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Ostatnie dni na złożenie wniosku 
o zwolnienie ze składek

Dziesięć osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zostało 
zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Zajmowała się 
ona wyłudzeniami dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Śledztwo w tej 
sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Ciąg dalszy na str. 3

W Miejskim Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie przyszło na świat 240 dzieci 
od momentu ogłoszenia w Polsce pandemii. U noworodków i ich mam nie stwierdzono 
koronawirusa.

Ciąg dalszy na str. 3

3 716 miejsc w szkołach ponadpodstawowych czeka na częstochowskich 
ósmoklasistów. Rekrutacja już się rozpoczęła. Listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych zostaną ogłoszone 19 sierpnia.

Ciąg dalszy na str. 3

30 czerwca upływa ważny termin dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwol-
nienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zwolnienie dotyczy składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarno-
ściowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur 
Pomostowych. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień 
i maj.  W oddziale ZUS w Częstochowie ze zwolnienia skorzystało już ponad 28 tys. płat-
ników na kwotę bliską 125 mln zł.

Ciąg dalszy na str. 3
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Rodzinne Relacje na Wakacje

Lato w mieście. Miasto ma pomysł, jak je spędzić
Najmłodsi częstochowianie pod-
czas tegorocznych wakacji będą 
mogli skorzystać z darmowych 
półkolonii, a ich rodzice między 
innymi poradnictwa i zajęć wspie-
rających ich w zmaganiach ze 
spowodowanymi pandemią trud-
nościami. A wszystko to za sprawą 
inicjatywy „Rodzinne Relacje na 
Wakacje”.  Ze wsparcia ma skorzy-
stać ponad 500 dzieci.

,,Rodzinne Relacje na Wakacje” 
to element unijnego projektu ,,Czę-
stochowa silna dzielnicami”, reali-
zowanego przez miasto. - Podczas 
jednego ze spotkań z radnym  Da-
riuszem Kapinosem dyskutowali-
śmy na temat tegorocznych urlo-
pów częstochowskich rodziców. 
Wielu mieszkańców naszego mia-
sta wykorzystała już przecież przy-
sługujące im wolne dni, aby zajmo-
wać się dziećmi. Organizacja tego-
rocznych wakacji będzie więc dla 
nich nie lada wyzwaniem – zauważa 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - 
Wspólnie z odpowiedzialnym za po-
litykę społeczną wiceprezydentem 
Ryszardem Stefaniakiem zastana-
wialiśmy się, jak dopasować aktual-
ne miejskie działania i projekty do 
nowych, realnych potrzeb społecz-
nych. I tak też nabrał kształtu po-
mysł radnego Dariusza Kapinosa, 
czyli wakacyjna akcja dla rodzin. Sfi-
nansujemy ją m.in. ze środków na 
te zadania projektu ,,Częstochowa 
silna dzielnicami”, których nie udało 

się zrealizować z powodu pandemii 
– wyjaśnia. 

Władze chcą w ten sposób 
uatrakcyjnić wakacje spędzane w 
mieście. Na czym polega projekt? 
Na organizacji półkolonii. Z miej-
skiej propozycji będą mogły skorzy-

stać dzieci  między 7. a 12. rokiem 
życia, których rodzice albo stracili 
pracę albo właśnie podczas pande-
mii wykorzystali urlopy i  trudno im 
będzie zaopiekować się dziećmi w 
czasie lata. Z półkolonii ma skorzy-
stać w sumie ponad 500 dzieci. 

Kandydatki lub kandydaci będący 
osobami bezrobotnymi zarejestro-
wanymi w PUP Częstochowa będą 
zobowiązani dostarczyć zaświad-
czenie z PUP, potwierdzające ich 
status. Z kolei osoby pracujące – z 
wynagrodzeniem nie przekraczają-

cym płacy minimalnej – powinny 
dostarczyć potwierdzające ten fakt 
zaświadczenie od pracodawcy. Licz-
ba miejsc dla dzieci na półkoloniach 
będzie ograniczona. Zgłoszenia bę-
dą weryfikowane, a osoby zakwalifi-
kowane zostaną zaproszone na 
spotkanie, na którym wypełnią de-
klarację uczestnictwa.

  Udział w działaniach akcji jest 
bezpłatny. W terminach 6-17 lipca i 
20-31 lipca odbędą się dwutygo-
dniowe półkolonie dla dzieci 7-12 
lat  (z wyłączeniem weekendów), w 
formie zajęć w szkołach na terenie 
działających w niemal całym mie-
ście Dzielnicowych Ośrodków Spo-
łeczności Lokalnej (DOSL). W ra-
mach inicjatywy najmłodsi często-
chowianie będą mogli przyjrzeć się 
nieco inaczej swojej dzielnicy, jej 
ciekawszym zakątkom, ich historii, 
ale także poznają podstawowe za-
gadnienia związane z miastem i sa-
morządem (jak prawa i obowiązki 
obywateli czy funkcjonowanie sa-
morządu). Dzieci będą też mogły 
poznać m.in. właściwe relacje w ro-
dzinie, wzorce postępowania, a 
oprócz tego czekają na nich – bo to 
przecież wakacje – zajęcia sporto-
we, rekreacyjne, wycieczki, gry i za-
bawy. Planowane są też spotkania z 
ciekawymi osobami, także takimi 
mieszkającymi po sąsiedzku…

n Czytaj na stronie 2 n Czytaj na stronie 16 n Czytaj na stronie 10-11
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GŁOSOWANIE W CZĘSTOCHOWIE

Wybieramy prezydenta naszego kraju
28 czerwca odbędą się wybory Prezy-
denta RP. Szczególne uprawnienia 
mają osoby niepełnosprawne i po-
wyżej 60 roku życia. Można też 
głosować korespondencyjnie, a pewne 
grupy – przez pełnomocnika. Można 
także uzyskać zaświadczenie, które 
pozwoli na głosowanie w innym 
miejscu niż to w którym mieszkamy.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE  
DO GŁOSOWANIA

Każda osoba wpisana do rejestru wy-
borców miasta Częstochowy, która za-
mierza zmienić miejsce pobytu przed 
dniem wyborów – np. wyjechać na 
urlop - może w Urzędzie Miasta otrzy-
mać zaświadczenie o prawie do głoso-
wania. Wniosek o wydanie takiego za-
świadczenia należy złożyć  najpóźniej 
do 26 czerwca.

Zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia wyborca odbiera za pokwitowaniem 
osobiście albo przez upoważnioną pi-
semnie osobę. W przypadku upoważnie-
nia innej osoby do odbioru zaświadcze-
nia wyborca sporządza wniosek o wyda-
nie zaświadczenia i upoważnienie (może 
to być jeden dokument), w którym wska-
zuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz 
numer PESEL, a także dane osoby upo-
ważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświad-
czenie o prawie do głosowania zostanie 
skreślony ze spisu wyborców miasta 
Częstochowy.

W przypadku utraty zaświadczenia - 
niezależnie od przyczyny - nie będzie 
możliwe otrzymanie kolejnego takiego 
dokumentu, Nie będzie można też gło-
sować w obwodzie właściwym dla miej-
sca stałego zamieszkania

W celu otrzymania zaświadczenia 
uprawniającego do głosowania wybor-
ca wpisany do rejestru wyborców skła-
da wniosek w Urzędzie Miasta Często-
chowy, w Wydziale Spraw Obywatel-
skich, przy ul. Waszyngtona 5, w poko-
ju 111(sala obsługi), I piętro, w godzi-
nach pracy urzędu.

SPIS WYBORCÓW
Do 22 czerwca w Wydziale Spraw 

Obywatelskich Urzędu Miasta Często-
chowy, przy ul. Waszyngtona 5, I piętro, 
pokój nr 111 udostępniony jest do wglą-
du spis wyborców sporządzony dla prze-
prowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Udostępnienie spisu następuje na pi-
semny wniosek osoby zainteresowanej. 
Wniosek udostępniany jest na miejscu, 
można go też pobrać ze strony interne-
towej www.czestochowa.pl

GŁOSOWANIE PRZEZ 
PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą 
osoby, które najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 60 lat lub posiadają orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności.

Akt pełnomocnictwa do głosowania 
sporządza się na wniosek wyborcy naj-
później do 19 czerwca.

Pełnomocnikiem może być tylko oso-
ba wpisana do rejestru wyborców mia-
sta Częstochowy lub posiadająca za-
świadczenie o prawie do głosowania. 
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od 
jednej osoby lub – w szczególnych przy-
padkach - od dwóch.

Wniosek może być złożony pocztą lub 

przez dowolną osobę. Musi być pod-
pisany przez wnoszącego o sporzą-
dzenie aktu lub przez osobę mającą 
być pełnomocnikiem w przypadku, 
gdy wnioskujący nie może lub nie 
umie podpisać wniosku.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielo-
nego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa 
do głosowania nie może udzielić osoba, 
która zgłosiła zamiar głosowania kore-
spondencyjnego.

LOKALE WYBORCZE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niepełnosprawne mieszkanki i miesz-
kańcy Częstochowy mogą głosować w 
wybranym przez siebie lokalu komisji 
dostosowanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Wystarczy, że do  
23 czerwca złożą wnioski o dopisanie do 
spisu wyborców w obwodzie właściwym 
dla tego lokalu.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie 
Miasta, przy ul. Waszyngtona 5, w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich, w poko-
ju 111 (sala obsługi), I piętro, w godzi-
nach pracy urzędu.

Wniosek udostępniany jest na miej-
scu, można go również pobrać ze strony 
internetowej www.czestochowa.pl 

INFORMACJE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborcy niepełnosprawni biorą 
udział w wyborach Prezydenta RP na ta-
kich samych zasadach jak pozostali ale 
przysługują im dodatkowe uprawnienia.

Wyborca niepełnosprawny wpisany 
do rejestru wyborców w danej gminie 
ma prawo do uzyskiwania informacji 
m.in. o: właściwym dla siebie okręgu 
wyborczym i obwodzie głosowania, lo-
kalach obwodowych komisji wybor-
czych przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, znajdują-
cych się najbliżej miejsca zamieszkania 
wyborcy niepełnosprawnego, komite-
tach wyborczych biorących udział w 
wyborach oraz zarejestrowanych kan-
dydatach i listach kandydatów, warun-
kach oraz formach głosowania.

Informacje będą przekazywane 
osobie niepełnosprawnej na jej wnio-
sek po podaniu nazwiska, imienia 
(imion) oraz adresu stałego zamiesz-
kania. Wniosek można pobrać ze stro-
ny internetowej www.czestochowa.pl 
lub w Miejskim Biurze Wyborczym 
przy ul. Śląskiej 11/13.

Informacje będą przekazywane 
przez pracowników Urzędu Miasta 
Częstochowy - Miejskiego Biura Wy-
borczego w godzinach pracy urzędu - 
telefonicznie (nr telefonu: 34 370 76 49, 
34 370 76 79), elektronicznie (e-ma-
il:  wybory@czestochowa.um.gov.pl) 
lub w postaci wydrukowanych mate-
riałów informacyjnych przesyłanych 
na adres osoby niepełnosprawnej.

Informacje będą również dostępne w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miasto Częstochowa (bip.czestochowa.
pl); na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta Częstochowy www.czestochowa.pl; 
na wydzielonej tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miasta Częstochowy oraz na słu-
pach ogłoszeniowych.

Kalendarz wyborczy
od 16 czerwca 2020 r. 
do 26 czerwca 2020 r. 

do godz. 24:00

 ■ nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych 
przez komitety wyborcze

od 16 czerwca 2020 r. 
do 26 czerwca 2020 r.

