
389 616 – tyle osób przed pierwszą turą 
wyborów prezydenckich dopisało się on-
line do spisu wyborców w  innych 
miejscowościach, niż zazwyczaj głosują. 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 
w drugiej turze również będą tam dopi-
sani. Co to oznacza w praktyce?

12 lipca odbędzie się druga tura wy-
borów. Jeśli podczas pierwszej przebywa-
liśmy na urlopie i dopisaliśmy się do spisu 
wyborców na przykład w  Gdańsku, bę-
dziemy w nim figurować także 12 lipca. Co 
zatem zrobić, jeśli już wróciliśmy z  wakacji 
i  chcemy zagłosować w  miejscu stałego za-
mieszkania? Musimy pobrać zaświadczenie 
o prawie do głosowania. Taki dokument otrzy-
mamy w urzędzie, w którym dopisaliśmy się do 
spisu, czyli w tym przypadku w Gdańsku. Jeśli 
natomiast 12 lipca będziemy w  miejscu, 
w którym dopisaliśmy się do spisu i głosowa-
liśmy 28 czerwca – nie musimy ponownie do-
pisywać się do spisu.

Inny scenariusz jest taki, że w  pierwszej 
turze wyborów głosowaliśmy w miejscu swo-
jego stałego zamieszkania, w  drugiej – bę-
dziemy np. na wakacjach i  tam chcemy 
głosować. Wówczas możemy zawnioskować 
o  dopisanie do spisu wyborców w  miejsco-
wości, w której będziemy przebywać 12 lipca. 
Jak to zrobić? Najlepiej on-line. Musimy mieć 
jednak założony profil zaufany - jeśli go 
jeszcze nie mamy, możemy go założyć w ciągu 
kilku chwil. Później wystarczy tylko wejść na 
stronę gov.pl i  wybrać tam usługę „Złóż 

wniosek o  dopisanie do spisu wyborców”. 
Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub 
błędy, skontaktuje się z  nami telefonicznie, 
pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez 
skrzynkę na koncie Mój GOV. Dlatego spraw-

dzajmy regularnie swoją skrzynkę – jeśli od-
powiemy na wiadomość urzędnika, 
przyspieszy to załatwienie sprawy. Z e-usługi 
dopisania się spisu wyborców można skorzy-
stać tylko do wtorku  

7 lipca o godz. 23.59.
Głosować można również koresponden-

cyjnie – czas na złożenie odpowiedniego 
wniosku już jednak minął. Co istotne jednak, 
jeśli w pierwszej turze, zagłosowaliśmy kore-
spondencyjnie – przed druga turą nie jest 
wymagane składanie kolejnego wniosku. Pa-
kiet wyborczy dostaniemy na ten sam adres, 
na który dostaliśmy pakiet z pierwszej tury.

W Urzędzie Miasta Częstochowy sprawy 
związane z  wyborami załatwiamy w  Wy-
dziale Spraw Obywatelskich przy  
ul. Waszyngtona 5, w pokoju 111 (sala ob-
sługi), I piętro, w godzinach pracy urzędu.

Wszyscy dobrze wiemy jak ważna jest krew! Zawsze w okresie waka-
cyjnym brakuje jej w szpitalach i bankach krwiodawstwa. Trwająca 
pandemia jeszcze bardziej ogranicza zasoby, które i tak są niezwykle 
skromne. Z tego też powodu Koleje Śląskie postanowiły wyjść do swoich 
klientów z ciekawą inicjatywą. Osoby posiadające odznakę „Honorowy 
Dawca Krwi mogą kupić bilety jednorazowe z 50% ulgą.

Ciąg dalszy na str. 8

Rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka z powodu zamknięcia żłobka lub 
przedszkola, nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świad-
czenie przysługuje teraz do 12 lipca.

Ciąg dalszy na str. 3

12 lipca - wybory prezydenckie

To musisz wiedzieć przed drugą turą

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roz-
topowe, można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. W ten sposób Ministerstwo 
Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki chce złagodzić 
skutki... suszy w naszym kraju. Program ma pochłonąć 100 mln zł. Nabór wniosków 
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Do 31 lipca przyjmowane są wnioski w ramach programu „Zielony samochód - dofi-
nansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”, realizowanego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tego wsparcia 
mogą skorzystać wyłącznie osoby prywatne. Równolegle można też jednak starać się 
o dofinansowanie na zakup elektrycznego samochodu dostawczego, a także elek-
trycznych taksówek. 

Ciąg dalszy na str. 10

n Str.16 n Czytaj�na�stronie�9-11 n Czytaj�na�stronie�13

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW

Pięć tysięcy  
na „oczka wodne”

DO 70 TYSIĘCY ZŁ

Pieniądze  
na „elektryki”

Ogłoszenia 
drobne

Opublikuj 
bezpłatnie!

Wakacyjna 
rozrywka

Rozwiąż krzyżówki, 
zgarnij nagrody

Dodatek 
motoryzacyjny

50% ULGI

Oddaj krew i... ruszaj  
w podróż koleją!

ZUS

Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy do 12 lipca

Ważne daty
Podsumowując – jeśli chcemy skorzystać 
e-usług wyborczych, zapamiętajmy te 
daty:

5 lipca (niedziela)  
godz. 23.59 – to termin,  
do którego możemy zawnioskować on-
line o wpisanie do rejestru wy-
borców, czyli na stałe zmienić miejsce  
głosowania;

7 lipca (wtorek)  
godz. 23.59 – do tego dnia możemy 
złożyć online wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców (tylko  
na obecne wybory).



Galeria Jurajska i fitness club 
Calypso ruszają z cyklem bezpłat-
nych zajęć ruchowych, które mają 
pomóc częstochowianom zrzucić 
nadprogramowe kilogramy.

- W czasie trwania lockdown’u Polacy 
przytyli średnio 2 kilogramy - wyliczy dr 
Dariusz Włodek ze Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Sprzy-
jało temu zamknięcie w domu, unikanie 
aktywności, rezygnacja z zajęć sporto-
wych oraz dieta, a raczej jej brak.

W zrzuceniu tych dodatkowych kilo-
gramów oraz w rozładowaniu napięcia i 
stresu, a co za tym idzie w powrocie do 
formy fizycznej i psychicznej ma pomóc 
akcja „Aktywne piątki z Calypso”, które 
wspólnie organizuje Galeria Jurajska oraz 
fitness club Calypso.

Jest to cykl bezpłatnych zajęć rucho-
wych, które już od 3 lipca, co piątek, od-
bywać będą się na Bulwarach Jurajskich i 
boiskach do siatkówki plażowej znajduj-

cych się przed galerią. W akcji może wziąć 
udział każdy, kto chce się rozruszać.

- To akcja, którą chcemy zmotywować 
mieszkańców regionu do powrotu do ak-
tywności. Chcemy przez nią pokazać, jak 
przy pomocy prostych ćwiczeń, nie tylko 
zrzucić nadmiar kwarantannowych kilo-
gramów, ale także poradzić sobie z nagro-
madzonym napięciem i stresem - mówi 
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor mar-
ketingu Galerii Jurajskiej.

Wszystkie zajęcia w ramach akcji od-
bywać będą się na świeżym powietrzu i z 
zachowaniem należytych zasad bezpie-
czeństwa, w tym obowiązkowego dy-
stansu społecznego. - Celowo wybraliśmy 
zajęcia w plenerze, aby każdy mógł po-
czuć się komfortowo. Mamy do tego prze-
strzeń, bulwary i boiska idealnie się tu 
sprawdzą - mówi.

Co konkretnie czeka na zainteresowa-
nych zajęciami? Już 3 lipca odbędą się za-
jęcia z „Roztańczonej zumby”, a 10 lipca  
z Cross Treningu. 17 lipca z kolei przygo-
towano trening funkcjonalny, a 24 lipca 
zajęcia z trampolinami. Lipiec (31.07) za-
kończy wyciszającą nerwy jogą.

Zajęcia co piątek odbywają się od godz. 
17:00 do godz. 19:00.

Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci. 
Te pod opieką animatorów będą mogły 
wziąć udział w specjalnie przygotowa-
nych dla nich animacjach i zabawach ru-
chowych. - W zajęciach mogą brać udział 
całe rodziny. Dorośli idą ćwiczyć, a dzieci 
bawić się. To idealna, odstresowująca 
forma spędzania czasu, tak bardzo nam 
teraz potrzebna - zachęca przedstawi-
cielka Galerii Jurajskiej.
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POMOGLI STRAŻNICY MIEJSCY

Na ulicy 
leżała 

zakrwawiona 
kobieta

SAMORZĄD 

Miasto: rządowe wsparcie na razie 
tylko w deklaracjach

JEST KONCEPCJA ŚCIEŻKI

Autostrada rowerowa 
połączy Częstochowę, 

Olsztyn i Poraj

GALERIA JURAJSKA

Bezpłatne zajęcia dla osób 
chcących zgubić 

nadprogramowe kilogramy

Częstochowscy strażnicy miejscy pomogli 
dwóm pobitym osobom oraz ustalili po-
tencjalnego oprawcę. Zakrwawiona 
39-latka leżała na ulicy Staszica...

Strażnicy miejscy patrolowali ulice naszego 
miasta. Na ul. Staszica zauważyli zakrwawio-
nego mężczyznę, który wołał o pomoc i poprosił 
o interwencję. 50-latek poinformował, że w po-
bliżu znajduje się zakrwawiona kobieta. 39-
latka miała liczne ślady pobicia. Nieopodal 
znajdował się 49-letni mężczyzna, który rów-
nież miał liczne ślady krwi na swoich rękach 
i  ubraniu, ale nie miał żadnych obrażeń ciała. 
Funkcjonariusze udzielili pomocy przedme-
dycznej poszkodowanym, podjęli czynności 
służbowe wobec potencjalnego sprawcy, a także 
wezwali pogotowie ratunkowe oraz policję. Po-
bici zostali zabrani do szpitala, a ich prawdopo-
dobny oprawca został przewieziony do Ośrodka 
Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi 
i  pozostawiony do wytrzeźwienia oraz dyspo-
zycji policjantów z I KP.

Częstochowa nie otrzymała  do tej pory 
środków z  Funduszu Inwestycji Samo-
rządowych. - Nabór wniosków dla 
samorządów – według zapowiedzi Mini-
sterstwa Rozwoju – dopiero ma się 
rozpocząć. Jeżeli obiecywane pieniądze 
miasto rzeczywiście otrzyma, będą one 
przydatne, ale nie zrekompensują strat 
finansowych, jakie ponoszą miasta 
i  gminy w  efekcie wcześniejszych de-
cyzji rządowych oraz epidemii 
koronawirusa – mówi Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.

Jak podkreśla Włodzimierz Tutaj miasto 
oczywiście zamierza skorzystać ze środków 
Funduszu Inwestycji Samorządowych, 
choć takie jednorazowe wsparcie w dobie 
epidemii, nie będzie lekiem na powięk-
szającą się dziurę w  dochodach i  wydat-
kach bieżących.

- Mam nadzieję, że Rząd spełni obietnice 
i  miasto będzie mogło z  deklarowanego 
wsparcia wkrótce skorzystać  – komentuje 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
- Chciałbym, żeby była to zapowiedź zmiany 
polityki wobec samorządów. Na razie bilans 
strat spowodowanych decyzjami rządzących 

opiewa dla Częstochowy w  tym roku na 
blisko 180 mln zł. Środki uruchamiane w ra-
mach tarczy antykryzysowej mogą więc do-
raźnie pomóc w  dobie koronawirusa, ale 
tych braków nie zrekompensują.       

