
Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada dopłaty do wynajmowanych 
mieszkań. Chce w ten sposób wspierać tych, którzy nie mają pieniędzy na 
opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody.   
Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł mie-
sięcznie (do 75 proc. czynszu). 

 Qs.3

Mamy pełnię lata. Przed nami jeszcze cały miesiąc wakacji, 
który zapewne przyniesie upalne dni. Jeżeli już skończyli-
ście urlop lub z innych powodów nie możecie pozwolić 
sobie na wyjazd nad polskie morze, podpowiadamy, gdzie 
w Częstochowie i okolicach można przyjemnie spędzić 
czas nad wodą. 

 Qs.8
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Wakacje 2020

Gdzie nad wodę?

Smaki lata

Gdzie zjeść rybę?

Nawet 1,5 tys. zł 
miesięcznej dopłaty 
do mieszkania

Smażalnie ryb w okolicy Częstochowy

Wypoczynek na świeżym 
powietrzu przy pięknej 
pogodzie i smaczna ryba 
na talerzu to przepis na 
udane wakacje. Jeżeli nie 
wiecie, gdzie wybrać się 
podczas urlopu lub na 
weekend poza miastem, 
przygotowaliśmy dla was 
przegląd miejsc, w któ-
rych serwują dobre  
i świeże ryby.

 Qs.9

Rozmowa
z ekspertem

 Qs.6

Częstochowa 
i okolice

Rząd przyjął projekt
Na sierpień zgłoszono 94 grupy pielgrzymkowe. Łącznie do miasta 
przyjdzie, przybiegnie lub przyjedzie na rowerze ponad 16 tys. osób. 
Największą „zwartą” grupą liczącą 2,5 tysiąca pątników ma być 
Piesza Pielgrzymka Diecezjalna z Tarnowa. W związku ze stanem epi-
demii pieszych pielgrzymów  - w porównaniu z rokiem poprzednim 
– powinno być w sierpniu mniej o ok. 85%. 

 Qs.3

Pielgrzymki

Blisko 100 grup dotrze 
na Jasną Górę

Placówki edukacyjne

Rzeczywistość 
szkolna: jak będzie 
wyglądać?
MEN we współpracy z GIS przygotowuje wytyczne epi-
demiologiczne dla szkół. Będą one obowiązywały od 1 
września. Placówki edukacyjne mają bowiem pracować 
w normalnej, stacjonarnej formie. 

 Qs.3

Dookoła Polski  
dla chorego Michałka

 Qs.4

Douglas
Postaw na naturalny 
wygląd22.0822.08
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Pielgrzymki

Blisko 100 
grup dotrze 
na Jasną 
Górę

Komunikacja miejska

Czy pasażerowie MPK mogą 
czuć się bezpiecznie?

Placówki edukacyjne

Rzeczywistość szkolna: 
jak będzie wyglądać?

Szczyrk

Złoty widelec dla Alpina

Częstochowa

Inwestycje Guardian Glass  
w zakładzie produkcyjnym

 QDokończenie ze str. 1
Sierpień to w Częstochowie czas najwięk-

szego ruchu pielgrzymkowego, szczególnie 
przed i w czasie Święta Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz Święta 
Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia). 
Charakterystyczne w sierpniu są pielgrzymki 
piesze, zdążające pod Jasną Górę z różnych 
stron Polski.

- Największej liczby pątników możemy spo-
dziewać się 25 sierpnia – wtedy do miasta 
wejdzie pielgrzymka z Tarnowa, licząca ok. 
2500 osób, organizowana przez Kurię Diece-
zjalną w Tarnowie.   Sporo gości przybędzie 
też 22 sierpnia – ok. 1600 osób z Gliwic, 13 
sierpnia (800 osób z Radomia) oraz 24 
sierpnia (650 uczestniczek i uczestników 
przyjdzie w Pielgrzymce Sieradzkiej). Naj-
więcej pieszych, osobnych grup przyjdzie z 
archidiecezji warszawskiej i krakowskiej – 
wylicza biuro prasowe magistratu. 

Na Jasną Górę mają też dojechać pielgrzymki 
na rowerach  (m.in. Warszawa, Golub Dobrzyń, 
Kielce, Tomaszów Mazowiecki, Włocławek, 
Sulmierzyce, Elbląg, Kielce). Na 13 sierpnia 
swoje przybycie zapowiedziała również sztafe-
towa pielgrzymka, biegowa z Radomia.

Częstochowę jak co roku odwiedzą również 
pielgrzymi przyjeżdżający autokarami, koleją i 
prywatnymi samochodami.

Dopłaty do wynajmowanych 
mieszkań

Dla najemców mieszkań dotkniętych pandemią ko-
ronawirusa wprowadzone zostaną dopłaty do czynszu 
(będą one stanowić część dodatków mieszkaniowych). 
- Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, 
a wynajmującym zapewni płynność finansową, co po-
zwali na regulowanie kredytów bankowych czy za-
pewnienie właściwej eksploatacji mieszkań - informują 
rządzący. Dopłaty do czynszu wyniosą maksymalnie 
1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Będą wy-
płacane przez 6 miesięcy. - Osoby korzystające z do-
płat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny do-
chód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. 
na podstawie PIT za 2019 r.) - dodają. Dodatek miesz-
kaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, 
jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 
14 marca 2020 r.

Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać 
nie później niż do końca 2020 r.
    • Będą one mogły być przyznane wraz z dodat-

kiem mieszkaniowym także za okres wstecz, tj. 
od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii – podsumowują 
rządzący. Na ten cel w tym roku ma zostać 
przeznaczone około 420 milionów złotych.

Dwa wypadki z udziałem kierowców 
komunikacji miejskiej w ciągu dwóch 
tygodni - to bilans z Warszawy. Jak 
się okazało obaj kierowcy byli pod 
wpływem narkotyków. Postanowi-
liśmy sprawdzić, czy pasażerowie 
częstochowskiej komunikacji miej-
skiej mogą czuć się bezpiecznie. 

W częstochowskim MPK w lipcu za-
trudnionych było 415 kierowców i 56 
motorniczych. Przed wyruszeniem w 
trasę „wyrywkowo” przechodzą oni alko-
testy. Są one przeprowadzane przy wej-
ściu na teren zajezdni MPK. - Na takie 
badanie – w myśl obowiązującego prawa 

- pracownicy  muszą jednak wyrazić 
zgodę. W przypadku braku zgody na ba-
danie i uzasadnionych wątpliwości, co do 
stanu odpowiedniej świadomości kie-
rowcy czy motorniczego – wzywany jest 
parol policji. To jednak wiąże się z oczeki-
waniem, wówczas na trasę wyjeżdża kie-
rowca rezerwowy – mówi Maciek Hasik, 
rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. 
Jak twierdzi, jeżdżąc częstochowską ko-
munikacją miejską możemy czuć się 
bezpieczni. - Współpracujemy z policją 
na wielu płaszczyznach. Wszystkie wy-
niki testów na trzeźwość i narkotyki 
przeprowadzone u naszych kierowców 
i motorniczych     są   negatywne  – pod-
sumowuje Maciej Hasik. 

