
MPK CZĘSTOCHOWA

Hybryda po testach, 
dotarł kolejny tramwaj

BON TURYSTYCZNY

Na wakacje 500 zł na każde dziecko

Po pozytywnym przebiegu testów i przejechaniu 
ponad tysiąca kilometrów pierwszy, zmodyfikowany 
autobus hybrydowy wyjechał już na częstochowskie 
ulice by wozić pasażerów. Do miasta dotarł też drugi z 
zamówionych tramwajów typu Twist 2.0. Zanim za-
cznie regularni kursy, musi jednak przejść testy. 

Ciąg dalszy na str. 3
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Kłobuccy kryminalni, przy współpracy z policjantami Katowic, Opola, Wrocławia oraz Częstochowy, 
zatrzymali osoby związane z handlem narkotykami. Dwóch mieszkańców powiatu kłobuckiego usły-
szało już zarzuty. Wobec jednego z nich sąd zastosował tymczasowy areszt, natomiast wobec drugiego 
dozór oraz poręczenie majątkowe.

Ciąg dalszy na str. 3

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów 
pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Wśród 
nich jest mowa o możliwość uczestnictwa w pielgrzymce tylko 
zdrowych osób, obowiązku zapewnienia odpowiedniego zabezpie-
czenia sanitarno-higienicznego oraz codziennym mierzeniu 
temperatury. W przypadku potwierdzenia zakażenia wśród piel-
grzymujących wszyscy uczestnicy zostaną poddani kwarantannie 
instytucjonalnej.

Ciąg dalszy na str. 3

Miał być bon turystyczny o war-
tości tysiąca złotych dla części 
pracujących Polaków zachęcający 
do podróżowania po naszym 
kraju, a  będzie jedynie kolejne 
500 zł na każde dziecko. Powód? 
Zmieniła się koncepcja i  dodat-
kowe wsparcie otrzymają 
wyłącznie rodziny. Bon w  wyso-
kości 500 zł będzie przyznawany 
niezależnie od poziomu do-
chodów. Będzie miał formę 
elektroniczną i będzie można go 
wykorzystać do końca 2021 r. 

Bon na wakacje to gorący temat.   
Według zapowiedzi przedstawicieli 
rządu część pracujących Polaków 
miała otrzymać bon wakacyjny 
w  wysokości 1000 zł, który można 
będzie wykorzystać na wakacyjne 
aktywności na terenie Polski. Dodat-
kowe wsparcie miały od swojego 
pracodawcy otrzymywać osoby za-
trudnione na umowę o pracę i zara-
biające poniżej 5200 zł brutto 
miesięcznie. Koncepcja się jednak 
zmieniła – prezydent Andrzej Duda 
zapowiedział owszem przekazanie 
bonu turystycznego, ale z tą różnicą, 
że  trafi on wyłącznie do rodzin. 
Otrzymają one na każde dziecko po 
500 zł. Wsparcie będzie można prze-

znaczyć na wydatki związane z wa-
kacyjnym wyjazdem. Zdaniem 
prezydenta z inicjatywy skorzysta ok. 
6 mln dzieci. Wyjaśnił też, że bon bę-
dzie można dostać rejestrując się na 
Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS.   – Mam nadzieję, że bon będzie 
już w  te wakacje – mówił Andrzej 
Duda podczas konferencji prasowej, 

przedstawiając projekt jako prezy-
dencki. Jak dodał, Marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek obiecała, że uczyni 
wszystko, aby Sejm jak najszybciej 
przyjął ustawę w  tej sprawie.  Pro-
gram jest już podobno prawie go-
towy. – Mam nadzieję, że Sejm 
będzie ją rozpatrywał na najbliż-
szym posiedzeniu – zaznaczył i za-

apelował do Senatu, by nie zwlekał 
30 dni, tylko jak najszybciej podjął 
pracę nad nowymi przepisami. Wi-
cepremier i  minister rozwoju Ja-
dwiga Emilewicz twierdzi, że rząd 
pierwsze płatności z  bonu tury-
stycznego chce realizować 
w ostatnim tygodniu lipca.

Katarzyna Gwara

 zdj. pixabay
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SPRAWA JEST ROZWOJOWA

Handlowali narkotykami na 
terenie powiatu kłobuckiego

SĄ WYTYCZNE

Pielgrzymki  
w czasie pandemii

SZCZEGÓŁY PROPOZYCJI: 
 ■ Na bon turystyczny 500 zł na każde 
dziecko trafi 3,2 mld zł z puli Mini-
sterstwa Rozwoju z tzw. Funduszu 
COVID -19. 

 ■ Bon będzie miał formę elektroniczną. 
Będzie można go wykorzystać do 
opłacenia np.: pobytu w hotelu, pen-
sjonacie, gospodarstwie agrotury-
stycznym, czy na kolonii lub obozie 
harcerskim, a także obozu sporto-
wego czy rekreacyjnego.

 ■ Podmioty turystyczne, których usługi 
będzie można opłacić za pomocą 
bonu, znajdą się w – stworzonym na 
potrzeby programu – Katalogu Bazy 
Turystycznej.      

Jak w praktyce będzie można  
skorzystać z bonu – krok po kroku:

1. Osoba spełniająca kryteria otrzyma 
bon, po zarejestrowaniu się na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS 
(PUE ZUS).

2. Bon trzeba będzie okazać podczas re-
zerwacji pobytu lub najpóźniej przy 
zakwaterowaniu.

3. Aby wesprzeć zarówno turystów, jak  
i podmioty świadczące usługi tury-
styczne, powstanie specjalna infolinia.

4. Bon będzie ważny do końca 2021 
roku.

O wyborach
słów 
kilka...

Ogłoszenia 
motoryzacyjne 
sprzedam - kupię

Ile zapłacimy 
za mięso  
i wędliny ?

Sprawdziliśmy!
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

SĄ WYTYCZNE

Pielgrzymki  
w czasie pandemii
Dokończenie ze str. 1

 
Z  informacji przekazanych przez GIS wynika, że w  pielgrzymce 

mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie mające żadnych ob-
jawów chorobowych. Pątnicy będą musieli zachować odpowiednią 
odległość  – rekomendowane są oczywiście 2 metry. Na organizato-
rach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowied-
niego zabezpieczenia sanitarnego-higienicznego – dostatecznej 
ilość toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezyn-
fekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, a  także  odpo-
wiednich warunków zakwaterowania. Dopuszczalne są oczywiście 
namioty i  pokoje wieloosobowe pod warunkiem, że przebywa 
w nich wspólnie pielgrzymująca rodzina. Sami pielgrzymi również 
powinni mieć ze sobą środki do dezynfekcji rąk, do mycia i dezyn-
fekcji powierzchni, a także środki ochrony osobistej, w tym maseczki 
lub szale osłaniające usta i nosa. 

Posiłki powinny być dostarczane w  pojemnikach zbiorczych, aby 
można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w na-
czyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wie-
lorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem 
detergentu w temperaturze powyżej 60° C, a o ile to możliwe – wy-
parzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia 
i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.

Organizator powinien dysponować termometrem. Pomiary mają 
być wykonywane u każdego uczestnika przynajmniej raz dziennie 
przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem trasy. 
Temperatura powyżej 37°C będzie kwalifikowała do odsunięcia 
uczestnika od uczestnictwa w pielgrzymce. 

GIS rekomenduje funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego 
z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania 
wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazują-
cych na zakażenie koronawirusem. - W  przypadku wystąpienia 
u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona-
wirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych 
członków grupy i  przewieść transportem indywidualnym do od-
działu zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany 
transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos – czy-
tamy w  wytycznych GIS. W  przypadku potwierdzenia zakażenia 
wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostaną poddani kwarantannie in-
stytucjonalnej. Organizator powinien mieć też listę telefonów do 
każdej z osób – uczestników pielgrzymki.

Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski  ds. Migracji, 
Turystyki i  Pielgrzymek  bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą 
roztropność i  ostrożność w  podejmowaniu decyzji o  zwiększeniu 
liczby pielgrzymów. - Organizatorzy pielgrzymek powinni prze-
szkolić pielgrzymów w zakresie znajomości „Wytycznych GIS”, ode-
brać od nich deklaracje potwierdzające znajomość zasad 
i  przepisów bezpieczeństwa i  zobowiązanie ich stosowania – 
wskazał bp Zadarko. Dodał też, że ostateczną decyzję o kształcie 
pielgrzymki diecezjalnej lub zakonnej podejmuje biskup diecezji 
lub w przypadku zakonów prowincjał. - Należy liczyć się z tym, że 
w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy 
sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z  odwołaniem piel-
grzymki – podkreśla bp Zadarko.

MPK CZĘSTOCHOWA

Hybryda po testach,  
dotarł kolejny tramwaj

SPRAWA JEST ROZWOJOWA

Handlowali narkotykami  
na terenie powiatu kłobuckiego

Dokończenie ze str. 1
Modyfikacja, którą przeszła jedna 

z hybryd, jest efektem współpracy czę-
stochowskiego MPK z  firmą Autosan 
z  Sanoka. - Podstawową zmianą, róż-
niącą pierwszy ze zmodyfikowanych 
egzemplarzy z  pierwotną wersją mo-
delu, jest zamiana superkondesatorów 
na ekologiczne i bezpieczne akumula-
tory. Dzięki temu hybryda jest przede 
wszystkim dużo cichsza. Potwierdzają 
to sami pasażerowie – zaznacza Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MPK w Często-
chowie. Zmodyfikowana hybryda wyje-
chała już na częstochowskie ulice by 
wozić pasażerów.

Jeśli MPK dojdzie do porozumienia 

z NFOŚiGW (który dofinansował zakup 
częstochowskich hybryd), Autosan ma 
zająć się przeróbkami kolejnych po-
jazdów. Na początku zmodyfikowane 
zostaną wyłącznie autobusy krótkie. 
Modyfikacja hybryd wraz z  plano-
wanym uzupełnieniem taboru o kilka-
naście autobusów elektrycznych 
w  ramach osobnego zamówienia, jest 
jednym z  elementów, o  który mają 
opierać się założenia ugody pomiędzy 
MPK i NFOŚGiW w zakresie rozliczenia 
programu Gazela. Obie strony pracują 
nad jej ostatecznym kształtem.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
do miejskiego przewoźnika dotarł już 
drugi z zamówionych tramwajów typu 
Twist 2.0. Na razie jest na etapie te-

stów, które poprzedzają jego regularne 
kursy na trasach z  pasażerami. Trzeci 
z zamówionych tramwajów ma dotrzeć 
z  bydgoskiej PESY do MPK w najbliż-
szych dniach. Przypomnijmy, że kom-
plet 10 tramwajów (zamówionych za 
kwotę ok. 90 mln zł) trafi do naszego 
miasta w  III kwartale tego roku. Po 
wszystkich trasach w mieście tabor za-
cznie kursować na początku przyszłego 
roku – po zakończeniu infrastruktury 
tramwajowej.   Łącznie koszt rekordo-
wego w historii miasta kontraktu tram-
wajowego wynosi 204 mln zł – 114 
mln przeznaczone zostanie na przebu-
dowę, a 90 mln na zakup tramwajów. 
144 mln zł z  tej kwoty to dofinanso-
wanie z UE.