Większe wydatki dla naszego miasta są 
związane między innymi z coraz wyższymi do-
płatami do  niedoszacowanej subwencji 
oświatowej (w tym roku sięgną już ponad 100 
mln zł), kosztami zadań zleconych, wyższymi 
opłatami za prąd, „deszczówkę”. Poza tym Czę-
stochowa – z  racji zbyt niskiego kontraktu 
z  NFZ - musi również pokryć coraz większe 
straty szpitala miejskiego. Niższe dochody to 
głównie skutki zmian w prawie podatkowym, 
na które nakłada się obecna sytuacja kryzy-
sowa związana z epidemią.       - Dlatego sa-
morządowcy i  federacje samorządowe 
postulują, aby obecny projekt był pierwszym 
krokiem na drodze do naprawy mocno osła-
bionych – poprzez decyzje władz centralnych 
- finansów samorządowych. Unia Metropolii 
Polskich np. ponownie apeluje o  wprowa-
dzenie rozwiązań systemowych, które – po-
przez zwiększenie udziałów jednostek 
samorządu w  podatkach PIT i  CIT trwale 
wpłyną na poprawę kondycji finansowej gmin 
i  powiatów. Wnioskuje także o  wspólne wy-
pracowanie rozwiązania problemów od lat 
zgłaszanych przez przedstawicieli samo-
rządów, dotyczących m.in. subwencji oświa-

towej (niewystarczającej do sfinansowania 
rosnących wydatków w  sferze edukacji) czy 
braku bilansowania się systemów gospodaro-
wania odpadami w gminach – wyjaśnia Wło-
dzimierz Tutaj.

Z kolei Związek Miast Polskich, oceniając za-
łożenia Funduszu Inwestycji Samorządowych, 
zaznacza, że należy w  nim m.in. dookreślić 
charakter otrzymywanych dotacji oraz ina-
czej wyliczać wskaźnik zamożności w  mia-
stach na prawach powiatu.

- Według rządowych deklaracji środki otrzy-
mane w ramach Funduszu będą mogły zostać 
przeznaczone m.in. na takie cele jak: remonty 
szkół i przedszkoli, inwestycje w kanalizację 
czy budowę dróg oraz infrastruktury. Wnioski 
mają być kierowane do Prezesa Rady Mini-
strów elektronicznie, za pośrednictwem wo-
jewody, a  terminy składania wniosków 
i  przekazywania środków - określone 
w uchwale Rady Ministrów. Rząd obiecuje, że 
nabór wniosków od gmin i powiatów powi-
nien rozpocząć się w  drugiej połowie lipca 
lub w pierwszej połowie sierpnia – tłumaczy 
Włodzimierz Tutaj.

Częstochowa powinna otrzymać od rządu 
nieco ponad 25 mln zł. - Tyle, że – poza po-
wyższymi zapowiedziami - brakuje na razie 
regulacji prawnych oraz szczegółowego 
trybu uzyskania przyznanej wstępnie kwoty – 
podsumowuje rzecznik prasowy magistratu.

Dobra wiadomość dla miło-
śników wycieczek na 
jednośladach. Zakończyły się 
prace nad koncepcją budowy 
drogi i  ścieżki rowerowej łą-
czącej Biskupice w  powiecie 
częstochowskim i  Choroń 
w  powiecie myszkowskim. 
W  efekcie powstałoby połą-
czenie rowerowe Częstochowa 
– Olsztyn – gmina Poraj. 

W  wyniku podpisania porozu-
mienia cztery samorządy – powiaty: 
częstochowski i  myszkowski oraz 
gminy: Poraj i Olsztyn -  współfinan-
sowały powstanie koncepcji nowej drogi. Za-
kłada ona  wybudowanie drogi o szerokości 5,5 
– 6 m z  wyznaczeniem ścieżki rowerowej 
o  łącznej długości ok. 3,8 km. Zaletą koncepcji 
jest wytyczony przebieg ścieżek rowerowych, 
który w niedalekiej przyszłości – po przedłużeniu 
ulicy Korfantego do DK-46 - umożliwi rowerzy-
stom przejazd z Częstochowy przez Olsztyn aż do 
gminy Poraj. W  ramach inwestycji powstanie 
również rowerowy most pomiędzy gminami sta-
wiającymi na turystykę - Olsztynem i Porajem. - 
To znakomity interes dla wszystkich uczestników 
porozumienia – twierdzi Tomasz Kucharski, wójt 
Gminy Olsztyn. - Ponieważ jest nas czworo, mo-
żemy mieć bardzo efektowny i  efektywny pro-
dukt za stosunkowo bardzo małe pieniądze. 
Zakładając, że droga maksymalnie kosztowałaby 
10 mln zł, a połowę możemy pozyskać z finanso-
wania zewnętrznego, to pozostałą kwotę dzie-
limy na cztery i  rozkładamy na dwa lata 
inwestycyjne. Wychodzi, że każdy średnio mu-
siałby dołożyć maksymalnie 625 tys. zł. A liczymy, 
że uda się obniżyć tę cenę w  przetargu – za-
uważa.

Zdaniem wicestarosty częstochowskiego, Jana 

Miarzyńskiego rozwój komunikacji z  uwzględ-
nieniem najnowszych trendów oraz specyfiki 
miejscowego ruchu stanowi podstawę do wypra-
cowywania skutecznych rozwiązań. A  do takich 
można zaliczyć koncepcję autostrady rowerowej 
łączącej Biskupice w  powiecie częstochowskim 
i Choroń w powiecie myszkowskim. - Wspieranie 
rozwoju turystyki lokalnej szczególnie dziś 
w dobie ciągle trwającej pandemii koronawirusa 
skłaniającej do poszukiwania możliwości wypo-
czynku w  bliskości miejsca zamieszkania jest 
ważne i  celowe. Przedmiotowa inwestycja bę-
dzie mieć realny wpływ na zwiększenie atrakcyj-
ności oferty turystycznej nie tylko miejscowości 
powiatu częstochowskiego i myszkowskiego, ale 
całej ziemi częstochowskiej. Skorzystają na tym 
wszyscy. Powiat Częstochowski pozytywnie opi-
niuje zaprezentowaną koncepcję – komentuje 
Jan Miarzyński.

Ścieżka ma połączyć dwie gminy i dwa powiaty. 
- Dzięki tej idei możemy pomóc sobie nawzajem. 
Rozwój infrastruktury turystycznej jest naszą 
szansą i  naszą przyszłością. A  to, że działamy 
wspólnie – dowodem na solidarność samo-
rządów – podsumowuje Katarzyna Kaźmierczak, 
wójt Gminy Poraj.
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WARTO WIEDZIEĆ

500 plus:  
zmiany od 1 lipca

W tym roku nie trzeba składać 
kolejnego wniosku o przyznanie 
świadczenia wychowawczego w 
ramach programu „Rodzina 
500+”. – Wniosek złożony w 
ubiegłym roku, czyli w ter-
minie od 1 lipca 2019 r., to 
świadczenia przyznane do 
końca maja 2021 r. Rodzice 
mogą być spokojni – tłumaczy 
minister rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej Marlena Maląg.

 
Do tej pory 1 lipca był terminem, w 
którym rozpoczynał się nabór 
wniosków o świadczenia wycho-
wawcze w ramach programu „Ro-

dzina 500+”. W tym roku jest 
inaczej. Rodzice nie muszą składać 
od lipca nowych wniosków na 
nowy okres świadczeniowy. - W 
oparciu o   wnioski składane w 
ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 
2019 r., świadczenia zostały przy-
znane aż do 31 maja 2021 r. – tłu-
maczy Minister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Z kolei rodzice i opiekunowie, 
którzy nie pobierają jeszcze świad-
czenia wychowawczego, bo np. 
dziecko dopiero się urodziło, w 
każdej chwili mogą przystąpić do 
programu składając odpowiedni 
wniosek np.  za pośrednictwem 
portalu Emp@tia, Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS czy banko-

wości elektronicznej.
Jak wskazuje szefowa resortu ro-

dziny, od przyszłego roku funkcjo-
nować będzie docelowy roczny 
okres świadczeniowy, który będzie 
trwał od 1 czerwca 2021 r. do  
31 maja roku następnego.

Wtedy, by uzyskać świadczenie 
wychowawcze po 31 maja 2021, 
wnioski będzie można składać 
przez internet od 1 lutego 2021 r., 
a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia. 
- Rodzice nie muszą się martwić, w 
tym roku nie muszą składać no-
wych wniosków, a gdy przyjdzie na 
to czas, będziemy szeroko infor-
mować o  nowo obowiązujących 
terminach  – zapewnia Minister 
Marlena Maląg.

ZUS

Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy  
do 12 lipca

Dokończenie ze str. 1

Rodzice i opiekunowie korzy-
stają z dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego od połowy marca. 
Świadczenie to było już kilka-
krotnie wydłużane. - Najnowsze 
rozporządzenie Rady Ministrów 
dało możliwość do korzystania z 
niego na nowy okres. Tym razem 
do 12 lipca – mówi Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS w województwie 
śląskim. - Świadczenie przysługuje 
w związku z zamknięciem pla-
cówek oświatowych z powodu za-
grożenia koronawirusem. Z zasiłku 
mogą korzystać również rodzice, 
którzy mimo otwarcia placówek 

opiekuńczych nie wysłali do nich 
dzieci z obawy przed Covid-19. Do-
datkowy zasiłek można otrzymać 
zarówno na opiekę nad zdrowymi 
dziećmi do lat 8, jak i starszymi 
dziećmi z odpowiednim orzecze-
niemo niepełnosprawności – tłu-
maczy Beata Kopczyńska. 

Wniosek o dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy można pobrać ze 
strony internetowej Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Pracownik 
składa taki dokument do praco-
dawcy, zleceniobiorca do zlecenio-
dawcy, a osoba prowadząca 
działalność gospodarczą – bezpo-
średnio do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

TARCZA 4.0

Zaostrzenie kar  
za błąd medyczny

Lekarze protestują 
przeciwko za-
ostrzeniu kar za błąd 
medyczny. Chodzi 
o  wprowadzoną 
w  tarczy 4.0 noweli-
zację art. 37a 
Kodeksu Karnego, 
która wpływa na za-
sady wymierzania 
przez sądy kar za 
nieumyślne spowo-
dowanie śmierci 
i  narażenie na nie-
b e z p i e c z e ń s t w o 
utraty życia czy cięż-
kiego uszczerbku na 
zdrowiu. Napisali list m.in. do 
Ministra Zdrowia.

Podpisana ustawa dotycząca epi-
demii koronawirusa nowelizuje 
przepis art. 37a Kodeksu Karnego. - 
Ustawodawca zmianą jednego 
przepisu zrównuje możliwą odpo-
wiedzialność lekarza za ryzyko, 
jakie wiąże się z  wykonywaniem 
tego zawodu, z przestępstwami ta-
kimi jak „napad z nożem w ręku, po-
bicie kijem bejsbolowym, czy 
doprowadzenie ofiary do ciężkiego 
kalectwa w wyniku pobicia” - wyja-
śnia Prezydium Naczelnej Rady Le-

karskiej. - Przepis ten, którego celem 
jest zmiana zasad wymierzania 
przez sądy kar za przestępstwa za-
grożone karą pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 8 lat, będzie bo-
wiem także obejmować te sprawy, 
w  których lekarz niosący pomoc 
medyczną w sposób nieumyślny po-
pełnia tzw. błąd lekarski. Dotych-
czas w  każdej takiej sprawie sąd 
w  miejsce kary pozbawienia wol-
ności mógł orzec grzywnę albo karę 
ograniczenia wolności.

Wprowadzone zmiany zdaniem 
samorządu lekarskiego doprowadzą 
do sytuacji, w  której medycy ze 
strachu przed wymierzeniem im 

bezwzględnej kary pozbawienia 
wolności, będą obawiali się pod-
jęcia jakiekolwiek ryzyka. 