 ■ przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działają-
cego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających 
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych

do 19 czerwca 2020 r.  ■ składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania

do 22 czerwca 2020 r.*

 ■ możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek 
ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się 
wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy 
lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogor-
szenie sytuacji epidemicznej

do 22 czerca 2020 r.

 ■ odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we wła-
ściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu 
zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożli-
wiające osobisty odbiór pakietu wyborczego;

 ■ wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisa-
nych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania kore-
spondencyjnego za granicą

do 23 czerca 2020 r.

 ■ składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania;

 ■ zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez 
wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwaran-
tannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

 ■ przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów 
będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w 
domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono od-
rębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;

 ■ doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar 
głosowania korespondencyjnego w kraju

do 25 czerca 2020 r.

 ■ zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o 
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych 
za granicą;

 ■ zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach 
morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach 
głosowania utworzonych na tych statkach

do 26 czerca 2020 r.

 ■ zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców 
podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izo-
lacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podle-
ganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;

 ■ składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmi-
strzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomoc-
nictwa do głosowania;

 ■ wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju 
kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących 
się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja 
wyborcza właściwa dla danego wyborcy;

 ■ dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej 
osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku 
głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w 
przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;

 ■ doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym 
w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego 
zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów

26 czerwca 2020 r. 
o godz. 24:00  ■ zakończenie kampanii wyborczej

27 czerwca 2020 r.  ■ przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 
spisów wyborców

28 czerwca 2020 r. 
w godz. 7:00‑21:00

 ■ głosowanie;
 ■ dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz 
urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przy-
padku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym 
obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał 
do czasu zakończenia głosowania;

 ■ dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych 
osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych
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Dokończenie ze str. 1

Z kolei na rodziców – jako podstawowych beneficjentów – będą czekać spotkania edukacyjne, integracyj-
ne, czy uczące budowania właściwych, pozytywnych relacji z najbliższymi. Działania będą skoncentrowane na 
wzmacnianiu potencjału społecznego uczestniczek i uczestników, przeciwdziałaniu przemocy (w tym tej w inter-
necie) oraz alienacji społecznej i zawodowej.

Rodzice (bądź opiekunowie prawni) skorzystają ze specjalistycznego wsparcia (psychologa, terapeuty rodzin-
nego, pedagoga czy radcy prawnego), spotkań integracyjno-edukacyjnych, a w przypadku ewentualnego zdia-
gnozowania sytuacji kryzysowej rodzina zostanie objęta wsparciem w postaci psychoterapii indywidualnej czy 
rodzinnej. W uzasadnionych przypadkach dostępny będzie także psychiatra dziecięcy. 

Dokończenie ze str. 1

Na oddziale ginekologiczno-położni-
czym Szpitala Miejskiego przy ul. Mickie-
wicza od 12 marca 2020 roku urodziło się 
240 zdrowych dzieci. Przyszły na świat za 
pomocą cesarskiego cięcia i sił natury. 
Na oddziale pojawiły się nowe procedu-
ry, które mają zapewnić wszystkim bez-
pieczeństwo.  W nowej rzeczywistości 
po ogłoszeniu pandemii musiał odna-
leźć się personel medyczny, kobiety ro-
dzące oraz ich rodziny (wstrzymano po-
rody rodzinne i odwiedziny bliskich).

- Był niepokój w momencie ogłosze-
nia pandemii, ale nie mieliśmy żadnych 
problemów z porodami - mówi dr n.
med. Sławomir Olek, ordynator oddzia-
łu ginekologiczno-położniczego. - Nasz 
szpital nie miał przypadków koronawi-
rusa. Mamy obostrzenia epidemiczne i 
stosujemy się do nich. Od początku 
pandemii nie prowadzimy porodów ro-
dzinnych.

Personel oddziału stosuje się do 
obowiązujących rygorów, pracuje w 
reżimie i pacjentki są  zdyscyplinowa-
nie. U żadnej z przyszłych mam nie 
stwierdzono dodatniego wyniku bada-
nia w kierunku choroby Covid-19.

bea

Dokończenie ze str. 1

Dotychczas ZUS umorzył składki 
na Fundusz Ubezpieczeń Społecz-
nych na łączną kwotę ponad 7,5 mld 
zł. Najwyższe kwoty z tytułu zwolnień 
ze składek dotyczą oddziałów ZUS w 
województwach mazowieckim, ślą-
skim i wielkopolskim. W wojewódz-
twie śląskim ze zwolnienia skorzysta-
ło już ponad 205 tys. firm na kwotę 
około 912 mln zł. W oddziale ZUS w 
Częstochowie ze zwolnienia skorzy-
stało już ponad 28 tys. płatników na 
kwotę bliską 125 mln zł.

- Z pełnego zwolnienia ze składek 
mogą skorzystać małe firmy zgłasza-
jące do 9 osób do ubezpieczeń spo-
łecznych. Zwolnienie dotyczy składek 
za przedsiębiorcę i pracujące dla nie-
go osoby - wyjaśnia Beata Kopczyń-
ska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie śląskim.  - Ze zwol-
nienia mogą skorzystać także samo-
zatrudnieni, których przychód co 
prawda przekraczają trzykrotność 
średniego wynagrodzenia, ale ich do-
chody są niższe niż 7 tys. zł. Z kolei fir-
my zgłaszające do ubezpieczeń od 10 
do 49 osób mogą być objęte 50 pro-
centowym umorzeniem kwoty skła-
dek wykazanej w deklaracjach rozli-
czeniowych – dodaje. 
Dzięki temu wsparciu zarówno 
przedsiębiorca, jak i pracujące dla 
niego osoby zachowają prawo do 
świadczeń zdrowotnych i z ubezpie-
czeń społecznych za okres zwolnie-

nia ze składek. 
Wniosek można złożyć papierowo 

lub elektronicznie za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS). - Jeśli będziemy mieli wąt-
pliwości dotyczące wniosku, skontak-
tujemy się z wnioskodawcą za pomo-
cą e-maila lub telefonicznie. Informa-
cję o rozstrzygnięciu prześlemy pocz-
tą lub na PUE ZUS - wyjaśnia Beata 
Kopczyńska. 

ZUS zachęca do składania wnio-
sków elektronicznie. To znacznie 
przyspiesza jego obsługę i ogranicza 
ryzyko popełnienia błędu, jak cho-
ciażby pozostawienie niewypełnio-
nych obowiązkowych danych. Po-
nadto dzięki posiadaniu profilu PUE 
przedsiębiorca ma możliwość spraw-
dzenia status swojego wniosku RDZ 
(o zwolnienie ze składek) na swoim 
profilu PUE. Informacje są zamiesz-
czone w zakładce „Płatnik” w bocz-
nym menu „Dokumenty i Wiadomo-
ści”. Tam znajduje się dodatkowa za-
kładka „Tarcza antykryzysowa  
– wnioski”.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają 
jeszcze profilu na Platformie Usług 
Elektronicznych, w prosty sposób 
mogą go założyć np. przy okazji wizy-
ty w ZUS. Najwygodniej jednak zrobić 
to bez wychodzenia z domu, przez in-
ternet, wykorzystując profil zaufany 
albo bankowość internetową. Obec-
nie na PUE ZUS zarejestrowanych 
jest już ponad 4,1 mln osób. 

RODZINNE RELACJE NA WAKACJE

Lato w mieście.  
Miasto ma pomysł, jak je spędzić

SZPITAL MIEJSKI

240 dzieci 
urodziło się 

w czasie 
pandemii

Dokończenie ze str. 1

- Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że osoby 
zaangażowane w ten proceder przy użyciu nierzetelnych 
faktur dokumentowały wielokrotnie wyższe wydatki zwią-
zane z realizacją projektów, tym samym zawyżając faktycz-
ną ich wartość. To z kolei pozwalało na uzyskanie dofinan-
sowania w kwocie znacząco przekraczającej faktycznie po-
niesione wydatki - informuje Piotr Wróblewski z Prokuratu-
ry Okręgowej w Częstochowie.  

W ten sposób doszło do wyłudzenia dofinansowania ze 
środków unijnych w kwocie co najmniej 10 milionów złotych. 
- Ponadto wystawienie poświadczających nieprawdę faktur 
VAT i wprowadzenie ich do ewidencji podatkowej doprowa-
dziło do uszczuplenia należnego podatku od towarów i usług 
o kwotę nie mniejszą niż 5 milionów złotych – dodaje. 

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratu-
ry Okręgowej w Częstochowie, gdzie usłyszały zarzuty doty-
czące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłu-
dzenia środków pochodzących z dotacji unijnych, uszczu-
pleń podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i 
posłużenia się nimi, a także tzw. „prania pieniędzy”.

W stosunku do 9 osób Sąd Rejonowy w Częstochowie na 
wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie 
na okres 3 miesięcy, przy czym w stosunku do 2 z nich za-
strzegł, że ulegnie ono uchyleniu po wpłaceniu poręczenia 
majątkowego w kwocie po 150 tysięcy złotych. Natomiast wo-
bec jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegaw-
cze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 70 tysięcy 
złotych, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji.

- Realizowane aktualnie czynności procesowe dotyczą jed-
nego z wątków trwającego od 2019 roku śledztwa Prokuratu-
ry Okręgowej w Częstochowie, w trakcie którego dotychczas 
zarzuty przedstawiono 8 innym osobom – podsumowuje 
Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.  

ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA

Wyłudzali dotacje  
od Unii Europejskiej

PRZEDSIĘBIORCO - PAMIĘTAJ! 

Ostatnie dni  
na złożenie wniosku  

o zwolnienie ze składek

ÓSMOKLASIŚCI

Rusza rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych

Dokończenie ze str. 1

W Częstochowie do egzaminu 
ósmoklasisty przystąpiło 1 615 uczennic 
i uczniów. Teraz absolwenci mogą  skła-
dać wnioski o przyjęcie do szkół ponad-
podstawowych. W szkołach prowadzo-
nych przez miasto, przygotowano dla 
nich 1 496 miejsc w liceach ogólnokształ-
cących, 1 620 w technikach i 600 w bran-
żowych szkołach I stopnia.
 Do 10 lipca wnioski należy uzupełnić o 
świadectwo ukończenia szkoły.  

 31 lipca mają zostać ogłoszone wy-
niki egzaminów. Od tego momentu do 
4 sierpnia będzie czas na uzupełnienie 
wniosku o zaświadczenie o wyniku eg-
zaminu ósmoklasisty oraz na zmianę 
przez kandydatów wniosków o przyję-
cie, w tym zamianę szkół, do których 
będą kandydować.

  Do 22 czerwca  można też składać 
wnioski do szkoły ponadpodstawowej 
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, 
oddziału międzynarodowego, oddziału 
przygotowania wojskowego w szkole po-
nadpodstawowej, oddziałów wymagają-
cych od kandydatów szczególnych indy-
widualnych predyspozycji, a także szkół i 
oddziałów prowadzących szkolenie spor-
towe w szkołach ponadpodstawowych.

  Listy kandydatek i kandydatów za-
kwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
zostaną ogłoszone 12 sierpnia.

 Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do któ-
rej uczennica lub uczeń został zakwalifi-
kowany (i chce się w niej uczyć)  należy 
potwierdzić wolę przyjęcia. W tym celu 
trzeba zanieść tam oryginał świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginał zaświadcze-
nia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 
Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie 
zostały złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawo-
wej. W przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe chodzi również o 
zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwskazań zdro-
wotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu oraz odpowiednio orzeczenie le-
karskie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do kierowania pojazdami i orze-
czenie psychologiczne o braku przeciw-
wskazań psychologicznych do kierowa-
nia pojazdem.