Dokończenie ze str. 1
 

- Kłobuccy kryminalni zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości narkoty-
kowej wpadli na trop grupy osób, 
które mogły posiadać i rozprowadzać 
duże ilości substancji psychoaktyw-
nych – mówi mł. asp. Joanna Wiącek-
-Głowacz, oficer prasowy kłobuckich 
policjantów. Przypuszczenia śled-
czych potwierdziły się. Kryminalni 
wkroczyli do akcji. Podczas zaplano-
wanych działań, śledczy w  różnych 
miejscach zatrzymali osoby związane 
z  handlem narkotykami i  przejęli 
znalezioną u nich amfetaminę.

Działania prowadzone były jednocze-
śnie na terenie dwóch powiatów: kło-
buckiego i  częstochowskiego. 
Kłobuckich funkcjonariuszy wspoma-
gali mundurowi z  Samodzielnego Po-
doddziału Prewencji Policji 
w  Częstochowie oraz stróże prawa 
z  psami szkolonymi do wykrywania 
narkotyków z  Komendy Miejskiej Po-
licji w Katowicach.

W  zatrzymaniach, prowadzonych na 
terenie powiatu kłobuckiego oraz po-
wiatu częstochowskiego, udział też 

udział policjanci z katowickiego, opol-
skiego oraz wrocławskiego podod-
działu kontrterrorystycznego.

Zarzuty w  sprawie usłyszało dwóch 
mieszkańców powiatu kłobuckiego.   
- 44-latek usłyszał zarzut posiadania 
i  wprowadzania do obrotu znacznych 
ilości środków odurzających. Na 
wniosek kłobuckich śledczych oraz 
częstochowskiego prokuratora, sąd 
aresztował podejrzanego na 3 mie-
siące. Za takie przestępstwo grozi kara 

do 12 lat więzienia. Wobec drugiego 
z  podejrzanych sąd zastosował poli-
cyjny dozór oraz poręczenie mająt-
kowe. 34-latek usłyszał zarzut 
posiadania i  handlu narkotykami. 
Grozi mu kara do 10 lat więzienia – 
wyjaśnia mł. asp. Joanna Wiącek-Gło-
wacz, oficer prasowy kłobuckich 
policjantów.

Nadzorowana przez Prokuraturę Rejo-
nową w Częstochowie sprawa jest wie-
lowątkowa i ma charakter rozwojowy.

Rozdajemy nagrody

1. Piłeczki Splash&play
    Marcelina Lubaszewska (dla Emilki)
2. Gra planszowa „W lesie/w sadzie”
    Arkadiusz Pilchowiec
3. Maskotka Piesek brązowy
    Monika Sukiennik
4. Gra słowna dla dzieci
    Barbara Błachowicz
5. Maskotke Piesek biało-rudy
    Martyna Pręgowska
6. Lalka Devil Girl
    Sabina Sadowska (dla Martynki)

ROZWIĄZANIE KONKURSU  
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Zapraszamy po odbiór nagród do naszej redakcji:
Al. NMP 51 ( I piętro w bramie) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu zaprasza do udziału w pisem-
nym przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest remont da-
chu budynku zlokalizowanego w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej Nr 11. 
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 23.06.2020 roku do godziny 
14.00. Warunki przetargu i informacja dla oferenta oraz obowiązki oferen-
ta określane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie 
dokumenty i informacje dotyczące przetargu dostępne są w dni robocze 
w administracji i na tablicy informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ko-
niecpolu- adres korespondencyjny: 42-230 Koniecpol ul. Robotnicza 28/12 
lub pod numerem telefonu (34) 355-12-31 w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Zarząd Spółdzielni
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Ile zapłacimy za mięso i wędliny?
Mięso i wędliny należały do tych produktów 
żywnościowych, których ceny w ostatnich 
miesiącach mocno wzrosły. Wybraliśmy się na 
częstochowskie targowiska, aby sprawdzić na 
jakim są aktualnie poziomie.

W drugiej połowie marca w sklepach obserwowa-
liśmy gwałtowny wzrost cen mięsa, co wynikało 
głównie z tego, że konsumenci robili „zakupy na 
zapas”. W kolejnych tygodniach sytuacja ta zaczęła 
się stabilizować. Jednak drastycznych obniżek nie ob-
serwujemy. To dość paradoksalne, bo producenci 
żywności narzekają z kolei na gwałtowny spadek cen 
w skupach i obawiają się bankructwa. W ciężkiej sy-
tuacji są chociażby drobiarze, bo przestali sprze-
dawać za granicę połowę swojej produkcji. 
Ograniczony eksport dławi również wieprzowinę. 
Popyt na mięso maleje nie tylko w Polsce, ale także 
w całej UE i na świecie. To może być wytłumacze-
niem dla niskich cen w skupach. Dlaczego jednak nie 
idą one w dół w sklepach? Sytuacji ma się przyjrzeć 
Ministerstwo Rolnictwa oraz Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Z analiz wynika, że najdroższe 
mięso jest województwie podlaskim, zachodniopo-
morskim oraz... śląskim. Najtaniej jest w świętokrzy-
skim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

Katarzyna Gwara

Ryneczek 
istnieje  

od  
60 lat!

Częstochowski „Ryneczek”  
w tym roku obchodzi dwa wy-
jątkowe jubileusze. Pierwszy 
związany jest z 60-leciem ist-
nienia. Drugi natomiast grun-
townej przebudowy – 9 czerwca 
minie dokładnie 10 lat od mo-
mentu, jak został ponownie 
otwarty po metamorfozie, która 
pozwala klientom na zdecydo-
wanie bardziej komfortowe za-
kupy. Ze względu na panującą 
pandemię hucznego święto-
wania jednak nie będzie. Mimo to 
kupcy zachęcają do odwiedzania 
stoisk. Znajdziemy u nich naj-
lepsze produkty – pochodzące 
od lokalnych producentów  
– w bardzo konkurencyjnych ce-
nach. Zarząd dba o to, aby za-
chowane były wszelkie 
procedury związane z aktual-
nymi wymogami sanitarnymi. 
„Ryneczek” zaprasza więc na 
komfortowe i bezpieczne  
zakupy!

Przykładowe ceny wędlin i mięsa:

 ■ kiełbasa wiejska 32 zł/kg
 ■ krakowska sucha 45zł/kg
 ■ kabanosy drobiowe Tarczyński 33 zł/kg
 ■ boczek wędzony surowy 28 zł/kg
 ■ pasztet wieprzowy 19,50 zł/kg
 ■ parówki z cielęciny 24  zł/kg
 ■ kiełbasa swojska z cielęciny 32 zł/kg
 ■ kiełbasa myśliwska 45 zł/kg
 ■ kiełbasa jałowcowa 45 zł/kG
 ■ szynka 24 zł/kg
 ■ cielęcina 38 zł/kg
 ■ mięso mielone 18 zł/kg
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PARK LISINIEC

Rusza sezon 
kąpielowy

C.H. JAGIELLOŃCZYCY

Giełda rybek w innym 
miejscu

CZĘSTOCHOWA

Rośnie liczba bezrobotnych

SPRAWDŹ SAM LUB ZAPYTAJ W ZUS

Jaką będziesz miał emeryturę?

Z CZĘSTOCHOWY NA POMORZE

Szybszy 
i sprawniejszy 

przewóz ładunków
Od 11 czerwca możemy korzystać z kąpie-
liska „Bałtyk-Adriatyk” w Parku Lisiniec. 
Niestety mamy też złą wiadomość dla ama-
torów kąpieli na świeżym powietrzu – w 
tym roku nieczynna będzie letnia pływalnia 
przy ul. Dekabrystów.

 
Kąpielisko w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec”  

w sezonie letnim będzie funkcjonować do  
30 sierpnia, w godzinach 10.00 – 20.00.

 Z kolei Pływalnia Letnia przy ul. Dekabrystów – 
ze względu na trwającą budowę Parku Wodnego – 
podczas tegorocznych wakacji będzie nieczynna.

 Przy tej okazji informujemy, że biorąc pod uwagę 
utrzymującą się pandemię koronawirusa, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w najbliższym czasie 
nie planuje uruchomienia basenów o charakterze 
zamkniętym – Pływalni Krytej „Sienkiewicz Czę-
stochowa” oraz przy al. Niepodległości.

Liga Ochrony Przyrody i Klub Akwarystów zapraszają na giełdę 
akwarystyczno-zoologiczną. Tym razem odbędzie się ona w Cen-
trum Handlowym Jagiellończycy.

Podczas giełdy można zamienić, oddać, przyjąć najróżniejsze gatunki ryb. 
Zazwyczaj wystawiane są te najbardziej popularne, które bezproblemowo 
się rozmnażają. Zawsze jest dużo mieczyków, molinezji, gupików, kirysów, 
zbrojników niebieskich, skalarów oraz welonek. Oczywiście nie brakuje 
także gatunków bardzo wymagających. Zarówno amatorzy, jak i prawdziwi 
miłośnicy znajdą coś dla siebie, coś co chętnie zobaczą w swoim pry-
watnym, podwodnym świecie. Hodowcy oferują także pokarmy, sprzęty re-
nomowanych firm, preparaty pielęgnacyjne i lecznicze. Każdy może kupić 
również rośliny akwariowe. Znajdą się zarówno te dla początkujących, jak 
i te dla wymagających sympatyków podwodnych ogrodów. Podczas wyda-
rzenia będzie można również porozmawiać z doświadczonymi akwary-
stami i uzyskać porady w zakresie prawidłowej hodowli rybek i utrzymania 
akwarium. Najbliższa edycja giełdy odbędzie się w najbliższą sobotę 
(13.06.) w Centrum Handlowym Jagiellończycy – na pierwszym piętrze 
nad warzywniakiem. Wystawcy będą czekać w godzinach 10.00-13.30.  
Kolejną zaplanowano za dwa tygodnie. Wstęp jest wolny.  

 kg

W naszym mieście – podobnie zresztą 
jak w całym kraju – od kwietnia rośnie 
liczba bezrobotnych. Wszystko przez 
pandemię koronawirusa – sytuacja 
jest bardzo dynamiczna. Co prawda 
wzrost nie jest na razie bardzo wysoki, 
ale odczuwalny.

 
W maju w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Częstochowie zarejestrowanych było 
już 7271 osób bezrobotnych, w tym 
4087 częstochowianek i częstochowian 
(w kwietniu w mieście było ich 3685, a 
w marcu 3388). W porównaniu z majem 
2019 roku liczba bezrobotnych w maju 
bw mieście wzrosła o blisko 8%, a w po-
wiecie częstochowskim o 12,5%.