 QDokończenie ze str. 1

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami premiera i ministra edukacji naro-
dowej przygotowujemy się do 
normalnej, stacjonarnej pracy szkół i 
placówek oświatowych od września. 
Stworzymy również przepisy, które za-
gwarantują bezpieczeństwo uczniów po 
powrocie do szkół. Gdyby pojawiło się 
ognisko epidemii czy realne zagrożenie 
dla zdrowia, czy życia uczniów oraz na-
uczycieli, dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
zgody powiatowego inspektora sanitar-
nego, będzie mógł szybko zareagować. 
W tej chwili pracujemy nad odpowied-
nimi regulacjami prawnymi w tym za-
kresie - czytamy w komentarzu MEN 
dla PAP do wypowiedzi wiceministra 

zdrowia Waldemara Kraski.
Minister edukacji narodowej we 

współpracy z głównym inspektorem sa-
nitarnym przygotowuje wytyczne epide-
miologiczne dla szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, które będą obo-
wiązywały od 1 września. Zalecenia 
będą miały zastosowanie do organizacji 
pracy szkoły dla dzieci i młodzieży w sys-
temie stacjonarnym. Ostateczna decyzja 
dotycząca powrotu do szkół ma zapaść 
na tydzień, dwa przed rozpoczęciem 
roku szkolnego - wszystko będzie zale-
żało od sytuacji epidemiologicznej pod 
koniec sierpnia. -  Trudno mi w tej chwili 
powiedzieć, czy młodzież wróci do szkół. 
Chciałbym, żeby tak się stało, ale czy tak 
będzie, zobaczymy – mówił Waldemar 
Kraska, wiceminister zdrowia.  

Restauracja hotelu Alpin w Szczyrku 
zdobyła prestiżowe wyróżnienie – 
„Złoty Widelec” w 9. edycji ogólnopol-
skiego konkursu promującej gastrono-
mię „Polska od Kuchni”. 

Po  raz IX Fundacja WIP Warto Im 
Pomóc w  ramach konkursu „Polska 
od  Kuchni” nagrodziła „Złotym Wi-
delcem” najlepsze restauracje w całej 
Polsce. W sumie wręczono 37  statu-
etek w  9  kategoriach. To prestiżowe 
wyróżnienie w kategorii „Restauracja 
Hotelowa” zdobył restauracja znajdu-
jąca się w hotelu Alpin w Szczyrku. 
Nasi czytelnicy doskonale znają to 

miejsce – niektórzy, dzięki organizo-
wanym wspólnie z hotelem kon-
kursom, mieli nawet okazję wygrać 
kilkudniowy pobyt w tym miejscu.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 
od  dziewięciu lat akcja  „Polska 
od  Kuchni” wyłania najlepsze restau-
racje i  jednocześnie rekomenduje 
miejsca gastronomiczne oraz  even-
towe w Polsce, które warto odwiedzić 
i wpisać na swoją mapę gastronomicz-
nego szlaku. Nagrodzone „Złotym Wi-
delcem” restauracje, bary i  cukiernie 
są wizytówką miasta czy  regionu, 
przyciągają swoimi wysokimi stan-
dardem serwowanych dań oraz  bo-
gatą kompozycją smaków. 

Nowy coater, nowa linia produkcyjna 
szkła float oraz nowe produkty – tak w 
największym skrócie można podsumo-
wać inwestycje firmy Guardian Glass w 
Częstochowie. 

Supernowoczesny coater wykorzystuje za-
awansowaną technologię do przetwarzania stan-
dardowego szkła float w wysokowydajne szkło  
o wartości dodanej. Umożliwia on częstochow-
skiemu zakładowi zwiększenie produkcji szkła 
niskoemisyjnego oraz   przeciwsłonecznego, 
przeznaczonego dla rynku mieszkaniowego oraz 
komercyjnego. Te wysokowydajne produkty po-
prawiają efektywność energetyczną, estetykę 
oraz komfort użytkowania budynków. - Archi-
tekci oraz firmy wykonawcze coraz częściej wy-
korzystują produkty energooszczędne w celu 
poprawy parametrów fasad budynków. Wspie-
ramy naszych klientów, dostarczając im rozwią-
zania oraz wiodące produkty o wysokiej wartości 
dodanej. Nasza inwestycja jest istotnym wspar-
ciem dla ich możliwości produkcyjnych w re-
gionie – mówi Guus Boekhoudt, Guardian Glass 
Executive Vice President.

Drugi zakład produkcji szkła float i szkła powle-
kanego Guardian w Polsce, powstający 

w sąsiedztwie istniejącego zakładu w Często-
chowie, pozwoli Guardian Glass sprostać rosną-

cemu zapotrzebowaniu na wysokowydajne, 
przetworzone szkło architektoniczne w Europie 
Wschodniej. 

Dotychczasowa linia produkcyjna szkła float 
przeszła niedawno modernizację, która zwięk-
szyła jej zdolność produkcyjną o około 25%. Dys-
ponując dwoma piecami szklarskimi Guardian 
Glass potraja swoje zdolności produkcyjne w 
Polsce, realizując tym samym cel, jakim jest stałe 
podnoszenie jakości produktów oraz usług ofero-
wanych klientom w Europie. 

Ponadto Guardian Europe S.à r.l. wzbogacił w 
ostatnim czasie swoje portfolio o dwa nowe roz-
wiązania produktowe, dzięki nawiązaniu strate-
gicznej współpracy z innymi liderami w branży. 
Mowa tu o systemach fotowoltaiki zintegrowanej 
z budynkami – rozwiązaniach wdrażanych z ML 
System S.A., liderem w tej dziedzinie od 13 lat oraz 
o nawiązaniu strategicznej współpracy z Merck - 
wiodącą firmą naukowo-technologiczną, we 
współpracy, z którą oferuje eyrise®, automa-
tycznie przyciemniające się przeszklenia, wyko-
rzystujące technologię ciekłokrystaliczną wraz z 
produktami Guardian Glass. - Warty podkreślenia 
jest fakt, że w trakcie pandemii COVID-19 bez-
piecznie ukończyliśmy budowę nowego coatera w 
zakładzie w Częstochowie, a wkrótce zostanie 
uruchomiona tam nowa linia produkcyjna szkła 
float” - dodał Boekhoudt. Przewidywany czas uru-
chomienia nowej linii produkcyjnej szkła float w 
Częstochowie to wrzesień tego roku. 

Wypłacane przez 6 miesięcy

Nawet 1,5 tys. zł 
miesięcznej 
dopłaty  
do mieszkania

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Blachownia

Sposób na dziki - nie wyrzucać 
resztek jedzenia

Czestochowa Lisiniec

Miał ponad 2 promile.  
Kąpał się w zabronionym miejscu

Nadal nie rozwiązano sprawy dzików space-
rujących po centrum Blachowni. Zwierzęta 
pojawiają się o różnych porach dnia i nocy, 
szukają pożywienia w okolicznych śmietni-
kach. Jak dotąd nikt nie potrafił sobie z nimi 
poradzić. Urzędnicy wymyślili jednak sposób 
- edukacja mieszkańców ma powstrzymać 
nieproszonych gości przed takimi wizytami.

Jak poradzić sobie z obecnością dzików na tere-
nach miejskich w Blachowni ? Rozwiązania szu-
kali uczestnicy spotkania w Starostwie 
Powiatowym w Częstochowie i nic konkretnego 
nie wymyślili.

Zdaniem leśniczych dziki znajdują dużo poży-
wienia pozostawionego przez ludzi co jest główną 
przyczyną ich migracji. Ponadto znajdują dobre 
warunki do schronienia i rozmnażania. Jak mówią 
przedstawiciele kół łowieckich, wyeliminowanie 
tych czynników spowoduje wyprowadzkę nie-
chcianych gości.