  W przypadku  braku możliwości 
przedłożenia takiego zaświadczenia lub 
orzeczenia, rodzic kandydata lub pełno-
letni kandydat informują o tym dyrekto-
ra szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 
r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać 
przyczynę niedotrzymania terminu. 
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie 
składa się dyrektorowi szkoły, do której 
uczeń został przyjęty, nie później niż do 
25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 
r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie 
równoznaczne z rezygnacją z kontunu-
owania nauki w szkole, do której uczeń 
został przyjęty. W przypadku szkoły pro-
wadzącej kształcenie zawodowe – w od-
dziale realizującym kształcenie w zawo-
dzie, do którego został przyjęty.

 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych będą  ogłoszone 19 sierpnia 2020 r.
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MZDIT

Możemy już jeździć  
ulicą Łódzką

OLSZTYN

Ku czci pomordowanym przez 
okupantów

Można już jeździć przebudowanym odcinkiem ul. 
Łódzkiej. - Dzięki wprowadzonym zmianom ruch sa-
mochodowy będzie tu spokojniejszy niż dotychczas 
– twierdzi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT.

W ramach zadania za nieco ponad 3,5 mln zł wybu-
dowano - na odcinku od ul. Poleskiej do ronda 7 Dywi-
zji Piechoty - m.in.: nową infrastrukturę podziemną 
(wraz z sieciami kanalizacyjnymi), konstrukcję i na-
wierzchnię drogi, chodniki, zjazdy, oświetlenie i oznako-
wanie oraz zreorganizowano zieleń. - Dzięki wprowa-
dzonym ograniczeniom, zmianom parametrów drogi i 
wybudowaniu wyniesionych skrzyżowań z ulicami: 
Wawrzynowicza, Elsnera i Małopolską, ruch samocho-
dowy będzie odbywał się w spokojniejszy niż dotąd 
sposób – zaznacza Maciej Hasik. Dla mieszkanek i 
mieszkańców, a zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów 
ma też zapewne znaczenie, że w obrębie nowej ul. 
Łódzkiej utrzymano większość dotychczasowej zieleni, 

którą uzupełniły nowe nasadzenia.
 Dość długi termin realizacji zadania wynikał m.in. z 

konieczności sformatowania wniosku o dofinansowa-
nie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Efektem jest dofinansowane przebudowy kwotą 
ponad 1,5 mln zł.

- Oddana ulica Łódzka podobnie jak trwająca prze-
budowa ulic: Artyleryjskiej i Kościelnej na Stradomiu 
uzyskały wsparcie zewnętrzne - mówi prezydent Krzysz-
tof Matyjaszczyk. - Zdobycie takich środków ma zawsze 
duże znaczenie dla miejskiej kasy, a w trudnych dla sa-
morządu czasach, związanych z niższymi dochodami 
m.in. z powodu epidemii, warunkuje często możliwość 
przeprowadzenia inwestycji. To ważne, żebyśmy - mi-
mo budżetowych kłopotów - zachowali możliwość re-
alizacji zadań w ramach programu „Lepszej Komunika-
cji w Częstochowie”. Jednym z jego głównych celów jest 
przebudowa kolejnych kilometrów dróg gminnych i po-
wiatowych w naszym mieście – podkreśla.

Budowa ulic: Artyleryjskiej i Kościelnej na Stradomiu 
powinna się zakończyć jesienią tego roku. Następną 
drogą powiatową, której przebudowa jest przygotowy-
wana to ul. Korczaka.

Władze samorządowe Częstochowy i jej mieszkańcy 
wystosowali też do Rządu apele o dofinansowanie prze-
budowy ul. Złotej. Kosztowna inwestycja, pomimo speł-
nienia wymogów formalnych i akceptacji wniosku na po-
ziomie wojewódzkim, została przeniesiona na listę rezer-
wową zadań przewidzianych do dofinansowania w ra-
mach kolejnych edycji Funduszu Dróg Samorządowych. 
Przez to przebudowa stanęła pod znakiem zapytania.

 

Na Miejscu Straceń w Olsztynie odbyły się uroczy-
stości ku czci pomordowanym przez okupantów 
niemieckich w latach 1939-1945 oraz z okazji 75 
rocznicy moskiewskiego „Procesu Szesnastu”.

W uroczystościach uczestniczyli w nich m.in. 
przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych 
Częstochowy i Olsztyna. Rozpoczęły się one od mszy 
św. w intencji pomordowanych w latach 1939-1945. 
Później odczytano Apel Pamięci i złożono kwiaty 
przed odnowionymi niedawno płaskorzeźbami au-
torstwa Władysława Łydżby.

W 18 zbiorowych mogiłach spoczywa blisko 2 tys. 
zamordowanych Polaków, ofiar hitlerowskiej zbrodni. 
Pierwszej egzekucji dokonano w tym miejscu pod ko-
niec 1940 roku. Kolejne przeprowadzano aż do 1944 
roku. Wszystkie zwłoki grzebano, a mogiły równano z 
ziemią i maskowano. Po wojnie dokonano ekshumacji 
zwłok. Przy największej mogile postawiono dębowy 
krzyż. Cmentarz i pomnik powstał w latach 60, płasko-
rzeźby przedstawiające scenę pożegnania ludzi idą-
cych na śmierć autorstwa Władysława Łydżby, usta-
wiono tam w latach 80. XX wieku.

 W sosnowym lesie leżą szczątki więźniów z Często-
chowy, Radomska, a także mieszkańców okolicznych 

wiosek pacyfikowanych przez Niemców.
 Ta, jak i inne egzekucje z tego okresu, zbrodnia w 

olsztyńskim lesie wiązała się m.in. z wcielanymi przez 
Niemców planami eksterminacji polskiej inteligencji. 
Wśród ofiar znaleźli się przedstawiciele miejscowych 
elit, a także osoby podejrzane o konspirację. Wszyscy  
byli ofiarami niemieckiej akcji „AB”, która swymi aresz-
towaniami objęła urzędników, polityków, księży kato-
lickich, nauczycieli, przedstawicieli wolnych zawodów, 
a nawet rzemieślników, studentów i uczniów.

 18 czerwca natomiast przypadła 75. rocznica tzw. 
„Procesu Szesnastu”, który odbył się w Moskwie. Był 
to proces przywódców polskiego państwa podziem-
nego, toczący się przed Kolegium Wojskowego Sądu 
Najwyższego ZSRR. Oskarżono ich o działania przeciw-
ko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz 
współpracę z Niemcami. Był to pokazowy proces poli-
tyczny. Postępowanie sowieckich władz było jawnym 
pogwałceniem powszechnie uznanych norm prawa 
międzynarodowego. Zgodnie z nimi władze państwa 
nie mogą być sądzone przez sądy innych państw.

 Uroczystości w Olsztynie odbywają się każdego ro-
ku w rocznicę rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej w 
czerwcu 1940 r. w Częstochowie, a jednocześnie w ko-
lejną rocznicę ,,Procesu szesnastu” w Moskwie.

 

ZREALIZOWANE DO 2 PAŹDZIERNIKA

Na ulicy Odlewników 
będzie oświetlenie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Pieniądze dla 
szpitali

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na  budowę oświe-
tlenia wraz z przebudową kanalizacji technicznej na ulicy Odlewników. 
Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 2 października.

Prace obejmą odcinek od ul. Legionów do Wielkopiecowej i będą doty-
czyły m.in. budowy linii kablowej, aluminiowych słupów oświetlenia ulicz-
nego oraz montażu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED. 
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zobowiązany bę-
dzie także do budowy kanalizacji technicznej, kompletnych studni kablo-
wych prefabrykowanych oraz wymiany istniejących pokryw na ramy i po-
krywy typu ciężkiego.

Oferty w przetargu można składać do 2 lipca, do godz. 10.30. Inwestycja 
powinna zostać zrealizowana do 2 października.

Województwo Śląskie urucho-
m i ł o  p r o c e d u r ę 
solidarnościowego programu 
wsparcia powiatów i miast na 
prawach powiatu w zakresie 
ochrony zdrowia. Pieniądze mają 
trafić do placówek medycznych 
na walkę z koronawirusem.

Zgodnie z zasadami, przyjętymi 
przez Zarząd Województwa Ślą-
skiego, o środki finansowe na wal-
kę z COVID-19 mogła ubiegać się 
jednostka samorządu terytorial-
nego, jako podmiot tworzący lub 
większościowy udziałowiec/akcjo-
nariusz dla szpitali z terenu woje-
wództwa śląskiego.

Maksymalna kwota pomocy fi-
nansowej to 800 tys. zł, przy czym 
wkład własny wnioskodawcy musi 
wynieść min. 20 proc. wartości re-
alizowanych zadań. - To istotne 
wsparcie dla szpitali w regionie - 
podkreśla marszałek Jakub Cheł-
stowski. - Szpitale Powiatowe pełnią 
ważną rolę w systemie ochrony 
zdrowia, a w przypadku działań 
związanych z epidemią koronawi-
rusa, stanowią często pierwszą linię 
zabezpieczenia pacjentów. Śląskie 

zarządza największą w Polsce siecią 
ponad trzydziestu szpitali, wspiera-
my też placówki, dla których orga-
nem prowadzącym są samorządy, 
czego przykładem jest Szpital Śląski 
w Cieszynie, który otrzymał 6 mln zł 
na utworzenie kompleksu leczenia 
chorób zakaźnych i chorób płuc  
– tłumaczył

W ramach programu sfinansowa-
ne zostaną zadania inwestycyjne 
związane z przeciwdziałaniem roz-
przestrzenianiu się, zapobieganiem i 
zwalczaniem COVID-19, w tym m.in.

 ■ zakup aparatury i sprzętu me-
dycznego (m.in. respiratory, kar-
diomonitory, defibrylatory, 
aparaty USG, aparaty RTG, 
pompy infuzyjne, ssaki, komory 
laminarne, zamrażarki, aparaty 
ECMO, sterylizatory, myjki auto-
matyczne, sprzęt do diagnostyki 
związanej z wirusami, drobny 
sprzęt medyczny itp.,

 ■ zakup wyposażenia oddziałów 
szpitalnych (m.in. łóżka szpitalne, 
łóżka intensywnego nadzoru),

 ■ zakup ambulansów,
 ■ drobne prace modernizacyjne, 
mające charakter majątkowy, 
niezbędne w celu dostosowania 
obiektu szpitala do walki z koro-
nawirusem.

Jakież to szczęście...

Jakież to szczęście być kochaną,
Śnić o miłości, czekać na Ciebie
Rankiem się budzić, razem ze słońcem
Nocą podziwiać gwiazdy na niebie

Jakże się cieszę, że ja mam Ciebie
Choć oddalony- nie jest nam źle.
Bo kiedy w drzwiach Ciebie ujrzę
Ja- znów mam Ciebie - a ty masz mnie

Wiem, nasza miłość nagle zrodzona
Umie pocieszyć dusze stroskane
Szczęśliwi Ci są, którzy kochają
bo... dłużej bije serce kochane...

Wanda Sowińska
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Do 8 lipca

Nabór kandydatów  
na rachmistrzów

Gminny Komisarz Spisowy 
ogłasza nabór kandydatów na 
rachmistrzów terenowych   w 
powszechnym spisie rolnym w 
2020 r. Oferty można składać 
do 8 lipca.