  Wzrasta też stopa bezrobocia. W 
marcu było to 3,0%, w kwietniu już 3,3%, 
majowa, kiedy pojawią się pełne dane, 
będzie zapewne wyższa. Wskaźniki miej-
skie są jednak lepsze niż średnio w woje-
wództwie i całym kraju. W regionie 
śląskim stopa bezrobocia w marcu wy-

nosiła 3,8%, a w kwietniu już 4,2%, a w 
kraju odpowiednio 5,4% i 5,8%.

 Kryzys spowodowany pandemią widać 
też w liczbie ofert pracy. W maju 2019 
roku na osoby bezrobotne w często-
chowskim PUP czekało 937 wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawo-
dowej, w maju 2020 roku już tylko 394.

  Przypomnijmy, że trwa nabór wnio-
sków o wsparcie finansowe w ramach 
tarczy antykryzysowej dla mikro małych 
i średnich przedsiębiorców oraz organi-
zacji pozarządowych z Częstochowy i 
powiatu. Powiatowy Urząd Pracy udziela 
go w formie niskooprocentowanej po-
życzki z Funduszu Pracy dla mikroprzed-
siębiorców; dofinansowania części 
kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej dla przedsiębiorcy samoza-
trudnionego; dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubez-
pieczenia społeczne dla mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców oraz dofinan-
sowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla 
organizacji pozarządowych. 

  Program pomocowy skierowany do 
przedsiębiorstw, które ucierpiały 
wskutek pandemii koronawirusa, reali-
zuje też - w ramach tzw. tarczy antykryzy-
sowej -  Polski Fundusz Rozwoju 
S.A. Program jest skierowany do mikro-
firm (zatrudniających co najmniej 1 pra-
cownika) oraz małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona 
rynku pracy i zapewnienie firmom płyn-
ności finansowej w czasie kryzysu.

Według danych PFR Częstochowa jest 
po Katowicach i Bielsku-Białej trzecim 
największym beneficjentem programu w 
województwie śląskim. 2,3 tysiące czę-
stochowskich firm ma przyznane już ok. 
386,4 mln zł subwencji PFR. Obejmuje 
ona 18,5 tys. zatrudnionych w mieście w 
mikro, małych i średnich firmach.

Szczegółowe informacje dotyczące 
programu można uzyskać na stronie 
Polskiego Funduszu Rozwoju:  
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-
-pfr.html

Osoby, które są już blisko wieku 
emerytalnego, często zadają 
sobie pytania, jaką otrzymają 
emerytury, czy to wystarczy na 
codzienne zakupy, opłaty? Czy 
może lepiej popracować jeszcze 
kilka miesięcy, albo lat, by do-
stawać wyższe świadczenie? 
Przejście na emeryturę to jedna 
z ważniejszych decyzji w życiu, 
dlatego warto wcześniej spraw-
dzić, jaka ona będzie.   

- Kwotę swojej przyszłej emerytury 
można poznać bardzo łatwo. Wy-
starczy skorzystać z kalkulatora eme-
rytalnego, porozmawiać z naszym 
doradcą lub przeczytać list, który Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych wy-
syła do nas co roku informując o 
stanie konta emerytalnego. W li-
ście jest wyliczona kwota naszej 
przyszłej emerytury – mówi Beata 
Kopczyńska, rzecznik prasowy ZUS 

województwa śląskiego. W infor-
macji o stanie konta jest symulacja 
emerytury zarówno na moment 
osiągnięcia wieku emerytalnego, 
czyli 60 lat w przypadku kobiet i 
65 lat u mężczyzn, jak i jest podana 
kwota emerytury, która dostaniemy, 
gdy popracujemy rok lub dwa 
dłużej. Osoby, które mają założone 
swoje indywidualne konto emery-
talne na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS - informację o stanie 
konta mają na swoim profilu PUE, 
czyli nie jest do nich wysyłany list 
pocztą tradycyjną.

Doradca pomoże
Kwotę przybliżonej emerytury 

może nam wyliczyć doradca emery-
talny w ZUS. Na podstawie infor-
macji zawartych na koncie 
emerytalnym może zrobić symu-
lację i wyliczyć świadczenie w mo-
mencie osiągnięcia powszechnego 
wieku emerytalnego, ale też na 
nieco dłuższy staż pracy, np. po 

roku, czy po dwóch od osiągnięcia 
wieku emerytalnego. - Każdy do-
datkowy rok pracy po osiągnięciu 
wieku emerytalnego podnosi 
średnią wysokość emerytury o 
8-10 proc. - dodaje rzeczniczka.

  
Zrób to sam

Kwotę prognozowanej przyszłej 
emerytura można obliczyć sobie sa-
memu poprzez kalkulator emery-
talny dostępny na PUE ZUS . Osoby, 
które mają swój profil PUE mogą 
skorzystać z tego narzędzia samo-
dzielnie, na własnym komputerze, 
siedząc w domu, wchodząc w za-
kładkę „panel ubezpieczonego” i za-
znaczając „kalkulator emerytalny”. 
Część danych jest „zaciągnięta’ z sys-
temu, niektóre należy uzupełnić. Kal-
kulator emerytalny wyliczy 
prognozowaną wysokość emerytury 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Będzie to emerytura przyzna-
wana na ogólnych zasadach. Kwota 
emerytury wyliczana za pomocą kal-

kulatora to tylko prognoza i zależy 
m.in. od przyjętych założeń makro-
ekonomicznych i wpisanych danych 
oraz parametrów. - Ponadto jest to 
kwota brutto. Od niej musimy odjąć 
zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. Co ważne 
prognozowana wysokość emerytury 
z kalkulatora może się różni się od 
wysokości hipotetycznej emerytury z 
„Informacji o stanie konta ubezpie-
czonego”, a wynika to z różnych spo-
sobów obliczania oraz pobieranych i 
uzupełnianych przez nas samych da-
nych - wyjaśnia rzeczniczka.

Prawo do emerytury a prawo 
do wypłaty 

Jeżeli ktoś już zbliżył się do wieku 
emerytalnego może złożyć wniosek 
o emeryturę. ZUS emeryturę ob-
liczy i przyzna, jednak nie roz-
pocznie jej wypłacania, jeśli nie 
rozwiążemy wszystkich umów o 

pracę.  Prawo do emerytury bo-
wiem, to nie to samo, co prawo do 
jej wypłaty, ponieważ można złożyć 
wniosek o przyznanie emerytury i 
dalej pracować. ZUS nam emery-
turę naliczy i wyda decyzję o jej 
przyznaniu, ale bez wypłaty świad-
czenia, jeśli nadal pracujemy. - Po 
wydaniu decyzji o przyznaniu eme-
rytury zyskujemy „status” emeryta, 
czyli dostajemy legitymację eme-
rytalną i możemy korzystać np. z 
przysługujących seniorom zniżek – 
wyjaśnia rzeczniczka.

W 2020 roku średnia dalsza dłu-
gość życia liczona w miesiącach wy-
nosi 261,5 dla kobiet (60 lat) i  217,6 
dla mężczyzn (65 lat). Przeciętna 
emerytura wypłacana przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w 2019 r. 
wynosiła: 2236,84 zł. brutto. Obecnie 
Polacy są wśród pracujących naj-
krócej w Europie, a pobierają świad-
czenia coraz dłużej gdyż żyjemy 
coraz dłużej.

Od czerwca pociągi towarowe relacji Częstochowa – 
Chorzew Siemkowice jeżdżą po nowych torach, mostach 
i wiaduktach. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. za ponad 200 mln zł, współfinansowana jest ze 
środków unijnych w ramach POIiŚ.

- Efektem projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. jest zwiększenie możliwości kolejowych przewozów 
towarowych – mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego 
PKP PLK. - Lepsze parametry linii, krótsza o ok. kwadrans jazda 
pociągów towarowych, pozwolą na szybszy i sprawniejszy 
przewóz większej ilości ładunków. Inwestycja wpłynie na 
wzrost efektywności transportu kolejowego, jako konkurencji 
dla innych środków transportu, stworzy impuls do rozwoju go-
spodarki w regionie, m.in. na pograniczu województw łódzkieg 
i śląskiego - wyjaśnia. Linia kolejowa Częstochowa – Chorzew 
Siemkowice (nr 146) stanowi połączenie między Częstochową 
a tzw. linią ze Śląska do portów nr 131 (Chorzów Batory – Tczew 
– Gdańsk – Gdynia).

Dla sprawnych przewozów przebudowano tory, 
mosty, sieć trakcyjną

Pociągi towarowe kursują już linią Częstochowa – Chorzew 
Siemkowice (nr 146) z prędkością do 60 km/h - prace torowe i 
sieciowe zakończyły się. Wymieniono prawie 50 km torów i 
sieci trakcyjnej. Zmodernizowano 45 obiektów inżynieryjnych, 
w tym stalowy, 66-metrowy most na Warcie w Ważnych Mły-
nach. Sprawne przejazdy zimą zapewnią ogrzewane rozjazdy.

Dodatkowo, m.in. dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym, budowane są 4 nowe nastawnie w stacjach Rzą-
sawa, Cykarzew, Brzeźnica nad Wartą oraz Biała Pajęczańska. - 
Po włączeniu nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
w grudniu 2020 roku, pociągi pojadą z prędkością do 100 km/h. 
Prace objęły też 38 przejazdów kolejowo-drogowych. Wszystkie 
urządzenia przejazdowe będą aktywne po zakończeniu prac na 
nastawniach. Obecne zabezpieczenie i oznakowanie skrzy-
żowań kolejowo-drogowych zapewnia sprawny przejazd po-
ciągów i bezpieczny ruch drogowy – dodaje Katarzyna 
Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK. 

Projekt zakończy się w grudniu 2020 roku ze względu na roz-
szerzenie zakresu o budowę nowych nastawni wyposażonych 
w nowoczesne urządzenia komputerowe.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy 
- Chorzew Siemkowice” ma wartość 215 mln zł netto. Dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 
179 mln zł.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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JEST UMOWA

Hełmy z Maskpolu  
dla Wojsk Obrony Terytorialnej
Ministerstwo Obrony Naro-
dowej złożyło zamówienie na 
dostawę dla Wojsk Obrony Te-
rytorialnej 50 tys. hełmów 
kompozytowych produkowa-
nych przez PSO Maskpol S.A.. 
Umowa zostanie zrealizowana 
w latach 2020-2023.

Hełm kompozytowy HP-05 jest naj-
nowszym produktem tego typu 
w  ofercie spółki Maskpol, opraco-
wanym na potrzeby wojska, policji oraz 
innych formacji mundurowych. Dzięki 
wysokiemu podcięciu pozwala on na 
lepszą współpracę z akcesoriami takimi 
jak ochronniki słuchu, maska ochronna, 
oświetlenie taktyczne, kamera czy 
gogle noktowizyjne. Oprócz wysokiej 
wytrzymałości balistycznej, cechą wy-
różniającą hełm jest także powłoka 
czerepu, odporna na uszkodzenia me-
chaniczne. Masa kompletnego hełmu 
dla największego rozmiaru wynosi nie-
całe 1600 g.