- Każdy, nawet najmniej inwazyjny 
zabieg, obarczony jest jakimś ryzy-
kiem błędu - tłumaczą medycy. - 
W trakcie walki z wirusem, którego 
medycyna dopiero poznaje, a  le-
karze walcząc o  życie zakażonych 
pacjentów, muszą każdego dnia po-
dejmować ryzyko próbując rożnych 
rodzajów terapii. Już na początku 
pandemii obawialiśmy się hejtu. 
Odnotowano kilkadziesiąt takich 
zachowań. Ale to co stało się teraz 
to hejt przez duże H. To hejt, który 
dotknął wszystkich bez wyjątku 
pracowników ochrony zdrowia, le-
karzy w szczególności. 

Lekarze zamierzają protestować. 
Porozumienie Rezydentów propo-
nuje -  tłumny protest w Warszawie, 
pójście na zwolnienie, skrupulatne 
przestrzeganie procedur i  kilka-
krotne sprawdzanie wszystkiego, 
strajk - czyli odejście od łóżek 
i masowe testowanie w kierunku 
Covid (większość lekarzy pozo-
stanie na kwarantannie). Samo-
rząd lekarski napisał list do 
Ministra Zdrowia, w którym prosi 
by Łukasz Szumowski zajął stano-
wisko w sprawie art. 37a nie jako 
polityk, ale jako lekarz.

bea

LIPIEC

Początek sezonu 
pielgrzymkowego

Początek lipca oznacza w na-
szym mieście początek 
wakacyjnego sezonu pielgrzym-
kowego. W tym miejscu do 
Częstochowy ma przybyć 16 
grup – łącznie przyjdzie, przy-
biegnie bądź przyjedzie około 
1400 osób. Najliczniejszą grupą 
ma być Piesza Pielgrzymka z 
Krakowa, w której maszerować 
będzie około 300 osób. Staty-
styki te nie obejmuje 
oczywiście zorganizowanych 
pielgrzymek docierających do 
Częstochowy autokarami, sa-
mochodami lub publicznymi 
środkami transportu.  

- Statystyka lipcowych pielgrzymek 
obejmuje oczywiście tylko te zorga-
nizowane grupy piesze, biegowe lub 
rowerowe, które zgłosiły zamiar wej-
ścia (z reguły wraz z potrzebą zabez-
pieczenia przejścia przez miasto 
określoną trasą) i o których infor-
macja posiada Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych Urzędu Miasta. 
Nie obejmuje ona pielgrzymów in-

dywidualnych, a także grup przyby-
wających do Częstochowy 
samochodami prywatnymi, autoka-
rami czy pociągami – podkreślają 
przedstawiciele biura prasowego 
magistratu.

Najliczniejszą grupą ma być 
Piesza Pielgrzymka z Krakowa or-
ganizowana przez Klasztor Ojców 
Paulinów na Skałce. Pielgrzy-
mować w niej będzie około  
300 osób. Piątnicy dotrą do Czę-
stochowy 20 lipca. Sporo gości 
możemy się też spodziewać  
14 lipca (150 osób z Piotrkowa 
Trybunalskiego) oraz 15 lipca 
(150 uczestniczek i uczestników 
40. Jubileuszowej Pieszej Piel-
grzymki Przemyskiej).

W lipcu w Częstochowie pojawią 
się także piesze grupy z Lędzin, 
Jankowic Rybnickich, Kamieńska, 
Gorzkowic, Poznania, Bierunia, Wa-
dowic, Szubina i Wierzchlasa.

Spodziewana jest też m.in. bie-
gowa pielgrzymka organizowana 
przez Parafię Rzymskokatolicką pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 
Tarnobrzegu oraz pielgrzymka ro-
werowa z Sosnowca. 
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SPRAWDŹ

Ile zarabia 
prezydent kraju?

KONKURS OGÓLNOPOLSKI

Wyróżnienia dla 
częstochowskich firm

Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. 12 lipca na kartach 
do głosowania zobaczymy nazwiska tylko dwóch kandydatów: Ra-
fała Trzaskowskiego (kandydat z ramienia KO)  
oraz obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy (popierany 
przez PiS). W oczekiwaniu na wybory postanowiliśmy się przyjrzeć, 
ile zarabia głowa państwa. 

To, jaką pensję otrzymuje prezydent Polski, zapisane jest w ustawie sprzed 
blisko 40 lat. Nie oznacza to jednak, że co roku dostaje dokładnie tyle samo 
– jej wysokość zależy bowiem od wielu czynników, między innymi od wskaź-
nika inflacji. W ubiegłym roku prezydent Polski Andrzej Duda zarabiał nieco 
ponad 20 tys. zł złotych brutto, czyli ponad 14 tys. złotych netto miesięcznie. 
Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze 12 525,94 zł brutto, do-
datek funkcyjny - 5368,26 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat - 2505,19 zł 
brutto. Od wynagrodzenia odprowadzane są składki na ZUS oraz podatek do-
chodowy według skali 18 lub 32 proc. 

Oprócz stałej pensji prezydentowi przysługuje szereg różnych przywilejów. 
Wymienić wśród nich można między innymi oficjalną rezydencję w War-
szawie, opiekę medyczną, pełne wyżywienie, stroje na oficjalne wydarzenia, 
całodobową opiekę Służby Ochrony Państwa, a także limuzyny oraz służbowe 
samoloty i śmigłowce. 

Po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda może liczyć na emeryturę w wy-
sokości około 6 tys. zł brutto oraz pieniądze na prowadzenie swojego biura, 
czyli około 12 tys. zł miesięcznie. Przysługuje mu również dożywotnia ochrona 
na terytorium kraju oraz opieka zdrowotna - może z niej również skorzystać 
rodzina byłego prezydenta. 

Katarzyna Gwara

13 częstochowskich firm znalazło się w gronie laureatów 31 edycji 
ogólnopolskiego konkursu Medal Europejski. Dzięki temu otrzy-
mały rekomendację swoich wyrobów lub usług od Europejskiego 
Komitetu  Ekonomiczno-Społecznego.

,,Medal Europejski” to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom 
i usługom przez ważną dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Ko-
misji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Celem przedsięwzięcia jest m.in. wyróżnienie oraz promocja wyrobów i 
usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, wzbudzenie za-
interesowania standardami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, 
upublicznienie w Polsce i w Unii przykładów dobrej jakości oraz wzbudzenie 
zainteresowania rynkiem Unii Europejskiej.

Wśród 13 laureatów z Częstochowy, dwie firmy prowadzone są przez osoby 
nominowane do projektu Twarze Przyszłości: Karolina Kubara (Kubara) za 
wyrób Roślinny burger i Jakub Cieślik (Grupa VERSO Deltoid) za projekt 
„Leśny Dom”. Tym samym Loża Częstochowska znalazła się w czołówce pod 
względem liczby firm członkowskich, które otrzymały Medal Europejski.

Kandydatów do konkursu zgłaszają Loże Bussines Centre Club.

Pozostali laureaci:
 Y Alt-Energy - za usługę optymalizacja zużycia energii w budynku
 Y BS Trend Beata Sandura - za usługę Pokoje Gościnne „VILLA JURA”  
– apartamenty
 Y Content House - za usługę Akademia Marketing
 Y Doradztwo personalne Menedżer - za usługę Ready to work
 Y Energotechnika Engineeering - za usługa projekty złożonych obiektów  
inżynierskich przy użyciu najnowszych technologii projektowych
 Y Gór-Karbo - usługa Wykonywanie robót górniczych dla kopalń węgla  
kamiennego
 Y Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni konkurs  
„Od mundurka do togi”
 Y Kaspersky Lab Polska - za usługę Kaspersky Automated Security Awareness 
Platform – edycja polska
 Y Marianski Group Kancelaria Prawno -Podatkowa Adam Mariański – za 
usługę Compliance
 Y Laboratorium Estetyki L.E.A Futur -  Dystrybucja i promocja marki STYLAGE 
– najwyższa jakość, profesjonalna wiedza i innowacje
 Y Luminex S.P. J.Mrożek i wspólnicy - kolekcja lamp „NEST”

Katarzyna Gwara

Na podstawie art.  11f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1474 t.j.), Starosta Częstochowski zawiadamia, że w dniu 22.06.2020r. została wy-

dana na wniosek  Zarządcy Drogi – Wójta Gminy Poczesna,  
ul. Wolności 2, 42-217 Poczesna, działającego przez pełnomocnika P. Marcina Rogal 

(Pracowni INTER-ART Marcin Rogal, ul. Wiktorowska 24, Wapiennik, 42-120 Miedźno)

Decyzja  Starosty Częstochowskiego nr 1/2020/ZRID  z dnia 22.06.2020r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
 „Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie,  

gm. Poczesna, kat. D.” 

Przedmiotowa inwestycja  planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewi-
dencyjnych oraz działkach powstałych w wyniku podziału, które znajdują się w liniach roz-

graniczających teren projektowanego przedsięwzięcia:
Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki:

Jedn. Poczesna, obręb Zawodzie – 448/3; 534; 535; 543/2; 544; 546; 547; 
oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki po podziale)

Jedn. Poczesna, obręb Zawodzie – 449/2 (449/8); 428/5 (428/6); 450/1 (450/3); 570 (570/2); 
426/1 (426/7).

 W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia dokona-
nia obwieszczenia  mogą zapoznać się z treścią decyzji  w Wydziale Administracji  

Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, pokój 17 , parter, tel. (034) 3229 145.

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie

zawiadamia, że w dniu 21.07.2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Klubie Spółdzielni 
przy ul. Broniewskiego 3 ( I piętro) w Częstochowie:

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA   
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

Mieszkanie nr 114 w budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 9 w Częstochowie, usytu-
owane na X piętrze –  1 pokój z kuchnią o pow. użytkowej 30,15 m2;
wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  5 650 zł;
cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 113 000 zł

Wpłata wadium winna być dokonana w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni, najpóźniej 
do godz. 1200 w dniu przetargu lub w formie przelewu na rachunek bankowy Spółdziel-
ni podany w ogłoszeniu o przetargu. Środki na wadium muszą wpłynąć na rachunek 
bankowy Spółdzielni najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 21.07.2020 – E. Kwiatkowskiego 9 m 114

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55,  
wew. 145.
Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w dziale księgowości 
czynszowej pod nr telefonu 34 325 73 55, wew. 116 i 133.
Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Zachód” pod  
nr telefonu 34 325 41 17.
Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: 
www.csmnp.com.pl w dziale aktualności – ogłoszenie o przetargu.

Jednocześnie informujemy, że przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitar-
nego (maseczki, własny długopis) oraz z zachowaniem dystansu społecznego.
W przetargu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby przystępujące do licytacji. 
Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane na salę.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania  
przyczyn.

Zdjęcia lokalu będą udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni  
www.csmnp.com.pl w dziale aktualności – ogłoszenie o przetargu od 7 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE



KŁOBUCK

Pieniądze  
z województwa  

dla szpitali
Marszałek Jakub Chełstowski 
wręczył pierwsze czeki w  ra-
mach solidarnościowego 
programu wsparcia powiatów 
i miast na prawach powiatu wo-
jewództwa śląskiego w zakresie 
zdrowia. Finansowe wsparcie 
otrzyma między innymi pla-
cówka medyczna w Kłobucku. 

Wsparcie odebrali przedstawiciele 
siedmiu szpitali: Szpital nr 2 w My-
słowicach (602 tys. zł), Zespół Szpi-
tali Miejskich w Chorzowie (160 tys. 
zł), ZOZ w  Świętochłowicach (800 
tys. zł), Szpital Murcki (674 tys. zł), 
Szpital Powiatowy w Pszczynie (608 
tys. zł), Piekarskie Centrum Me-
dyczne (672 tys. zł) i Szpital Miejski 
w Siemianowicach Śląskich (800 tys. 
zł). - Szpitale powiatowe pełnią 
ważną rolę w  systemie ochrony 
zdrowia i  niejednokrotnie stanowią 
pierwszą linię zabezpieczenia pa-
cjentów wymagających hospitali-
zacji, szczególnie w  okresie walki 
z  koronawirusem. Utworzony fun-
dusz jest również wsparciem dla lo-
kalnych samorządów – podkreślał 
marszałek Jakub Chełstowski.