Pracownicy starostwa i Urzędu Miejskiego w 
Blachowni doszli do wniosku, że należy edukować 
mieszkańców w sprawach śmieci. - Nie należy wy-
rzucać jedzenia, jabłek, czereśni, pieczywa. To ma 
wyeliminować pojawianie się dzików w Bla-
chowni – ustalili.

 ■ bea

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie 
miał jeden z mieszkańców, wobec którego 
interweniowali strażnicy miejscy. Mężczyzna 
wspólnie z kolegą kąpał się w zbiorku Ad-
riatyk – w miejscu zabronionym. 

W Parku Wypoczynkowym Lisiniec od środy do 
piątku trwa akcja profilaktyczno-edukacyjna 
„Bezpieczne Wakacje” prowadzona przez często-
chowską policję i straż pożarną. W środę w działa-
niach uczestniczyli też częstochowscy strażnicy 
miejscy. W trakcie ćwiczeń z ratownictwa wod-
nego funkcjonariusze zostali poproszeni przez ra-
towników WOPR o podjęcie interwencji wobec 
dwóch mężczyzn, którzy kąpali się „na dziko” w 
miejscu zabronionym. - Po wyjściu z wody jeden z 
mężczyzn zaczął używać słów wulgarnych. Straż-
nicy miejscy nałożyli na mężczyznę mandat karny 
– mówi Artur Kucharski, rzecznik strażników 
miejskich. Ukarany stał się agresywny. Na do-
datek funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń 
alkoholu. Mężczyzna został przewieziony przez 
strażników miejskich na I Komisariat Policji. Ba-
danie alkomatem wykazało u niego ponad 2 pro-

mile alkoholu. Mężczyzna został umieszczony w 
OPOPA i pozostawiony do dyspozycji policjantów 
z I KP. - Przy tej okazji przypominamy i przestrze-
gamy przed niebezpiecznymi i brawurowymi za-
chowaniami się nad wodą. Nie należy spożywać 
alkoholu i innych substancjach odurzających, 
które często przyczyniają się do utonięć. Do ba-
senu czy zbiornika wodnego należy wchodzić 
stopniowo schładzając ciało wodą. Kontakt roz-
grzanego ciała z zimną wodą może grozić szokiem 
termicznym. Rodzice i opiekunowie muszą 
bacznie pilnować swoje małe dzieci. Chwilowa 
nieuwaga może doprowadzić do oddalenia się lub 
zgubienia się dziecka lub innego nieszczęścia – 
wylicza Artur Kucharski.

Straż Miejska w Częstochowie przestrzega rów-
nież przed skokami do wody.- Najpierw należy 
zbadać grunt i głębokość, a następnie zastanowić 
się nad wykonaniem skoku. Apelujemy, aby skoki 
na tzw. „główkę” wykonywać – jeśli już bardzo 
chcemy – wyłącznie w miejscach do tego wyzna-
czonych. Pamiętajmy „Płytka wyobraźnia to ka-
lectwo” - podsumowuje. 

Pani Zuzanna z Poznania zo-
stała laureatką konkursu 
zorganizowanego przez Fun-
dację Eltrox Razem Bezpiecznie we 
współpracy z Komendą Miejską Policji w Czę-
stochowie. W nagrodę otrzymała...  rower 
hybrydowy. 

Fundacja Eltrox Razem Bezpiecznie we współ-
pracy z Komendą Miejską Policji w Często-
chowie prowadzi ogólnopolską akcję służącą 
poprawie bezpieczeństwa młodych rowerzy-
stów. W ramach akcji, częstochowscy policjanci 
przygotowali cykl wirtualnych spotkań warsz-
tatowych, podczas których najmłodsi uczest-
nicy ruchu poznawali zasady, których trzeba 
przestrzegać, aby bezpiecznie poruszać się po 

drogach. Kolejny element to konkurs polega-
jący na opublikowaniu filmu lub zdjęcia, pre-
zentujących przygotowanie do bezpiecznej 
podróży na rowerze. Cieszył się on ogromnym 
zainteresowaniem.  Jury stanęło przed nie lada 
wyzywaniem. Ostatecznie jednak zdecydo-
wano, że najlepszą produkcję stworzyła Zu-
zanna Biedrowska. Mieszkanka Poznania w 
nagrodę otrzymała rower ufundowany przez 
firmę Fabryka Rowerów w Częstochowie. Na-
grody dodatkowe otrzymali:  Adam Cie-
kawski, Agata Flak-Małek, Patrycja Borkowska. 
Film, nagrany w ramach akcji - propagujący bez-
pieczeństwo rowerzystów, jest wyświetlany 
podczas prelekcji policjantów na półkoloniach 
oraz jest udostępniony w sieci.

Ponad trzy tysiące kilometrów do-
okoła Polski pokonanych na rowerze 
w trzydzieści dni – taki cel wyznaczył 
sobie Robert Bułka z  Częstochowy. 
Wszystko po to, aby pomóc chorują-
cemu na raka czteroletniemu 
Michałkowi i  rozpropagować zbiórkę, 
z  której dochód zostanie przezna-
czony na leczenie chłopca. 

Druzgocąca diagnoza
- Wszystko zaczęło się dość niewinnie. 

Pod koniec ubiegłego roku zauważyliśmy 
jakieś zgrubienie na oczku Michałka. Po-
czątkowo było podejrzenie, że to jęczmień, 
postanowiliśmy to jednak skonsultować 
z  lekarzem – wspomina Paulina Sojda, 
mama Michałka. - Okulista przepisał ste-
rydy oraz antybiotyki. Nie tylko nie po-
mogły, ale jeszcze pogorszyły stan oczka! 
Szpital i pierwsze badanie, które zburzyło 
nasz świat -  - nowotwór oka. Tydzień póź-
niej badanie histopatologiczne potwier-
dziło najgorsze - mięśniakomiesak 
prążkowanokomórkowy, typ embrionaly – 
nowotwór złośliwy. Ta wiadomość była dla 
nas druzgocąca. Szczęście w nieszczęściu, 
że widoczne położenie nowotworu po-
zwoliło na szybką diagnostykę, a  tym 
samym rozpoznanie przed powstaniem 
przerzutów na inne organy. Zaczęliśmy le-
czenie w  „Przylądku nadziei” we Wro-
cławiu. Jesteśmy po radioterapii, przed 
nami chemia, przynajmniej do końca 
sierpnia. Niestety, Michaś tragicznie ją 
znosi. Wymioty, które trwają całymi 
dniami, ogromny ból brzuszka, przez który 
nasz mały synek cały się zwija, piszczy 
z  bólu. Obciążona wątroba daje się we 
znaki, konieczne są przetaczania krwi, od-
porność spada do zera – opowiada. 