- Umowa na dostawę hełmów kompo-
zytowych stanowi kolejne potwier-
dzenie znakomitej współpracy między 
Polską Grupą Zbrojeniową i  Wojskami 
Obrony Terytorialnej – podkreśla Adam 
Ogrodnik, Prezes Zarządu PSO Maskpol 
S.A. - Dziękujemy za kolejny dowód za-
ufania do sprzętu produkowanego 
przez naszą Grupę. PSO MASKPOL S.A. 
od wielu lat realizuje prace rozwojowe 
i  poszerza bazę produkcyjną w  ob-
szarze ochrony balistycznej, w obecnym 
roku jak również w  kolejnych latach 
będę realizowane inwestycje podno-
szące kompetencje firmy tej dziedzinie. 
Osobne podziękowania kieruję do za-
rządu i  pracowników spółki Maskpol, 
którzy bez zakłóceń realizują jednocze-
śnie dostawy sprzętu ochronnego do 
walki z epidemią i wyposażenia dla Sił 
Zbrojnych. Zakład produkuje obecnie 
mundury, hełmy, odzież ochronną, 
maski przeciwgazowe oraz środki 
ochrony indywidualnej na potrzeby 
Wojska Polskiego oraz innych od-
biorców – wyjaśnia Adam Ogrodnik.

Spółka Maskpol wyposażyła dotych-
czas Wojska Obrony Terytorialnej 

w  elementy indywidualnego wyposa-
żenia żołnierzy, takie jak maski prze-
ciwgazowe MP-6, filtracyjną odzież 
ochronną FOO-1 oraz narzutki 
ochronne NO-1. Terytorialsi korzystają 
również ze sprzętu produkowanego 
przez inne spółki wchodzące w  skład 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak kara-
binki Grot z  radomskiej Fabryki Broni, 
karabiny wyborowe Bor z  Zakładów 
Mechanicznych Tarnów czy sprzęt opto-
elektroniczny z PCO.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad  
50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki ba-
dawcze. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP  
i formacje sojusznicze.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. to producent, m.in. sprzętu ochrony balistycznej 
(hełmów i kamizelek kuloodpornych), a także umundurowania, sprzętu ochrony przeciwchemicznej (masek 
przeciwgazowych, odzieży ochronnej i sprzętu odkażającego) oraz wyposażenia ochrony prewencyjnej (tarcz, 
pałek i ubiorów przeciwuderzeniowych).

IWANICE MAŁE

Stacja 
monitorująca 

suszę

W Iwanicach Małych (gmina Opatów) zainstalowano au-
tomatyczną stację meteorologiczną.   Do jej głównych 
zadań należeć będzie monitorowanie sytuacji związanej 
z  suszą. Prace związane z  jej montażem zakończono 
o wiele wcześniej niż planowano. 

Stacja, która stanęła na terenie gminy Opatów jest zdalnie po-
łączona  z  Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław, do którego zadań 
należy bieżące i ciągłe badanie warunków hydrologicznych dla 
lokalnego rolnictwa. Władzom samorządowym zależy na tym, aby 
pomiary jak najszybciej zostały włączone do systemu. 

Wyniki monitoringu będą mieć bowiem kluczowe znaczenie 
dla decyzji oraz działań podejmowanych zarówno przez rol-
ników, jak i instytucje z otoczenia rolnictwa, związanych ze zja-
wiskiem suszy rolniczej,   w  tym z  uzyskaniem ewentualnych 
odszkodowań dla rolników. Inwestycja kosztowała  47 970 zł.

Katarzyna Gwara

zdj. Powiat kłobucki



Oto cennik - SPRZĘT WODNY

Nazwa usługi Czas korzystania Cena brutto PL

Wypożyczenie - rower wodny,
kajak - 2-osobowy
dopłata za opóźnienie zwrotu 
sprzętu
 

60 minut
 
15/30/45 minut

20
 
10/15/20

Wypożyczenie - rower wodny  
-2 osoby z dzieckiem
dopłata za opóźnienie zwrotu 
sprzętu
 

60 minut
 
15/30/45 minut

20
 
10/15/20

Wypożyczenie rower wodny  
3-5 osób
dopłata za opóźnienie zwrotu 
sprzętu

60 minut

15/30/45 minut

25

15/20/25
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W BLACHOWNI

Kajaki i rowerki już dostępne
Ta wiadomość ucieszy miłośników 
atrakcji wodnych. Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w  Blachowni udostępnił  sprzęt 
pływający. Do dyspozycji jest osiem ro-
werów wodnych - w tym dwa nowe i dwa 
łabędzie - oraz sześć kajaków.

-  Serdecznie zapraszamy  mieszkanki 
i  mieszkańców oraz miłych gości  nad nasz 
pięknie zrewitalizowany zalew  -  zachęca 
Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

Przy tej okazji przypominamy, że zbiornik 
wodny i jego okolica są obserwowane przez 
13 kamer. Monitoring kosztował nieco 
ponad 120 tys. złotych.

ZRĘBICE

Budowa ulicy Leśnej

GMINA KŁOMNICE

Prawie milion złotych  
na inwestycje

SYSTEM JUŻ RUSZYŁ

Z Myszkowa do Żarek dojedziemy rowerem

Gmina Olsztyn uzyskała ponad 200 ty-
sięcy zł dofinansowania ze śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na budowę dal-
szego ciągu ulicy Leśnej w  Zrębicach. 
Prace związane z  tą inwestycją roz-
poczną się jeszcze w tym roku. 

Droga znacznie ułatwi dojazd do pól oraz 
domów. W sumie położonych zostanie 880 
metrów asfaltu  o  szerokości 4,5 metra. 
Całkowity koszt zadania według koszto-

rysu inwestorskiego wyniesie 449 tys. zł.   
220 tys. zł to dofinansowanie otrzymane 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego w  ramach tzw. Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych. Resztę 
sfinansujemy ze środków własnych Gminy 
Olsztyn. – W  związku ze słabą realizacją 
budżetu gminy wynikającą z  epidemii, 
każde dofinansowanie w tej chwili jest dla 
nas na wagę złota - mówi Tomasz Ku-
charski, wójt gminy Olsztyn. – Prace mają 
się rozpocząć i zakończyć w tym roku.

Dwa budynki w  centrum Kłomnic 
oraz budynek w Garnku zostaną odno-
wione. Gmina na ten cel pozyskała 
blisko milion złotych dofinansowania. 

Projekt „ Efektywność energetyczna i od-
nawialne źródła energii w  infrastrukturze 
publicznej i  mieszkaniowej” polega 
na  kompleksowej termomodernizacji 
trzech budynku użyteczności publicznej. 
Metamorfozę przejdą więc ośrodek zdrowia 
w  Kłomnicach, budynek ZG-2 (drugi bu-
dynek gminny, w którym mieści się poczta 
i  biblioteka w  Kłomnicach) oraz  przy-
chodnia lekarska w Garnku. Na roboty ter-
momodernizacyjne składają się: ocieplenie 
ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana 
stolarki okiennej, ocieplenie stropu nad 
piwnicą, wymiana drzwi zewnętrznych, 
montaż zaworów termostatycznych, 
montaż systemu zarządzania energią, ko-
cioł na pelet, przebudowa systemu grzew-
czego: modernizacja kotłowni z  wymianą 
kotłów 2 x gaz. Projekt obejmuje też insta-
lację 122 szt. paneli fotowoltaicznych na 3 
budynkach: ośrodek zdrowia w  Kłomni-
cach - 78 paneli o  mocy 21,84 kWp, bu-

dynek ZG-2 w  Kłomnicach - 26 paneli 
o  mocy 7,28 kWp, przychodnia lekarska 
w Garnku - 18 paneli o mocy 5,04 kWp.

- Efektem dodatkowym będzie zmniej-
szenie kosztów eksploatacji budynków, za-
hamowanie degradacji środowiska 
naturalnego, zmniejszenie zachorowal-
ności mieszkańców na choroby układu krą-
żenia, oddechowego i  nowotwory, 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
i  turystycznej gminy – zaznaczają przed-
stawiciele Urzędu Gminy w  Kłomnicach. 
W  wyniku realizacji projektu rozwiązany 
zostanie też problem złego stanu technicz-
nego budynków. - Ponadto projekt promuje 
efektywność energetyczną i  korzystanie 
z  odnawialnych źródeł energii OZE insta-
lacje fotowoltaiczne – dodają. Jego reali-
zacja ma również przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza – dzięki niemu zostanie 
zredukowana emisja zanieczyszczeń oraz 
zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, 
a co za tym idzie emisja CO2 i PM10. 

Gmina na ten cel pozyskała w sumie 968 
184,77 zł. Zakładany koszt całkowity inwe-
stycji wynosi natomiast 1 378 620,53 zł.

Ruszył pilotażowy system ro-
werów miejskich w  Myszkowie 
i  Żarkach. Pierwsze 30 minut 
każdego wypożyczenia jest dar-
mowe. Aby skorzystać 
z systemu, konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja. Projekt 
„Jurajskie rowery” będzie funk-
cjonował do końca września. 

Projekt jest pilotażowy. Miesz-
kańcy dostali do dyspozycji 32 jed-
noślady, które stanęły na czterech 
stacjach. Dwie znajdują się w Mysz-
kowie przy były dworcu PKS-u oraz 
na Dotyku Jury, a dwie w Żarkach na 
Nowym Rynku przy przystankach 
autobusowych oraz w Leśniowie na 
terenie Turystycznej Frajdy.  Każda 
składa się z terminala oraz stojaków 
i elektrozamków. — Po raz pierwszy 
dogadaliśmy się ponad granicami 
na Jurze w  zakresie systemu ro-
werów miejskich i  wspólnie z  są-
siednią Gminą Myszków i z udziałem 
Starostwa Powiatowego w  Mysz-
kowie startujemy. Liczymy, że po-

mysł spodoba się i  mieszkańcom 
i  przyjezdnym  —   mówi Klemens 
Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy 
Żarki. By skorzystać z sytemu trzeba 
wcześniej dokonać rejestracji, która 
gwarantuje całodobowy dostęp do 
systemu wypożyczalni.   Prowadzona 
i aktualizowana będzie również cało-
dobowa strona systemu, modułu reje-

stracyjnego oraz telefoniczne biuro 
obsługi klientów. - Cieszę się, że nasze 
starania przyniosły określone efekty – 
podkreśla Włodzimierz Żak, burmistrz 
Myszkowa. - Rowery miejskie to pro-
jekt realizowany w  wielu polskich 
miastach, cieszący się dużym powo-
dzeniem. Nasi mieszkańcy w pełni za-
sługują na to by zaczął on również 

funkcjonować w Myszkowie. Na razie 
mamy dwie stacje, liczę, że w  przy-
szłości będzie ich więcej” –  zaznaczał.