Powszechny spis rolny odbędzie 
się w dniach od 1 września 2020 r. 
do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza 
terenowego winien spełnić 

następujące warunki:   

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Miasta 

Częstochowy,
3) posiadać co najmniej średnie wy-

kształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim 

w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawo-

mocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.
Informacje ważne dla osób skła-

dających oferty:

1) kandydat na rachmistrza zobo-
wiązany jest odbyć szkolenie, za-
kończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje 
czynności w ramach prac spiso-
wych, za które otrzymuje wyna-
grodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 
pkt. 2 ustawy o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   
do 8 lipca.

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenia swojej kandyda-

tury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email (zgłoszenie kan-

dydata w załączeniu).
2) Oświadczenie o spełnianiu 

wymogu niekaralności, skła-
dane pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszy-
wych oświadczeń (oświadczenie 
w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy 
złożyć w kancelarii urzędu lub prze-
słać na adres: Urząd Miasta Często-
chowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Czę-
stochowa   z dopiskiem:  ,,Nabór na 
rachmistrza terenowego – Powszech-
ny spis rolny 2020 r.” (decyduje data 
faktycznego wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną po 
wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.
W załącznikach:
1.  Zgłoszenie kandydata
2.  Oświadczenie o niekaralności

poniżej także klauzula infor-
macyjna RODO - dotycząca prze-
twarzania danych w związku z nabo-
rem kandydatów na rachmistrzów 
oraz plakaty promujące nabór

 
Wszelkie szczegóły dotyczące 

spisu rolnego dostępne są na stro-
nie https://spisrolny.gov.pl/ oraz 
pod numerem telefonu:

 34 3707 414

Oferty można składać do 23 czerwca

Miejskie lokale 
czekają na 
najemców

Miasto ogłosiło przetarg nie-
ograniczony na wynajem  
w sumie 43 lokali użytkowych  
i 4 garaży. Oferty można 
składać do 23 czerwca.

Do wynajęcia w drodze nie-
ograniczonego przetargu pisem-
nego są lokale i garaże w różnych 
dzielnicach miasta. Są wśród nich 
nieruchomości przy ul. Bienia, No-
wowiejskiego, Korczaka, Waszyng-
tona, Gaczkowskiego, Szymanow-
skiego, Przerwy-Tetmajera, Pił-
sudskiego, Kopernika, Ogrodowej, 
Bardowskiego, Rapackiego, Ślą-
skiej, Warszawskiej, Żareckiej, Au-
gustyna, Wodzickiego, przy Sta-
rym Rynku, a także przy alejach 
NMP, Niepodległości, Pokoju oraz 
Wolności. 

 Stawka czynszu za 1 m kw jest 
uzależniona od lokalizacji, po-

wierzchni czy atrakcyjności po-
mieszczenia. W przypadku lokali 
użytkowych waha się od 6 do 30 
zł, natomiast jeśli chodzi o garaże 
jest to kwota od 6 do 10 zł. 

 

Przetarg będzie rozstrzygnięty 
23 czerwca, w Urzędzie Miasta, 
przy ul. Śląskiej 11/13 (w sali se-
syjnej). Pełny wykaz lokali oraz 

szczegóły przetargu można 
znaleźć na tablicy ogłoszeń w 

Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Częstochowy.

 

Bliższych informacji o lokalach, jak 
również warunkach przetargu i 

najmu udziela ZGM TBS Sp. z o. o. 
oraz Biuro Gospodarki Lokalowej i 
Usług Komunalnych Urzędu Miasta 

pok. 319 tel. 34 370-75-19, adres 
e-mail; bglk@czestochowa.um.gov.pl 

OTWARCIE GRANIC

Gdzie pojedziemy bez kwarantanny?
Od kilku dni możemy swobodnie podróżować po wielu krajach Unii Europejskiej. Nadal są jednak państwa, które nakazują przestrzeganie obowią-
zujących procedur związanych w koronawirusem, w tym konieczności odbycia 14‑dniowej kwarantanny. 

Z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych opublikowanych we wtorek 16 czerwca wynika, że w większości krajów Unii Europejskiej granice są już otwarte i nie ma 
obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny. Nadal istnieją jednak państwa, które są częściowo lub całkowicie zamknięte dla przyjezdnych. Które się do nich zalicza-
ją? Odpowiedź znajdziecie na poniższej mapie. - W związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju pandemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ry-
zyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, apelujemy o unikanie podróży zagranicznych, które nie są koniecz-
ne – podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Najbardziej aktualne informacje związane z ograniczeniami w podróżowaniu znajdziemy na stronach placówek dyplo-
matycznych oraz resortu spraw zagranicznych. 

https://spisrolny.gov.pl/
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Rędziny

Wkrótce dotrą 
kolejne komputery

Nabór do 30 września.

Koła gospodyń 
wiejskich mogą już 

składać wnioski  
o pomoc!

Urząd Gminy Rędziny podpisał 
umowę w  sprawie przekazania 
środków finansów z budżetu pań-
stwa na  zakup laptopów 
z  oprogramowaniem dla szkół. 
Chodzi o  kontynuację programu 
„Zdalna szkoła” pod  nazwą 
„Zdalna szkoła plus”.

Oba programy to  efekt współ-
pracy Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Ministerstwa Cyfryzacji, bę-
dącej odpowiedzią na  sygnały 
ze strony samorządowców, nauczy-
cieli i rodziców, że do realizacji zdal-
nego nauczania brakuje sprzętu 
komputerowego.

W  ramach „Zdalnej szkoły” gmi-

na Rędziny mogła starać się 
o 60 tys. zł, które otrzymała. W efek-
cie w  czerwcu do  każdej z  pięciu 
gminnych placówek oświatowych 
trafiło po 5 laptopów z oprogramo-
waniem i  myszkami (w  sumie 
20 kompletów).

Kilka tygodni temu urząd gminy 
wystąpił o  kolejną dotację na  ten 
cel, tym razem w ramach kontynu-
acji programu – „Zdalna szkoła 
plus”. Umowa dotycząca przekaza-
nia środków finansowych została 
już podpisana. Tym razem to 55 tys. 
zł, za  które zakupionych zostanie 
19  laptopów z  oprogramowaniem 
i  myszkami. Urząd jest aktualnie 
w  trakcie rozstrzygania konkursu 
na dostawę sprzętu.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą 
składać wnioski o dotację na swoją 
działalność. Aby ją otrzymać, koło 
musi podlegać rejestracji w  Kra-
jowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich. Nabór wniosków po-
trwa do 30 września..

Po raz trzeci z rzędu koła gospo-
dyń wiejskich mogą ubiegać się 
o spore pieniądze na dofinansowa-
nie swojej działalności. Wnioski 
można składać do ARiMR.

Wysokość otrzymanej pomo-
cy  uzależniono od liczby człon-
ków  ustalonych na  dzień złożenia 
wniosku. Z tego względu, wysokość 
otrzymanego wsparcia przedstawia 
się w następujący sposób:

 ■ 3000 zł – otrzyma koło liczące 
nie więcej niż 30 członków

 ■ 4000 zł – jeżeli koło posiada od 
31 do 75 członków

 ■ 5000 zł – w  przypadku gdy koło 
liczy ponad 75 członków

KGW otrzymają powyższą dota-
cję, jeżeli zobowiążą się do:

 ■ wykorzystania przyznanej po-
mocy do dnia 31 grudnia br.

 ■ rozliczenia otrzymanego wsparcia 
poprzez przedłożenie sprawoz-
dania o  wydatkowaniu pomocy 
w  terminie do  dnia 31 stycznia 
2021 roku

 ■ zwrócenia pomocy, w  przy-
padku jej niewykorzystania, 
wykorzystania niezgodnie 
z  przeznaczeniem, bądź po-
brania w  nadmiernej wyso-
kości

 ■ przechowywania, a  także udo-
stępnienia na  żądanie doku-
mentów księgowych i  innych 
dokumentów

Pomoc jest przyznawana jeżeli 
koło gospodyń wiejskich zobo-
wiąże się do:
1. wykorzystania przyznanej pomo-

cy na  realizację zadań, w całości 
do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. rozliczenia przyznanej pomocy 
poprzez przedłożenie sprawoz-

dania o  wydatkowaniu pomocy 
w  terminie do  dnia 31 stycznia 
2021 roku,

3. zwrotu pomocy w przypadku jej 
niewykorzystania, wykorzysta-
nia niezgodnie z  przeznacze-
niem lub pobrania w  nadmier-
nej wysokości,

4. przechowywania, a  w przypad-
kach wymagających wyjaśnienia - 
udostępniania na żądanie doku-
mentów księgowych i innych do-
kumentów potwierdzających 
prawidłowe wydatkowanie po-
mocy w terminie do końca roku 
kalendarzowego następującego 
po roku, w  którym koło gospo-
dyń wiejskich rozliczyło pomoc za 
dany rok.
Cele, na  jakie koła gospodyń 

wiejskich mogą przeznaczyć przy-
znaną pomoc finansową, określa 
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2018 r. o kołach gospodyń wiej-
skich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 
932), zgodnie z którym KGW może 
wydatkować pomoc na  realizację 
celów związanych z :
1. działalnością społeczno-wycho-

wawczą i  oświatowo-kulturalną 
w środowiskach wiejskich;

2. działalnością na  rzecz wszech-
stronnego rozwoju obszarów 
wiejskich;

3. rozwojem przedsiębiorczości ko-
biet;

4. inicjowaniem działań na  rzecz 
poprawy warunków życia i pracy 
kobiet na wsi;

5. upowszechnianiem i  rozwija-
niem form współdziałania, go-
spodarowania i racjonalnych me-
tod prowadzenia gospodarstw 
domowych;

6. reprezentacją interesów środo-
wiska kobiet wiejskich wobec or-
ganów administracji publicznej;

7. rozwojem kultury ludowej, w tym 
w  szczególności kultury lokalnej 
i regionalnej.
Wniosek można pobrać na stro-

nie ARiMR w  zakładce  Dokumenty 
niezbędne do przyznania pomocy.

Blachownia

Warsztaty dla nauczycieli

Laureaci konkursu

Sukcesy uczniów z Kusiąt

25 pedagogów z Blachowni 
wzięło udział w praktycznych 
warsztatach pt. „Nowoczesne me-
tody nauczania – wykorzystanie 
narzędzi TIK w edukacji”. 

W programie szkolenia znalazły 
się m.in.: przegląd dedykowanych 
aplikacji i narzędzi internetowych 
związanych z nowoczesną edukacją 
oraz wybranych narzędzi do na-
uczania na odległość, rozwiązania 
TIK na wybranych przedmiotach i 
poziomach edukacyjnych, tworze-
nie i udostępnianie materiałów 
edukacyjnych, tworzenie quizów, 
testów i ankiet on-line. Pedagodzy 
zapoznawali się z nowymi trendami 
w edukacji - rozszerzoną i wirtualną 
rzeczywistością, wykorzystywaniem 
tablic interaktywnych i urządzeń 
mobilnych oraz korzystaniem w ce-
lu przygotowania lekcji z banków 
zdjęć i materiałów interaktywnych. 
Spotkanie było okazją do wymiany 
pierwszych doświadczeń w zdalnej 
edukacji.