Środki zostały zabezpieczone 
w budżecie Województwa Śląskiego 
w  ramach dotacji celowych na 

pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorial-
nego na dofinansowanie zadań wła-
snych i  zakupów inwestycyjnych. 
Zostaną rozdysponowane wśród 
szpitali z  kilkunastu miast i  po-
wiatów województwa śląskiego. 
Trafią między innymi do: Mysłowic, 
Rudy Śląskiej, Kłobucka, Bielska-
-Białej, powiatu gliwickiego (szpi-
tale w  Pyskowicach i  Knurowie), 
Katowic, Świętochłowic, Pszczyny, 
Lublińca, Będzina, Piekar Śląskich, 
Chorzowa, Dąbrowy Górniczej,  
Wodzisławia i Zabrza.

Miasta i powiaty, które są wniosko-
dawcami, argumentowały swoje 
prośby koniecznością zakupu dodat-
kowego sprzętu: aparatów USG 
i  RTG, respiratorów, defibrylatorów, 
kolumn endoskopowych.

Do Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku trafi również ambulans 
sanitarny typu C wraz z  kompletną 
zabudową medyczną oraz noszami. 
Wniosek na kwotę 795 500,00 zł 
w  imieniu ZOZ składał Powiat Kło-
bucki, który ma partycypować 
w kosztach. 

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

PIĄTEK-NIEDZIELA 3-5 LIPCA 2020  5.AKTUALNOŚCI

Janusz Szopa, Maria Krze-
mińska, Joanna Górna, 
Agnieszka Ulfik i Michał 
Dziadkiewicz zostali uhonoro-
wani medalami Merentibus. To 
właśnie w ten sposób władze 
miasta chciały wyróżnić ich za 
przyczynienie się do kształto-
wania pozytywnego wizerunku 
Częstochowy.

Laureaci otrzymali medale za dwu-
dziestopięcioletnie zaangażowanie w 
podejmowanie wielu działań oraz 
badań naukowych z zakresu jogi, 
skierowanych szczególnie do środo-
wiska akademickiego, które spopula-
ryzowały i rozwinęły ten system 
aktywności fizycznej.

- Gratulacje i podziękowania za 

dwudziestopięcioletnią działalność 
na rzecz propagowania jogi należą 
się wszystkim dziś wyróżnionym, a w 
szczególności Januszowi Szopie, jako 
głównemu inicjatorowi idei -  mówił 
podczas wręczania medali prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.  - Dzięki wa-
szym inicjatywom Częstochowa stała 
się kolebką kształcenia instruktorów, 
a joga znakomitą i pożądaną formą 
rekreacji wśród częstochowianek i 
częstochowian.

Janusz Szopa, Maria Krzemińska, Jo-
anna Górna, Agnieszka Ulfik i Michał 
Dziadkiewicz to inspiratorzy często-
chowskiego środowiska jogi, które 
swoją nieformalną działalność rozpo-
częło już w 1995 roku.

W 2007 roku zostało zarejestro-
wane Stowarzyszenie Jogi Akademic-

kiej, którego działalność opiera się na 
koncepcji jogi opracowanej przez Ja-
nusza Szopę i Michała Dziadkiewicza. 
Wśród podstawowych wartości na-
uczania i badań nad jogą akademicką 
znajdują się: zdrowie i bezpieczeń-
stwo uczestników zajęć, procesowe 
podejście do ćwiczeń prowadzących 
do osiągnięcia dobrostanu psychofi-
zycznego, krytyczna dyskusja i wypra-
cowywanie własnych doświadczeń 
przez ćwiczących z zachowaniem 
reguł bezpieczeństwa, wykorzysty-
wanie metod rekreacji ruchowej – 
mierzalnych, powtarzalnych 
i  doświadczalnie sprawdzanych – a 
także badanie różnych tradycji jogi 
indyjskiej w oparciu o założenia nauki 
o kulturze fizycznej.

Stowarzyszenie Jogi Akademickiej 
może się pochwalić m.in. udziałem w 
europejskich i   samorządowych pro-
jektach, dokształcaniem terapeutów 
uzdrowiskowych, współpracą ze Sto-
warzyszeniem Amazonki czy z Hospi-
cjum Dar Serca oraz  współorganizacją 
wielu ogólnopolskich konferencji na-
ukowych. Koncepcja jogi akademic-
kiej została wykorzystana w procesie 
rejestracji przez Ministerstwo 
Sportu kwalifikacji rynkowej „Pro-
wadzenie zajęć według systemu 
ćwiczeń jogi akademickiej” (ob. MS z  
dnia 17 stycznia 2020 r., Monitor 
Polski 2020, poz. 158).

17 miejskich przedszkoli z Czę-
stochowy zgłosiło się do udziału 
w pierwszej edycji kampanii 
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – 
Przedszkolaku złap oddech” 
prowadzonej przez Samorząd 
Województwa Śląskiego. 
Wszystkie otrzymały już spe-
cjalne oczyszczacze powietrza.

 
W ramach kampanii przedszkola 
wzięły udział w konkursie na scena-
riusz zajęć dla dzieci, których te-
matem było zanieczyszczenie 
powietrza, smog, walka z niską 
emisją i zachowania prozdrowotne. 
Miejskie Przedszkole nr 8 w Często-
chowie otrzymało w tym konkursie 
wyróżnienie.

Te same tematy poruszono pod-
czas zajęć edukacyjnych, które prze-
prowadzono we wszystkich grupach 
przedszkolnych, które otrzymały 
oczyszczacze powietrza. Przed-
szkola uczestniczące w kampanii 
wzięły też udział w konkursie na 
przedstawienie teatralne. W okręgu 
częstochowskim 1. miejsce zdobyło 
w nim Miejskie Przedszkole nr 2 w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
1, przed MP nr 41 i MP nr 18. 
Zgodnie z zapisami regulaminu, 
dzieci ze wszystkich zwycięskich 
placówek zostaną zaproszone na 

przedstawienie „Bajka o księciu Ap-
siku i złym Smogu”. Przedszkola 
otrzymały także puchar Marszałka 
Województwa Śląskiego.

W ramach kampanii prowadzono 
też akcję edukacyjno - informacyjną 
wśród rodziców/opiekunów, doty-
czącą zanieczyszczeń powietrza 
oraz sposobów ograniczenia niskiej 
emisji. Rozpowszechniano ulotki na 

temat stanu jakości powietrza w 
woj. śląskim, wpływu zanieczysz-
czenia na zdrowie dzieci itp. Celem 
kampanii było podniesienie świa-
domości ekologicznej mieszkańców 
województwa śląskiego, w szcze-
gólności dzieci w wieku przed-
szkolnym, ich rodziców i opiekunów 
w zakresie wpływu zanieczyszczo-
nego powietrza na zdrowie. 

MEDALE  MERENTIBUS

Popularyzują jogę akademicką. 
Zostali wyróżnieni

KAMPANIA

Przedszkolaki  
chcą zatrzymać smog

Piękno  
życia

Czekam na Ciebie
byś wrócił wiosną złotą

Wyglądam Ciebie
jak gwiazd na niebie

Otulona wielką tęsknotą...

Życie jest piękne
O tym wiesz

Przeżyjmy go oboje
dlatego piszę

dla Ciebie wiersz
Wylewam w nim żale swoje...

Życie zbyt szybko
nam ucieka

Nie marnujmy cudownych chwil
Przepływa ono,
jak bystra rzeka

aby szczęśliwie żyć.

Niech Twe ramiona
Mnie oplotą

nie wracam do przeszłości
życie nas złączy

Wstęgą złotą
Przeżyjemy je w miłości...

Wanda Sowińska

zdj. Urząd Miasta Częstochowa

zdj. Miejskie Przedszkole nr 41
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ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW

Pięć tysięcy na „oczka wodne”
Dokończenie ze str. 1

20 tys. instalacji przydomowej retencji
Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, 

zmiany klimatu dodatkowo negatywnie wpły-
wają na dostępność wody i pogłębiają jej de-
ficyt w Polsce. Program „Moja Woda” ma 
pozwolić sfinansować aż 20 tys.  
instalacji przydomowej retencji.  
- Szacujemy, że przydomowe inwestycje spo-
wodują zatrzymanie 1 mln metrów sześcien-
nych rocznie w miejscu opadu wody, a więc
na prywatnych działkach. To oznacza, że mi-
lion metrów sześciennych bardzo cennej
wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko
podtopień w wyniku deszczów nawalnych – 
poinformował minister klimatu.

Na co można przeznaczyć pieniądze
Każdy właściciel domu jednorodzinnego 

może otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym 
nie więcej niż 80% kosztów, które zostały po-
niesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. 
To właśnie one od początku lipca przyjmują 
wnioski właścicieli domów jednorodzinnych 
na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i 

uruchomienie instalacji pozwalających na za-
gospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te 
nie będą odprowadzane na przykład do kana-
lizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji desz-
czowej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nieruchomości, 
na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzy-
mane pieniądze będzie można przeznaczyć 
na przewody odprowadzające wody opadowe 
(zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nad-
ziemnego, podziemnego, oczka wodnego, in-
stalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny 
podziemny lub nadziemny, oczko wodne, in-
stalację rozsączającą oraz elementy do na-
wadniania lub innego wykorzystania 
zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w 
latach 2020-2024, przy czym podpisywanie 
umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 
2024 r., a wydatkowanie środków do końca 
2024 r.

Pozostałe programy
Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Na-

rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej pracują nad trzema innymi 
działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w 
miastach. Programy będą skierowane do sa-
morządów. Mowa o kolejnych 210 milionach 

zł, które będzie można przeznaczyć na inwe-
stycje z zakresu zatrzymywania i retencjono-
wania wody.

Przy tej okazji przypominamy, że do 17 
sierpnia można składać wnioski o finanso-
wanie „wodnych” projektów w ramach 
środków norweskich, gdzie zarezerwowano 
pieniądze m.in. na realizację inwestycji w za-
kresie zielono-niebieskiej infrastruktury w 
miastach. Budżet działania wynosi 100 mi-
lionów zł.

Kolejne 60 milionów zł z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 zostało przeznaczone dla samorządów 
miejskich na zmniejszenie problemu suszy i 
zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas 
opadów nawalnych. 29 maja Narodowy Fun-
dusz ogłosił nabór wniosków dla gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich. Dostępne będą 
dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków kra-
jowych – w ramach zmodyfikowanego pro-
gramu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja 
do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków 
zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla 
jednostek samorządu terytorialnego na reali-
zację zdań z zakresu retencjonowania wody 
na terenach wiejskich. W tym przypadku do-
stępne będą dotacje do 70% kosztów kwalifi-
kowanych. Narodowy Fundusz będzie wkrótce 
informował o tym naborze wniosków.

Katarzyna Gwara

Mieszkańcy naszego województwa po-
winni wypełniać wnioski - za pomocą 
portalu beneficjenta - znajdujące się na 
stronie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 
Wydrukowany i wypełniony formularz 
wniosku, należy podpisać i dostarczyć 
wraz z  dokumentami wymienionymi 
w spisie wymaganych załączników do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

w godzinach jego pracy tj. 7:30 – 15:30. 
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz 
papierowej) formularze wniosków muszą 
posiadać taką samą sumę kontrolną 
umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, 
które wpłynęły w terminie naboru, zo-
stały zarejestrowane w Funduszu w 
formie elektronicznej (aktywny PDF) i zo-
stała złożona ich podpisana papierowa 
wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

SPECJALISTA: ELEKTRYK
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50% ULGI

Oddaj krew  
i... ruszaj  

w podróż koleją!