Operator systemu, Nextbike Polska, 
wdrożył system i  przez cały okres 
umowy będzie odpowiadał za jego 
kompleksową obsługę. Będzie rów-
nież prowadził dezynfekcję newral-
gicznych elementów rowerów 

w ramach codziennej pracy osób ser-
wisujących. 

Projekt „Jurajskie rowery”  finan-
sowany jest przez gminy Myszków, 
Żarki oraz Starostwo Powiatowe 
w Myszkowie.

Więcej informacji znajdziemy na 
stronie jurajskierowery.pl

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

Jak skorzystać z rowerów?
 ■ Wejdź na stronę i się zarejestruj: www.jurajskierowery.pl 
 ■ Zasil konto kwotą 20 złotych - 10 zł bezzwrotnej opłaty inicjalnej i 10 
zł, z którego finansowana będzie opłata za wypożyczenie. Po zaksięgo-
waniu płatności na koncie można będzie wypożyczać rower. 

 ■ System przewiduje 30 bezpłatnych minut startowych. 
 ■ Zgodnie z cennikiem wypożyczalni czas od 31 do 60 minuty kosztuje 1 
złoty. Druga godzina to 2 złote, trzecia – 3 zł, a każda następna – 4 złote.

 ■ Samo wypożyczenie roweru jest bardzo łatwe. Po aktywacji konta wy-
starczy skorzystać z bezpłatnej aplikacji Nextbike na urządzenia mo-
bilne. W ten sposób można wypożyczyć rower zarówno zamknięty w 
elektrozamku, jak i zabezpieczony za pomocą obejmy bez podcho-
dzenia do terminala.

 ■ Można również skorzystać z terminala i wpisać numer telefonu, PIN i 

numer wypożyczanego roweru. Po tych operacjach zostanie on zwol-
niony automatycznie. Jeżeli rower jest zabezpieczony linką – należy od-
blokować go za pomocą otrzymanego kodu do zamka szyfrowego.

 ■ Zwrócenie roweru dokonywane jest poprzez „wpięcie” go do elektro-
zamka. Sygnał dźwiękowy potwierdza, że zostało to zrobione prawi-
dłowo. W takim przypadku żadne inne czynności przy terminalu nie są 
już wymagane. W celu upewnienia się, że proces przebiegł pomyślnie, 
można dokonać weryfikacji na swoim koncie użytkownika – za pośred-
nictwem strony www lub aplikacji mobilnej Nextbike. Jeśli nie ma wol-
nego miejsca w stacji, wystarczy przypiąć rower zamkiem szyfrowym do 
ucha wybranego stojaka lub innego roweru i przetasować cyfry. Na-
stępnie podejść do terminala, nacisnąć „Zwrot” na klawiaturze i postę-
pować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu lub zadzwonić na 
infolinię.

 ■ Do dyspozycji użytkowników Systemy Jurajskie Rowery została urucho-
miona specjalna infolinia – działa całodobowo pod numerami telefonu: 
34 333 59 59

zdj. UM Blachownia
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Sukces naszego ucznia!

„Do serca przytul psa, weź na kolana kota…” 

Emilka i jej 
„Zaczarowany  ogród” Laureaci  

w ogólnopolskim konkursie matematycznym 

Uczeń V LO w Częstochowie, Jakub Wójcik - aktor Amatorskiego Teatru Szkolnego V LO - otrzymał wyróż-
nienie w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji św. Jana Pawła II.
Konkurs z okazji 100-rocznicy Urodzin Papieża odbył się pod honorowym Patronatem Pani Europoseł Ja-
dwigi Wiśniewskiej, O. Mariana Waligóry – Przeora Jasnej Góry, ks. Arcybiskupa Metropolity Częstochow-
skiego Wacława  Depo, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer.
W  związku z pandemią reguła Konkursu w tym roku uległa zmianie. Uczestnicy mieli za zadanie przesłać 
do Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie filmiki z nagraną swoją recytacją oraz krótkim przedsta-
wieniem siebie. W konkursie wzięło udział 45 osób w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria klasy 4-6 szko-
ła podstawowa, II kategoria klasy 7-8 szkoła podstawowa oraz III kategoria szkoła ponadpodstawowa. 

Amatorski Teatr Szkolny „Pół żartem, pół serio” 
mgr E. Aleksandrowicz, mgr D. Zielińska

Każdy dzień to dobra okazja do 
świętowania, dlatego też postano-
wiliśmy uczcić dość mało rozpo-
wszechnione święto, jakim jest 
Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwie-
rząt Dzikich i Domowych, a obcho-
dzone 2 czerwca. Z tej okazji 
opiekunki Samorządu Uczniow-
skiego mgr Ż. Soduła i mgr K. Mi-
chalik oraz przedstawicielka 
uczniów K. Pieprzycka odwiedziły 
Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Częstochowie przy ul. 
Gilowej. Niestety w obecnej sytu-
acji zagrożenia epidemiologicz-
nego nie mogłyśmy wejść na 
teren obiektu, ale od progu przy-
witali nas pracownicy schro-
niska, którzy z uśmiechem 
podziękowali za otrzymane dary 
dla bezdomnych zwierząt.  Naj-
bardziej zauroczyły nas dwa 
czworonogi: kundelek Hugo oraz 
przepiękny i okazały owczarek Hasan, które od 
razu przyjaźnie nas przywitały.

Warto poświęcić choć chwilę wolnego czasu dla 
bezbronnych istot. Zwierzęta kochają miłością bez-
warunkową i są prawdziwie wiernymi przyjaciółmi. 
Dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w 
kiermaszu świątecznym oraz wpłacili datki na Sa-
morząd Uczniowski, bo to z tych pieniędzy ufundo-
waliśmy smakołyki dla bezdomnych zwierzaków. 
Cieszymy się, że mogliśmy im dać choć chwilę przy-
jemności. Nasz ogromny apel do Was. Wejdźcie na 
stronę schroniska https://schroniskoczestochowa.
pl/ i zobaczcie, jak wiele spragnionych miłości zwie-
rzaków czeka na swój dom. Może ktoś z was będzie 
mógł przygarnąć jednego z nich. Schronisko 
przyjmie także z otwartymi ramionami wszystkich 
wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w opiece nad 
zwierzętami – wystarczy mieć ukończone 16 lat! 

mgr K. Michalik

Emilia Biernacka - uczennica klasy 1i V LO 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie, zajęła II 
miejsce (kategoria V,  szkoły średnie) w XV 
wojewódzkim konkursie plastycznym pt.: „Za-
czarowany ogród”. Konkurs organizowany 
jest przez Gminny Ośrodek Kultury we Wrę-
czycy Wielkiej. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy jeszcze wielu sukcesów i satysfakcji. 

Mgr M.Gromotowicz

Z ogromną przyjemnością infor-
mujmy, że uczniowie V LO im. A. 
Mickiewicza - T. Kotlicki (1j)  i S. 
Kluszczyk (1e) zostali laureatami 
Ogólnopolskiego Konkursu Mate-
matycznego GALILEO.  

Organizatorem konkursu jest Cen-
trum Edukacji Szkolnej, a skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych 
i liceów ogólnokształcących. Polega 
na pisemnym udzieleniu odpowiedzi 
na 26 pytań testowych o zróżnico-
wanym stopieniu trudności pytań. W 

samym województwie śląskim w 
konkursie wzięło udział 2115 
uczniów. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu i 
życzymy dalszych sukcesów!

 mgr E. Aleksandrowicz

V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

RĘDZINY

Laptopy dla uczniów

Do Urzędu Gminy Rędziny dotarło już 20 laptopów 
z  myszkami i  oprogramowaniem, zakupionych 
dzięki środkom finansowym pozyskanym w ra-
mach rządowego programu „Zdalna szkoła”.

Szkoły dla których  organem prowadzącym jest 
gmina Rędziny, rozpoczęły realizację zdalnego na-
uczania w  połowie marca, wkrótce po  ogłoszeniu 
przez  rząd stanu zagrożenia epidemicznego. 
25  marca – zgodnie z  rozporządzeniem ministra 
edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego – 
nauka przez  internet stała się natomiast obowiąz-
kiem wszystkich polskich szkół.

- W  związku z  sygnałami płynącymi ze  strony 
wielu samorządowców, nauczycieli i  dyrektorów 
placówek oświatowych, a także rodziców,  zwraca-

jących uwagę, że  brakuje odpowiedniego sprzętu 
do  realizacji tego obowiązku, a  jego nabycie wy-
maga sporych nakładów finansowych, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji uru-
chomiły projekt wsparcia dla samorządów 
pn.  „Zdalna szkoła” - informuje Urząd Gminy Rę-
dziny. W jego ramach można było uzyskać środki fi-
nansowe na  zakup komputerów, laptopów 
czy  tabletów dla uczniów i nauczycieli w określo-
nych przez stronę rządową dla poszczególnych sa-
morządów kwotach.
Gmina Rędziny mogła starać się o 60 tys. zł i tak też 
uczyniła. Zwycięzca konkursu ofert na  dostawę 
sprzętu – firma „BIS” z Częstochowy – dostarczyła już 
zamówione przez urząd 20 laptopów z oprogramo-
waniem i  myszkami, które będą teraz rozdyspono-
wane między wszystkie podlegające gminie placówki 
oświatowe (po 4 laptopy dla każdej z pięciu).
Urząd gminy wystąpił już także z wnioskiem o pie-
niądze w  ramach kontynuacji programu pomo-
cowego – pod nazwą „Zdalna szkoła plus”. Tym 
razem ogólna pula jest nieco mniejsza, 
więc  i  dla naszego samorządu przewidziano 
mniejszą kwotę – 55 tys. zł. Środki te pozwolą 
na zakup 19  następnych laptopów z  oprogra-
mowaniem.

Oprac. kg

WARSZTATY UPC FUTURE MAKERS

Bezpłatne zajęcia  
dla młodych programistów
Twoje dzieci interesują się kompu-
terami? Może chcą nauczyć się 
podstaw języka programowania? 
Zapisz je na warsztaty UPC Future 
Makers pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej przy współ-
pracy z Ministerstwem Cyfryzacji  
i NASK. Projekt skierowany jest do 
dzieci w wieku 8-13 lat. 

Kto może wziąć udział  
w warsztatach? Jak do nich dołączyć?

Aby wziąć udział w warsztatach wy-
starczy komputer i dostęp do internetu. 
Zajęcia odbywają się w małych ośmio-
osobowych grupach, a każde dziecko 
będzie mogło liczyć na profesjonalne 
wsparcie doświadczonego trenera. 
Akcja przeznaczona jest dla dzieci w 
wieku 8-13 lat.