Na tym jednak nie koniec – w 
Blachowni zorganizowano również 
szkolenie poświęcone wsparciu 
uczniów w edukacji. Podczas spo-
tkaniu pt.  „Jak pomóc uczniowi w 
skutecznym uczeniu się”  dyskuto-

wano o roli i znaczeniu poziomu 
motywacji w skutecznym i efektyw-
nym nauczaniu/uczeniu się, moty-
watorach i demotywatorach w ży-
ciu nauczyciela i ucznia oraz głów-
nych przeszkodach w osiąganiu wy-
sokiej skuteczności i efektywności 

w nauce. Warsztaty metodyczne, w 
których udział wzięło 25 nauczycie-
li, poruszały również kwestię oce-
niania kształtującego w praktyce, 
czy też metod sprzyjających sku-
teczności i efektywności nauczania/
uczenia się.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Kusiętach tradycyjnie brali udział 
w Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych organizowa-
nych przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty. Dzięki temu placówka 
może poszczycić się kolejnymi 
laureatami. 

Konkursy rozpoczęły się jesienią 
2019 r. Do etapu szkolnego przy-
stąpiło 20 uczniów i uczennic:

 ● języka polskiego - 3, 
 ● języka angielskiego - 2,
 ● historii - 4,
 ● matematyka - 4,
 ● geografii - 7.

Zakres wiadomości niezbędnych 
do rozwiązania zadań i odpowiedzi 
na stawiane pytania wymagał od 
uczestników opanowania dużego 
zakresu wiedzy na poziomie roz-
szerzonym. Wiedzę taką można 

uzyskać poprzez udział w dodat-
kowych zajęciach, które prowa-
dzili nauczyciele danego przed-
miotu, jak i własny wkład pracy 
oraz samodzielne pozyskiwanie 
wiadomości.

Do etapu rejonowego zakwalifi-
kowało się 5 uczniów /uczennic z:

 ● języka polskiego - 1 ,
 ● języka angielskiego - 1,
 ● matematyki - 1,
 ● geografii - 2.    

Etapy rejonowe odbywały się w 
wyznaczonych szkołach w Często-
chowie zgodnie z regulaminem 
Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych, a prace były ocenia-
ne przez zewnętrzne komisje. Po-
ziom pytań i zadań egzaminacyj-
nych wymagał bardzo zaawanso-
wanej wiedzy z poszczególnych 
przedmiotów.

Do etapu wojewódzkiego zakwa-
lifikowało się trzech naszych 
uczniów:

 ● z języka angielskiego - Samuel 
Dyński,

 ● z geografii   - Mateusz Czaj-
kowski i Wojciech Flekiewicz.

Etapy wojewódzkie odbyły się 
podobnie jak etapy rejonowe w wy-
znaczonych szkołach.

Uczniowie na etapie wojewódz-
kim wykazali się ogromną wiedzą i 
uzyskali tytuły laureatów konkursu.

Laureatami Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych w 
roku szkolnym 2019/2020 ze 
Szkoły Podstawowej w Kusiętach 
zostali uczniowie kl. VIII:

 ● z języka angielskiego - Samuel 
Dyński,

 ● z geografii - Mateusz Czaj-
kowski i Wojciech Flekiewicz.
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Okradli sklep. Nie wiedzieli, 
że w środku byli policjanci

Wiadomo, kto stoi za 
zbrodnią sprzed 17 lat...

Policjanci z  ogniwa patrolowo-interwen-
cyjnego tarnogórskiej komendy oraz 
z Komisariatu Policji w Zbrosławicach, za-
trzymali na gorącym uczynku trzech 
mężczyzn podejrzanych o  kradzież. 
Sprawcy w  wieku 34 i  24 lat uciekali ze 
sklepu z  koszykiem wypełnionym to-
warem. Nie wiedzieli, że w  tym samym 
czasie w sklepie był...policyjny patrol.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyj-
nego tarnogórskiej komendy, udali się na in-
terwencje do jednego ze sklepów znajdują-
cych się przy ulicy Bytomskiej w Tarnowskich 
Górach. Dotyczyła ona kradzieży sklepowej, 
a sprawca został ujęty przez ochronę sklepu. 
Złodziej ukradł artykuły spożywcze warte po-
nad 100 złotych, za co policjanci nałożyli na 
niego 500 złotych mandatu, a odzyskany to-
war, wrócił na sklepowe półki.

Kiedy policjanci kończyli wykonywać czyn-
ności, jedna z kasjerek poinformowała ich, że 
przed chwilą ze sklepu wyszedł mężczyzna 
i nie zapłacił za towar. Zabrał ze sobą koszyk 
po brzegi wypełniony artykułami wartymi bli-
sko 700 złotych. Jak zauważyła ekspedientka, 
sprawca uciekł w stronę pobliskich ogródków 
działkowych. Mundurowi bez chwili zwłoki 
rzucili się w  pościg za złodziejem. Podczas 
sprawdzania terenu ogródków działkowych, 

na jednej z alejek, policjanci zauważyli trzech 
mężczyzn, którzy dzielili się łupem. Na ich wi-
dok, dwóch z mężczyzn rzuciło się do uciecz-
ki. Trzeci, sparaliżowany strachem, nie 
zdołał uciekać i został zatrzymany ze skra-
dzionym towarem. Policjanci natychmiast 
skontaktowali się z  dyżurnym jednostki 
i przekazali mu, w którym kierunku uciekli 
dwaj mężczyźni. Ten, w akcję włączył pozo-
stałe policyjne patrole.

Kilkanaście minut później, w ręce mundu-
rowych wpadł drugi ze sprawców. Mężczyzna 
szedł nerwowo ulicą Bytomską w  Tarnow-
skich Górach, kiedy drogę zajechali mu poli-
cjanci ze Zbrosławic. W  trakcie zatrzymania 
policjanci próbowali ustalić, co stało się z trze-
cim złodziejem, kiedy na parking pobliskiego 
szpitala podjechała taksówka. Jeden z  poli-
cjantów zauważył, że w  środku samochodu 
siedzi młody mężczyzna, a jego rysopis odpo-
wiada trzeciemu sprawcy. Kiedy taksówkarz 
zatrzymał pojazd, stróże prawa zatrzymali pa-
sażera, który po drodze chciał zabrać kolegę. 
Mężczyzna miał ze sobą plecak, w którym jak 
się okazało, był towar skradziony z innego tar-
nogórskiego sklepu. Policjanci odzyskali całe 
skradzione mienie i przekazali właścicielom.

Zatrzymani to mieszkańcy Katowic w wie-
ku 34 i 24 lat. Po nocy spędzonej w policyjnej 
celi dzisiaj usłyszeli zarzuty kradzieży, za co 
grozi im do 5 lat więzienia.

Zaangażowanie i determinacja tyskich po-
licjantów doprowadziła do ustalenia 
i  zatrzymania mężczyzny, podejrzanego 
o  zabójstwo sprzed 17 lat. Decyzją sądu 
47-latek został już tymczasowo areszto-
wany. Za popełnioną zbrodnię grozi mu 
kara dożywotniego więzienia.

Do zabójstwa doszło 20 września 2003 r. 
w Tychach na ul. Darwina. Nieznany wówczas 
sprawca zabił ze szczególnym okrucień-
stwem 67-letniego tyszanina, a  następnie, 
w celu zatarcia śladów, podpalił mieszkanie.

Wykonane czynności, w  tym wykorzysta-
nie najnowszych technik śledczych, pozwoliło 
na zebranie nowych dowodów, na podstawie 
których, decyzją prokuratora prowadzącego 
śledztwo, tyscy policjanci zatrzymali 47-let-
niego mężczyznę. Zebrane w tej sprawie do-
wody pozwoliły Prokuraturze Rejonowej 
w Tychach na przedstawienie mieszkańcowi 
Tychów zarzutu zabójstwa. Sąd przychylił się 
również do wniosku śledczych i tymczasowo 
aresztował tyszanina na trzy miesiące. Za za-
bójstwo kodeks karny przewiduje karę doży-
wotniego więzienia.

Wyłudzali pieniądze  
od firm z całego świata

Pobił przez... srebrną 
obrączkę

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn wcho-
dzących w  skład międzynarodowej grupy 
przestępczej. Wyłudzała ona pieniądze od 
firm z całego świata, które następnie przeka-
zywała na kolejne rachunki bankowe, aby 
utrudnić stwierdzenie ich przestępczego po-
chodzenia. Stróże prawa odnaleźli ponad 
1,5 mln złotych w  gotówce pochodzące 
z przestępczego procederu.

Na przełomie marca i kwietnia tego roku 
śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy 
przestępczej wyłudzającej pieniądze od kra-
jowych i  zagranicznych podmiotów gospo-
darczych wszczęła Prokuratura Okręgowa 
w Katowicach. Sprawą od razu zajęli się poli-
cjanci z  Wydziału do walki z  Cyberprzestęp-
czością katowickiej komendy wojewódzkiej. 
Szybko nadeszły efekty ich wytężonej pracy. 
Śląscy policjanci wspólnie z  mundurowymi 
z Wydziału Operacyjnego Biura do walki z Cy-
berprzestępczością Komendy Głównej Policji 
zatrzymali na terenie Warszawy trzech męż-
czyzn podejrzanych o  udział w  międzynaro-
dowej grupie przestępczej.

Jak ustalili śledczy, zatrzymani mężczyźni 
w różnych miastach na terenie całego kraju 
brali udział w  działalności zorganizowanej 
grupy przestępczej. Przestępczy proceder 
polegał na wyłudzaniu środków pienięż-
nych od krajowych i zagranicznych podmio-
tów gospodarczych. Członkowie tej grupy 
przestępczej wykorzystując utracone lub 
przerobione dokumenty zakładali rachunki 

bankowe, na które przesyłane były pocho-
dzące z oszustw pieniądze.

Zatrzymani przez policjantów mężczyźni to 
obywatele Kamerunu w wieku 47, 31 i 30 lat. 
47-latek posiada również obywatelstwo pol-
skie i został zatrzymany na gorącym uczynku 
– bezpośrednio po wyjściu z placówki banko-
wej, w  której założył konto, posługując się 
skradzionym dokumentem tożsamości. Poli-
cjanci dokonali także przeszukań mieszkań 
i  magazynów wynajmowanych przez męż-
czyzn. Tym sposobem odnaleźli gotówkę po-
chodzącą z przestępczego procederu. Zabez-
pieczyli aż ok. 1,5 mln złotych i 12 tys. euro. 
W trakcie przeszukań stróże prawa zabezpie-
czyli także fałszywe paszporty, karty banko-
matowe, telefony komórkowe, karty SIM, lap-
topy i tablety. Dodatkowo w tej sprawie Pro-
kuratura zablokowała środki na rachunkach 
bankowych w  wysokości 1  713.208 zło-
tych, 545.439 Euro i prawie 40 tys. dolarów.

Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjne-
go aresztu, skąd zostali doprowadzeni do 
Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Wszy-
scy zatrzymani usłyszeli prokuratorskie za-
rzuty udziału w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, prania brudnych pieniędzy i posłu-
giwania się cudzymi dokumentami tożsamo-
ści, przy czym z  przestępczej działalności 
uczyniono sobie stałe źródło dochodu. Naj-
bliższe 3 miesiące spędzą w  areszcie. Grozi 
im do 15 lat więzienia.

Postępowanie jest w  toku, a  policjanci 
i  prokuratura nie wykluczają dalszych za-
trzymań.

Najbliższe 3 miesiące spędzi w  areszcie 
43-letni bytomianin. Mężczyzna brutalnie 
pobił 49-letniego mieszkańca Rudy Ślą-
skiej, a  następnie go okradł. Na widok 
radiowozu napastnik zaczął uciekać. Po-
ścig za agresorem zakończył się po 
kilkunastu minutach jego zatrzymaniem 
przez policjanta z drogówki. Sprawca roz-
boju odpowie przed sądem. To nie pierwsza 
tego typu sprawa w jego życiorysie.

Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego 
świętochłowickiej policji jadąc ulicą Katowic-
ką, zauważyli leżącego na chodniku mężczy-
znę, nad którym stał pochylony inny mężczy-
zna. Zaniepokojeni widokiem stróże prawa 
natychmiast zawrócili, aby sprawdzić sytu-
ację. Wtedy stojący mężczyzna zaczął ucie-
kać. Policjanci rozdzieli się. Pierwszy mundu-
rowy podbiegł do pokrzywdzonego, aby 
udzielić mu pomocy, a drugi ruszył w pościg 
za uciekinierem. Jednocześnie drogą radiową 
przekazał oficerowi dyżurnemu informację 
o pościgu wraz z rysopisem agresora. W po-
ścig włączyli się także świętochłowiccy krymi-
nalni. Mężczyzna uciekał okolicą torowiska 

oraz terenów zielonych. Policjanci nie dali 
jednak za wygraną. Po kilku minutach jeden 
z policjantów drogówki, po pościgu pieszym 
zatrzymał oprawcę przy nasypie kolejowym.

Napastnikiem okazał się 43-letni bytomia-
nin. Jak ustalili policjanci, którzy pracowali 
przy tej sprawie, mężczyzna pobił 49-letniego 
rudzianina, a następnie ściągnął z jego palca 
obrączkę i ją ukradł. Z zeznań świadków wy-
nika, że agresor uderzał pokrzywdzonego 
pięścią w głowę i kopał go po ciele. Całe zda-
rzenie zarejestrowały również kamery moni-
toringu miejskiego. Zatrzymany został prze-
wieziony do świętochłowickiej komendy. Ba-
danie trzeźwości wykazało w jego organizmie 
ponad 2,5 promila alkoholu. Po nocy spędzo-
nej w policyjnym areszcie usłyszał zarzut roz-
boju, za co grozi 12 lat więzienia. Jak się oka-
zało, kartoteka karna oprawcy jest obszerna, 
a  mężczyzna dział w  warunkach recydywy. 
Dlatego jego kara może być surowsza. Na 
wniosek śledczych i prokuratora, chorzowski 
sąd zastosował wobec mieszkańca Bytomia 
środek zapobiegawczy w  postaci tymczaso-
wego aresztu na okres 3 miesięcy.
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Wybrane samochody na dzień 19 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

TOYOTA AURIS  
1.33 benzyna  
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis, F-VAT

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 Diesel 2017,  
automat, krajowy, I-wł., 
serwisowany

137.900 zł

RENAULT CLIO  
- 3 szt.

1.2 E+LPG,  rok prod. 
2017, kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

33.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, 
serwisowany, I-wł. 
F-VAT

168.900 zł

TOYOTA YARIS 
1,5 benzyna,  
rok prod. 2017  
kraj., I – wł., serwis,  
F-VAT

41.700 zł

VOLVO XC60 2.0 D, 
rok prod. 2016,  
nawigacja, serwisowany, 
F-VAT, 
I-wł.

79.900 zł

VW PASSAT 1,8 benzyna,  
rok prod. 2016  
nawigacja, I-wł., 
serwisowany 

59.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 zł

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  28.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł.  37.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  37.900 zł

n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.  39.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł
n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

n PEUGEOT 301 1.6 benzyna, 2018, kraj., I-wł.,serwis.  35.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

n VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  58.900 zł

n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT  33.900 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  27.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008-2009 16.800 -19.900zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

n FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016, kraj.   29.900 zł

n VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2014, kraj.   49.900 zł

n CITROEN C3 1.1 benzyna, rok prod. 2004 5.700 zł

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat, 
nawigacja, kraj., I-wł. 79.900 zł

n PEUGEOT 301 1.6 benz., rok prod. 2008, kraj., I-wł. 
serwisowany, F-VAT 35.900 zł

n SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis 
kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017 36.500 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

n SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006  12.900 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł
n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł

 49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900
- 21.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, kraj.

15.900 złn MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008

19.900 złn DACIA SANDERO 1.0 benzyna., rok prod. 2017, 
kraj., serwisowany, I-wł.

2.700 złn FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 22.900 złn CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

 15.900 złn OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 19.900 złn TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
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SPRZEDAM
 n ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 2007r. stan 
bardzo dobry, full opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 n Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic Salon PL 
2016,  89 744 km, 1 395 cm3, benzyna 
 - 81 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   2001, 185 000km, 
1390 cm3, benzyna - 8500 PLN,  
tel. 501 847 709

 n Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 rok, auto-
mat, stan bdb, bezwypadkowy, 25 900 do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 cm3,  
diesel - 57 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S Tro-
nic Salon PL 2017 , 48 521 km , 1 498 cm3,  
benzyna - 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 KM S Tronic 
Salon PL 2016, 60 869 km, 1 984 cm3, benzy-
na - 99 900 PLN

 n Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 2016, 66 
200 km, 1984 cm3, benzyna - 89 900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,59 683 km, 1 968 cm3, 
diesel - 112 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tronic 
Salon PL 2016 ,53 269 km, 1 968 cm3, diesel - 
149 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,87 935 km, 1 798 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN - tel. 601 383 710

 n BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, pełne wypo-
sażenie, cena 38.800 PLN, tel. 603 448 548

 n Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 110KM, SX 
Pack, 2010, 120 105 km,  1560 cm3,  diesel -  
19 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, benzyna, au-
tomat, radio z CD, 13 999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 n CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ LPG, 2005r., 
sedan czarny, 5-d, tel. 721 049 100

 n CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E srebrny, DTK, 
CZ, cena 5 800 PLN, tel. 512744858

 n Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 146tyś.km 
sprowadzony , opłacony , KLIMATYZACJA, 
WEBASTO 5400 zł, tel. 600 208 039

 n CHRYSLER VOYAGER 1999 r, 2,5 turbo diesel, 
7 osobowy, opłaty na rok, stan bdb., - cena 
1990 PLN. Tel. 503 002 462

 n Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, serwiso-
wany, stan bdb, 28 900 zł do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 n Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 tyś. km 
Niebieski Metalik , Klimatyzacja , sprowa-
dzony opłacony 10 900 zł, tel. 600 208 039

 n DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5- cio 
drzwiowy, - cena 1400 PLN.  Tel. 503 002 462

 n Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 KM 6 G Sa-
lon PL 2010, 150 817 km, 1 368 cm3, benzyna - 
18 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

 n Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 8v 3drzwi 
sprowadzony , opłacony, Klimatyzacja 
4900 zł, tel. 600 208 039

 n Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 KM  
PowerShift 7 osobowy, Salon PL 2018,   
36 931 km, 1 997 cm3, diesel  
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710

 n FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, pełne wy-
posażenie, srebrny, - cena 15900 PLN. Tel. 
503 002 462

 n FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 - cio drzwio-
wy, kraj, - cena 5900 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Honda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, Sport, 2005, 
187 200 km,  1590 cm3, benzyna - 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 185 KM AU-
TOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n KIA K - 2700 1999 r, wywrotka do poprawek, 
- cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Lexus NX , rok prod. 2015, hybryda, automat, 
SUV, bezwypadkowy, I właściciel, 114 999 zł, 
Tel. 602 739 463

 n Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 134500 
km, 1800 cm3, benzyna - cena 10900 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy srebrny 
metalik , sprowadzony opłacony 168tyś.km 
14 300 zł, tel. 600 208 039

 n Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 109 KM 6 G 
2013 Rok 2013 ,107 183 km, 1 796 cm3,  
diesel - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, Nismo 
,4x4, 2013, 55 150 km, 1618 cm3, benzyna  
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 KM auto-
mat, 2016, 70 348 km ,1 399 cm3, benzyna - 
42 900 PLN - tel. 601 383 710

 n OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E, 4 - ro drzwiowy, 
kraj, - cena 1590 PLN. Tel. 503 002 462

 n Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 400 cm3, 
benzyna - cena - 1450 zł - tel. 533 210 534

 n Opel Astra IV 1.4 16V 100KM, Essentia, 2009, 
75 600 km, 1398 cm3, benzyna - 23 500 PLN, 
tel. 501 847 709

 n Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  z polskiego 
salonu VAT 23 %, 2015, 143 400 km,  1598 
cm3, diesel -  28 500 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny  
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

 n Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 120KM,Tour Enjoy,  
z polskiego salonu VAT, 2015, 186 000 km, 1598 
cm3,  diesel - 28 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klimatyzacja Alu 
felgi Czujnik Parkowania sprowadzony opła-
cony 10 400 zł, tel. 600 208 039

 n Opel Omega Kombi 1996r gaz sekwencyjny 
stan BDB zarejestrowany opłacony 3900 zł , 
tel. 600 208 039

 n Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM ,Platinum, 
2010, 168 200 km, 1997 cm3, diesel, 27 900 
PLN,  tel. 501 847 709

 n PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,  
5- cio osobowy, kraj, - cena 3000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 4 800 PLN- tel. 603 448 548

 n Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Energy Life, z pol-
skiego salonu Vat 23%, 2017, 87 550 km,  898 
cm3,  benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Renault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , Business NAVI,  
Vat 23%, 2014, 134 250 km,  1461 cm3, diesel - 
25 500 PLN; tel. 501 847 709

 n RENAULT ESPACE 2005 r, 22 diesel DCL, 197 
tys. pełne wyposażenie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 462

 n Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 8 500 PLN - tel. 603 448 548

 n Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 diesle czar-
ny, zarejestrowany opłacony nowy rozrząd 
15 900 zł, tel. 600 208 039

 n Renault Twingo mk.2 2009r super stan kli-
matyzacja 1.2-8v sprowadzony opłacony 
9900 zł, tel. 600 208 039

 n SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 5 - cio 
drzwiowy, opłacony - cena 1490 PLN.  
Tel. 503 002 462

 n Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 22500, 999 
cm3, benzyna - 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy Life, z pol-
skiego salonu Vat 23%, 2015, 30 250 km, 1422 
cm3, diesel - 31 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, z polskiego 
salonu, 2016, 167 550, 1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

 n Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 900 km, 1390 
cm3, benzyna-23 900 PLN, tel. 501 847 709

 n Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Salon 
PL 2017,  9 100 km benzyna 
 - 31 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 G 
Salon PL 2018, 31 333 km, 999cm3 benzyna - 
40 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,  
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

 n Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018,  45 048 km, 999 
cm3, benzyna - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018, 36 332 km, 999 
cm3, benzyna - 44 900 PLN  