KAMPANIA

Odpoczywaj w Polsce
Z badań zleconych przez Polską 
Organizację Turystyczną wy-
nika, że Polacy są spragnieni 
podróżowania. Aby wesprzeć ro-
dzimą branżę turystyczną 
realizowana jest kampania „Od-
poczywaj w Polsce”. Jej celem 
jest zainspirowanie do podróżo-
wania po naszym kraju. Akcja 
została opracowana wspólnie z 
regionalnymi i lokalnymi orga-
nizacjami turystycznymi. 

Z reprezentatywnych badań przygo-
towywanych na zlecenie POT wynika, 
że aż 87% Polaków, którzy planują 
urlop w najbliższych miesiącach, za-
mierza spędzić go na terenie Polski. To 
pozwala z optymizmem spojrzeć na 
perspektywę tegorocznych wakacji. 
Najczęściej wybierane kierunki to góry 
(34%), morze (27%) lub miejscowości 
położone przy jeziorach (16%). 

–  Tegoroczne wakacje większość 
naszych rodaków spędzi w kraju. 
Polska jest piękna i ma turystom 
wiele do zaoferowania. Jestem prze-
konany, że na specjalnie stworzonym 
przez POT portalu każdy znajdzie in-

spirację do zaplanowania wyjąt-
kowej podróży – powiedział Andrzej 
Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rozwoju.

Na potrzeby kampanii POT stworzył 
stronę  odpoczywajwpolsce.pl, gdzie 
prezentowana jest oferta turystyczna 
naszego kraju. –  Zależy nam na tym, 
żeby pokazać Polakom, ile wyjątko-
wych miejsc czeka na nich w kraju. To 
punkty startowe do odkrywania oko-
licy. Na stronie internetowej kampanii 
za pomocą interaktywnej mapy pre-
zentujemy najlepsze polskie produkty 
turystyczne nagrodzone Certyfikatami 
POT, zdobywców tytułu „Polska Marka 
Turystyczna” oraz laureatów konkursu 

„EDEN – European Destination of Ex-
cellence” i „Na wsi najlepiej – 12 do-
brych praktyk w turystyce wiejskiej”. 
Zachęcamy także do odwiedzania 
miejsc znajdujących się na liście świa-
towego dziedzictwa UNESCO czy do 
poznawania bogactwa parków naro-
dowych – powiedział Robert Andrzej-
czyk, prezes Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

Kampania, która jest promowana w 
telewizji i internecie, ma trwać do 
końca lipca. W tym czasie Polacy będą 
mogli zapoznać się z ofertą tury-
styczną wszystkich regionów kraju. 

Kampania promowana jest także w 
pociągach PKP Intercity. –  Wierzymy, 
że potencjał turystyczny Polski jest 
ogromny i cały czas nie w pełni wyko-
rzystany – podkreśla Marek Chraniuk, 
prezes PKP Intercity.  - Dzięki współ-
pracy PKP Intercity i Polskiej Organi-
zacji Turystycznej odkrywanie uroku 
polskich regionów staje się jeszcze ła-
twiejsze. Już teraz naszymi pociągami 
można szybko, bezpiecznie i komfor-
towo dotrzeć do atrakcyjnych tury-
stycznie lokalizacji – od największych 
miast, po niewielkie, ale wyjątkowe 
miasteczka  – podsumowuje. 

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str. 1
Odznakę „Honorowy Dawca 

Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Na-
rodu” nadaje Ministerstwo 
Zdrowia. Osoby, które ją mają, 
mogą kupić bilety jednorazowe z 
50% ulgą na przejazd w jedną 
stronę lub „tam i z powrotem” 
wszystkimi pociągami urucha-
mianymi przez Koleje Śląskie (z 
wyłączeniem pociągów specjal-
nych oraz odcinka przygranicz-
nego Chałupki – Bohumin).

Podstawą do skorzystania z 
ulgowego przejazdu jest oka-
zanie w trakcie kontroli w po-
ciągu legitymacji „Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu” wraz z do-
wodem osobistym (w tym z do-
wodem okazywanym przy użyciu 
usługi mTożsamość) lub innym 
dokumentem umożliwiającym 
potwierdzenie tożsamości osoby 
uprawnionej.

Sprzedaż biletów w ramach 
tej oferty prowadzona jest:

 n we wszystkich kasach bileto-
wych Kolei Śląskich,

 n w biletomatach Kolei Śląskich,

 n w „punktach na mieście”,

 n w systemie internetowej 
sprzedaży biletów e-KŚ,

 n w systemie internetowej 
sprzedaży biletów E-PODRÓŻ-
NIK BILETY,

 n za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej SkyCash,

 n w pociągach Kolei Śląskich.

Oferta obowiązuje od  
27 czerwca do 31 sierpnia przy 

przejazdach w soboty 
 i niedziele.

Katarzyna Gwara
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Dokończenie ze str. 1

Pod koniec czerwca Ministerstwo 
Klimatu oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ruszały z trzema nowymi 
programami dotyczącymi elektro-

mobilności, skierowanymi do róż-
nych beneficjentów. Nabór wniosków 
do programów „Zielony samochód”, 
„eVAN” i „Koliber” już się rozpoczął. 
Za ich sprawą rządzący chcą po-
prawić jakość powietrza, ograniczyć 

emisję CO2, a także obniżyć poziom 
hałasu oraz zużycie energii i paliw w 
transporcie. Najwięcej Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej dopłaci do zakupu 
elektrycznych aut dostawczych (do 
70 tys. zł) oraz taksówek (do 25 tys. 
zł). Ma to przynieść największy efekt 
ekologiczny, gdyż to właśnie te auta 
mają największe przebiegi roczne.

 

Zielony samochód
Program jest skierowany do osób 

fizycznych. Wsparcie zakupu po-
jazdów o napędzie wyłącznie elek-
trycznym wykorzystywanych do 
celów prywatnych ma służyć obni-
żeniu zużycia energii i paliw w 
transporcie, co służy zmniejszeniu 

zanieczyszczenia powietrza.
Program przewiduje możliwość 

dofinansowania zakupu nowych po-
jazdów kategorii M1, wykorzystują-
cych do napędu wyłącznie energię 
elektryczną akumulowaną przez 
podłączenie do zewnętrznego 
źródła zasilania.

Samochód nie może być wykorzy-
stywany do prowadzenia działal-
ności gospodarczej, w tym rolniczej.

Dofinansowanie może wynieść do 
15% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia, jednak nie więcej 
niż 18 750 zł. Koszt zakupu pojazdu 
elektrycznego nie może przekroczyć 
125 000 zł.

Wnioski należy składać elektro-
nicznie przez Generator Wniosków 
o  Dofinansowanie („GWD”), do-
stępny pod adresem   

http://gwd.nfosigw.gov.pl  do  
31 lipca lub wyczerpania środków.

Więcej informacji można uzyskać  
mailowo: 
zielonysamochod@nfosigw.gov.pl

Regulamin oraz niezbędne doku-
menty znajdują się na stronie: 
https://nfosigw.gov.pl/oferta-finan-
sowania/srodki-krajowe/programy-
-priorytetowe/zielony-samochod/
nabor-wnioskow/

eVAN
Program skierowany jest do przed-

siębiorców zdecydowanych na zakup 
elektrycznych samochodów dostaw-
czych (kategoria N1). Przewidziano 
dotacje do 30% kosztów kwalifiko-
wanych (do 70 tys. zł) na zakup/le-
asing pojazdów elektrycznych oraz 
do 50% kosztów kwalifikowanych, 
lecz nie więcej niż 5 tys. zł na na-
bycie punktu ładowania o mocy do 
22kW – kosztów kwalifikowanych, 
które zostaną poniesione po  
1 stycznia 2020 r.

Koliber
To wsparcie na zakup/leasing elek-

trycznych taksówek (kategoria M1) 
oraz ładowarek domowych typu wall 
box. Pilotaż skierowany jest do 
mikro, małych lub średnich przedsię-
biorców, posiadających licencję na 
przewóz osób w transporcie dro-
gowym. Wnioskodawcy mogą 
ubiegać się o dotację do 20% 
kosztów kwalifikowanych (maksy-
malnie 25 tys. zł, przy maksymalnym 
koszcie kwalifikowanym zakupu i 
montażu punktu ładowania 150 tys. 
zł) lub pożyczkę. Okres kwalifikowal-
ności kosztów liczy się od 1 stycznia 
2020 r.

Katarzyna Gwara
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Wybrane samochody na dzień 3 lipca 2020 r.

 

 

 

 

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

34.900 zł

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

137.900 zł

RENAULT CLIO  
- 3 szt.

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

33.900 zł

MERCEDES GLC 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 JEEP COMPASS 1.4 benzyna, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  78.900 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 1.6 benzyna rok prod. 2006  6.900 zł

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

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  16.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

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

n CITROEN C3 1.1 benzyna, 2004  5.900 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.   55.900 zł

n VOLVO V60 2.0 D, rok prod. 2015, F-Vat 43.900 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 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

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

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł
n PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008  11.900 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 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 35.900 złn PEUGEOT 301 1.6 benzyna, rok prod. 2018, kraj.,  
I wł., serwisowany, f-vat

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.
 6.400 złn VW POLO 1.2 benzyna, rok prod. 2004, kraj.

DO 70 TYSIĘCY ZŁ

Pieniądze na „elektryki”



Jeśli w te wakacje będziecie po-
dróżować autobusem, 
autokarem lub busem - pamię-
tajcie, że w kilka chwil możecie 
sprawdzić ich stan techniczny. 
Nie musicie zaglądać pod maskę, 
wystarczy że skorzystacie  
z e-usługi „Bezpieczny autobus”. 

Dwa kroki do bezpieczeństwa
Upewnienie się, czy pojazd do któ-

rego wsiadamy powinien ruszać w 
trasę, zajmuje co najwyżej kilka 
minut. Jak możemy to sprawdzić? To 
tylko dwa proste kroki:
Krok 1: wejdźcie na stronę  www.

bezpiecznyautobus.gov.pl
Krok 2: wpiszcie tam numer reje-

stracyjny autobusu i kliknijcie 

Sprawdź autobus.
Moment po tym, kiedy to zrobicie – 

na ekranie Waszego smartfonu lub 
komputera wyświetlą się najważ-
niejsze informacje, z których do-
wiecie się m.in.:

 ■ czy autokar ma ważne obowiąz-
kowe badanie techniczne,

 ■ czy autokar ma ważne obowiąz-
kowe ubezpieczenie OC,

 ■ czy nie jest wyrejestrowany lub 
kradziony,

Poznacie także dane techniczne, 
np. liczbę miejsc oraz stany licznika z 
badań technicznych (informacje o 
stanie licznika są gromadzone w 
bazie od 2014 r.).

Jeśli to dłuższy i zorganizowany 
wyjazd, z wyprzedzeniem można po-
prosić organizatora o numer reje-
stracyjny autokaru.

Z aplikacją do autokaru
Przed wyruszeniem w podróż, po-

winniście zrobić jeszcze jedną rzecz 
– pobrać i zainstalować aplikację 
ProteGO Safe, która powiadamia o 
kontakcie z koronawirusem.

Autobusy, busy i autokary to takie 
miejsca, w których podróżuje z nami 
sporo osób, których nie znamy. Nie 
wiemy, czy któraś z nich nie jest 
chora na koronawirusa. Być może 
ona sama o tym nie wie, bo na tym 
etapie przechodzi chorobę bezobja-
wowo. Czy nie chcielibyście dostać 
powiadomienia, gdyby okazało się, 
że któryś z współpasażerów zacho-
ruje? To szansa na szybką reakcję i 
kontakt ze specjalistą.

