wolniaczyk, 
Działoszyn, 14.06

Miłosz Jan Madej, 
Częstochowa, 15.06, 3150g, 
56cm

Leon, Częstochowa, 
14.06, godz.10.13, 3440g, 
63cm

Aleksander Tymieniecki, 
Częstochowa, 14.06, 
godz.21.35, 3240g, 52cm

Natalia Kasprzyk, 
Ostrowy nad Okszą, 12.06, 
godz.10.15, 4000g, 58cm

Oliwier, Częstochowa, 
12.06, godz.11.25, 3800g, 
54cm

Oskar Soboniak, 
Pieńki Dubidzkie, 15.06, 
godz.13.36, 3220g, 54cm

Oliwia Sygut, 
Witów, 14.06

Oliwier Adamczyk, 
Częstochowa, 20.06, 3360g, 
54cm

Pola Kowalik, 
Iwanowice-Naboków, 12.06, 
godz.13.05, 2800g, 52cm

Albert Soboniak, 
Częstochowa, 12.06, 
godz.09.20, 2370g, 50cm

Maja Sieczka, 
Władysławów, 16.06

Maksymilian Jakubiec, 
Częstochowa, 15.06, 
godz.20.00, 3960g, 59cm

Laura Kupczyk, 
Częstochowa, 21.06, 
godz.21.50, 3470g, 55cm

Leonard Wojciech Garcia, 
Częstochowa, 14.06, 
godz.16.24, 3980g, 57cm

Weronika Ceglarek, 
Częstochowa, 16.06, 
godz.20.18, 4400g, 59cm

Gabriela Jędrzejczak, 
Częstochowa, 16.06, 
godz.16.27, 3550g, 56cm

Marcel Rożniewski, 
Częstochowa, 17.06, 
godz.09.30, 3500g, 56cm

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK Z „WYBORCZĄ”
O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33927630

Julia Płatek, 
Częstochowa, 21.06, 
godz.10.48, 4140g, 61cm
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Płatny materiał przygotowany i zlecony przez NFZ

Jest niewielka, przypomina kartę płatniczą, ale ma ogromną
moc. W razie choroby lub wypadku na wakacjach dzięki
Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
korzystasz z publicznej służby zdrowia państwa, w którym
wypoczywasz. Teraz wyrabiając EKUZ zyskujesz 3 lata
ważności karty

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to Twój wakacyjny
niezbędnik. Pamiętaj o niej, gdy planujesz urlop na terenie Unii Europejskiej,
bądź wybierasz się do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
Karta jest niewielka, dlatego na pewno zmieści się w każdym podręcznym
bagażu. Za to ma ogromne znaczenie, gdy będziesz potrzebował pomocy
lekarza podczas pobytu za granicą.

Dlaczego warto wyrobić kartę EKUZ?
Niebieska, plastikowa karta potwierdza, że możesz skorzystać ze świadczeń
zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu w państwach:
l Unii Europejskiej
l Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Islandii,

Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
W praktyce oznacza to, że świadczenia publicznej opieki zdrowotnej
państwa, w którym wypoczywasz lub spędzasz wakacje, będzie udzielane
na tych samych warunkach, co ubezpieczonym obywatelom tego państwa.

O czym musisz wiedzieć nawet, gdy masz kartę EKUZ?
l Zakres świadczeń dostępnych za granicą może być szerszy od tych

udzielanych w Polsce bądź węższy, np. w Austrii, w pełni odpłatne jest
ratownictwo górskie.

Czy wiesz, że...
W większości unijnych państw obowiązuje zasada współpłacenia za leczenie,
dlatego jeśli będziesz potrzebował pomocy, możesz zostać poproszony
o dodatkową opłatę np. za wizytę lekarza. Więcej szczegółów na ten temat
znajdziesz w praktycznym informatorze, który dostaniesz razem z kartą EKUZ. 

l W niektórych państwach, np. we Francji, płacąc za leczenie ambulatoryjne
sięgasz do swojego portfela i po zakończeniu leczenia występujesz o zwrot
kosztów. Starasz się o to na miejscu lub po powrocie do Polski.

l Idąc do lekarza upewnij się, że działa on w publicznym systemie opieki
zdrowotnej państwa, w którym przebywasz, ponieważ tylko w publicznej
jednostce medycznej karta zostanie uznana.

l Pamiętaj, że koszty ewentualnego transportu do Polski nie mieszczą się
w katalogu usług, udzielanych na podstawie karty EKUZ. Pokrywasz
je wyłącznie z własnej kieszeni.

Sposobem na uniknięcie dodatkowych opłat jest wykupienie polisy
ubezpieczeniowej. 

Złóż wniosek i zyskaj spokój na 3 lata
Od 1 czerwca 2019 roku karta EKUZ jest ważna 3 lata. To dwukrotnie dłużej
niż dotychczas. Wyrabiając kartę teraz możesz zaplanować swoje wakacje
i wyjazdy okazjonalne na długie 36 miesięcy do przodu. Już nie martwisz się,
że nie dostaniesz karty na czas lub zapomniałeś złożyć wniosku o EKUZ.
Zyskujesz 3 lata spokoju i gwarancję bezpieczniejszych urlopów.
* Trzyletni okres ważności karty dotyczy zatrudnionych oraz osób prowadzące
pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą. Dla dzieci (do ukończenia
18 lat) i emerytów EKUZ jest wydawany aż na pięć lat.

Czy wiesz, że...
Od grudnia 2005 roku wydaliśmy już ponad 27 mln kart EKUZ. 

EKUZ – ile się czeka?
Wyrobienie karty jest bardzo proste i trwa zaledwie kilka minut. Przyjdź
do najbliższego oddziału NFZ lub delegatury NFZ, złóż wniosek i kartę
dostajesz od ręki. Szybko, sprawnie, wygodnie.

Czy wiesz, że...
Składając wniosek w Twoim Oddziale Wojewódzkim NFZ lub Delegaturze
NFZ koniecznie musisz mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem,
np. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.

Wniosek o EKUZ możesz też złożyć elektronicznie, nie wychodząc z domu.
Wystarczy, że wyślesz e-maila ze skanem wniosku lub skorzystasz
z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP najbliższego oddziału NFZ.
Kolejną możliwością jest nadanie wniosku na poczcie lub wysłanie
go faksem.