Mały wojownik
Michałek walczy jednak z całych sił i nie 

poddaje się. Koszty leczenia są ogromne 
i znacznie przewyższają możliwości finan-
sowe rodziny. - Środki farmaceutyczne, 
leki, suplementy, kroplówki... Wydajemy 
na nie około 6 – 10 tysięcy zł miesięcznie. 
Dzięki wsparciu mogliśmy opłacać to, co 
nie jest refundowane, jednak środki się 
skończyły, a  przed nami jeszcze daleka 
i  bolesna droga. Wiemy już na ten mo-
ment, że walka o życie naszego synka po-
chłonie dziesiątki tysięcy złotych – mówi. 
Na dodatek nikt nie daje gwarancji, że 
nawet po tak ciężkim leczeniu nowotwór 
nie wróci. Dlatego po zakończeniu terapii 
w Polsce rodzina chce spróbować leczenia 
za granicą. Z  tego też powodu na stronie 
https://pomagam.pl/michasmalywojownik 
została uruchomiona zbiórka. Dzięki ze-
branym środkom Michałek będzie mógł 
wyjechać na leczenie do Niemiec. - Jeśli 
w porę nie powstrzymamy raka, ten wróci 

jeszcze silniejszy, by zabrać życie naszego 
dziecka. Ciągle wierzymy w cud, bo to daje 
nam każdego dnia siłę, choć serce rozrywa 
żal. Żaden rodzic nie powinien bezradnie 
patrzeć na cierpienie swojego dziecka… - 
podsumowuje pani Paulina. 

...by o zbiórce usłyszeli w całej 
Polsce

Pomoc w nietypowym rozpropagowaniu 
zbiórki, zaproponował  Robert Bułka, oj-
ciec dziewczynki uczęszczającej do tego 
samego przedszkola, co Michał. Aby do-
wiedziało się o niej, jak najwięcej osób, pan 
Robert postanowił zorganizować podróż 
dookoła Polski. - Pan Robert planował wy-
prawę rowerową, jednak zamierzał prze-
jechać dużo mniej kilometrów. Gdy 
dowiedział się o chorobie Michałka, posta-
nowił zorganizować wyprawę dookoła 
Polski. Stwierdził, że jeśli w  ten sposób 
może pomóc  i rozpropagować zbiórkę na 
rzecz naszego synka to będzie go dodat-
kowo motywować. Postawa pana Roberta 
nas wzruszyła. Jesteśmy mu ogromnie 
wdzięczni – opowiada Paulina Sojda. 

W szczytnym celu

Dookoła Polski  
dla chorego Michałka

Pan Robert swoją podróż rozpoczął 
11 lipca w Cieszynie. Tam też za-
mierza ją zakończyć. Do przejechania 
ma w sumie 3.300 kilometrów. Za-
mierza je pokonać w 30 dni. Wyprawę 
chce zakończyć około 10 sierpnia. 
Więcej informacji na temat podróży 
pana Roberta znajdziemy na profilu:
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100045641827046

Bezpieczny rower

Poznaliśmy 
laureatkę 
konkursu

zdj. arch. prywatne/Paulina Sojda
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Gmina Rędziny

Badania jakości powietrza przy DK 91 
w Rudnikach

Blachownia

Jest umowa  
na dofinansowanie 
budowy boiska  
w Cisiu!

Przymiłowice

Plac zabaw  
do rozbudowy

Nowy parking i siłownia powstały przy 
Szkole Podstawowej w Kusiętach. Dzięki 
dobrej współpracy gminy, rady sołeckiej, 
dyrekcji szkoły i Stowarzyszenia „Wokół Je-
ziorka Krasowego” udało się poprawić bez-
pieczeństwo i podnieść estetykę w otocze-
niu budynku szkoły.

Siłownia zewnętrzna, stół piknikowy i ławeczki, 
kosze na śmieci oraz tablice informacyjne usta-
wiono na placu szkolnym w ramach projektu pn. 
„Dla zdrowia, przyjemności i współpracy”. Projekt 
o  wartości prawie 25 tys. zł sfinansowano ze 
środków unijnych pozyskanych, za pośrednic-
twem PPJ, przez Stowarzyszenie „Wokół Jeziorka 

Krasowego”. Wcześniej przygotowano teren, uło-
żono kostkę brukową, dzięki wsparciu finanso-
wemu Rady sołeckiej Kusiąt.

Przed szkołą wybudowano parking z kostki bru-
kowej. Zadbano o  bezpieczny i  wygodny wjazd 
z drogi powiatowej. Koszt inwestycji to 38 tys. zł, 
z czego 7 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego 
Kusiąt, 31 tys. zł z budżetu gminy.

- Ogromnie cieszymy się, że udało się zrobić tak 
wiele w  tak krótkim czasie. Przed nami jeszcze 
sporo pracy, by stworzyć estetyczną i bezpieczną 
przestrzeń dla uczniów i  całej społeczności. – 
mówi Mariusz Żołędziewski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kusiętach.

Przy drodze krajowej nr 91 w Rudni-
kach pojawił się pojazd ze specjalny-
mi urządzeniami pomiarowymi nale-
żący do częstochowskiej delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Katowicach. O prze-
prowadzenie badań jakości powie-
trza zabiegały władze gminy. Jedno-
cześnie trwają pomiary dotyczące 
ilości pojazdów.

W  październiku 2019  r. wójt gminy 
Rędziny Paweł Militowski skierował 
pismo do WIOŚ, w którym zwrócił się 
z  prośbą o  przeanalizowanie możli-
wości   przeprowadzenia badań mają-
cych na  celu określenie stanu jakości 
oraz  poziomu zanieczyszczeń powie-
trza przy drodze krajowej DK 
91  oraz  przy drodze powiatowej 
nr 1059S w miejscowości Kościelec.

– W związku z wyraźnym wzrostem 
natężenia ruchu pojazdów osobo-
wych oraz  ciężarowych na  drogach 
publicznych przebiegających 
przez  Gminę Rędziny spowodo-
wanym przez  trwające roboty bu-
dowlane na  odcinku autostrady 
A1  Częstochowa – Piotrków Trybu-
nalski, skutkującym pogorszeniem ja-
kości powietrza w gminie – uzasadnił.

Na efekty w postaci działań ze strony 

WIOŚ trzeba było trochę poczekać, 
ale w końcu się udało. Kilka dni temu 
w  Rudnikach pojawił się tzw. ambu-
lans pomiarowy jakości powietrza. 
Badania prowadzone były w  bliskim 
sąsiedztwie skrzyżowania z  sygnali-
zacją świetlną, bezpośrednio przy DK 
91. Trwają one do 29 lipca. Jednocze-
śnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i  Autostrad prowadzi 
w Rędzinach i Rudnikach badania do-
tyczące ilości pojazdów korzystają-
cych z drogi krajowej.

Jedne pomiary natężenia ruchu już 
przeprowadzono, ponadto wykonane 
zostały badania poziomu hałasu. Po-
twierdziły one, że  odkąd toczą się 
prace przy budowie autostrady A1, 
znacznie wzrosła liczba pojazdów 
na  drogach w  gminie Rędziny, wyka-
zały również przekroczenie norm aku-
stycznych na i w sąsiedztwie DK 91.

- Jeśli pomiary jakości powietrza 
także wykażą, że jest ono bardziej za-
nieczyszczone, będzie to  kolejny ar-
gument za  przeprowadzeniem 
niezbędnych inwestycji na  drodze 
krajowej oraz  wybudowaniem na  te-
renie gminy Rędziny obwodnicy, o co 
nasze władze samorządowe zabiegają 
od dłuższego czasu – informują przed-
stawicieli lokalnego samorządu.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymań-
ska oraz Skarbnik Gminy Elżbieta 
Wolska podpisały umowę o dofinan-
sowanie budowy boiska przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Cisiu. In-
westycja zostanie zrealizowana w ra-
mach Marszałkowskiego Konkursu 
„Inicjatywa Sołecka”.