- tel. 601 383 710

 n Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 105KM, Scout, 
2007, 194 300 km, 1896 cm3,  diesel - 13 500 
PLN, 501 847 709

 n Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 TDI 190 KM 
4X4 DSG Salon PL 2017, 93 947 km,  
1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właściciel, benzy-
na, klimatyzacja, nieuszkodzony, 12 999 zł do 
negocjacji Tel. 602 739 463

 n TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojemność silnika 
tysiąc, przebieg 69 tysięcy, klimatyzacja, 
5-cio drzwiowy, stam bdb., - cena 14900 
PLN. Tel. 503 002 462

 n Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI 190 
KM DSG Salon Pl.2017,  96 296 km,  
1 968 cm3 - 117 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 2.0 TDI 150 
KM DSG Salon PL 2019, 12 718 km,  
1 968 cm3, Diesel - 118 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf Comfortline 1.4 TSI 125 KM 
6 G Salon PL 2016,  43 276 km,  
1 395 cm3, benzyna - 51 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII Comfortline 1.4 TSI 125 
KM 6 G Salon Pl.2018 , 29 604 km, 
1 395 cm3, benzyna - 69 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII Highline 1.4 TSI 122 KM 6 
G Salon PL 2014,  90 019 km, 1 395 cm3, ben-
zyna - 45 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM, Trendline, 
2015, 172 950 km, 1 598 cm3,  Diesel  
-  34 500 PLN, tel.  501 847 709

 n Volkswagen Polo III 1996, 162 000 km,  
1 600 cm3, benzyna - cena -1450 zł  
do negocjacji - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Polo 60 1998,  
290 000 km, 1 390 cm3, benzyna  
- cena 1 650 PLN  - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Passat Variant TD -Godny 
uwagi - Bez korozji - Transport - zamiana - 
Cena - 2450 zł - tel. 533 210 534

 n Volkswagen Passat Sedan 2004r 2.0 130PS 
plus instalacja gazowa zarejestrowany 
opłacony 8900 zł, tel. 600 208 039

 n Volksvagen PASSAT B3 920/93 1.9 TDI,  
sedan, stan dobry tel. 721 390 993

 n Volkswagen Tiguan 2.0 Highline 2.0 TDI 190 
KM DSG R Line 4 Motion Salon PL 2019,  53 
087 km, 1 968 cm3 , diesel  
-141 900 PLN - tel. 601 383 710

 n Volkswagen Sharan 2001r 1.9Tdi 115PS 
7miejsc sprowadzony opłacony 8500 zł,  
tel. 600 208 039

 n Volkswagen Transporter T4, 2000 rok, Die-
sel, chłodnia/izoterma, stan bdb, bezwy-
padkowy Tel. 602 739 463

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
l Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
l Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

 n Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m², 
piętro 9: tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Raków)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m², 
parter; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: trzech wiesz-
czów) cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 
50,80 m², piętro 2; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 n Częstochowa (dzielnica: Parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 n WYNAJMĘ działkę pod działalność gospo-
darczą, 1 zł za metr kwadratowy, na tere-
nie Częstochowy, mieszkanie trzech 
wieszczy, m - 3, umeblowane, cena 1000 zł 
- tel. 503 002 462

 n Wynajmę działający od 30 lat sklep mo-
nopolowo-spożywczy 24h na ul. Garibal-
diego. Częstochowa, tel. 531 186 403

 n  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  

najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 
41,  tel. 602 307 570

 n  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użyt-
kową piwnicą. Ul. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

SPRZEDAM
 n Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z 
dwóch stron. Idealny na działalność. 
Tel. 606 875 401

 n Dom w szeregowej zabudowie : cz-wa  
/ lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 n Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-
noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

 n Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz 
lokal użytkowy 16 m2 w centrum Często-
chowy. Tel. 662 014 102

 n  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: 
Parkitka) cena: 269 500,00 pln powierzch-
nia: 49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 n Pensjonat w cz-wie pod działalność.  
Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 
kondygnacje, z przybudówką. 
Tel. 502 636 143

 n Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M 
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 n Grunty rolne  0,8911 ha w wysoka lelowska 
/ gmina żarki, cena: 30 000 - do negocja-
cji,  tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 n Działka budowlana - Częstochowa  
(dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 n Działka budowlana o pow. 2086 M2, 
wszystkie media: woda, prąd, gaz. Ja-
skrów, 42-244 mstów, ul. Pszczela/ul. Oło-
wianka. Tel. 513 950 092

 n Działki budowlane w centrum Miedźna.  
Tel. 601 412 688

 n Działka budowlana na ul. Limanowskiego 
5. Tel. 34 363 91 34

 n Pawilon 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 n MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II 
piętrze w centrum lub śródmieściu Często-
chowy. Tel. 413 880 040  
(Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 n Antena do tv z przyłączem ( kpl do za-
montowania ), tel. 34 362 94 27 

 n Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym 
blatem. Sygnowany, perfekcyjna renowa-
cja.  Tel. 34 – 367 65 56

 n Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu,  
worek 20 kg/16 zł - Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 n Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 
szt. Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

 n Część do chevroleta captive. Czujnik sto-
pu. Nowy. Made in usa. Tel. 501 779 441

 n Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe 
brzoza - dąb - sosna tel. 665 863 191

 n Drzwi harmonijkowe – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 n Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

 n Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 n Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 n Lodówka mastercook duża, biała.  
Tel. 721 390 993

 n Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, ce-
na: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 n Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.  
Tel. 501 109 822

 n Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 n Maszyna do szycia przemysłową, marki  
„minerva” - stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

 n Meble w dobrym stanie - szafa, regał, 
szafka, regał nad szafkę, stolik, stolik pod 
TV, laptop - Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 n Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 
– mało używana! Tel. 790 819 855

 n Pralka whirlpool ładowana od góry.  
Tel. 721 390 993

 n Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 n Programator do pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855

 n Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, 
dół czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu 
200 cm. Pojemnik na pościel.  
Tel. 792 617 695

 n TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.  
Tel. 721 390 993

 n TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 n Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. 
Dobrym stanie. Tel. 501 109 822

 n Wanna metalowa – używaną w b. Do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 n  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

 n Stare telefony komórkowe, stare klucze, 
krzyżyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 n Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

 n Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA

 n Praca w Radomsku – Operator wózka wi-
dłowego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 n Podejmę pracę pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 n Podejmę pracę - pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

 n Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie 
pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

USŁUGI

 n Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-

chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 n Malarskie czysto, tanio,  
malowania każdych pomieszczeń miesz-
kalnych i lokali – Częstochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 n Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czy-
sto, dokładnie, każdych pomieszczeń we-
wnątrz - Częstochowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

 n Malowanie tanio, czysto, dokładnie,  
zlecenia gipsowo-malarskie  
tel. 883 844 555

 n Naprawa pomp wodnych, 
hydroforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 n Polerowanie reflektorów, blacharstwo,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 n Rencista,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna wdowę do przyjaźni 
lub na stałe (najchętniej bezdzietną). Pro-
szę o sms i opis,  tel. 531 638 188

 n Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna pa-
nią chętnie puszystą, starszą.  
Tel. 511-224-410

 n  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią  
(pani może posiadać dzieci).  
Tel. 660 006 217

KURSY

 n Trening zdolności poznawczych  
pamięć, uwaga, myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

?Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 n Zatrudnię wykwalifikowaną  
kucharkę z wieloletnim doświad-
czeniem i z umiejętnością gotowa-
nia różnorodnych diet.  
Mile widziane referencje.  
Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 

 n Volkswagen Up! 1.0 , 1.0 MPI 75KM, Colour 
Edition, 2016, 55300 km, 999cm3, benzyna  
- 26 500 PLN; tel. 501 847 709

 n Volvo V50 1,6 HDI, 2005, pełne  
wyposażenie, skóra, czarny met.  
- cena 10 000 PLN - tel. 603 448 548

 n SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ Chrysler voyager 
97/98r. 3.3 benzyna+ gaz, 7 osobowy, nowy 
akumulator, hamulce  
i filtr. Tel. 699 609 944

KUPIĘ

 n MOTOCYKL , SAMOCHÓD, MOTOROWER  z 
lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, zapomniany, 
zastały w garażu. Tel:  608 097 274

 n MOTOCYKL , SAMOCHÓD Z PRL - zadbany  
z dokumentami, np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus, moskwicz , wołga WSK , WFM , JU-
NAK, OSA i inne ciekawe, tel. 608 097 274

 n MOTOCYKL , MOTOROWER  z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, SHL, IŻ, 
OSA, motorynka, Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 
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Pieski szukają kochającego domu!

Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka 
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za 
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma 
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?

Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w schronisku i wieku, ma w 
sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka on 
konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym ser-
cem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 10 
lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto od-
mieni jego życie na lepsze?

Nevil ‑ piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie 
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest 
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na 
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z czystością w 
domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara się 
wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu. :) 
Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!

Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie 
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara 
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla ak-
tywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał 
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej 
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na 
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny 
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!

Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy, 
biegania i okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna 
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak 
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych ludzi od 2016 roku!

Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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HALO! To ja, Lili ‑ mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam 
wrażenie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego do-
mu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci 
ludzkich. ;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko 
dookoła jest superowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kole-
gą z boksu, na spacerze czasem.. może często też go zacze-
piam do zabawy. Teraz szukam tego jedynego człowieka, co 
dom mi da! Zapraszam do adopcji!

Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, 
który w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziw-
ne, że jeszcze nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kon-
taktowym psiakiem, co widać na zdjęciach. Nie szuka on 
konfliktu z innymi psami, z chęcią się z nimi bawi na wybie-
gu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spędza chętniej 
czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na człowie-
ka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny 
do budy. Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważo-
ny. Ten psiak nie jest konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy 
spotyka inne psiaki cieszy się na ich widok i nie wszczyna 
awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi małych i tych du-
żych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać czas na 
wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i 
nie odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy 
piłeczką. Niestety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany 
idzie do budy i nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki 
z każdym dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój 
jedyny dom...

Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego 
pana. Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił inter-
wencyjnie razem z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest kon-
fliktowy do innych psów. Uwielbia ludzi, ale musi przekonać 
się, że nic mu nie grozi. Dieselek teraz uczy się chodzić na 
smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wybiegu jest 
grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziew-
czynka owszem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale ja-
ka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obec-
ność innego pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do 
schroniska trafiła razem 11 innymi pieskami. Już nauczyła się 
chodzić na smyczy. Lubi przychodzić do człowieka na kolana, 
głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest łagodna. Jej 
oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym 
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni so-
bie przyjaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do 
każdego napotkanego człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu 
jest bardzo grzeczny. Nie jest agresywny do innych psów, bar-
dzo długo siedział z kolegą, który się wszystkiego boi i poma-
gał mu w socjalizacji.

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak
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INAUGURACJA SEZONU

Wrócił częstochowski speedrower

PKO EKSTRAKLASA

Rusza runda finałowa

W niedzielne popołudnie na obiekcie przy ul. Starzyń-
skiego 10a rozegrano II rundę Drużynowych Mistrzostw I 
Ligi Okręgu Południowego oraz Puchar Okręgu Południo-
wego Juniorów. W obu zawodach bardzo dobrze spisali się 
speedrowerzyści spod Jasnej Góry. 

II runda Drużynowych Mistrzostw I Ligi Okręgu Południowe-
go padła łupem Lwów Avia Częstochowa. Podopieczni Toma-
sza Pokorskiego wywalczyli 59 punktów, drugie miejsce za-
jął Strażak Mikołów z 54 punktami, a na trzecim stopniu po-
dium stanęła Victoria Poczesna z dorobkiem 50 pkt. Zaraz 
po zakończeniu rywalizacji w II rundzie Drużynowych Mi-
strzostw I Ligi Okręgu Południowego na starcie stanęli junio-
rzy, którzy rywalizowali o Puchar Okręgu Południowego Ju-
niorów.  Puchar zdobył zawodnik Lwów Avia Częstochowa 
Marcel Gabor, który w biegu finałowym pokonał Patryka 
Bielaczek, Igora Orłowskiego oraz Marcela Krzykowskiego.

A już 21. czerwca w ramach I rundy CS Superligii Lwy Avia 
Częstochowa na wyjeździe rozegrają, aż dwa spotkania. Naj-
pierw Lwy zmierzą się z TSŻ Toruń, a następnie rywalem czę-
stochowian będzie Drwęcą Kaszczorek.

Za Rakowem Częstochowa już 30 
kolejek rundy zasadniczej roz-
grywek PKO Ekstraklsy. 
W  najbliższą sobotę 20 czerwca 
rusza runda finałowa. 