Czy wiesz, że...
Twój wniosek jest ważny TYLKO, GDY GO PODPISZESZ!

Leki w państwach UE/EFTA
Poniżej przedstawione zasady dotyczą sytuacji, gdy wykupienie leków jest
bezpośrednią konsekwencją udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej
niezbędnych ze względu na stan zdrowia danej osoby i planowany okres
pobytu w państwie UE/EFTA. O refundację kosztów leków można ubiegać się
w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pobytu bądź we właściwym
oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy
dołączyć oryginały rachunków/ dowodów zapłaty.

A U S T R I A
Leki znajdujące się w austriackim spisie leków można kupić w każdej aptece
na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę
z kasą chorych. Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata w wysokości
4.35 EUR. Koszt leków nieobjętych spisem może być pokryty przez kasę
chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy.

B E L G I A
Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 25%, 50%, 60% lub 80%
ceny, w zależności od rodzaju leku.

C Y P R
Uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz
pracujący w ramach państwowej służby zdrowia. Receptę należy przedstawić
w państwowej aptece wraz z kartą EKUZ.

C Z E C H Y
W zależności od rodzaju, leki wydawane są bezpłatnie, za częściową
lub pełną odpłatnością.

D A N I A
W aptece należy zapłacić 100% ceny leku, a następnie można się ubiegać
o zwrot części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym
zakupie leku wydawana jest karta, którą należy okazywać przy każdym kolejnym
zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na
karcie przekroczy 520 kr w jednym roku kalendarzowym. Wysokość refundacji
zależy od poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 520 kr
są zwracane tylko w przypadku dzieci (według stawki 50%).

E S T O N I A
Za leki refundowane należy ponieść opłatę w wysokości 20 lub 50 EEK oraz
opłacić pewną część ceny powyżej tej kwoty (10% 25% lub 50%, zależnie
od rodzaju leku). Dzieci do 10 roku życia, renciści i osoby powyżej 63 roku
życia otrzymują niektóre leki ze zniżką 90%.

F I N L A N D I A
W aptece należy zapłacić 100% ceny leku, a następnie można się ubiegać
o zwrot części wydatków (z reguły wynosi on 50% powyżej stałej bezzwrotnej
opłaty w wysokości 10 EUR).

F R A N C J A
Z opakowań lekarstw należy odkleić vignettes (małe białe lub niebieskie
nalepki z ceną) i przykleić je w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins
otrzymanego od farmaceuty. Feuille de Soins należy podpisać. W przypadku
skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, należy
najpierw opłacić pełne koszty, a następnie można się ubiegać o częściowy ich
zwrot w lokalnej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (CPAM).
Prawo do pełnej refundacji przysługuje w przypadku leków niezbędnych
(z białą nalepką vignette i symbolem przekreślonego prostokąta),
do refundacji w wysokości do 65% ceny – w przypadku innych leków z białą
vignette; zwrot 35% ceny można otrzymać za leki z niebieską vignette. Koszt
lekarstw opatrzonych vignette z symbolem D nie podlega zwrotowi.

G R E C J A
Za leki na receptę pacjent opłaca maksymalnie 25% ceny. Uprawnionym
do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który podpisał umowę
z IKA. Recepty należy realizować w aptece objętej systemem IKA w ciągu
5 dni od wystawienia. Wykaz takich aptek można
otrzymać w biurze IKA.

H I S Z P A N I A
Niektóre leki są refundowane – wówczas należy opłacić
do 40% ich ceny. Pozostałe leki dostępne są za pełną
odpłatnością. Z opłat za leki zwolnieni są emeryci i renciści.

H O L A N D I A
Leki na receptę są w pełni refundowane, chyba że
istnieje tańszy zamiennik zapisanego leku – wówczas
pacjent pokrywa różnicę w cenie między droższym,
zapisanym lekiem, a jego tańszym odpowiednikiem.

I R L A N D I A
Uprawnionym do wystawiania recept objętych refundacją
jest lekarz posiadający umowę z publiczną służbą zdrowia.

I S L A N D I A
Odpłatność za leki jest zróżnicowana – od 0 do 100%.
Jeśli istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek
przepisany na recepcie, należy pokryć różnicę ich cen.
Można poprosić farmaceutę o wydanie tańszego leku.

L I C H T E N S T E I N
Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę, znajdujących się
na liście leków refundowanych. Za pozostałe należy zapłacić pełną cenę.

L I T W A
Niektóre leki na receptę są w pełni refundowane, a za niektóre obowiązuje
dopłata w wysokości 10%, 20% lub 50% ceny. Leki spoza krajowej listy leków
refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością.

L U K S E M B U R G
Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 20% lub 60% ceny
w zależności od rodzaju leku.

Ł O T W A
Za leki refundowane naliczana jest stawka ryczałtowa (0,10 Ls) lub 0%, 25%
albo 50% ceny. Pozostałe leki są w pełni odpłatne. Ważność recepty na leki
refundowane wynosi 15 dni, na pozostałe leki – 3 miesiące.

M A L T A
Pacjent pokrywa pełne koszty leków, poza lekami zaordynowanymi podczas
leczenia szpitalnego i pierwszych 3 dni po wypisaniu ze szpitala.

N I E M C Y
Odpłatność za leki na receptę wynosi 10% ceny, jednak nie mniej niż 5 EUR
i nie więcej niż 10 EUR. Powyższe opłaty nie obowiązują dzieci i młodzieży
do 18 roku życia oraz kobiet w ciąży. Jeśli pacjent nie przedstawi
wymaganych dokumentów, zostanie obciążony pełnymi kosztami leczenia,
a wystawione mu recepty będą realizowane przez apteki za pełną
odpłatnością. Nie obowiązuje wówczas system dopłat.

N O R W E G I A
Za leki przepisane na „białej” recepcie należy zapłacić pełną cenę,
na „niebieskiej” (na choroby przewlekłe) – 36% ceny do określonego limitu.
Uprawnionym do wystawiania recept objętych refundacją jest lekarz, który
posiada umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Recepta jest
ważna 12 miesięcy.