Inwestycja otrzymała dotację w  wyso-
kości 60 tys. zł. To 80 proc. jej kosztów - 
projekt oszacowany został na 75 tys. zł. 
-  Jestem niezmiernie zadowolona, że 
udało nam się otrzymać te środki - mówi 
Burmistrz Blachowni.

Uroczystość podpisania umowy 
z  udziałem członkini zarządu woje-
wództwa Beaty Białowąs, poseł Lidii Bu-
rzyńskiej, radnej sejmiku wojewódzkiego 
Beaty Kocik oraz przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ślą-
skiego i samorządowców subregionu pół-
nocnego odbyła się w  Mykanowie. 
-  Cieszymy się, że możecie inwestować 
w społeczności lokalne - mówiła do wło-
darzy gmin wicemarszałek Białowąs.

Przypominamy, że wniosek o  dofinan-
sowanie budowy boiska Urząd Miejski 
w  Blachowni złożył do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego 
wiosną. O pomoc finansową ze środków 
budżetu województwa, w  ramach kon-
kursu, mogły się ubiegać sołectwa z  te-
renu województwa śląskiego za 
pośrednictwem gmin w  zakresie przed-

sięwzięć, polegających na:
 ● działaniach zwiększających aktywność 

społeczną mieszkańców,
 ● działaniach w sferze kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego, 

 ● zagospodarowaniu miejsc publicznych 
w sołectwie istotnych z uwagi na dobro 
wspólne mieszkańców,

 ● tworzeniu warunków do rozwoju tury-
styki, krajoznawstwa i sportu.

Składane przez gminy wnioski 
o pomoc musiały dotyczyć zadań jedno-
etapowych, przygotowywanych lub pla-
nowanych do realizacji, których 
zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 
12 października 2020 roku.

22 czerwca br. Sejmik Województwa 
Śląskiego podjął uchwałę „w  sprawie 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Śląskiego w formie dotacji 
celowej gminom województwa śląskiego 
na realizację zadań wybranych w ramach 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatyw 
Sołecka” w 2020 roku”. Pomoc finansowa 
została udzielona 118 zadaniom na 
kwotę ponad 2,9 mln zł.

Na liście rankingowej znalazła się bu-
dowa boiska przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Cisiu. O budowę boiska przy 
szkole zabiegał Radny Tadeusz Borek we 
współpracy z sołtys Cisia Joanną Hepner 
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie, 
jako organ prowadzący szkołę.

Plac zabaw w Przymiłowicach zostanie 
rozbudowany. Inwestycję realizowaną 
w ramach „Inicjatywy Sołeckiej” dofi-
nansuje Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego. W sumie na ten cel 
przekaże 60 tysięcy zł. 

 
Sołectwo Przymiłowice zakupi nowoczesne 
urządzenie na plac zabaw. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to 75 tys. zł - 5 tys. zł pochodzi 
z funduszu sołeckiego, a 10 tys. zł bezpośrednio 
z budżetu gminy. 

Umowę o  udzieleniu gminie dotacji celowej 
przekazały na ręce Tomasza Kucharskiego, 
wójta Gminy Olsztyn Lidia Burzyńska, po-
słanka na Sejm RP, Beata Białowąs, członek Za-
rządu Województwa Śląskiego oraz Beata 
Kocik, radna Sejmiku Śląskiego. W uroczystym 
spotkaniu, które odbyło się w  Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie udział 
wzięli również Marcin Rachwał, dyrektor De-
partamentu Terenów Wiejskich, Andrzej Per-
liński, zastępca dyrektora Departamentu 
Terenów Wiejskich, Adam Markowski, dy-
rektor Biura Zamiejscowego w Częstochowie.

Kusięta

Bezpieczniej wokół Bezpieczniej wokół 
szkoły w Kusiętachszkoły w Kusiętach

zdj. Urząd Gminy Rędziny

zdj. Urząd Gminy Olsztyn
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Redakcja: Lato rozgościło się 
u nas na dobre. Proszę zdra-
dzić nam, które kolory – jeśli 
chodzi o makijaż - będą kró-
lować w tym sezonie?

Grażyna Zając: Letni makijaż po-
winien być lżejszy, delikatniejszy 
od makijażu jesienno-zimowego. 
Nie ma więc takiej potrzeby, aby 
twarz otulać kosmetykami 
mocno kryjącymi. Każda z marek 
przygotowała delikatniejsze 
propozycje na letnie miesiące 
typu CC, BB. To formy pielęgna-
cyjne, mocno nawilżające, za-
wierające aktywny filtr 
przeciwsłoneczny. Makijaż letni 
powinien posiadać nie tylko 
cechy upiększające, ale również 
ochronne. Czasem wystarczy 
sam puder. Marka Giorgio Ar-
mani posiada w swojej ofercie 
wyjątkowy produkt, którego nie 
ma nikt inny – jest to forma 
pudru mineralnego, który od-
twarza strukturę mineralną na-
szej skóry. Wystarczy krem i 
nałożony okrężnymi ruchami ów 
puder i mamy gotowy podkład. 
Doskonale sprawdzi się on na 
plaży – dzięki niemu skóra od-
dycha, ma wyrównany koloryt, a 
zarazem jest chroniona w odpo-
wiedni sposób. Warto stawiać na 

minimalizm. Im więcej kosme-
tyków będzie znajdowało się na 
twarzy, tym skóra szybciej się 
spoci i trzeba będzie robić po-
prawek. Poza tym w tym sezonie 
powinnyśmy przede wszystkim 
podkreślać oczy, jednak rezy-
gnując z mocnych kolorów. Po-
winnyśmy stawiać na 
rozświetlenie i nadawać im opty-
mizmy i błysku. Wybieramy więc 
te kolory, w których dobrze się 
czujemy, które podkreślają 
naszą tęczówkę. Nie ma jednego, 
wiodącego trendu. Od dłuż-
szego czasu w makijażach kró-
luje naturalność, aczkolwiek 
wesołe turkusy, niebieskości, 
odcienie lazurowe fantastycznie 
zgrywają się z tęczówką Polek i 
są też szalenie modne. Nasze sa-
mopoczucie, preferencje i to, w 
czym czujemy się dobrze jest w 
tym sezonie decydujące.

Red.: Jeśli same nie do końca 
potrafimy określić, które ko-
lory będą do nas pasować i w 
jakim makijażu będziemy do-
brze wyglądać, możemy się 
zgłosić do Państwa specjali-
stów.

G.Z.: Makijaż w salonie Douglas 
poprzedza wywiad z klientką. 
Jeśli na przykład nie maluje się 
na co dzień to zaczynamy od de-
likatnej propozycji, pokazujemy i 
pytamy, czy możemy pozwolić 
sobie na więcej. Nie możemy za-
czynać od najmocniejszego wy-
dania. Można u nas wykonać 
makijaż i dzienny, i okoliczno-
ściowy. Marka Douglas stara się 
pomagać klientkom również 
wtedy, gdy mają przed sobą 
ważną uroczystość. Co istotne, 
organizujemy również warsz-

taty makijażu, dzięki czemu 
wiele naszych klientek poznaje 
tajniki z tego świata. 

Red.: W letnim makijażu nie 
możemy zapominać o rzę-
sach, które powinny być 
długie i gęste. Jak osiągnąć 
taki efekt, właśnie za sprawą 
makijażu?