Aplikacja ProteGO Safe właśnie 
takie powiadomienia wysyła. W 
pełni anonimowo. Dlatego tak 
ważne, aby możliwie najwięcej osób 
miało ją zainstalowaną w swoich te-
lefonach. Powiadomienia są wysy-
łane tylko do użytkowników aplikacji. 
Wraz z powiadomieniem otrzymu-
jemy wskazówki, jak się zachować i - 
w razie potrzeby - z jakim specjalistą 
się skontaktować.

Bilet bezpieczeństwa
Aplikacja analizuje długość (czas) i 

odległość kontaktu. Jak zakażony bę-
dzie mógł poinformować innych 
użytkowników o swojej chorobie? Po 
otrzymaniu pozytywnego wyniku 
testu na koronawirusa, skontaktuje 
się z nim pracownik Centrum Kon-
taktu, który poza informacjami doty-
czącymi dalszego postępowania, 
przekaże mu także numer PIN, który 

umożliwi przesłanie informacji na 
urządzenia innych użytkowników 
aplikacji, z którymi miał kontakt w 
ostatnich 14 dniach.
WAŻNE! Taka informacja trafi tylko 

na urządzenia innych użytkowników 
aplikacji. Jeśli mieliśmy kontakt z tą 
osobą, a na swoim telefonie nie 
mamy zainstalowanej aplikacji, nie 
otrzymamy takiego powiadomienia.

Aplikacja jest dobrowolna i bez-
płatna. Można ją pobrać ze sklepów 
Google Play lub App Store. Więcej 
informacji, w tym odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania, znaj-
dziemy na www.gov.pl/protegosafe.

Katarzyna Gwara
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Klimatyzacja to obowiązkowe wyposażenie 
współczesnych samochodów. Niestety wielu 
kierowców traktuje ją po macoszemu i  nie po-
święca jej należytej uwagi. Tylko poprawna eks-
ploatacja i  systematyczna kontrola jej stanu, 
pozwala cieszyć się chłodem dobrym zdrowiem 
przez dłuższy czas. 

Systematyczna kontrola
Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że zanie-
dbana klimatyzacja nie dość, że nie spełnia swojego za-
dania to jeszcze może być szkodliwa dla zdrowia. Dlatego 
tak istotne jest, aby systematycznie kontrolować jej stan. Co 
mamy na myśli? Przede wszystkim okresowe wizyty obsłu-
gowe w warsztacie. - Podstawą jest wymiana filtrów kabino-
wych i  odgrzybianie, powinniśmy tą czynność  robić 
przynajmniej raz w  roku – mówi Marcin Zajdel, właściciel 
Auto Klima Czestochowa.pl (ul. Michałowskiego 11/13), 
w którym również dokonamy przeglądu klimatyzacji. - Poza 
tym klimatyzacje należy regularnie serwisować czyszcząc 
i uzupełniając czynnik chłodniczy . Procedurę warto pona-
wiać co roku - i  zawsze połączyć z  wymianą filtra pyłko-
wego. W sytuacji gdy czynnika w układzie nie ma lub jest go 
zbyt mało należy  również sprawdzić szczelność układu . 
A raz na dwa, trzy lata należy wymienić osuszacz. To wła-

śnie on sprawia, że w klimatyzacji nie gromadzi się wilgoć – 
a  ta, jak wiadomo, jest świetnym podłożem do rozwoju 
bakterii, grzybów i pleśni. dodaje. 

Uwaga awaria
Klimatyzacja, jak każdy inny element samochodu, może 
ulec awarii. Po czym poznać, że coś się z nią dzieje? Nasz 
niepokój powinna wzbudzić jej słaba wydajność, parowanie 
szyb, zwiększenie poziomu hałasu z  nadmuchów, nad-
mierne zużycie paliwa, a także nieprzyjemny zapach uno-
szący się w  samochodzie po jej włączeniu. Tego rodzaju 
sygnałów nie wolno lekceważyć. Jeśli zaobserwujemy któryś 
z nich w naszym pojeździe, koniecznie odwiedźmy serwis, 
w którym dokonany zostanie przegląd klimatyzacji. 

Prawidłowa eksploatacja
Gdy wsiadamy do samochodu, który cały dzień stoi na 
słońcu, nie włączajmy od razu klimatyzacji. Najpierw 
otwórzmy okna i przewietrzmy wnętrze obniżając tempera-
turę w  środku do temperatury otoczenia. Powoli ruszmy 
z miejsca z otwartymi szybami. - Dzięki temu klimatyzacja 
znacznie łatwiej poradzi sobie ze schłodzeniem powietrza – 
radzi Marcin Zajdel.  Po chwili zamknijmy szczelnie samo-
chód i włączmy klimatyzację. Od razu zamknijmy też obieg 
powietrza na wewnętrzny. To szybciej obniży temperaturę 
w kabinie.  
Podczas jazdy kierowca i  pasażer siedzący z  przodu po-
winni unikać silnego nadmuchu zimnego powietrza na 
głowy. Zdecydowanie lepiej strumień zimnego powietrza 
rozproszyć: trochę puścić na przednią szybę, trochę na 
nogi, trochę wprost do wnętrza; dopóki nie czujemy, że 
owiewa nas zimne powietrze, wszystko porządku.
- W  mechanizmie klimatyzacji jest olej rozprowadzany 
przez czynnik chłodzący. Jeśli nie używamy mechanizmu 
przez długi czas, olej osadza się na częściach klimatyzacji 
i  przy kolejnym uruchomieniu sprężarka klimatyzacji nie 
jest dostatecznie dobrze nasmarowana. Dlatego lepiej nie 
dopuszczać do dłuższych przerw w  użytkowaniu klimaty-

zacji, nawet w  okresie chłodniejszych temperatur. Wy-
starczy, że włączymy klimatyzację na 15 minut raz 
w tygodniu – przekonuje Marcin Zajdel. 
Pamiętajmy również, że generalna zasada mówi o  tym, 
że różnica pomiędzy temperaturą na zewnątrz, a  tą 
w aucie nie powinna być wyższa niż 6–8 stopni. Jeśli je-
dziemy w dłuższą podróż i stosujemy klimatyzację, kilka-
naście minut przed zakończeniem jazdy najlepiej nieco 
podnieść temperaturę, na przykład do 25–26 stopni Cel-
sjusza, by przyzwyczaić organizm do ciepła, które czeka 
na nas na zewnątrz.
I  na zakończenie... nie bierzmy się za wymianę filtrów 
i czyszczenie samodzielnie. Fachowcy w serwisach mają 
odpowiedni sprzęt do jej czyszczenia, poza tym mogą okre-
ślić jej szczelność i wydajność. 

Katarzyna Gwara

BEZPIECZNY AUTOBUS

Sprawdź zanim wsiądziesz

Częstochowscy policjanci proszą organiza-
torów wypoczynku dla dzieci, ich opie-
kunów i rodziców o wcześniejsze 
poinformowanie, z co najmniej 5 dniowym 
wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia 
czynności kontrolnych autokarów.

Informacje takie można przekazywać  
u oficera dyżurnego KMP w Częstochowie 
telefonicznie na numer: 

47 858 1255, 47 858 1266 
i 47 858 1290.

Wcześniejsza informacja o kontroli auto-
karów pozwoli na odpowiednie zaplano-
wanie służby dla policjantów, co usprawni 
wykonanie tych czynności.

W Częstochowie miejscem wyzna-
czonym do kontroli jest parking na 
Rynku Wieluńskim. 

Sprawdzenia autobusów w wyjątkowych i 
uzasadnionych przypadkach będą również 
wykonywane na trasie ich przejazdu.

Kontrole autokarów przewożących 
dzieci na wypoczynek przeprowa-
dzają na terenie Częstochowy i po-
wiatu także funkcjonariusze 
Inspekcji Transportu Drogowego.

Miejsce kontroli autokarów przewo-
żących dzieci na letni wypoczynek: 

MYSZKÓW
Chęć skontrolowania autobusu można 
zgłosić dzwoniąc pod numery 997 lub 112 
lub 34 315 32 96 Kontrole przeprowa-
dzane są przy ul. Pułaskiego 13a – na par-
kingu przed stadionem sportowym. 
 
KŁOBUCK
Informacje dotyczące kontroli można prze-
kazywać osobiście od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale 
Ruchu Drogowego KPP w Kłobucku lub te-
lefonicznie na numer: 34 3109290. 
 
LUBLINIEC
Organizatorzy wyjazdów, rodzice i opieku-
nowie chcących dokonać zgłoszenia kon-
troli autokaru proszeni są o wcześniejszy 
kontakt z Komendą Powiatową Policji w 
Lublińcu tel. 47 8583292. Miejscem wy-
znaczonym do kontroli autokarów jest par-
king znajdujący się pomiędzy ulicami 
Zwycięstwa i Opolską, koło ronda Włady-
sława Opolczyka w Lublińcu. Wjazd na 
parking możliwy jest od ulicy Opolskiej. 

PUNKT KONTROLI AUTOBUSÓW W NASZYM MIEŚCIE

O czym należy pamiętać

Klimatyzacja w doskonałej formie

Przeglądu�klimatyzacji�możemy�dokonać�między� 
innymi�w�Auto Serwisie  

przy�ul.�Michałowskiego�11/13�w�Częstochowie� 
autoklimaczestochowa.pl  

tel. 733267267



12. PIĄTEK-NIEDZIELA 3-5 LIPCA 2020 OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA
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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

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, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, 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 Tronic 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, benzyna - 99 900 PLN

 n Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 
2016, 66 200 km, 1984 cm3, benzy-
na - 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, peł-
ne wyposażenie, 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, automat, 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 , opłaco-

ny , 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, 
serwisowany, stan bdb, 28 900 zł 
do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 n Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 
tyś. km Niebieski Metalik , Klimaty-
zacja , sprowadzony 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 Salon 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 , opłaco-
ny, Klimatyzacja 4900 zł,  
tel. 600 208 039

 n Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 
180 KM Powerhift 7 osobowy, Sa-
lon PL 2018,  36 931 km, 1997 cm3, 
diesel - 104 900 PLN - tel. 601 383 710

 n FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, 
pełne wyposażenie, srebrny, - ce-
na 15900 PLN. Tel. 503 002 462

 n FORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 - 
cio drzwiowy, 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 AUTOMAT 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 automat, 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, Essen-
tia, 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 Klima-
tyzacja Alu felgi Czujnik Parkowania 
sprowadzony opłacony 10 400 zł, 
tel. 600 208 039

 n Opel Omega Kombi 1996r gaz se-
kwencyjny stan BDB zarejestro-
wany 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 ,Ener-
gy Life, z polskiego 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 , Bu-
siness 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 czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 n Renault Twingo mk.2 2009r super 
stan klimatyzacja 1.2-8v sprowa-
dzony 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 Li-
fe, z polskiego 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 Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3, benzy-
na - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 n Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 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 właści-
ciel, benzyna, klimatyzacja, nie-
uszkodzony, 12 999 zł do negocja-
cji Tel. 602 739 463

 n TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojem-
ność 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, benzyna - 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 opła-
cony 8500 zł,  
tel. 600 208 039

 n Volkswagen Transporter T4, 
2000 rok, Diesel, chłodnia/izoter-
ma, stan bdb, bezwypadkowy 
Tel. 602 739 463

 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
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NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 n  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  
najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 
41,  tel. 602 307 570

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

 n Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

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

 n Kuchnia gazowo- elektryczna  

tel. 721 390 993

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

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

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

 n Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

 n Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA

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

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

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

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

USŁUGI

 n Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 

komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

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

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

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

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

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

MATRYMONIALNE

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

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

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

KURSY

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

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

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

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

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

?Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 n Zatrudnię wykwalifikowaną kucharkę  
z wieloletnim doświadczeniem i z umiejętnością 
gotowania różnorodnych diet. Mile widziane re-
ferencje. Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

tel. 533 302 888

Wydawca:
Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:
email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl

www.zycieczestochowy.pl

Telefony:
Redakcja: 533 302 888

Biuro ogłoszeń:  533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051

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

KUPIĘ

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

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

 n MOTOCYKL , MOTOROWER  z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, SHL, IŻ, 
OSA, motorynka, Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274
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Rozegrano kolejną imprezę w ramach Igrzysk Dzieci organizo-
waną przez Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie. Tym 
razem były to mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej dziew-
cząt i chłopców. 