Szczegóły dotyczące programu, w tym 
formularz zgłoszeniowy można znaleźć 
na stronie internetowej: 

www.futuremakers.upc.pl

Nowe terminy zajęć będą na bieżąco 
uzupełniane w czerwcu, a kolejne ruszą 
we wrześniu, po zakończeniu wakacji.

Rozwój kompetencji cyfrowych

Wraz z Ministrem Edukacji Narodowej 
patronat nad inicjatywą UPC Future Ma-
kers objęły także Ministerstwo Cyfryzacji 
oraz NASK, prowadzące działania na 
rzecz upowszechniania technologii cy-
frowych, realizowane m.in. w formie cy-
klicznych warsztatów programowania w 
ramach Klubów Młodego Progra-
misty www.klubmlodegoprogramisty.pl.

Partnerem merytorycznym inicjatywy 
UPC jest firma Giganci Programowania, 
która zapewni dzieciom wsparcie mery-
toryczne, opiekę trenerską oraz nie-
zbędną platformę do nauki kodowania.

UPC Future Makers to kolejna odsłona 
pierwszego projektu, w ramach którego 
podstawy programowania poznało 
blisko 400 dzieci. Oprac. kg

zdj. Urząd Gminy Rędziny
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Najlepsi młodzi koszykarze
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 39 zdobyli tytuł najlepszej częstochowskiej drużyny 
koszykarskiej. Zawody rozegrano w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Z dziesięciu zespołów zgłoszonych do rozgrywek z eliminacji wyłoniono sześć najlepszych, które 
w zawodach półfinałowych walczyły o prawo startu w finałach. Do finału zakwalifikowały się cztery 
drużyny, które systemem”każdy z każdym” rozegrały końcowy etap rozgrywek.

Finałowe spotkania odbyły się na hali Polonia w doskonałych warunkach przy dopingu kolegów. 
Każda drużyna w finale rozegrała po trzy spotkania. Najlepszą okazał się zespół Szkoły Podsta-
wowej  39 kończąc rozgrywki bez porażki.

Zespół przygotowała do rozgrywek Beata Zajęcka, a najlepsi w zespole zawodnicy Wiktor Nogalski 
i Filip Sośniak byli wyróżniającymi się w całym turnieju.

KOMUNIKAT IGRZYSK MŁODZIEZY SZKOLNEJKOSZYKÓWKA  CHŁOPCÓW
w roku szkolnym 2019/20

 ■ Organizatorami SZKOLNEJ LIGI KOSZYKÓWKI są : ZM SZS,szkoły na terenie, których odbędą się 
zawody

 ■ W Igrzyskach uczestniczyć mogą zawodnicy rocznika 2005-2006
 ■ Czas gry 4 x 8 minut.z odliczeniem na rzuty osobiste i czas dla trenera .Regulamin str 50
 ■ O kolejności miejsc decyduje : większa liczba zdobytych punktów,bezpośrednie spotkanie,sto-
sunek koszy.

 ■ Zawody rozegrane zostaną w  3 grupach  systemem  turniejowym ”każdy z każdym..Dwie grupy 
półfinałowe  Finał z 4 zespołów  trzecie drużyny  o miejsce 5-6 

 ■ Obowiązują legitymacje szkolne oraz imienne zgłoszenie zawodników podpisane przez nauczy-
ciela w.f. oraz dyrektora szkoły z srs,zgody rodziców

 ■ Za bezpieczeństwo zawodników i przyprowadzonych kibiców odpowiada nauczyciel.
 ■ Gospodarze zawodów muszą zapewnić pełne bezpieczeństwo zawodnikom gości zarówno 
w czasie rozgrywek jak i po zawodach. Dyrekcje szkół prosimy o pomoc nauczycielom w.f. w za-
pewnieniu  bezpieczeństwa na zawodach.

 ■ Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione organizator nie odpowiada.
 ■ W sprawach spornych decydować będzie organizator. Nie będą rozpatrywane żadne protesty 
oparte na złych –zdaniem trenerów -decyzjach sędziów .Rezultat uzyskany na boisku jest osta-
teczny i mecze nie będą powtarzane.

 ■ Gospodarze poszczególnych turniejów są zobowiązani do zapewnienia stolika sędziowskiego 
z tablicą wyników i zegarem ,oraz  poinformowania telefonicznie,e-mailem lub osobiście orga-
nizatora – ZM SZS o wynikach zawodów najpóźniej w dniu następnym.
Zespoły muszą posiadać jednakowe stroje sportowe z numerami --brak strojów może spowo-

dować niedopuszczenia do gry przez sędziego!

TABELA KOŃCOWA  ELIMINACJI
LP MIEJSCE SZKOŁA NR PKTY KOSZE

GRUPA  I
1 I SP 48 4 59 ; 17
2 II SP 52 3 37 ; 39
3 III SP 31 2 0 ; 40

GRUPA  II
1 1. I 1. SP 39 6 105 : 64
2 II SP 29 5 84 ; 56        
 3 III SP 36 4 35 : 82
4 IV SP 34 3 34 ; 77

GRUPA III
1 1. I 2. SP 13 4 59 ; 9
2 II SP 40 3 40 ; 35
 3 III SP 38 2 8 ; 63

TABELA KOŃCOWA  PÓŁFINAŁÓW
LP MIEJSCE SZKOŁA NR PKTY KOSZE

GRUPA  I
1 I SP 39 4 88 ; 54
2 II SP 48 3 61 ; 56

III SP 40 2 48 : 87
GRUPA  II

1 I SP 29 4 65 : 42
2 II SP 13 3 57 ; 40
 3 III SP 52 2 20 ; 60

TABELA  KOŃCOWA MISTRZOSTW
LP MIEJSCE Szkoła NR PKTY KOSZE
1 I SP 39 6  127 ; 75
2 II SP 1 5 140 ;100
3 III SP 48 4 90 ; 100
4 IV SP 29 3 70 ;167
5 V SP 40
6 VI SP 52
7 VII-X SP 31,38,36,34

SP39: Zatoń Tomasz, Kaczmarkiewicz Piotr, Sośniak Filip, Kopera Maciej, Tarasiuk Kewin, 
Kluszewski Mateusz, Nogalski Wiktor, Ivanow Artem. Nauczyciel - Beata Zajęcka
SP 13: Nowak Szymon, Kiedzyn Jakub, Wasik Krzysztof, Gładysz Karol, Rozański Filip, Krzywda 
Dawid, Ostrowski Mateusz, Patyk Ksawery, Staroszczyk Julian, Jakubowski Szymon, Rądzki Jakub, 
Bajor Filip. Nauczyciel - Lech Matyja
SP48: Karoń Piotr, Konieczny Antoni, Kluczny Borys, Szulc Bartek, Najgebauer Dominik, Kiela-
siński Kamil, Gąska Mateusz, Majer Jakub, Mirecki Michał, Grajcar Dawid, Iwańczyk Hubert, 
Pechtewan Daniel. Nauczyciel - Marcin Łojewski.

SP 39

SP 13

SP 48

SP 29
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O wyborach kilka słów...
Przed nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Głosowanie w loka-
lach wyborczych odbędzie się w ostatnią czerwcową niedzielę (28.06.)  
w godzinach 7:00-21:00.  O najwyższe państwowe stanowisko ubiegać się 
będzie 10 kandydatów. Będą to sami mężczyźni. 

W wyborach prezydenckich startują:

 ● Robert Biedroń
 ● Krzysztof Bosak
 ● Andrzej Duda
 ● Szymon Hołownia
 ● Marek Jakubiak
 ● Władysław Kosiniak-Kamysz
 ● Mirosław Piotrowski
 ● Paweł Tanajno
 ● Rafał Trzaskowski
 ● Stanisław Żółtek

Przed wyborami

Dopisz się do spisu, wpisz do rejestru

Do 16 czerwca

Głosowanie 
korespondencyjne:  

jak to zrobić?

To już oficjalne – 28 czerwca odbędzie się 
pierwsza tura wyborów prezydenckich. Nie mu-
simy jednak głosować tam, gdzie jesteśmy zamel-
dowani. To od nas zależy, gdzie dopiszemy się 
do spisu lub wpiszemy do rejestru wy-
borców. Obie te sprawy możecie zała-
twić online. Jak to zrobić?

Na stałe, czy tylko ten jeden 
raz?

Zacznijmy od tego, co nie dla 
wszystkich jest jasne: czym się różni 
dopisanie do spisu wyborców od wpi-
sania do rejestru wyborców? Już tłu-
maczymy.

Jeśli chcecie na stałe zmienić miejsce 
głosowania, czyli od teraz chcecie gło-
sować tam, gdzie mieszkacie, a  gdzie 
nie jesteście zameldowani i to nie tylko 
ten jeden raz, ale także w innych, przy-
szłych wyborach – powinniście wpisać 
się do rejestru wyborców.

Natomiast, jeśli wiecie, że tylko tego jed-
nego dnia - w dzień wyborów - nie będzie was 
w  miejscu zamieszkania, ale poczucie obywatel-
skiego obowiązku mówi wam, że powinniście zagło-
sować – dopiszcie się do spisu wyborców w miejscu, 
w którym akurat wtedy będziecie.

Będzie to działanie jednorazowe, czyli dotyczy tylko 
tych jednych wyborów. W  następnych zagłosujecie 
już u siebie.

Niezależnie, która z tych dwóch opisanych sytuacji 
was dotyczy – obie możecie załatwić online.

Wpis do rejestru wyborców
Jeśli chcecie na stałe zmienić miejsce głosowania, 

musicie zrobić to zgłosić z wyprzedzeniem. - Wpis nie 
następuję bowiem automatycznie, wymaga rozpa-
trzenia wniosku, a  później decyzji urzędnika. Przed 
wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy 
mieszkamy tam, gdzie deklarujemy – mówi minister 
cyfryzacji Marek Zagórski.

Co przygotować? – Profil zaufany, skan lub zdjęcie 
dowodu osobistego i  elektroniczną wersję innego 
dokumentu, który potwierdza miejsce naszego sta-
łego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi 
podjęcie decyzji i  może przyspieszyć rozpatrzenie 
wniosku – podpowiada szef MC.

Co może być takim dodatkowym dokumentem? 
Umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela 
(najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek 
za prąd, na którym są nasze dane; umowa o  pracę; 
karta mieszkańca, itp. Więcej przykładów znajdziecie 
na GOV.PL. Możecie także skontaktować z  urzędem 
i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.

Wszystkie dokumenty przygotowane.  
Co dalej?

Krok 1: na GOV.pl wybierz e-usługę  Złóż wniosek 
o wpisanie do rejestru wyborców.

Krok 2: Kliknij przycisk Złóż wniosek i zaloguj się pro-
filem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

Krok 3: Wybierz obywatelstwo.
Krok 4: Zaadresuj wniosek – wybierz urząd gminy, 

w której mieszkasz lub przebywasz na stałe.
Krok 5: Podaj dane dowodu osobistego (nazwę 

i  numer) – dołącz skan lub zdjęcie tego doku-
mentu.