G.Z.: W salonach Douglas znaj-
dziemy wiele produktów, które 
spełniają  funkcje odżywek i po-
wodują autentyczny wzrost 

rzęs. Poza tym każda marka ofe-
ruje bazę, którą nakładamy na 
rzęsy sauté, a dopiero później 
nakładamy tusz do rzęs. W ich 
składzie znajdziemy polimery, 
które dają efekt spektakular-
nego wyciągnięcia rzęs. Poza 
tym każda marka oferuje rów-
nież tusze, które są dedykowane 
konkretnym potrzebom. Pro-
dukty te są bardzo mocną stroną 
przede wszystkim marek Giorgio 

Armani, Yves Saint Laurent, Lan-
come, Guerlain, Clinique, Clarins 
czy Sensai. Oferta jest naprawdę 
bardzo szeroka. Każda z nas 
znajdzie więc produkt na swoją 
kieszeń. Odważniejsze panie 
mogą stosować kolorowe tusze. 
Zalecamy jednak, aby nie łączyć 
ich z cieniami w zdecydowanych 
kolorach. 

Red.: A co z kredką? Niektóre 
z nas wprost nie wyobrażają 
sobie bez niej życia. Jeśli nie 
mamy jej pod ręką, czym mo-
żemy ją zastąpić?

G.Z.: Ten sam efekt uzyskamy 
sięgając po cień do powiek, oczy-
wiście przy użyciu specjalnych 
pędzelków. Od dłuższego czasu 
modne są eyelinery w słoicz-
kach, które pozwalają na wyko-
nanie bardzo precyzyjnej kreski. 
Obecnie niemal każda marka po-
zwala na żonglowanie produk-
tami i dostosowywanie ich do 
danej sytuacji i potrzeby. Współ-
czesne kosmetyki są bowiem na 
tyle wszechstronne, że można 
użyć ich do różnych celów.

Red.: Pozostały nam jeszcze 
brwi i usta. Jakie mamy 
obecnie trendy?

G.Z.: Panie przechodzą z moc-
nego akcentowania na zdecydo-
wanie bardziej naturalny wygląd. 
Do niedawna brwi były tak pod-
kreślane, że tylko one przycią-
gały uwagę. Było to zauważalne 
szczególnie u młodych dziew-
cząt. Pamiętajmy jednak, że 

kształt, kolor, grubość brwi mu-
simy dobrać indywidualnie do 
każdej z nas. W tym przypadku 
polecamy przede wszystkim 
świetne kosmetyki koloryzujące, 
które pozwolą na wypracowanie 
idealnego łuku brwiowego. Są 
one odporne na wszelkie wa-
runki atmosferyczne, a także 
pot. Koniecznie sięgnijmy też po 
odpowiednio ścięty pędzelek. 
Ciekawym rozwiązaniem są 
specjalne cienie, kredki, woski 
do brwi, a także tusze do brwi. 
Te ostatnie służą przede 
wszystkim przyciemnianiu. Z 
kolei klientkom, które chcą je-
dynie ujarzmić niesforne brwi, 
polecamy specjalne, bezbarwne 
żele. Panie, które mają dylemat 
dotyczący kształtu, koloru, czy 
grubości brwi, zapraszamy do 
naszego salonu. Specjaliści do-
biorą indywidualnie produkty, 
za sprawą których klientki będą 
mogły podkreślić swoją urodę. 
Letni makijaż należy oczywiście 
wykończyć błyszczykiem, najle-
piej półtransparentnym, który 
sprawi, że usta będą wyglądały 
bardzo świeżo. Konturówki  
i matowe pomadki o zdecydo-
wanych kolorach można na jakiś 
czas odstawić. 

Red.: Na zakończenie poroz-
mawiajmy o perfumach. 
Które zapachy sprawdzą się 
latem?

G.Z.: Komponenty w różnych ro-
dzajach perfum rozkładają się 
inaczej pod wpływem tempe-
ratur. Nudy słodkie, ciężkie, ko-
rzenne fantastycznie pracują w 
chłodniejsze dni. Stosując je 
latem możemy wręcz uzyskać 
efekt odpychający. Trzeba więc 
ich używać w sposób subtelny. 
Najlepiej użyć nawilżającego, 
neutralnego balsamu do ciała 
(np. marki Douglas), który jest 
doskonałym podkładem pod 
perfumy. To właśnie on stopniuje 
uwalnianie się zapachu. Nie za-
kłóca w żaden sposób bukietu 
zapachowego. Polecamy go wła-
śnie osobom, które nie mogą 
rozstać się z ciężkimi zapachami 
nawet latem. Tendencja jest 
jednak taka, że latem powin-
nyśmy używać mgiełek i lżej-
szych perfum, świeżych  
i cytrusowych. 

Red.: Dziękujemy za roz-
mowę.

Trendy makijażowe w sezonie letni ponownie zachwycają świeżością i wykorzy-
staniem kolorów. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę? Jak sprawić, 
aby nasze rzęsy budziły zachwyt? Które perfumy będą idealnym wyborem na 
najgorętszą porę roku? Na te i wiele innych tematów rozmawiamy z Grażyną  
Zając, specjalistką marki Giorgio Armani dla marki Douglas w Galerii Jurajskiej. 

Douglas

Postaw na 
naturalny wygląd
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Do 18 sierpnia przyjmowane są 
zgłoszenia do miejskiego kon-
kursu na najładniejszą działkę ROD 
w Częstochowie. Na zwycięzców 
czekają nagrody pieniężne.

Celem konkursu jest m.in. uwrażli-
wienie mieszkanek i mieszkańców 
miasta na kwestie związane z estetyką 
terenów rekreacyjnych oraz stanem 
środowiska naturalnego, promocja 
postaw proekologicznych oraz aktyw-
nego wypoczynku w plenerze.

Do konkursu mogą zgłaszać się 
ROD podlegające Polskiemu 
Związkowi Działkowców – Okrę-

gowemu Związkowi Działkowców 
w Częstochowie. Zarządy Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych mogą 
zgłaszać po trzech kandydatów z 
podległych im ROD.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową 
wraz z 2-3 fotografiami (w formacie 
10x15) każdego zgłoszonego 
ogródka należy złożyć do 18 sierpnia 
w siedzibie Zarządu Okręgu Pol-
skiego Związku Działkowców w Czę-
stochowie, przy ul. Bór 201. Karty 
zgłoszeniowe znajdziemy na stronie 
magistratu oraz w  siedzibie Zarządu 
Okręgu Polskiego Związku Dział-
kowców w Częstochowie.

Dla zwycięzców przewidziane są 
nagrody pieniężne: 1000 zł (brutto) 
za I miejsce, 800 zł (brutto) za II  

i 600 zł (brutto) za III.

Wyniki konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie się podczas 28. 
Dni Częstochowy.

Organizatorem konkursu „Naj-
ładniejsza działka Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Często-
chowie 2020”jest, w imieniu Pre-
zydenta Miasta Częstochowy, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Estetyki Miasta.

 ■ Katarzyna Gwara

W naszym mieście trwa wymiana 
oświetlenia ulicznego wzdłuż mo-
dernizowanej linii tramwajowej 
pomiędzy Rakowem a Północą. 
Na większości odcinków stara in-
frastruktura oświetleniowa jest 
demontowana, a w jej miejsce 
osadzane jest nowe oświetlenie 
po obu stronach ulicy. Stawiane 
są nowe słupy z oświetleniem i 
montowane oprawy typu LED na 
słupach trakcyjnych. - Jest to 
jedna z największych inwestycji 
oświetleniowych w historii Czę-
stochowy – zaznacza Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w 
Częstochowie. Pochłonie ona  
3,4 mln zł. 