P O R T U G A L I A
Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 30%, 60% lub 100% ceny.
Leki spoza listy leków refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością.

S Ł O W A C J A
Za leki na receptę naliczana jest zryczałtowana opłata, a w niektórych
przypadkach także pewna część ich ceny. Niektóre leki sprzedawane są za pełną
odpłatnością. W zależności od rodzaju, leki na receptę wydawane są za opłatą
ryczałtową wynoszącą 20 Sk, lub za częściową albo pełną odpłatnością.

S Ł O W E N I A
Niektóre leki na receptę są bezpłatne, za inne należy zapłacić 25%, 75%
lub 100% ceny.

S Z W E C J A
Za leki na receptę należy zapłacić pełną cenę, chyba że przekracza ona ustalony
limit, wówczas należy zapłacić tylko część nadwyżki ponad tę kwotę (10-50%).

W Ę G R Y
Niektóre lekarstwa są w pełni refundowane, za inne naliczana jest pełna
cena lub zniżka 50%, 70%, 90% albo opłata ryczałtowa.

W I E L K A  B R Y T A N I A
Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom
do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia; pozostałe
osoby muszą ponieść opłatę ryczałtową w wysokości 6,40 funta za każdy lek.

W Ł O C H Y
Niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe
trzeba zapłacić pełną cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo ticket
na rachunku).

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO (EKUZ) 
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P. B. CZĘSTOBUD zatrudni 

Inżyniera Budownictwa  
po studiach, bez doświadczenia. 

Praca stała na miejscu, biurowa -

Częstochowa , umowa o pracę, 

atrakcyjne wynagrodzenie. 

CV: krzysztofhuptas@czestobud.com 

P.B. CZĘSTOBUD zatrudni  

kosztorysanta  

z doświadczeniem w branży budowlanej. 

Stała praca na miejscu: Częstochowa, 

atrakcyjne wynagrodzenie. 

CV: krzysztofhuptas@czestobud.com 

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 

Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę  
na cały etat; tel. 601 472 072 

Docieplanie budynków, mycie 

elewacji; tel. 608 596 917 

Garaże blaszane, bramy garażowe montaż, 

transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl 

34 387 15 51, 32 445 34 20, 604 397 105 

MALOWANIE, TAPETOWANIE,  

PŁYTKI, PANELE, INNE  

tel. 695 518 829 

Remonty kompleksowo, 

malowanie; tel. 608 596 917 

Układnie kostki brukowej 

tel. 608 596 917 

Układanie papy termozgrzewalnej 

Rynny obróbki, kominy, 

tel. 608 596 917 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m 

913813052 www.owzastal.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

ZAKŁADY POGRZEBOWE

W KAŻDY WTOREK
Z „WYBORCZĄ”

33922716

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Na czel nik Dru gie go Urzę du Skar bo we go w Czę sto cho wie, na pod sta -

wie art.110w usta wy z dnia 17 czer wca 1966 r. o po stę po wa niu egze -

ku cyj nym w ad mi ni stra cji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),

po da je do pub licz nej wia do mo ści, że:

w dniu 30.07.2019 r. o godz. 11.00 w bu dyn ku Dru gie go Urzę du

Skar bo we go w Czę sto cho wie, przy ul. Tkac ka 3, w po ko ju nr 119,

odbędzie się druga licytacja

nieruchomości

na le żą cej do zo bo wią za ne go: AR MEN POL SP. Z. O. O,

po ło żo nej w: RZE KI WIEL KIE, GM. KŁOM NI CE

sta no wią cej:

1) dział kę NR 62,63,369,370 o po wierz chni 1,0200ha, po ło żo nej

w obrę bie ge o de zyj nym 15 Rze ki Wiel kie, nie za bu do wa ną dla któ -

rej pro wa dzo na jest przez Sąd Re jo no wy w Czę sto cho wie, IX Wy -

dział Ksiąg Wie czy stych, księ ga wie czy sta o nr CZ1C/00144229/4

Su ma osza co wa nia wy no si 155 873,00 zł (słow nie:sto pięć dzie siąt

pięć ty się cy osiem set sie dem dzie siąt trzy zło te), zaś ce na wy wo ła nia

jest rów na 70% su my osza co wa nia i wy no si 109111,10 zł. (słow -

nie:sto dzie więć ty się cy sto je de na ście zło ty dzie sięć gro szy)

Li cy tant przy stę pu ją cy do prze tar gu po wi nien zło żyć wa dium w wy so -

ko ści 1/10 su my osza co wa nia, to jest 15587,30 zł. Wa dium win no

być zło żo ne w go tów ce al bo w po sta ci cze ku po twier dzo ne go

wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego

w Częstochowie.

2) dział kę NR 367,368,64,65 o po wierz chni 1,0300ha, po ło żo nej

w obrę bie ge o de zyj nym 15 Rze ki Wiel kie, nie za bu do wa ną dla któ -

rej pro wa dzo na jest przez Sąd Re jo no wy w Czę sto cho wie, IX Wy -

dział Ksiąg Wie czy stych, księ ga wie czy sta o nr CZ1C/00149476/5

Su ma osza co wa nia wy no si 153 928,00 zł (słow nie:sto pięć dzie siąt

trzy ty sią ce dzie więć set dwa dzie ścia osiem zło te), zaś ce na wy wo ła -

nia jest rów na 70% su my osza co wa nia i wy no si 107749,60 zł.

(słownie: sto sie dem ty się cy sie dem set czter dzie ści dzie więć zło ty

sześ ćdzie siąt gro szy).

Li cy tant przy stę pu ją cy do prze tar gu po wi nien zło żyć wa dium w wy so -

ko ści 1/10 su my osza co wa nia, to jest 15392,80 zł. Wa dium win no

być zło żo ne w go tów ce al bo w po sta ci cze ku po twier dzo ne go wy sta -

wio ne go na Na czel ni ka Dru gie go Urzę du Skar bo we go w Czę sto cho wie

W cią gu 14 dni przed dniem li cy ta cji tj. od 16.07.2019 r. 

do 29’.07.2019 r., w dni ro bo cze w go dzi nach 12 – 14 (po uprzed nim

uzgod nie niu te le fo nicz nym pod nu me rem 34 3786 110), wol no oglą -

dać nie ru cho mość. Ak ta po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go bę dzie moż na

prze glą dać, w ww. ter mi nie w sie dzi bie Urzę du Skar bo we go w Czę -

sto cho wie, przy ul. Tkac ka 3, w po ko ju nr 110.