- To było trudne wyzwanie, ale 
dopiero teraz rozpoczynają się 
prawdziwe bitwy. Wspieracie Ra-
ków i bądźcie z nami – zaapelował 
do kibiców Tomas Petrasek. 20 
czerwca o  godz. 20:30 Czerwono-
-Niebiescy zmierzą się z Wisłą Kra-
ków w ramach 31. kolejki PKO Eks-
traklasy. Spotkarnie zostanie roze-
grane na GIEKSA Arenie w Bełcha-
towie, gdzie częstochowska druży-
na rozgrywa swoje mecze jako go-
spodarz. Kolejne mecze w ramach 

rundy finałowej odbędą się 23 
czerwca z Koroną Kielce, 26 czerw-
ca z  Arką Gdynia, 4 lipca z  Zagłę-
biem Lubin, 10 lipca z  Górnikiem 
Zabrze, 14 lipca z ŁKS Łódź i 18 lip-
ca z  Wisłą Płock. - Od 31. kolejki 
PKO Ekstraklasy kluby będą mogły 
organizować mecze z  trybunami 
wypełnionymi maksymalnie do 
25% ich pojemności. Pierwszeń-
stwo w  wejściu na GIEKSA Arenę 
będą mieli kibice posiadający kar-
net na rundę wiosenną sezonu 
2019/2020. Klub podziękował tym 
kibicom i przy okazji poinformował, 
że istnieje już możliwość przedłuże-
nia karnetu na kolejny sezon. - Za-
kup karnetu na sezon 2020/2021 to 
wyjątkowa okazja do zagwaranto-
wania sobie miejsca na trybunach 

w  promocyjnej cenie 269 zł (ulgo-
wy: 234 zł). Nasza promocja trwa 
tylko do 37. kolejki, a karta, w  for-
mie której otrzymacie swój abona-
ment, będzie w wyjątkowej i limito-
wanej edycji. Pamiętaj, że kupując 
karnet na nowy sezon zyskujesz 
pierwszeństwo w wyborze swojego 
miejsca na stadionie niezależnie od 
tego, czy będziemy grać na GIEKSA 
Arenie, czy na L83 w Częstochowie. 
Ze względu na obecną sytuację wy-
nikającą z pandemii, wybór miejsca 
będzie możliwy w późniejszym ter-
minie, o  którym każdy kibic, który 
dokona zakupu karnetu dowie się 
możliwie jak najszybciej. Co zrobić, 
by dokonać zakupu? Napisz na 
bok@rakow.com – informuje klub.

ECO-TEAM AZS STOELZLE 

Kapitan  
Jędrzej Brożyniak 

zostaje za pokładzie

PGE EKSTRALIGA

Włókniarz jedzie  
do Zielonej Góry

Pierwsze wiadomości transferowe 
przed sezonem 2020/2021 są 
bardzo dobre! Jędrzej Brożyniak, 
będący bardzo ważnym ogniwem 
drugoligowej drużyny Eco-Team 
AZS Stoelzle Częstochowa zostaje 
w klubie na kolejny sezon!

Dla 31-letniego rozgrywającego 
będzie to drugi sezon w  często-
chowskim klubie. Przypomnijmy, że 
„Jenio” do AZS-u trafił przed kampa-
nią 2019/2020, przychodząc 
z  pierwszoligowego UKS-u  Mickie-
wicz Kluczbork. Jędrzej Brożyniak 
przez całe rozgrywki pełnił funkcję 
kapitana drużyny, a  prowadzony 
przez niego na boisku zespół, upla-
sował się na piątej lokacie w trzeciej 
grupie, drugiej ligi. 

- Czynników, które wpłynęły na 
moją decyzję jest wiele. Po roku 
współpracy z  trenerem Wojcie-
chem Pudo mogę śmiało stwier-
dzić, że patrzymy w jednym kierun-
ku i często mamy podobne spojrze-
nie na boiskowe sytuacje, a gdy tyl-
ko nasze zdania się różnią, zawsze 
możemy porozmawiać i  przedsta-
wić swoje argumenty. Trenowanie 
w zespole, gdzie większość chłopa-
ków jest młodsza ode mnie o  po-
nad 10 lat jest wymagającym zada-
niem, ale wydaję mi się, że wywią-
zuję się z powierzonego mi zadania. 
Ponadto staram się przedstawić 
chłopakom błędy, które sam popeł-
niałem oraz realia seniorskiej siat-
kówki, które różnią się od tej mło-

dzieżowej. Dodatkowo dalekosięż-
ne plany klubu pozwalają mi moc-
no wierzyć w  ten projekt i dołożyć 
od siebie choćby małą cegiełkę do 
rozwoju klubu - komentuje swoje 
pozostanie w  drużynie AZS-u, Ję-
drzej Brożyniak. Nie jest tajemnicą, 
że rozgrywający AZS-u  siatkarską 
karierę łączy z  pracą w  Centralnej 
Szkole Państwowej Straży Pożarnej 
w  Częstochowie, co sprawia, że 
wszystko co dla niego ważne, ma 
blisko siebie. - Nie ukrywam, że tre-
nowanie w  miejscu zamieszkania 
odgrywa ważną rolę. Miniony sezon 
był moim pierwszym odkąd gram 
w  seniorską siatkówkę, kiedy nie 
musiałem na trening dojeżdżać po-
nad godzinę. Elastyczność i  akcep-
tacja trenera moich nieobecności 
związanych z pracą czy pojedynczy-
mi wyjazdami za granicę na World 
Tour w siatkówce plażowej w trak-
cie sezonu doceniam w szczególno-
ści - kończy kapitan biało-zielonych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że Jędrzej zostaje z  nami. Swoją 
postawą w  tym sezonie zarówno 
na treningach jak i meczach poka-
zał, że jest idealnym mentorem 
dla młodych zawodników. Swoim 
doświadczeniem wprowadzał 
spokój, a  gdy trzeba było to 
w  ostrzejszych słowach pobudzał 
młodszych kolegów do walki. Wie-
rzę, że Jędrzej odegra istotną rolę 
w budowaniu naszego zespołu se-
niorskiego na kolejny sezon - po-
wiedział trener Wojciech Pudo.

21 czerwca Eltrox Włókniarz Czę-
stochowa zmierzy się z Falubazem 
w  Zielonej Górze w  ramach 2. 
rundy PGE Ekstraligi. Początek 
spotkania o godz. 19:15.

Niedzielne spotkanie transmito-
wane będzie na kanale nSport+. 
Przypomnijmy, że Biało-Zieloni zwy-
ciężyli w  meczu inauguracyjnym 
PGE Ekstraligi z  MRGARDEN GKM 
Grudziądz 53:37. Włókniarz zapisał 
na swoim koncie dwa punkty me-
czowe. – To był dla nas bardzo do-
bry mecz, który wygraliśmy. Wy-
grana z  taką przewagą pozwala 
nam realnie myśleć o punkcie bo-

nusowym przed rewanżem. Ze 
swoim indywidualnej postawy też 
jestem zadowolony, mój team bar-
dzo dobrze pracował, moje moto-
cykle dobrze się spisały. To trochę 
rozczarowujące, że nie możemy 
cieszyć się z tego zwycięstwa z kibi-
cami na stadionie. Wiem, że jest 
szansa na 25% zapełnienia stadio-
nu, czekam na to z  niecierpliwo-
ścią. Nowa tabela biegowa? Nie ma 
to dla mnie większego znaczenia. 
Nie jestem od ustalania zasad, tyl-
ko od jazdy – powiedział po meczu 
kapitan drużyny Leon Madsen. 
Zgodnie z  wytycznymi, już od 19 
czerwca będzie możliwość otwo-
rzenia stadionu także dla kibiców.

 Opracowanie kolumny ‑ Paula Nogaj

Wyniki – II runda Drużynowych Mistrzostw  
I Ligi Okręgu Południowego

Lwy Avia Częstochowa:  59
M. Gabor (4, -, 2*, 1*) 7+2 pkt
K. Deska (3*. -, -, -) 3+1 pkt
N. Mlek (3*, 1, 4, 3*) 11+2 pkt
M. Złotnicki (4, 4, 4, 4) 16 pkt
T. Włodarczyk (0, -, 2,-) 2 pkt
S. Paruzel (4, 3, 3*, 3*) 13+2 pkt
M. Radomski (4) 4 pkt
B. Pawlik (3*) 3+1 pkt

Strażak Mikołów: 54
K. Bielaczek (3*, 3, 4, 4) 14+1 pkt
D. Pacek (4, 2*, 1*, 0) 7+1 pkt
M. Pacek (3*, 2*, 3*, 4) 12+3 pkt
D. Żaba (4, 4, 2, 2) 12 pkt
D. Rzepka (3, 2, 2, 2) 9 pkt 

Victoria Poczesna: 50
A. Hamara (1*, 3, 1, 1) 6+1 pkt
A. Dudek (2, 1*, -, 2) 5+1 pkt
D. Natoński (2*, 4, 3*, 4, 3*) 16+3 pkt
J. Knapiński (2*, 3*, 4, 4) 13+2 pkt
W. Kuziorowsicz (2, 1) 3 pkt
E. Krakowian (3, 4) 7 pkt 

TPD Kalety: 48
B. Charbich (2, 1, -, 2) 5 pkt
A. Pisarek (1*, 2, 3, 1*) 7+2 pkt
D. Bas (4, 4, 4, 3, 3*) 18+1 pkt
K. Mazur (1, 1, 2*, 1) 5+1 pkt
P. Kuder (4, 1, 4, 4) 13 pkt
A. Mazur (ns) ns

Lwy Krasnale Częstochowa: 36
I. Ćwiek (1*, -, -, -) 1+1 pkt
S. Charbich (2, 2,-, -) 4 pkt
I. Czajkowski (1*, 2, 0) 3+1 pkt
M. Mączka (2, 1*, 1, 2) 6+1 pkt 
F. Łysakowski (-, 1*,-,-) 1*1 pkt
K. Dembczyk (3,3, 2*,3) 11+1 pkt
J. Wybraniec (2*, 3, 3, 1) 9+1 pkt
O. Wajs (1*) 1+1 pkt

Wyniki – Puchar Okręgu  
Południowego Juniorów:

1. M. Gabor (4, 4, 4, 3) 15 pkt + 4 pkt
2. P. Bielaczek (4, 4, 3, 4) 15 pkt + 3 pkt
3. I. Orłowski (3, 3, 4, 4) 14 pkt + 2 pkt
4. M. Krzykowski (4, 4, 4, 4) 16 pkt + 1 pkt
5. K. Dembczyk (2, 4, 4, 3) 13 pkt 
5. J. Wybraniec (4, 3, 2, 4) 13 pkt
7. J. Jajeśniak (3, 4, 2, 3) 12 pkt
8.M. Mączka (4, 2, 3, 2) 11 pkt
9. J. Deska (2, 2, 3, 3) 10 pkt
9. P. Lukas (2, 3, 3, 2) 10 pkt
11. A. Hamara (1, 2, 2, 4) 9 pkt
11. I. Czajkowski (1, 2, 4, 2) 9 pkt
11. F. Łysakowski (3, 2, 3, 1) 9 pkt 
14. S. Charbich (3, 3, 1, 1) 8 pkt
14. B. Charbich (3, 3, 1, 1) 8 pkt 
16. K. Mazur (1, 1, 2, 3) 7 pkt
17. O. Wajs (2, 1, 2, 1 ) 6 pkt
17. A. Mazur (2, 1, 1, 2) 6 pkt
19. I. Ćwiek (1, 1, 1, 2) 5 pkt

fot. by Woldan / Eltrox Włókniarz Częstochowa

zdj. Lwy Avia
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