Krok 6: Dołącz dodatkowe załączniki, które po-
zwolą zweryfikować miejsce Twojego stałego za-
mieszkania.

Krok 7: Podaj adres stałego miejsca zamieszkania/
przebywania i  zaznacz oświadczenie, że pod nim 
mieszkasz.

Krok 8: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie-
profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). 
Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na 

swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) 
i podany we wniosku adres e-mail.

Czekaj na odpowiedź z  urzędu. Samo wysłanie 
wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców.

Urzędnik może skontaktować się z tobą pocztą tra-
dycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę 
na koncie Mój GOV. Sprawdzaj swoją skrzynkę - jeśli 
odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to 
załatwienie sprawy.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do reje-
stru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od 
złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub 
na skrzynkę na koncie Mój GOV. Jeżeli w ciągu 5 dni 
nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się 
z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie od-
mowna, nie znajdziesz się w  rejestrze wyborców. 
Oznacza to, że nie zagłosujesz w  gminie, do której 
wysyłasz wniosek.

 →Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.
 →Usługa jest bezpłatna.
 →Uwaga! E-usługa jest wyłączana na pięć dni przed 
wyborami.

Dopisanie do spisu wyborców
Jeśli chcecie zagłosować, a  w  dzień wyborów nie 

będzie was w  miejscu zameldowania, możecie do-
pisać się do spisu wyborców.

Jedynym, co powinniście przygotować, aby skorzy-
stać z  tej e-usługi jest profil zaufany i  adres, pod 
którym będziecie w dniu wyborów. Co dalej?
Krok 1: na GOV.PL wybierz e-usługę  Dopisz się do 

spisu wyborców.
Krok 2: Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców 

i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, 
jeśli go masz).

Krok 3: Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego 
chcesz dopisać się do spisu wyborców.

Krok 4: Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie 
profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). 
Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na 
swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (www.GOV.pl) 
i podany we wniosku adres e-mail.

Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, 
skontaktuje się z  tobą: telefonicznie, pocztą trady-
cyjną, e-mailem lub przez na koncie Mój GOV. Spraw-
dzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość 
urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

 →Usługa jest bezpłatna.
 →Uwaga! E-usługa jest wyłączana na pięć dni przed 
wyborami.

Osoby, które nie mają możliwości 
osobistej wizyty w lokalu wybor-
czym, mogą zagłosować korespon-
dencyjnie. Wyborcy nie objęci 
kwarantanną mają czas na zgło-
szenie chęci głosowania korespon-
dencyjnego tylko do 16 czerwca.

Dzięki formie korespondencyjnej 
można zagłosować z  domu lub in-
nego miejsca przebywania – za-
równo podczas pierwszej, jak 
i  (potencjalnej) drugiej tury. Pakiet 
wyborczy zostanie dostarczony 
pocztą. Wskazywany w  zgłoszeniu 
adres, na który ma być wysłany pa-
kiet wyborczy, musi być adresem 
z  obszaru gminy, w  której wyborca 
jest wpisany do spisu wyborców.

Zgłoszenia chęci głosowania można 
dokonać zarówno poprzez internet, 
osobiście w  urzędzie lub pocztą 
(ewentualnie ustnie lub telefaksem – 
w takim przypadku o szczegóły należy 
spytać w  biurze komisarza wybor-
czego). W  przypadku formy elektro-
nicznej należy posługiwać się profilem 
zaufanym lub e-dowodem.

W  przypadku zgłaszania chęci głoso-
wania korespondencyjnego w  urzędzie 
lub wysyłania pocztą należy przygo-
tować takie dokumenty, jak: dokument 
tożsamości, zgłoszenie zamiaru głoso-
wania korespondencyjnego, oświad-
czenie o  wpisaniu do rejestrów 
wyborców w  danej gminie, oznaczenie 
wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 
adres, na który urząd ma wysłać pakiet 
wyborczy. Osoby z niepełnosprawnością 
powinny przygotować kopię aktualnego 
orzeczenia o  znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności 
oraz wypełnić specjalny wniosek o prze-
kazanie informacji dotyczącej upraw-
nień przysługujących wyborcom 
niepełnosprawnym.

Wniosek musi wpłynąć do 16 
czerwca  (ewentualnie do 23 czerwca – 
jeśli w dniu wyborów zgłaszającego bę-
dzie obowiązywać kwarantanna, 
izolacja lub izolacja w  warunkach do-
mowych, bądź do 26 czerwca – jeśli 
obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub 
izolacja w  warunkach domowych za-
częła się po 23 czerwca).

Pakiety korespondencyjne dotrą do 
wyborcy najpóźniej na 5 dni przed wy-
borami  (ewentualnie najpóźniej na 2 
dni przed wyborami – jeśli w dniu wy-
borów wyborcę obowiązuje kwaran-
tanna, izolacja lub izolacja w warunkach 
domowych).

Jak przygotować pakiet wyborczy 
dla obwodowej komisji wyborczej
1. Podpisz oświadczenie i wpisz w od-

powiednim miejscu swoje imię i na-
zwisko oraz numer PESEL.

2. Wypełnij kartę do głosowania.
3. Włóż ją do koperty na kartę do głoso-

wania, zaklej kopertę.
4. Zaklejoną kopertę na kartę do głoso-

wania i oświadczenie włóż do koperty 
zwrotnej.

5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres 
i  numer właściwej obwodowej ko-
misji wyborczej.

Wypełnione pakiety należy dostarczyć:

- do 26 czerwca:
• wrzucając kopertę zwrotną do nadaw-

czej skrzynki pocztowej (Poczty Pol-
skiej) na terenie gminy, w  której 
zlokalizowana jest obwodowa ko-
misja wyborcza właściwa dla danego 
spisu wyborców

• dostarczając kopertę zwrotną do wła-
ściwego urzędu gminy (w godzinach 
pracy urzędu).

- w dniu wyborów, w godzinach głoso-
wania – dostarczając kopertę zwrotną 
do obwodowej komisji wyborczej w ob-
wodzie głosowania właściwym dla da-
nego spisu wyborców.

Szczegółowe informacje, wraz z wzorami 
wnioskami do ściągnięcia dostępne są  

pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-

-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-
-glosujacych-w-polsce

Jak głosować za granicą?
W  dużych skupiskach Polonii wybory 

prezydenckie mają się odbyć w  formie 
korespondencyjnej. Polacy za granicą 
będą mieli sześć dni na dopisanie się do 
spisu wyborców.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara



Dzięki zawartemu porozumieniu z gminą Mykanów, od 1 sierpnia 
linia autobusowa nr 13 przedłuży swoją trasę, i przez Wolę Kie-
drzyńską dojedzie do Wierzchowiska. Na takie rozwiązanie zgodzili 
się miejscy radni. 

Linia nr 13 zostanie przedłużona łącznie o 3 km, w tym na terenie gminy 
Mykanów o ok. 2,1 km. Dzięki temu z miejskiego transportu będzie mogło 
skorzystać ok. 1 600 mieszkanek i mieszkańców Częstochowy (ulicy Lu-
dowej), miejscowości Wola Kiedrzyńska oraz Wierzchowisko. - Koszty wy-
nikające z przedłużenia trasy pokryje dotacja gminy Mykanów na rzecz 
Częstochowy. W 2020 roku - w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia -wy-
niesie 26 176,58 zł – informują przedstawiciele biura prasowego magi-
stratu. - Koszty dla miasta zmniejszą się o 44 654,41 zł rocznie, ponieważ 
razem z przedłużeniem linii 13 o 0,9 km na terenie Częstochowy zopty-
malizowano rozkład linii nr 28 
(obie znaczną część trasy pokonują 
wspólnie) – tłumaczą.

Trasa linii nr 13  (od 1 sierpnia 
2020):  HUTA WYDZIAŁ TRANS-
PORTU – ul. Korfantego, al. Pokoju, 
Rondo Reagana, ul. Szpitalna, 
Olsztyńska, Orlik-Rückemanna, Fa-
radaya, Mirowska, Plac Daszyń-
skiego, al. Najświętszej Maryi Panny, 
ul. Kilińskiego (powrót: ul. Dekabry-
stów, Dąbrowskiego, Nowowiej-
skiego, Szymanowskiego, Śląska), 
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, al. 
Armii Krajowej, ul. Kisielewskiego, 
Ludowa, Wola Kiedrzyńska (ul. My-
kanowska, Mała), Wierzchowisko 
(ul. Długa) – WIERZCHOWISKO.

Katarzyna Gwara
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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 QP  
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  29.900 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 złn 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 MAZDA 6 1.8 benzyna, rok prod. 2002 5.900 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 OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 47.900 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.

MPK

Linia nr 13 
dojedzie do 

Wierzchowiska

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Apelują o zmianę decyzji  
w sprawie ulicy Złotej

Częstochowscy radni są rozcza-
rowani, że budowa ulicy Złotej 
znalazła się dopiero na liście pro-
jektów rezerwowych Funduszu 
Dróg Samorządowych. W związku 
z tym podczas podczas ostatniej 
sesji przyjęli stanowisko w tej 
sprawie. Zostanie ono przesłane 
Prezesowi Rady Ministrów, Mini-
strowi Infrastruktury oraz   
parlamentarzystom Ziemi Czę-
stochowskiej. 

Pomimo że Śląski Urząd Woje-
wódzki zakwalifikował to zadanie 
jako uzasadnione i potrzebne, a 
miasto przygotowało dokumen-
tację projektową, uzyskało nie-

zbędne pozwolenia, a także 
zabezpieczyło wkład własny w 
wysokości 50% ogólnej wartości 
tej inwestycji to i tak znalazło się 
ono dopiero na liście projektów 
rezerwowych Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Radni chcą przy-
wrócenia dofinansowania tej 
inwestycji. -   Budowa ulicy Złotej 
poprawi warunki życia wielu 
mieszkańców oraz umożliwi 
sprawne połączenie terenów in-
westycyjnych Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej z 
DK-1 i autostradą A-1 – zaznaczają 
miejscy radni. Ich zdaniem decyzja 
o umieszczeniu budowy ulicy 

Złotej na liście rezerwowej unie-
możliwia realizację inwestycji w 
najbliższym czasie. - Zwracamy się 
do Pana Premiera oraz Pana Mini-
stra o umożliwienie realizacji bu-
dowy ulicy Złotej w Częstochowie 
poprzez zwiększenie środków fi-
nansowych Funduszu Budowy 
Dróg Samorządowych i umiesz-
czenie inwestycji na liście  zadań 
podstawowych – podsumowują. 
Przyjęte przez nich stanowisko zo-
stanie przesłane Prezesowi Rady 
Ministrów, Ministrowi Infrastruk-
tury oraz   parlamentarzystom 
Ziemi Częstochowskiej. 