Pra wa osób trze cich nie bę dą przesz ko dą do li cy ta cji i przyz na nia na -

byw cy włas no ści nie ru cho mo ści bez za strze żeń, je że li oso by te nie

wy stą pi ły wcześ niej o wy łą cze nie nie ru cho mo ści lub jej przy na leż no -

ści spod eg ze ku cji.

Użyt ko wa nie, słu żeb no ści i pra wa do ży wot ni ka, je że li nie są ujaw nio -

ne w księ dze wie czy stej i nie zo sta ną zgło szo ne naj póź niej na 3 dni

przed roz po czę ciem li cy ta cji, nie bę dą uw zględ nio ne w dal szym to ku

eg ze ku cji i wy gas ną z chwi lą, w któ rej po sta no wie nie o przyz na niu

włas no ści sta nie się osta tecz ne.

Zgod nie z prze pi sem art. 111d § 3 ww. usta wy w li cy ta cji mo gą rów -

nież uczest ni czyć oso by, któ re prze dło żą peł no moc nic two do udzia łu

w li cy ta cji stwier dzo ne do ku men tem i pod pi sem urzę do wo lub no ta rial -

nie po twier dzo nym.

WAŻ NE. Przed mio tem ni niej szej li cy ta cji jest nie ru cho mość rol na w ro -

zu mie niu usta wy z dnia 11 kwiet nia 2003 r. o kształ to wa niu ustro ju rol -

ne go (Dz. U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592 ze zm.), zwa nej da lej usta wą.

In for mu je się, że sto sow nie do art. 2a ust. 1 cy to wa nej usta wy nie ru cho -

mość rol ną na być mo że oso ba speł nia ją ca wa run ki okre ślo ne 

w/w prze pi sem, tj. rol nik in dy wi du al ny, chy ba że usta wa sta no wi ina -

czej. Je że li na by wa na nie ru cho mość rol na al bo jej część ma wejść

w skład wspól no ści ma jąt ko wej mał żeń skiej wy star cza ją ce jest, gdy rol -

ni kiem in dy wi du al nym jest je den z mał żon ków. Po wyż sze ogra ni cze nia

nie do ty czą na by cia nie ru cho mo ści przez oso by wska za ne w art. 2a 

ust. 3 usta wy oraz osób, któ re uzy ska ły zgo dę Pre ze sa Agen cji Nie ru cho -

mo ści Rol nych, o któ rej mo wa w art. 2a ust. 4. Za rol ni ka in dy wi du al -

ne go uwa ża się oso bę speł nia ją cą wa run ki okre ślo ne w art. 6 usta wy

oraz dys po nu ją cą do ku men ta mi wy mie nio ny mi w art. 7. W opar ciu o art.

4 ust. 1 i 5 usta wy, Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych przy słu gu je upraw -

nie nie do na by cia przed mio to wej nie ru cho mo ści za zap ła tą rów no war -

to ści pie nięż nej od po wia da ją cej jej war to ści ryn ko wej.

Li cy ta cja mo że być od wo ła na bez po da nia przy czy ny.

33901901

33927318.n

Wójt Gminy Mykanów

informuje, iż od dnia

01.07.2019 na okres 21 dni 

na tablicach ogłoszeń Urzędu

Gminy w Mykanowie

oraz na stronie internetowej

wywieszone jest 

Zarządzenie Wójta Gminy

Mykanów Nr 70/2019

z dnia 26.06.2019 roku 

dotyczące wykazu

nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

/Wierzchowisko/. 

33926794.n

KOMUNIKAT 
WÓJTA GMINY KONOPISKA

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO „KONOPISKA-PIŁA”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez

Radę Gminy Konopiska w dniu 18 czerwca 2019 r. uchwały Nr 69/IX/2019 w sprawie przystąpienia 

do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Piła”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. opracowania oraz składać do niego

wnioski. 

Wnioski do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres 42-274 Konopiska, 

ul. Lipowa 5, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem

osobistym w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz.U.

2017 poz. 2464, ze zm.), a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu

lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu na adres k.zygier@konopiska.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy

jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

Administratorem danych osobowych zawartych w pismach złożonych w Urzędzie Gminy Konopiska lub

w wysłanych do Urzędu e-mailach jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5.

Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO, dostępna jest na stronie

http://www.bip.konopiska.akcessnet.net oraz w siedzibie Urzędu.

33922420.n

USŁUGI 
SPRZĘTEM
BUDOWLANYM

www.ehazet.pl 
Cz-wa,  ul. Odlewników 27/29, 

tel. 34/ 323-16-31
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IMPREZY

P I Ą T E K - N I E D Z I E L A

Dni Gminy Poraj 2019

Gwiazdą będzie Enej
JASTRZĄB

Święto gminy Poraj wystar-
tuje 28 czerwca. Wśród 
tegorocznych atrakcji znajdą 
się m.in. koncerty zespołów 
Enej i Ryczące Dwudziestki, a 
także X Ogólnopolski Festiwal 
Piosenek Janusza Gniatkow-
skiego.

W piątek publiczność zbierze się 
w Ośrodku Żeglarskim „Marina 
Poraj” w Jastrzębiu (al. Wojska 
Polskiego 71). Tam od godz. 10 za-
planowano Dzień Otwarty „Mari-
ny Poraj”, podczas którego będzie 
można bezpłatnie popływać na 
sprzęcie wodnym. Pod wieczór 
rozpocznie się „Szantowisko”. 
Zagrają: MuzyKajaka (godz. 18), 
Apress Band (godz. 19.15), Jarek 
„Kraken” Jura (godz. 20.30) i Ry-
czące Dwudziestki (godz. 21.45).