W  rywalizacji brali udział dziewczęta i  chłopcy z  rocznika  2007 - 
uczniowie klas VI i młodsi. Do mistrzostw zgłosiły cztery drużyny dziew-
cząt i  trzy drużyny chłopców. Ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń 
przyjęto system rozgrywek „każdy z  każdym”. Zgodnie z  regulaminem 
drużyna składała się z  dwóch osób – dwie dziewczyny lub dwóch 
chłopców oraz jedna osoba rezerwowa. Zespół ma jedną zmianę 
w meczu – bez zmiany powrotnej. W każdym secie można grać do 21 lub 
25 w zależności od ilości zgłoszeń.

Wszystkie mecze rozgrywane były na obiektach Galerii Jurajskiej 
w Częstochowie. - Dzięki uprzejmości kierownictwa z obiektów tych ko-
rzystamy nieodpłatnie już od kilku lat organizując mistrzostwa Często-
chowy szkół podstawowych i  ponadpodstawowych  w  ramach 
współzawodnictwa sportowego szkół na najbardziej usportowioną 
szkołę miasta  - przypominają przedstawiciele Szkolnego Związku Spor-
towego. Tuż za budynkiem Galerii Jurajskiej usytuowane są dwa boiska 
piaskowe przystosowane do rozgrywania zawodów rekreacyjnych i mi-
strzowskich w piłce siatkowej plażowej w pięknym otoczeniu przyrodni-
czym tuż nad rzeką.   

Tytułu mistrzowskiego z roku ubiegłego w kategorii dziewcząt broniły 
dziewczyny ze SP nr 2. Osiągnęły swój cel i ponownie zostały mistrzy-
niami. Drugie miejsce zdobyła drużyna SP 50, a trzecie SP 31, w kate-
gorii chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna SP 2, drugie SP 32, 
a trzecie SP 29.

WYNIKI ZAWODÓW DZIEWCZĄT

SP 31 – SP 53      21 : 8
SP 32 – SP 2      7  : 21
SP 31 – SP 2      14 : 21

SP 32 – SP 53      21 : 18
SP 31 – SP 32      16 : 21
SP 53 – SP 2      9   : 21

 OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
I  miejsce – SP 2

II  miejsce – SP 32
III miejsce – SP 31
IV miejsce – SP 53

WYNIKI ZAWODÓW CHŁOPCÓW

SP 2 – SP 32       19 : 21
SP 29 – SP 32      24 : 22

SP 2   - SP 29      21 : 13

 OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
I miejsce   – SP 2

II miejsce – SP 32 
III miejsce –SP 29

Drużyna SP 2 wystąpiła w składzie: 
Julia Łuz, Alicja Łuz. Nauczyciel – Zbigniew Markowski

Drużyna SP 32 – wystąpiła w składzie: 
Ciura Anna, Gromakowska Amelia.  
Nauczyciel - Iwona Cieślak i Ola Solska

Drużyna SP 31 wystapiła w składzie:
Nina Hilińska, Kaja Stelmach, Maja Szpręgiel.  
Nauczyciel – Urszula Szynkiel

Drużyna SP 53 wystąpiła w składzie:
Cag Martyna, Kotlińska Emilia.  
Nauczyciel – Sławomir Siorek

Drużyna SP 2 wystąpiła w składzie: 
Kajetan Czapliński, Nikodem Szczepanik.  
Nauczyciel – Zbigniew Markowski

Drużyna SP 32 wystąpiła w składzie: 
Filip Górniaszek, Kacper Górniaszek.  
Nauczyciel – Magda Olszewska

Drużyna SP 29 wystąpiła w składzie: 
Michał Flak, Filip Miodek, Oliwer Turek.  
Nauczyciel – Dariusz Szlubowski

SP 2

SP 2

SP 32

SP 32SP 53

SP 29

SP 31

Plażowa 
rywalizacja
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PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT

Kluby ze zmniejszoną dotacją

ECO-TEAM AZS STOELZLE

Powrót Michała Żuka

ALPN

Relacja z 13. i 14. kolejki

Na XXXI nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Częstochowy zdecydowano o 
zmniejszeniu dotacji na promocję sa-
morządu poprzez sport. Powodem jest 
konieczność wsparcia Miejskiego Szpi-
tala na Zawodziu.

Zarówno Włókniarz, jak i Raków otrzymają o 
milion złotych mniej dotacji na promocję 
miasta poprzez sport. Środki te będą przezna-
czone na wsparcie częstochowskiego szpitala, 
który pozostaje w niezwykle trudnej sytuacji 
finansowej. Prezes Włókniarza Michał Świącik 

początkowo nie krył rozżalenia, jednak po spo-
tkaniu z przedstawicielami władz miasta, 
uspokoił kibiców i wszystkich zainteresowa-
nych sprawą. - Szanowni Państwo, jestem po 
budującym spotkaniu z przedstawicielami 
władz miasta. Miło było usłyszeć, że mimo 
trudności z budżetem, miasto nie pozostawi 
nas samych sobie. Ja ze swojej strony obiecuję, 
że Eltrox Włókniarz Częstochowa, będzie dalej 
promował nasze miasto na najwyższym świa-
towym poziomie. Myślę. że do tej pory robi-
liśmy to doskonale i jesteście Państwo 
zadowoleni. Na marginesie to nawet w herbie 
Częstochowy mamy Lwa – czytamy we wpisie 
w mediach społecznościowych.

Ten transfer to prawdziwy 
hit. Do drugoligowej dru-
żyny Eco-Team AZS 
Stoelzle Częstochowa na 
sezon 2020/2021 dołącza 
Michał Żuk na pozycję 
przyjmującego. 35-latek 
wraca pod Jasną Górę po 
dziesięciu latach. 

- Podoba mi się pomysł 
klubu i  cały projekt. Chcę 
pomóc klubowi osiągnąć za-
mierzone cele i  swoim do-
świadczeniem zdobytym 
w wielu zespołach i przy róż-
nych trenerach wspomóc dru-
żynę. Ważnym argumentem 
było dla mnie też to, że 
mieszkam w Częstochowie z razem z rodziną 
i  tutaj jest nasz dom - skomentował Michał 
Żuk, który urodził się w  Sosnowcu, a  swoje 
pierwsze siatkarskie kroki stawiał w  MKS-ie 
MOS Będzin. Nowy siatkarz częstochow-
skiego klubu w  najwyższej klasie rozgryw-
kowej w  kraju debiutował w  sezonie 
2004/2005 w  barwach AZS-u  Częstochowa. 
Pod Jasną Górą Żuk występował do 2007 roku 
z  przerwą na sezon w  Sosnowcu. Następnie 
w  siatkarskim życiu przyjmującego pojawiła 
się Nysa, Gdańsk oraz Kielce, a w 2010 roku 
Michał Żuk ponownie występował w barwach 

AZS-u  w  legendarnej Hali Polonia. W  kolej-
nych latach Żuk w  PlusLidze występował 
jeszcze w  w  MKS-ie Będzin oraz Warcie Za-
wiercie, z którą w sezonie 2016/2017 wywal-
czył awans. Łącznie w  najwyższej klasie 
rozgrywkowej Michał rozegrał 179 meczów, 
zdobywając 820 punktów. Ostatni sezon Żuk 
spędził w  I-ligowym BBTS-ie Bielsko-Biała, 
w którym wystąpił w 23 spotkaniach, zdoby-
wając 171 „oczek”. Nowy przyjmujący 
AZS-u  występował także w  młodzieżowych 
reprezentacjach Polski. W  2003 roku wraz 
z kadrą kadetów został wicemistrzem Europy.

Z powodu kapryśnej pogody nie udało się 
w miniony piątek rozegrać dwóch spo-
tkań w ramach rozgrywek Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej. Choć Koralowi Kłobuck 
i Jagiellończykom udało się jeszcze wy-
biec na boisko, po 16 minutach gry burza 
z silnymi wyładowaniami zmusiła sę-
dziego do zakończenia tego spotkania jak 
i odwołania następnego.

Na boisku zdążyły się zmierzyć pozostałe 
drużyny. Auto-Dar/Budmix pokonał Amator/
CNC 6:3, Marex zwyciężył z Kozi i Przyjaciele 
3:2, Koral Kłobuck przegrał z  Exact Systems 
Klub 54 Jędryka 2:3, Jagiellończycy rozgromili 
Team ZWD & Friends 7:0, ZF Group Polska 
ulegli Grubasom 2:6, Perła musiała uznać wyż-
szość ZC Michaś 1:2. Nie udało się rozegrać 
dwóch spotkań – Koral Kłobuck i  Jagielloń-
czyków oraz Auto-Dar/Budmix – Marex z  po-

wodu burzy, która zaskoczyła zawodników na 
boisku. - Odnotujmy, że w  momencie przery-
wania meczu Jagiellończycy prowadzili już 4:0. 
O terminie dokończenia tego pojedynku poin-
formujemy po konsultacjach z obiema druży-
nami. W  terminarzu jest już jednak 
uwzględniony drugi odwołany mecz pomiędzy 
Auto-Darem/Budmix a  Marexem, który został 
zaplanowany na piątek 10 lipca – informuje 
Marcin Mazik, kierownik ds. sportu i  rekreacji 
z częstochowskiego MOSiR.

Terminy najbliższych spotkań:

3.07
godz. 19.45 ZF Group Polska  
- Kozi i Przyjaciele (V kolejka)

godz. 21.00 Exact Systems Klub 54  
Jędryka - ZC Michaś (V kolejka)

PKO EKSTRAKLASA

Raków Częstochowa  
vs Zagłębie Lubin

PGE EKSTRALIGA

Włókniarz Częstochowa 
vs Stal Gorzów

W ubiegłą niedzielę 28 czerwca w ra-
mach 2. rundy CS Superligi Lwy Avia 
Częstochowa pokonały na własnym 
obiekcie ASEKO Orzeł Gniezno 77:72, tym 
samym pozostając liderem CS Superligi. 

W ekipie gospodarzy najlepiej zaprezentował 
się Marcin Szymański, który wywalczył kom-
plet 20 punktów oraz Piotr Jamroszczyk, który 
w czterech biegach zdobył  również komplet 
16 punktów. W ekipie gości najskuteczniejszy 

okazał się Paweł Kozłowski, który zdobył 15 
punktów plus bonus, a także Mateusz Ślęzak, 
który wywalczył 14 punktów plus bonus. Po-
mimo, iż wynik przez całe spotkanie oscylował 
wokół remisu, to częstochowianie mieli mecz 
pod kontrolą. Świadczy o tym fakt, iż tylko w 
jednym biegu zawodnik gości przejechał linię 
mety jako pierwszy. Rajderem zawodów został  
wybrany Paweł Kozłowski (Orzeł Gniezno). W 
przyszłą niedzielę 5 lipca Lwy Avia Często-
chowa zmierzą się na wyjeździe  z powraca-
jącym do ekstraligowego ścigania PKS-em  
Wiraż Ostrów Wielkopolski.

W sobotę 4 lipca o godz. 15:00 Raków 
Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem 
Lubin na GIEKSA Arenie w Bełchatowie. 
Będzie to mecz w ramach 34. kolejki PKO 
Ekstraklasy.