Katarzyna Gwara
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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
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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 wiesz-
czy, 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 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 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 Podejmę pracę pracownika gospodarcze-
go - ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 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 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 
 

 n Zatrudnię wykwalifikowaną  
kucharkę z wieloletnim doświad-
czeniem i z umiejętnością goto-
wania różnorodnych diet.  
Mile widziane referencje.  
Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

DRUŻYNA W FORMIE

Skra wygrała z GKS-em 
Katowice

PGE EKSTRALIGA

Włókniarz vs GKM Grudziądz

W środę 3 czerwca Skra Częstochowa 
wygrała w Łodzi z Widzewem 2:1, a na-
stępnie w  niedzielę 7 czerwca 1:0 
z  GKS-em Katowice na własnym sta-
dionie. Zespół jest w doskonałej formie 
po przymusowej przerwie od roz-
grywek, jaką wymusiły na sportowcach 
obostrzenia związane z  sytuacją epi-
demiologiczną w kraju.

Bramkę na wagę trzech punktów w  meczu 
z GKS-em zdobył dla Skrzaków Piotr Nocoń po 
dograniu Krzysztofa Napory. Ostatnie spo-
tkanie było wyjątkowe również z tego względu, 
że odbyła się wtedy pierwsza udana  trans-
misja telewizyjna z  obiektu przy ul. Loretań-
skiej. Kibice, którzy nie mogli jeszcze pokazać 
się na trybunach, mogli obejrzeć mecz na ka-
nale TVP3 Katowice. – Jako działacz śląskiej 
piłki, kibicuję GKS-owi, aby awansował w tym 
sezonie do pierwszej ligi, a swojej drużynie, 

aby utrzymała się na szczeblu drugiej ligi – 
mówił tuż przed spotkaniem w  studiu TVP3 
Katowice prezes Skry Artur Szymczyk. Wy-
grana w tym meczu zapewniła Skrze awans na 
12. miejsce w  tabeli rundy zasadniczej roz-
grywek II ligi PZPN. 13 czerwca częstochowski 
zespół pojedzie do Stalowej Woli, aby zmierzyć 
się z tamtejszą Stalą. 

Składy drużyn z ostatniego meczu:

Skra: 

Kos, Mesjasz, Zalewski, Nocoń, Gołębiowski, 
Napora Ż, Niedbała (Andrzejczak), Wolny (Kazi-
mierowicz), Olejnik Ż, Holik, Kieca (Olszewski)

GKS: 

Mrozek, Janiszewski Ż, Jędrych, Woźniak, Stefa-
nowicz (Szwedzik), Błąd Ż, Michalski, Gałecki 
(Bętkowski), Kiebzak, Dampc (Wojciechowski), 
Rogalski (Kurbiel)

W  najbliższy piątek 12 czerwca Eltrox 
Włókniarz Częstochowa rozegra 
pierwsze spotkanie w  sezonie 2020 na 
Arenie zielona-energia.com w  Często-
chowie. Biało-Zieloni zmierzą się 
z drużyną MRGARDEN GKM Grudziądz. 
Początek spotkania o godz. 20:30. 

Nie tak kibice wyobrażali sobie początek se-
zonu. Miał go rozpocząć już w marcu 48. Me-
moriał Idzikowskiego i  Czernego, jednak 
sytuacja epidemiologiczna w kraju, pokrzyżo-
wała plany nie tylko żużlowcom, ale także ca-

łemu środowisku sportowemu. Na szczęście 
pojawiły się również dobre wieści. Po tygo-
dniach obostrzeń i  zakazu przeprowadzania 
imprez masowych, rząd zezwolił na odmro-
żenie m.in. ektraklasowych rozgrywek piłki 
nożnej i ekstraligi żużlowej. Co więcej, od 19 
czerwca mecze będą mogły odbywać się przy 
udziale publiczności, choć z pewnymi ograni-
czeniami. Na najbliższe spotkanie, które zain-
auguruje sezon czarnego sportu 
w Częstochowie, kluby podało już awizowane 
składy. Zapowiada się niezwykle emocjonujące 
wydarzenie! Transmisja tego meczu będzie 
dostępna na kanale Eleven Sports.

RUNDA 1 - 12 czerwca 2020 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa – MRGARDEN Grudziądz 

(Eleven Sports)

RUNDA 2 – 21 czerwca 2020 
FALUBAZ Zielona Góra - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa 

(nSport+)

Runda 3 – 28 czerwca 2020 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - BETARD SPARTA  

Wrocław (nSport+)

Runda 4 – 3 lipca 2020 
MOJE BERMUDY STAL Gorzów - ELTROX WŁÓKNIARZ  

Częstochowa (Eleven Sports)

Runda 5 – 12 lipca 2020 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - MOTOR Lublin  

(nSport+)

Runda 6 – 17 lipca 2020 
ROW Rybnik - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa  

(Eleven Sports)

Runda 7 – 26 lipca 2020 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - FOGO UNIA Leszno (nS-

port+)

Runda 8 – 2 sierpnia 2020 
MRGARDEN GKM Grudziądz - ELTROX WŁÓKNIARZ  

Częstochowa (nSport+)

Runda 9 – 7 sierpnia 2020 
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - FALUBAZ Zielona 

Góra (Eleven Sports)

Runda 10 – 16 sierpnia 2020 
BETARD SPARTA Wrocław - ELTROX WŁÓKNIARZ Czę-

stochowa (nSport+)

Runda 11 – 21 sierpnia 2020
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - MOJE BERMUDY  

STAL Gorzów (Eleven Sports)

Runda 12 – 28 sierpnia 2020 
MOTOR Lublin - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa 

(Eleven Sports)

Runda 13 – 4 września
ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - ROW Rybnik  

(Eleven Sports)

Runda 14 – 13 września
FOGO UNIA Leszno - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa 

(nSport+)

Eltrox Włókniarz Częstochowa 
9. Leon Madsen 
10. Rune Holta 
11. Fredrik Lindgren 
12. Paweł Przedpełski 
13. Jason Doyle 
14. Mateusz Świdnicki 
15. Jakub Miśkowiak

MRGARDEN GKM Grudziądz 
1. Nicki Pedersen 
2. Krzysztof Buczkowski 
3. Przemysław Pawlicki 
4. Kenneth Bjerre 
5. Artem Laguta 
6. Marcin Turowski 
7. Damian Lotarski

ALPN

Wznowienie rozgrywek

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Finał zbiórki na zrzutka.pl

Po ogłoszonym w marcu 
stanie pandemii, wywo-
łanej zakażeniami 
wirusem SARS CoV-2, 
zamknięto wszystkie 
obiekty sportowo-re-
kreacyjne w  naszym 
kraju i  odwołano rów-
nież wszystkie imprezy. 
Z  końcem maja poluź-
niono obostrzenia, 
dzięki czemu roz-
grywki częstochowskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej zostaną 
wznowione, przy założeniu skróconej 
rundy zasadniczej.

- W  porozumieniu z  wszystkimi uczestni-
kami rozgrywek drużyny na podstawie klasy-
fikacji z  rundy jesiennej podzielone zostały 
na dwie grupy – Grupa A walcząca o miejsca 
1-6 i  Grupa B rywalizująca o  miejsca 7-12, 
w  których rozegrane zostaną spotkania re-
wanżowe – podsumowuje Marcin Mazik 
z  Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Częstochowie - Przypominamy, że po run-
dzie jesiennej na czele tabeli ligowej (Grupa 
A) plasuje się ZC Michaś, który jesienią nie 
przegrał żadnego spotkania i pewnie kroczy 
po obronę mistrzowskiego tytułu zdobytego 
rok temu. Za nimi znajdują się: Jagielloń-
czycy, debiutująca w  rozgrywkach Perła, 
Koral Kłobuck i  Exact Systems Klub 54 Ję-
dryka. Grupę A uzupełnia jeszcze Team ZWD 
& Friends. Wydaje się, że „Cukiernicy” po-
winni obronić pozycję lidera rozgrywek do 
końca sezonu, jednak walka o pozostałe dwa 
miejsca na podium będzie na pewno bardzo 
ciekawa i emocjonująca. W Grupie B rywali-
zować będą: Grubasy, Marex, ZF Group, Auto-
-Dar/Budmix, Amator/CNC i  Kozi 
z przyjaciółmi.

Tradycyjnie wszystkim uczestnikom roz-
grywek życzymy powodzenia, uniknięcia 
wszelkich kontuzji i  dobrej zabawy. Osta-
teczną klasyfikację rozgrywek sezonu 
2019/2020 poznamy w  pierwszej połowie 
lipca – dodaje.

Na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji (www.mosir.pl) 
znajduje się terminarz rundy rewanżowej 

Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej sezonu 
2019/2020, zaktualizowany regulamin roz-
grywek, tabele ligowe uwzględniające po-
dział na grupy oraz formularz do 
ewentualnych zmian w składach. W zakładce 
Amatorska Liga Piłki Nożnej znajdują się 
również aktualne statystyki rozgrywek. 

Zakończyła się już zbiórka na zrzutka.pl, 
którą zorganizował klub Włókniarz 
Częstochowa. Biało-Zieloni zbierali 
fundusze na zakup środków ochrony 
osobistej dla częstochowskich me-
dyków. Dzięki pomocy kibiców udało 
się zebrać 3338 złotych.

- Kwota w całości przekazana została na cel 
zbiórki. Dziś w siedzibie Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w  Częstochowie doszło do spo-
tkania prezesa Eltrox Włókniarza Częstochowa 
Michała Świącika z  dyrektorem SPZOZ Ma-
rianem Nowakiem. Na ręce Pana Dyrektora 

przekazane zostały wymienione niżej środki 
ochrony osobistej, w całości zakupione z pie-
niędzy zebranych na zrzutka.pl – poinfor-
mował klub w  ubiegły czwartek. Za środki 
zgromadzone dzięki zbiórce zakupiono 10 
opakowań rękawiczek nitrylowych (100 sztuk 
rękawiczek w opakowaniu), 8 sztuk pięciolitro-
wych płynów do dezynfekcji, 8 sztuk pięcioli-
trowych żeli do dezynfekcji oraz 350 sztuk 
maseczek chirurgicznych. Ponadto Włókniarz 
Częstochowa przekazał od siebie 50 maseczek 
klubowych dla pracowników Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Częstochowie.

Awizowane składy:

Terminarz rundy zasadniczej:

zdj. MOSiR Częstochowa

zdj. Włókniarz Częstochowa

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:
15.06

godz. 19.45

Perła - Koral Kłobuck

godz. 21.00 

ZC Michaś - Team ZWD & Friends

16.06
godz. 19.45

Marex - Amator/CNC

godz. 21.00 

Grubasy - Kozi i Przyjaciele

17.06
godz. 19.45 

ZF Group Polska - Auto-Dar//Budmix

godz. 21.00 

Jagiellończycy - Exact Systems Klub 54 Jędryka

19.06
godz. 19.45

Amator/CNC – Grubasy (V kolejka)

godz. 21.00 

Perła - Team ZWD & Friends (V kolejka)
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