W sobotę, 29 czerwca, uczest-
nicy zabawy przeniosą się na 
teren Ośrodka Sportów Wodnych 
i Rekreacji w Jastrzębiu (ul. Zie-
lona 24). Główne atrakcje zapla-
nowano od godz. 18. Wówczas na 
scenie pojawi się zespół After Par-
ty. Godzinę później rozpocznie 
się koncert „Tribute to…” złożony 
z przebojów Zbigniewa Wodec-
kiego, Whitney Houston i grupy 
Queen. Słynne utwory zaśpiewają 
Piotr Tłustochowicz, Joanna 
Smajdor i Michał Gasz, którym 
towarzyszyć będzie PorajToRaj 

Band. Występ gwiazdy wieczoru 
– zespołu Enej – organizatorzy 
przewidzieli na godz. 21. Nie brak-
nie z pewnością takich hitów jak 
choćby „Radio Hello”, „Skrzydlate 
ręce”, „Symetryczno-liryczna” czy 
„Kamień z napisem Love”. Na ko-
niec DJ Adam Grupa poprowadzi 
„Disco z Radiem Piekary”.

Finał święta gminy wypada 
w niedzielę, 30 czerwca. Spotka-
nie znów odbędzie się przy ul. Zie-
lonej w Jastrzębiu. Zaplanowano 
wówczas X Ogólnopolski Festiwal 

Piosenek Janusza Gniatkowskie-
go. I tak o godz. 15 rozpocznie 
się koncert laureatów festiwalu 
z gościnnym udziałem Szalonej 
Piątki Plus. Z kolei występ gwiazd 
przewidziano na godz. 18. Na 
scenie pojawią się wówczas m.in. 
Danuta Błażejczyk, Krzysztof 
Cwynar, Kazik Mazur czy Antek 
Smykiewicz. Koncert poprowadzi 
Ryszard Rembiszewski.

Wstęp na „Dni Gminy Poraj 
2019” jest wolny. +
Zuzanna Suliga

Sekretne życie 
zwierzaków 
domowych 2.
++++++

USA/Francja/Japonia 2019 (The 
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris 
Renaud, Jonathan del Val. 

Przygodowo-komediowa 
animacja dla dzieci. Sequel ki-
nowego przeboju sprzed trzech 
lat.

Oglądamy trzy odrębne histo-
rie, które łączy jedynie to, że ich 
bohaterami są – w większości 
znane z oryginału – zwierzątka 
z Brooklynu. 

Terierek Max i jego wielki, 
włochaty kompan Duke – wraz 
z ich panią Katie, jej mężem i no-
wo narodzonym synkiem – wy-
jeżdżają na wycieczkę na wieś. 
Jako nowojorskie mieszczuchy 
czują się zagubieni w tym dziw-
nym świecie, a przewodnikiem 
po nim (i w ogóle po życiu) staje 
się twardy pies pasterski Kogut. 
W tym czasie suczka Gidget 

gubi powierzoną jej przez Maxa 
cenną zabawkę i robi wszyst-
ko, aby ją odzyskać. Zaś królik 
Tuptuś, czujący się obecnie 
Supermanem, wraz z inną sucz-
ką Daisy postanawiają uwolnić 
z cyrku małego tygryska. Ten 
ostatni wątek jest najciekawszy 
i nadawałby się do rozbudowa-
nia w pełną fabułę, choć jeden 
element w nim jest drażniący: 
właścicielem cyrku jest Rosjanin. 
I nie chodzi mi o to, że mali Ame-
rykanie są tu uczeni, że Rosjanie 
są źli i groźni, ale że w polskiej 
wersji językowej ów „zły Rosja-
nin” brzmi jak poczciwy wilniuk 
czy lwowianin.

W sumie najśmieszniejsze są, 
wzięte jakby z YouTube’a, scenki 
pokazywane w trakcie napisów 
końcowych, co o samym fi lmie 
nie świadczy najlepiej. +
Paweł Mossakowski

CINEMA CITY GALERIA JURAJSKA, 
CINEMA CITY WOLNOŚĆ

Anna
++++++

Francja, USA 2019 (Anna). Reż. 
Luc Besson. Aktorzy: Sasha Luss, 
Helen Mirren, Luke Evans, Cillian 
Murphy

Luc Besson nie przestaje fan-
tazjować na temat zabójczych 
kobiet w sytuacji bez wyjścia.

Tym razem jest nią modelka 
odkryta przez łowcę talentów na 
moskiewskim targu. Kiedy zakoń-
czy romans z handlarzem bronią, 
posyłając mu kulę w łeb, staje się 
jasne, że uroda i wdzięk to nie jej 
jedyne atuty. Wkrótce poznaje-
my okoliczności, w jakich Anna 
została zwerbowana przez KGB. 
Tytułowa bohaterka wydaje się 
bliźniaczką Nikity, choć w jednej 
z sekwencji – gdy przeplatają się 
obrazki z castingów, sesji zdjęcio-
wych i innych „zleceń” – można ją 
pomylić z Millą Jovovich z „Piątego 
elementu”. Film ma specyfi czną 
strukturę: po każdym zwrocie akcji 
cofamy się w czasie, żeby zrozu-
mieć, jak do niego doszło. Otwie-
rając kolejne matrioszki, krok po 
kroku odkrywamy historię dziew-
czyny uwikłanej w szpiegowską 
intrygę u kresu zimnej wojny. 

Luc Besson nie wykorzystu-
je potencjału sytuacji na styku 
światów mody i wywiadu. Najwy-
raźniej nie dba też o realia, bo jego 
bohaterowie w 1990 roku posłu-
gują się technologiami, na które 
przyjdzie poczekać przynajmniej 
dekadę. Górę nad pulsującą akcją 
biorą często pseudofi lozofi czne 
rozważania, melodramatyczny 
nastrój budowany jest chwytami 
z opery mydlanej. 

Sashy Luss nie można odmó-
wić warunków do pracy na wybie-
gu, ale jako aktorka wypada raczej 
średnio. Dużo przyjemniej patrzy 
się więc jak Helen Mirren bawi się 

stereotypową postacią radzieckiej 
wersji Edny Mode z „Iniemamo-
cnych”, wiecznie pochylona nad 
ekranem z podglądem przebiegu 
misji. 