W poprzednim spotkaniu Raków pokonał 
Arkę Gdynia 3:2. Bramki dla Czerwono-Niebie-
skich zdobyli Kamil Kościelny, Kamil Piąt-
kowski i Petr Schwarz. Była to czwarta wygrana 
z rzędu, dzięki której częstochowska drużyna 
wywalczyła utrzymanie w PKO Ekstraklasie w 
sezonie 2019/2020. Kibice, którzy nie posia-
dają karnetów, a chcą wybrać się na sobotni 
mecz Rakowa z Zagłębiem, mogą zakupić poje-

dyncze wejściówki na stronie internetowej bi-
lety.rakow.com. -  Przypominamy, że ze 
względów sanitarnych wynikających z pan-
demii COVID-19 w Polsce, Klub nie organizuje 
wyjazdów na GIEKSA Arenę i dojazd na sta-
dion należy zapewnić sobie we własnym za-
kresie. Cały czas w sprzedaży dostępne są 
karnety na sezon 2020/2021, dzięki którym 
rundę finałową trwających rozgrywek możecie 
obejrzeć za darmo – przypomina klub i dodaje 
- Karnetowiczom przypominamy o możliwości 
odbioru darmowych wejściówek na sobotnie 
spotkanie, a także o uruchomionej sprzedaży 
abonamentów na przyszły sezon w promo-
cyjnej cenie.

Już w najbliższy piątek 3 czerwca Eltrox 
Włókniarz Częstochowa zmierzy się w 
meczu wyjazdowym z Moje Bermudy Stal 
Gorzów. Początek zaplanowano na godzinę 
20:30, a transmisję z tego spotkania będzie 
można oglądać na kanale Eleven Sports.

Przypomnijmy, że w poprzednim meczu w ra-
mach III rundy PGE Ekstraligi Włókniarz zwy-
ciężył na własnym stadionie z Betard Spartą 
Wrocław 53:37. Tym samym dwa punkty me-
czowe zostały w Częstochowie, a Biało-Zielona 
drużyna umocniła swoją pozycję lidera roz-
grywek PGE Ekstraligi. Był to szczególny mecz, 
ponieważ po raz pierwszy w tym sezonie często-
chowscy kibice mogli pojawić się na Arenie zie-
lona-energia.com i stworzyć atmosferę, której 
zawodnikom brakowało od samego początku. 
Tytuł Rajdera Meczu otrzymał żużlowiec Lwów – 
Leon Madsen, który zdobył największą liczbę 
punktów (14+1). Spotkanie w ramach IV rundy 
również zapowiada się emocjonująco. Wiadomo 
już, że obydwie ekipy w tym pojedynku wystartu 
ją w swoich możliwie najsilniejszych zestawie-
niach. Przedstawiamy awizowane składy.

Awizowane składy:
Eltrox Włókniarz Częstochowa
1. Jason Doyle
2. Rune Holta
3. Fredrik Lindgren
4. Paweł Przedpełski
5. Leon Madsen
6. Jakub Miśkowiak
7. Mateusz Świdnicki

Moje Bermudy Stal Gorzów 
9. Bartosz Zmarzlik
10. Niels Kristian Iversen
11. Krzysztof Kasprzak
12. Szymon Woźniak
13. Anders Thomsen
14. Wiktor Jasiński
15. Rafał Karczmarz

SPEEDROWER

Lwy Avia pokonały ASEKO Orła

Bieg po biegu 
1. Szymański, Kozłowski, Menz, Dembczyk 5:5 (5:5) 
2 Paruzel, Ślęzak, Gabor, Janke 6:4 (11:9) 
3. Włodarczyk, Mi. Małecki, Natoński, P. Małecki 6:4 (17:13) 
4. Menz, Kozłowski, Paruzel, Gabor 3:7 (20:20) 
5. Jamroszczyk, Ślęzak, Natoński, Janke 6:4 (31:29) 
6. Szymański, P. Małecki, Mi. Małecki, Dembczyk 5:5 (31:29) 
7. Jamroszczyk, Kozłowski, Menz, Natoński 5:5 (36:34) 
8. Szymański, Ślęzak, Dembczyk, Janke 6:4 (42:38) 
9. Paruzel, Ma. Małecki, Mi. Małecki, Gabor 5:5 (47:43) 
10. Włodarczyk, Menz, Ślęzak, Dembczyk 5:5 (52:48) 
11. Jamroszczyk, Kozłowski, Mi. Małecki, Mlek (w) 4:5 (56:53) 
12. Szymański, Janke, Ma. Małecki, Wybraniec  5:5 (61:58) 
13. Natoński, Ślęzak, Paruzel, Mi. Małecki 6:4 (67:62) 
14. Szymański, P. Małecki, Janke, Gabor 5:5 (72:67) 
15. Jamroszczyk, Kozłowski, Menz, Dembczyk 5:5 (77:72)

Kolumnę opracowała Paula Nogaj

zdj. Eco-Team AZS Stoelze Częstochowa

Orzeł Gniezno: 72 
1. M. Menz  (2*, 4, 2*, 3, 2*) 13+3 pkt 
2. P. Kozłowski (3, 3*, 3, 3, 3) 15+1 pkt 
3. E. Janke (1, 1, 1, 3, 2*) 8+1 pkt 
4. M. Ślęzak (3, 3, 3, 2*, 3) 14+1 pkt 
5. Mi. Małecki (3, 2*, 2*, 2*, 1) 10+3 pkt 
6. P. Małecki (1, 3, 3) 7 pkt 
7. Ma. Małecki (3, 2*) 5+1 pkt

Lwy Częstochowa: 77 
1. M. Szymański (4, 4, 4, 4, 4) 20 pkt 
2. K. Dembczyk (1, 1, 2, 1, 1) 6 pkt 
3. S. Paruzel  (4, 2, 4, 2) 12 pkt 
4. J, Wybraniec (1) 1 pkt 
5. T. Włodarczyk (4, 4) 8 pkt 
6. N. Mlek (W) 0 pkt 
7. M. Gabor (2, 1, 1, 1) 5 pkt 
8. P. Jamroszczyk (4, 4, 4, 4) 16 pkt 
9. D. Natoński (2, 2, 1, 4) 9 pkt 
10. M. Radomski (ns) ns
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KRZYŻÓWKI
Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę - niespodziankę!  
Rozwiązanie prześlij na adres:  
konkursy@zycieczestochowy.pl do dnia 09.07.2020 r.  
Nazwisko zwycięzcy opublikujemy wraz z kolejną krzyżówką. 
Zapraszamy do zabawy!

POZIOMO: 13) skupisko gwiazd; 14) dodatkowa 
karta w talii; 16) makolągwa żółtodzioba;  
17) rynek w starożytnej Grecji; 18) amerykańskie 
miasto czarownic; 19) Lars von ..., duński reżyser; 
20) polska marka rowerowa; 21) Szwaja, polska 
malarka; 22) ozdobne zakończenie rynny; 24) sto-
lica Jordanii; 25) kształtka hydrauliczna;  
30) Marek, kompozytor „Ucieczki z tropiku”;  
33) opera Władysława Żeleńskiego; 36) dawny wo-
reczek na pieniądze; 38) polska owca górska; 39) 
Vader z „Gwiezdnych wojen”; 40) pasta warzywna 
z papryką; 41) odwet; 42) składane w sądzie; 44) 
imię królów Portugalii; 46) pokonał go Tezeusz; 
48) w mitologii rzymskiej bóg wiatru północnego; 
52) klatka, kosz do przewozu zwierząt; 55) fletnia 
Pana inaczej; 58) postać w sztuce;  
59) japońska krowa mięsna; 60) polecenie dla psa; 
61) ostre do paznokci; 62) wiąz szypułkowy ina-
czej; 64) twardy, kolorowy cukierek owocowy; 
65) sukulent na sizal; 66) jagody winorośli.
PIONOWO: 1) szukana w stogu siana; 2) cukry al-
dehydowe; 3) interwał w muzyce; 4) Georgetta, 
ryba akwariowa; 5) ciężar, brzemię, niewola; 6) od-
poczynek po obiedzie; 7) Harry, były prezydent 
USA; 8) fiołek trójbarwny; 9) nietolerancja glutenu; 
10) podstęp, wybieg; 11) wywar z mięsa i jarzyn; 
12) pseudonim Cherilyn Sarkisian; 15) chlorek 
rtęci; 22) koszt pracy; 23) gliniane wyrobiska gór-
nicze zalane wodą; 26) stosowny, odpowiedni;  
27) pomarańczarnia; 28) martwica, gangrena;  
29) stara odmiana jabłoni; 31) fryzjerski lub samo-
chodowy; 32) wielkie państwo w Azji; 34) skacze 
po psie; 35) Tupac, król Inków; 36) mądrze o suro-
wicy krwi; 37) Stanek z Czerwono-Czarnych;  
43) człowiek bez elementarnej wiedzy; 45) jeżoryb, 
ryba morska; 47) obniża cukier we krwi;  
49) partia Roberta Biedronia; 50) stan pozornej 
śmierci; 51) karłowate drzewko; 52) kolba kuku-
rydzy; 53) druga nazwa keksa; 54) element łań-
cucha; 56) słynny kardiochirurg z Zabrza; 57) do 
rozbicia na kempingu; 60) sala wykładowa; 63) le-
gendarny założyciel Krakowa.

POZIOMO: 1) lekkie samoloty bez napędu; 7) jego 
stolicą jest Reykjavik; 11) drzewa w szeregu;  
14) dawna nazwa stolicy Madagaskaru;  
15) miejsce na kwiatek w marynarce; 16) niemiaro-
wość tętna; 17) znak zodiaku; 19) ostrzałka do 
ołówków; 20) drewno z grusz afrykańskich;  
22) dawniej futerał na strzelbę przy siodle;  
24) workowata kołdra turysty; 29) Lennox, brytyjski 
bokser zawodowy; 30) miasto z Operą Śląską; 33) 
reproduktor w stajni; 34) jedna z dwóch równych 
części; 35) wyższa uczelnia artystyczna; 36) ro-
dzaj kotletów; 37) rejon wyborczy; 38) sumienia 
lub prawdopodobieństwa; 40) Matejko i Brzechwa; 
41) Sari, polska śpiewaczka operowa; 43) obok 
Mozarta i Beethovena; 44) Bryan, kanadyjski pio-
senkarz; 47) większy niż pensjonat; 48) drugie naj-
większe miasto Nigerii; 49) wyznawca jakiejś 
religii; 51) zimą owijane wokół szyi; 53) np. lawi-
nowe w górach; 56) mała wieża kościelna z 
dzwonem; 58) państwo nad Morzem Czarnym; 59) 
biblijny koniec świata; 60) leczy niekonwencjonal-
nymi metodami; 61) słynne auto z NRD; 63) piekło 
i niebo; 64) ślubna z kwiaciarni.
PIONOWO: 1) skandynawska stolica; 2) Jarosław  
i Lech Kaczyńscy; 3) Ponti, mąż Sophii Loren;  
4) Stern, amerykański wirtuoz skrzypiec; 5) egip-
skie bóstwo słońca; 6) moskiewska ulica z po-
wieści Rybakowa; 8) wieża obronna wewnątrz 
zamku, donżon; 9) leń, próżniak; 10) zespół przy-
rządów, urządzeń; 12) ścigają się na basenie; 13) 
druga co do długości rzeka w Afryce; 18) Szkotka, 
Finka i Albanka; 21) zaprawiać się, trenować; 22) 
człowiek na końcu kolejki; 23) mały ładunek w na-
boju; 25) następnego dnia po weselu; 26) przed 
nocą; 27) duże żaby; 28) najwyższy masyw górski 
Sahary; 30) śluzowa lub bębenkowa; 31) w niej za-
kupy; 32) stolica Inguszetii; 39) Robert Korze-
niowski na bieżni; 42) mieszka na Śląsku; 45) lekki, 
krótki sen; 46) imię żony Donalda Trumpa; 50) 
miasto z Wawelem; 52) Robert, Polak w Formule 1; 
54) państwo nad Nilem; 55) grecka muza poezji 
miłosnej; 56) kotlet bez panierowania; 57) filtrują 
krew; 62) Bar, pierwiastek.
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