W nielicznych scenach ujaw-
nia się talent Bessona. Częściej 
jednak Francuz przypomina 
dinozaura rocka, któremu brak 
weny, więc wydaje płyty ze stary-
mi hitami. +
Piotr Guszkowski

CINEMA CITY WOLNOŚĆ, CINEMA 
CITY GALERIA JURAJSKA, OKF – 
KINO STUDYJNE „ILUZJA” 

• Tytułową Annę gra Sasha Luss FOT. SHANNA BESSON/MONOLITH

• Zespół Enej wystąpi 29 czerwca o godz. 21 

FOT. JAKUB ORZECHOWSKI / AGENCJA GAZETA

Częstochowa
CINEMA CITY 
GALERIA JURAJSKA
Al. Wojska Polskiego 207, 
tel. 343901777

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 11, 
13.10;Aladyn (128) dubbing codz. 
10.20, 15.20;Anna (118) codz. 13.15, 
15.45, 18.15, 20.45;Godzilla II: Król 
potworów (132) codz. 17.30;Ja 
teraz kłamię (107) codz. 11.50, 17.20, 
19.40, 22;John Wick 3 (130) codz. 
14.40;Laleczka (120) pt.-śr. 15.10, 19.20, 
22.20; czw. 15.10, 19.20;Ma (99) codz. 
13, 20.10;Men in Black: International 
(120) codz. 12, 21.30;Oszustki (94) 
pt.-śr. 14.20, 16.40, 18.50, 21; czw. 
14.30, 16.40, 18, 21.45;Panda i Banda 
(90) dubbing codz. 11.15;Paskudy. 
Uglydolls (95) dubbing codz. 10.10, 
12.20;Podły, okrutny, zły (108) 
pt.-śr. 18; czw. 22.20;Pokémon: 
Detektyw Pikachu (104) dubbing 
codz. 10.15, 12.30, 14.45, 17;Polaroid 
(88) codz. 14.20, 16.30, 18.30, 20.30, 
22.30;Rocketman (121) codz. 
21.20;Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30;Spider Man: 
Daleko od domu (135) czw. 19;X Men: 
Mroczna Phoenix (120) codz. 20.20;

CINEMA CITY 
WOLNOŚĆ
Tadeusza Kościuszki 5, 
tel. 343717171

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 11.40, 
13.50; czw. 10.30, 11.40, 13.50;Aladyn 
(128) dubbing pt. 11, 15.50; sob.-czw. 
10.30, 13.10, 15.50;Anna (118) codz. 
12, 14.30, 17, 19.30, 22;Godzilla II: 
Król potworów (132) dubbing codz. 
18.30;Ja teraz kłamię (107) codz. 
14, 19, 21.20;John Wick 3 (130) 
codz. 22;Krew Boga (100) codz. 
13.10;Laleczka (120) pt.-śr. 20.40; czw. 
20.30;Ma (99) codz. 16.10, 19.30;Men 
in Black: International (120) codz. 

16.30, 21.10;Oszustki (94) pt.-śr. 12, 
14.10, 16.30, 18.40, 20.50; czw. 12.30, 
14.40, 16.50, 18.20, 21.40;Paskudy. 
Uglydolls (95) dubbing codz. 
10, 11.10;Pokémon: Detektyw 
Pikachu (104) dubbing pt.-śr. 10.10, 
12.20, 14.40, 18.20; czw. 10.10, 12.20, 
14.40;Polaroid (88) codz. 15.30, 17.40, 
19.50, 21.50;Rocketman (121) codz. 
21.40;Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10, 
12, 14, 16, 18, 20;Spider Man: Daleko 
od domu (135) czw. 19;Trzy kroki 
od siebie (116) codz. 17;X Men: 
Mroczna Phoenix (120) dubbing 
codz. 11.30;

OKF - KINO STUDYJNE 
„ILUZJA”
Al. Najświętszej Maryi Panny 64, 
tel. 343246058

 • Aladyn (128) dubbing śr.-czw. 11;Anna 
(118) pt.-sob., pon.-czw. 20.30; niedz. 
12.45, 20.45;Dogman (102) wt. 18.30;Ja 
teraz kłamię (107) pt.-sob., pon., śr.-czw. 
14.30, 18.30; niedz. 15; wt. 14.30;Oszustki 
(94) pt.-sob. 12.45, 16.45; niedz. 19; 
pon.-czw. 16.45;Salvador Dali. W 
poszukiwaniu nieśmiertelności (110) 
niedz. 17;Łowcy czarownic (86) pt.-
niedz. 11;

K I N A

• „Ja teraz kłamię”  
FOT. OLAF TRYZNA/KINO ŚWIAT
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P I Ą T E K  –  N I E D Z I E L A

XXI Piknik Artystyczny „Święto Śląska”

Impreza na koniec sezonu
KOSZĘCIN

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
zaprasza na XXI Piknik Arty-
styczny „Święto Śląska”. Trzyd-
niowa impreza rozpocznie się 
28 czerwca. W tym czasie zespół 
będzie świętował zakończenie 
66. sezonu artystycznego. 

„Święto Śląska” odbędzie się 
w koszęcińskiej siedzibie gospo-
darzy przy ul. Zamkowej 3. Na 
piątek zaplanowano np. występ 
wrocławskiego zespołu Sen (godz. 
20.45) oraz cieszące się co roku 
dużą popularnością – nocne zwie-
dzanie pałacu.

Wśród sobotnich propozycji 
przewidziano choćby koncert or-
ganowy inspirowany twórczością 
Stanisława Hadyny oraz utworami 
patriotycznymi (godz. 15), a także 
występy folkowej grupy Sharena 
(godz. 16), śląskiego kabaretu 
Masztalscy (godz. 17.15) czy Rico 
Sancheza z zespołem serwującego 
np. przeboje Gipsy Kings. 

W ostatni dzień pikniku na 
scenie plenerowej pojawią się 
choćby „Słoneczni”, czyli Harcer-
ski Zespół Artystyczny (godz. 16) 
oraz grupa Redlin (godz. 17.15). 
Ukoronowaniem Święta będzie 
oczywiście występ gospodarza 
(godz. 20). Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” przygotował bowiem 
galowy program na zakończenie 
66. sezonu artystycznego.

W ciągu trzydniowej imprezy 
nie zabraknie licznych atrakcji 
dodatkowych. Ze swoją prezenta-
cją pojawi się 13. Śląska Brygada 
Obrony Terytorialnej. Żołnierze 
przygotują m.in. pokaz sprzętu 
wojskowego, strzelnicę i tor prze-
szkód dla dzieci. Propozycje dla 
uczestników Święta zapewni też 
Śląski Oddział Straży Granicznej. 
Organizatorzy nie zapomną rów-
nież o najmłodszych, oferując im 
np. warsztaty. W programie prze-
widziano również kilka wystaw 
(jedna z nich poświęcona będzie 
założycielowi ZPiT „Śląsk”).

Wstęp na święto jest wolny. +

N I E D Z I E L A

Koncert „Wolność 
jest w nas”
CZĘSTOCHOWA

30 czerwca w Muzeum Monet 
i Medali Jana Pawła II zabrzmią 
takie przeboje, jak „Kocham 
wolność” czy „O Ela!”. 
Wszystko za sprawą koncertu 
„Wolność jest w nas – Solidar-
ni z Polakami na Kresach”. 
Początek o godz. 18.

Organizatorami charytatywnego 
koncertu są Towarzystwo Pa-
triotyczne Kresy w Częstochowie 
oraz Muzeum Monet i Medali 
Jana Pawła II (ul. Jagiellońska 
67/71), w którym odbędzie się wy-
darzenie.

Gwiazdą będzie zespół Chłop-
cy z Placu Broni. Twórca takich 
utworów, jak „O Ela”, „Kocham 
cię”, „Kiedy już będę dobrym czło-
wiekiem” czy sztandarowe „Ko-
cham wolność”. Na scenie wystąpi 
również specjalista od ballady 
– gitarzysta i wokalista Paweł 

Łowicki. To lider formacji Paweł 
Łowicki Band, z którą wydał płyty 
„Do zobaczenia” i „Tylko czas”.

Podczas niedzielnej imprezy 
przeprowadzona zostanie zbiórka 
na rzecz polskich dzieci miesz-
kających na terenach dawnych 
Kresów Wschodnich Rzeczypo-
spolitej. +

S O B O T A - N I E D Z I E L A

„Sztuka dla każdego” po raz szósty w Częstochowie

Artystyczny weekend
Zuzanna Suliga

CZĘSTOCHOWA

Miejska Galeria Sztuki 
zaprasza na szóstą już odsłonę 
akcji „Sztuka dla każdego”. 
Przez dwa ostatnie dni czerwca 
sztuka wkroczy w przestrzeń 
miejską, a pl. Biegańskiego 
stanie się sceną kultury. Wy-
darzenie odbywa się w ramach 
projektu „Aleje, tu się dzieje”. 
Wstęp jest wolny.

To już tradycja, że w wakacyjnym 
programie projektu „Aleje, tu się 
dzieje” musi znaleźć się artystycz-
na akcja „Sztuka dla każdego”. 
W ostatni weekend czerwca 
wydarzenie organizowane przez 
Miejską Galerię Sztuki doczeka 
się szóstej już edycji. Towarzyszy 
jej hasło: „Miasto w sztuce. Sztuka 
w mieście”. Zgodnie z nim 29 i 30 
czerwca sztuka wkroczy w prze-
strzeń miejską, miasto otworzy 
się na sztukę, a pl. Biegańskiego 
stanie się sceną kultury.

Nazwa akcji nie oszukuje, 
to rzeczywiście propozycja dla 
każdego. Jedni mogą po prostu 
potraktować ją jako targi sztuki, 
podczas których artyści będą 
prezentować i sprzedawać swoją 
twórczość. Stoiska przygotują 
w tym roku Urszula Łyko-Ka-
tus, Krystyna Szwajkowska, 
Magdalena Nowak, Romualda 
Anioł-Lubas, Jolanta Wini-
szewska, Marian Panek, Julia 

Panek, Dominik Cierpiał, Ola 
Rybak, Justyna Rybak, Joanna 
Jeżewska-Desperak, Aleksan-
dra Kotarska, Arkadiusz Zając, 
Natalia Talarek-Oswald, Galeria 
ZPAP, Instytut Plastyki AJD, 
Stowarzyszenie im. Dudy-Gracza 
oraz Grupa Atina. 

Można będzie nie tylko oglą-
dać, ale również włączyć się 
w poznawanie i współtworzenie 
sztuki. Taką możliwość stworzą 
warsztat dla dzieci i dorosłych 
oraz pokazy i prezentacje arty-
styczne. Weekendowy program 
podzielony zostanie na trzy bloki: 
warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży, „Anatomia sztuki. 

Działania artystyczne na żywo” 
oraz „Sztuka w działaniu”. 

Zostając przy pierwszym 
punkcie 29 czerwca warsztaty 
poprowadzą Natalia Talarek-
-Oswald (godz. 11.30-14) i Ma-
riusz Woźniak (godz. 16-18.30). 
Pod okiem pierwszej z wymie-
nionych młodzi wykonają „Sece-
syjne zielniki”, Woźniak pomoże 
zaś stworzyć „Portret natury ze 
sznurka i makulatury”. Obowią-

zują zapisy – tel. 605 63 63 01, 
e-mail: b.b.szyc@onet.eu. Z kolei 
niedzielne zajęcia pod hasłem 
„Chrońmy zwierzęta!” będą 
otwarte. W godz. 11.30-14 oraz 
16-18.30 poprowadzi je Adrian-
na Zawadzka.

Sobotnia i niedzielna „Ana-
tomia sztuki” zapowiada się 
niezwykle bogato. Działania 
przewidziano od godz. 11.30 do 
18.30. Agnieszka Półrola tworzyć 
ma rysunki na żywo, Dominik 
Cierpiał zaprezentuje „Najkrót-
szą wystawę świata”, Agnieszka 
Kamińska stworzy „Jurajski 
pejzaż ceramiczny”, Janusz 
Burzyński namaluje „Szklaną 

pogodę”, Urszula Łyko-Katus 
odda się projektowaniu ubioru, 
a Karol Nowakowski zaplanował 
pokaz tworzenia ozdobnych form 
ceramicznych. 

Nie można również przeoczyć 
„Sztuki w działaniu”. Oprócz dzia-
łającego w oba dni „Kreatywnego 
studia fotografi cznego”, w sobotę 
Mariusz Gosławski zaprezentuje 
„Japońskie malarstwo sumi-e”, 
a w niedzielę Anita Grobelak 
zaprosi do udziału w malowaniu 
pigmentami organicznymi. +

„Sztuka w działaniu”

• W oba dni na pl. Biegańskiego 
działać będzie „Kreatywne studio 
fotograficzne”, które poprowadzi ar-
tysta-fotografik Sławomir Jodłow-
ski i Jurajski Fotoklub Częstochowa. 
Umożliwi ono tworzenie – wraz 
z uczestnikami akcji – kreatywnego 
portretu fotograficznego. Portrety 
zostaną wydrukowane na papierze 
fotograficznym. Pokazowi towarzy-
szyć ma wystawa prac członków 
Jurajskiego Fotoklubu oraz prezen-
tacja aparatów fotograficznych. 
Studio zaprasza od godz. 12 do 14 
oraz od godz. 15.30 do 18.30. 

• Artystyczna impreza co roku 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem częstochowian 

FOT. MACIEK SKOWRONEK

• Chłopcy z Placu Broni 

FOT. CEZARY ASZKIEŁOWICZ / AGENCJA GAZETA

• Gospodarzem pikniku 
jest Zespół „Śląsk”  
FOT. GRZEGORZ CELEJEWSKI / AGENCJA GAZETA

→ Szczegółowy program na www.
czestochowa.wyborcza.pl.  

→ Szczegółowy program na www.
czestochowa.wyborcza.pl.  
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FOT. MACIEK SKOWRONEK

FOT. MATEUSZ SKWARCZEK / AGENCJA GAZETA

Czubajem w Ośrodku Promocji 
Kultury „Gaude Mater” (ul. Dąbrow-
skiego 1) rozpocznie się o godz. 19. 
Najpierw zaplanowano spotkanie 
autorskie, podczas którego opowie 
on o swojej nowej powieści krymi-
nalnej „Około Północy”. Jazzowy trop 
pobrzmiewający w powieści, będzie 
miał swoje rozwinięcie, czyli koncert 
formacji Kornet Olemana, w której 
Czubaj gra na saksofonie. 

Wstęp jest wolny

P I Ą T E K - N I E D Z I E L A

Święto Śląska
P I Ą T E K

Wit Szosztak

S O B O T A

Czubaj w 
podwójnej roli
CZĘSTOCHOWA

Wieczór 
z Ma-
riuszem 

• „Sztuka dla każdego” co roku umożliwia udział nie tylko w warsztatach, 
ale też targach sztuki FOT. MACIEK SKOWRONEK

S O B O T A - N I E D Z I E L A

3 4
1 CZĘSTOCHOWA

Ta akcja jest sztandarowym już 
punktem programu miejskiego 
projektu „Aleje, tu się dzieje”. 
W tym roku artystyczny weekend 
organizowany przez częstochow-
ską Miejską Galerię Sztuki doczeka 
się szóstej odsłony. Hasło prze-
wodnie brzmi: „Miasto w sztuce. 
Sztuka w mieście”. W efekcie przez 
dwa dni (29-30 czerwca) tytuło-
wa sztuka wkroczy w przestrzeń 
miejską, miasto otworzy się na 
sztukę, a III Aleja stanie się sceną 
kultury. Zwiedzający z jednej stro-
ny będą mieli okazję wziąć udział 
w targach sztuki, podczas których 
artyści prezentują (i sprzedają) 
swoją twórczość, z drugiej zaś 
czekają na nich liczne warsztaty 
(przeznaczone zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych), pokazy i prezenta-
cje artystyczne. 
Wstęp jest wolny.

Więcej informacji na s. 14

„Sztuka 
dla każdego”

2
CZĘSTOCHOWA

Koncert w Pubie Stacherczak (al. Kościuszki 1) nie będzie 
zwyczajny. Okazja do tego, by Krzysztof Niedźwiecki „sam 
zagrał piosenki” jest bowiem urodzinowa (muzyk niebawem 
będzie świętował 40-stkę). Osamotniony jednak nie będzie, bo 
muzyczne wsparcie zapewnią m.in. Michał Walczak, Przemek 
Pacan i Marcin „Martinez” Grodzki. Wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 20. Bilety kosztują 15 zł. 

P I Ą T E K

Niedźwiecki 
urodzinowo KOSZECINY

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk zapra-
sza do swojej koszęcińskiej siedziby 
na XXI Piknik Artystyczny „Świę-
to Śląska”. Trzydniowa impreza 
rozpocznie się 28 czerwca. W tym 
czasie zespół będzie świętował 66. 
urodziny i zakończenie sezonu 
artystycznego. W piątek przewi-
dziano m.in. występ zespołu Sen 
oraz nocne zwiedzanie pałacu. 
Program soboty obejmie choćby 
koncert organowy inspirowany 
twórczością Stanisława Hadyny 
oraz utworami patriotycznymi 
w rocznicę 100-lecia odzyskania 
Niepodległości i wybuchu Powstań 
Śląskich. Na niedzielę – oprócz 
prezentacji gospodarzy, którzy 
przyszykowali koncert galowy, 
zaplanowano także m.in. występ 
duetu Kola i Jula. Nie zabraknie też 
wystaw okolicznościowych, atrak-
cji dla najmłodszych czy pokazu 
sprzętu wojskowego. 

Więcej informacji na s. 14

5 CZĘSTOCHOWA

To kolejne literackie spotkanie 
organizowane w OPK „Gaude 
Mater” w ramach akcji „Aleje, tu się 
dzieje”. Tym razem gościem będzie 
Wit Szostak. Autor cyklu powieści 
fantasy o Smoczogórach czy tzw. 
trylogii krakowskiej, tym razem 
promował będzie swoją najnowszą 
powieść „Poniewczasie”. Wydarze-
nie zaplanowano na godz. 18. Wstęp 
jest wolny. 

S P O T K A N I EW Y D A R Z E N I E

S P O T K A N I EK O N C E R T P I K N I K

• Mariusz Czubaj FOT. FRANCISZEK MAZUR / 

AGENCJA GAZETA