-  Inwestycje w bardziej energo-
oszczędne, ekologiczne i estetyczne 
oświetlenie to jedno z ważniejszych 
zadań modernizacyjnych w mieście 
– zaznacza prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk. - Linia tram-
wajowa to nasz kluczowy komuni-
kacyjny korytarz, który - po przebu-
dowie - wymaga też m.in. nowych 
standardów oświetleniowych. 
- Trudno było, przy tak dużej inwe-
stycji, nie zająć się także wymianą 
oświetlenia, dlatego MZDiT zapla-
nował to dodatkowe zadanie, reali-
zowane równolegle do postępów 
prac przy budowie - praktycznie od 
podstaw  - starszej części linii tram-
wajowej – dodaje. 

 Z ostatecznego efektu prac mo-
gą cieszyć się już mieszkańcy Rako-
wa (odcinek 1 i 2).

Odcinek 1 
- przy al. Pokoju od pętli tramwajo-
wej przy ul. Kucelińskiej do wiaduk-
tu nad torami kolejowymi PKP 
(wraz z oświetleniem ronda Reaga-
na) – wybudowano 43 słupy oświe-
tleniowe (po przeciwległej stronie 
do linii tramwajowej) i zamontowa-
no 43 oprawy typu LED.

 Odcinek 2 
- na dalszym odcinku Alei Pokoju 
(od wiaduktu nad torami PKP do 
skrzyżowania z Aleją Wojska Pol-
skiego) wybudowano 16 słupów 
oświetleniowych (po przeciwle-
głej stronie do linii tramwajowej) 
i osadzono 58 opraw typu LED, 
montowanych również na słu-
pach trakcyjnych.

W ramach pozostałych dwóch 
etapów zostanie zrealizowany na-
stępujący zakres prac przy moder-
nizacji oświetlenia ulicznego:

 Odcinek 3 
– Aleja Wolności, Aleja Kościuszki  
– planuje się budowę 39 słupów 
oświetleniowych (po przeciwnej stro-
nie do linii tramwajowej) oraz osadze-
nie 115 opraw typu LED, montowa-
nych również na słupach trakcyjnych.

 Odcinek 4 
– Al. Armii Krajowej od Al. Jana Paw-
ła II do Al. Wyzwolenia – planuje się 
budowę 52 słupów oświetleniowych 
oraz montaż 166 opraw typu LED.

 Łącznie w ramach tej moderni-
zacji oświetlenia ulicznego zostanie 
zainstalowanych, w różnych czę-
ściach miasta, 150 nowych słupów 
oświetleniowych i zamontowane 
zostaną 382 oprawy uliczne typu 
LED. Zadanie zostanie zakończone 
w analogicznym, czasie do końca 
prac przy wielkiej przebudowie linii 
tramwajowej. Finał przewidywany 
jest na początek przyszłego roku.

  - Warto przypomnieć, że to nie 
jedyne, duże zadanie w zakresie 
wymiany oświetlenia na terenie 
Częstochowy, do którego przymie-
rza się miasto. MZDiT rozpisało 
przed kilkoma dniami przetarg na 
montaż 40 słupów oświetleniowych 
z oprawami typu LED w ciągu ul. Mi-
rowskiej. Realizacja inwestycji na-
stąpi także jeszcze w tym roku – 
podsumowuje Maciej Hasik. 

 ■ Katarzyna Gwara
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W mieście

Wielka inwestycja 
oświetleniowa

Wybiorą najładniejsze

Pochwal się 
ogródkiem 
działkowym
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Kąpielisko Bałtyk – Adriatyk znaj-
duje się na terenie Parku Wypoczynko-
wego „Lisiniec”. W tegorocznym sezonie 
letnim udostępniona została nowo po-
wstała Strefa Wypoczynku Adriatyk. Jest 
ona kolejnym etapem kompleksowej re-
witalizacji lisinieckiego parku. W ramach 
tej inwestycji na miejscu powstała 
większa plaża z piaskiem przywiezionym 
z Łeby. Jest też nowe nabrzeże, pomosty 
wodne, kładka nad kanałem łączącym 
zbiornik „Adriatyk” ze zbiornikiem 
„Bałtyk”, wieża ratownicza, nowe ciągi 
piesze, ścieżki rowerowe, parking od 
strony ul. Toruńskiej/Wałowej i elementy 
małej architektury. Całość kompleksu 
jest oświetlona i objęta wewnętrznym 
monitoringiem. Na jego terenie znajduje 
się pawilon plażowy z tarasem wido-
kowym, pomieszczeniami higieniczno-sa-
nitarnymi oraz zapleczem 
gastronomicznym. Funkcjonuje tam wy-
pożyczalnia sprzętu plażowego, a także 
bar i restauracja. Ze zbiorników wodnych 
korzystają mieszkańcy Częstochowy, 
wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku 
Wędkarskim oraz służby ratownicze 

(WOPR, Państwowa Straż Pożarna, Po-
gotowie Ratunkowe) w ramach ćwiczeń 
doskonalących. Park słynie również z or-
ganizowanych tam imprez o charakterze 
muzycznym, sportowym i rekreacyjnym. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Częstochowie informuje, że kąpielisko 
„Bałtyk-Adriatyk” w Parku Wypoczyn-
kowym „Lisiniec” w sezonie letnim 2020 
funkcjonuje w okresie od 11 czerwca do 
30 sierpnia w godzinach 10.00 – 20.00. 

Zbiornik Pogoria I w Dąbrowie Górniczej to 
najstarszy z trzech sztucznych zbiorników wod-
nych, powstałych po zalaniu dawnych wyrobisk 
kopalni piasku. Obecnie teren ten służy celom 
rekreacyjnym. Jest miejscem odwiedzanym 
przez spacerowiczów, amatorów sportów wod-
nych i wędkarzy. Na brzegach jeziora są usytu-
owane ośrodki wypoczynkowe z domkami 
kempingowymi, przystaniami żeglarskimi oraz 
wypożyczalniami kajakowymi, stanica węd-
karska oraz plaża miejska. 

Sztuczny zbiornik wodny Pogoria I w sezonie 
letnim 2020 funkcjonuje od 27 czerwca do  
31 sierpnia w godzinach 10:00 – 18:00. 

Zbiornik i plaża komunalna Pogoria III to 
miejsce, gdzie można naprawdę dobrze wypo-
cząć po całym tygodniu - szczególnie w okresie 
letnim. Ten obiekt wodny ma wiele do zaofero-
wania. Istnieją tu bardzo dobre warunki dla en-
tuzjastów sportów wodnych takich jak 
żeglarstwo, windsurfing czy kajakarstwo. Cały 
akwen jest objęty „strefą ciszy” i obowiązuje tu 
całkowity zakaz pływania „na silniku”. 

W sezonie letnim 2020 zbiornik Pogoria III 
funkcjonuje od 27 czerwca do 31 sierpnia w go-
dzinach 10:00 – 18:00. 

Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Zachęcamy do korzystania z Serwisu Kąpieliskowego GIS, który jest systemem informacyjnym, prezentującym wykaz wszystkich kąpie-
lisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Na stronie znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące konkretnych obiektów wodnych,  
a także aktualizacje warunków i ocenę stanu wody. Ponadto na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach,  
terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z ewentualnym zakwitem sinic. 
Adres serwisu: https://sk.gis.gov.pl/index.php

Uważajmy 

Bezpieczne 
wakacje
Rokrocznie w okresie letnim słyszymy apele  
o zachowanie ostrożności podczas spędzania 
wolnego czasu nad wodą. Chwila nieuwagi, bra-
wura czy przecenienie własnych sił może zakoń-
czyć się tragedią, dlatego pamiętajmy, że 
bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych za-
leży przede wszystkim od nas samych. 

Jak zadbać o bezpieczeństwo pod-
czas wypoczynku nad wodą?  
Podstawowe zasady

 Q korzystajcie z bezpiecznych kąpielisk w miej-
scach odpowiednio zorganizowanych i oznako-
wanych, będących pod nadzorem ratowników, 
czy funkcjonariuszy Policji Wodnej 
 Q zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i 
poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy poli-
cjantów
 Qbawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku 
i kąpieli innym, przede wszystkim nie krzyczcie, 
nie popychajcie innych
 Qnie wrzucajcie przedmiotów do wody
 Qnigdy nie skaczcie do wody w miejscach nieroz-
poznanych
 Q  jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły 
nadzór, również gdy potrafią pływać. Zwykłe za-
chłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem
 Qnie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez 
opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie je lepiej do 
przechowalni lub pozostawcie w domu
 Q korzystając ze sprzętu pływającego zawsze 
sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie kami-
zelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie ka-
mizelkę dziecku
 Qnie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy 
motorówkami zbyt blisko kąpiących się
 Q korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt da-
leko od brzegu.

Policyjna 
kampania 
„Misie i dzieci 
toną po cichu”
Częstochowscy policjanci prowadzą w tym se-
zonie letnim kampanię „Misie i dzieci toną po 
cichu”, która ma służyć uświadomieniu wypo-
czywającym nad wodą, jak niebezpieczny może 
być alkohol w połączeniu z kąpielą oraz opieką 
nad dziećmi. W ramach akcji częstochowscy po-
licjanci będą systematycznie patrolować m.in. 
tereny parku na Lisińcu. - Funkcjonariusze będą 
rozmawiać z wypoczywającymi tam mieszkań-
cami a także z młodzieżą w czasie zajęć w ra-
mach letnich półkolonii. Zwrócą szczególną 
uwagę na temat bezpieczeństwa nad wodą i ne-
gatywnych skutków związanych ze spożywa-
niem alkoholu – zapowiadała podczas 
inauguracji kampanii asp. szt. Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie Marta Kaczyńska. 
My również apelujemy, aby podczas wypo-
czynku nad wodą zachowywać się rozważnie. 
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważ-
niejsze. Spędzajmy czas przyjemnie, ale zawsze 
zachowujmy czujność. 

Kąpielisko Zakrzew znajduje się na po-
graniczu wsi Rybno i Kłobucka. To 
sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 
14 ha, który został utworzony na rzece - 
Białej Okszy. Teren kąpieliska w okresie 
letnim wykorzystywany jest on do celów 
rekreacyjnych. Znajdziemy tu piękną 
piaszczystą plażę, ławki, zadaszenia oraz 
miejsca na ogniska. To świetnie miejsce 
na wypoczynek poza miastem. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku 
informuje, że kąpielisko Zakrzew w se-
zonie letnim 2020 funkcjonuje od  
24 czerwca do 31 sierpnia w godzinach 
10:00 – 18:00.  

Mamy pełnię lata. Przed nami jeszcze cały miesiąc wakacji, który zapewne przyniesie upalne dni. Jeżeli już skoń-
czyliście urlop lub z innych powodów nie możecie pozwolić sobie na wyjazd nad polskie morze, podpowiadamy, 
gdzie w Częstochowie i okolicach można przyjemnie spędzić czas nad wodą. 

Wakacje 2020

Gdzie 
nad wodę?

Częstochowa i okolice A może 
gdzieś dalej?

Kąpielisko Bałtyk – Adriatyk
Pogoria I

Pogoria III

Kąpielisko Zakrzew

Infrastruktura:

Wyznaczona strefa w wodzie
Na kąpielisku jest pomost, molo
Punkt czerpania wody
Kosze na śmieci
Toaleta
Natryski
Maszt z flagą WOPR
Ratownik
Miejsce na plaży dla dzieci
Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
Do wglądu regulamin kąpieliska
Tablica informacyjna

Infrastruktura:

Wyróżnienia
Wyznaczona strefa w wodzie
Możliwość cumowania sprzętu wodnego
Kosze na śmieci
Toaleta
Natryski
Maszt z flagą WOPR
Ratownik
Do wglądu regulamin kąpieliska
Tablica informacyjna

Infrastruktura:

Wyznaczona strefa w wodzie
Strefa na plaży do rekreacji i sportu
Na kąpielisku jest pomost, molo
Wydzielone miejsca na grill/ognisko
Kosze na śmieci
Toaleta
Przebieralnie
Maszt z flagą WOPR
Ratownik
Miejsce do kąpieli dla dzieci
Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
Do wglądu regulamin kąpieliska
Tablica informacyjna

Bałtyk - Adriatyk, zdj. Urząd Miasta Częstochowa



Łowisko Grodzisko
ul. Zamkowa, Wręczyca Mała
https://lowiskogrodzisko.pl/

Łowisko Grodzisko to miejsce przeznaczone dla każdej osoby, która pragnie spędzić 
wolny czas na łonie natury. Jest idealne na rodzinne wypady poza miasto, którym to-
warzyszy spokój, szum wody i śpiew ptaków. Zjemy tu ekologiczne ryby z pieca, które 
są idealną alternatywą na niedzielne obiady. Ponadto w ofercie znajdziemy szeroki 
wachlarz pieczonych ryb z  pieca konwekcyjnego, bez zbędnego, niezdrowego 
tłuszczu. Ryby podawane są z dodatkami, które każdy gość wybiera indywidualnie, 
a na deser możemy wybrać domowe wypieki. 
Rodzaje ryb, jakie możemy wybrać w Grodzisku to:
Karp  - podawany przeważnie w dzwonkach, dzięki czemu z łatwością obiera się go 
z  ości. Mięso jest delikatne i  nie śmierdzi „mułem”. Konsumowany regularnie ko-
rzystnie wpływa na pracę serca, pamięć i odporność organizmu. Cena: 7 zł / 100g.
Jesiotr - mięso z jesiotra jest delikatne i smaczne, a przede wszystkim całkowicie po-
zbawione ości. Dostarcza naszemu organizmowi cennych mikroelemntów - fosforu 
i  potasu, witaminy A. Dzięki czemu reguluję pracę serca, stanowi budulec kości 
i zębów. Cena: 10 zł /100g
Pstrąg - ma bladoróżowe, delikatne chude mięso. Spośród wszystkich ryb słodko-
wodnych to pstrąg dostarcza najwięcej cennych kwasów omega-3, które korzystnie 
wypływają na cerę, prace serca czy układu krążenia. Cena: 7 zł / 100g
Amur - należy do ryb karpiowatych. Jego mięso jest białe, bardzo delikatne, soczyste 
i jędrne. W porównaniu do karpia, mięso z amura jest dużo chudsze. Amur ma rów-
nież mniej ości, które łatwo odchodzą od mięsa. Cena: 7 zł / 100g.

Pstrągarnia w Złotym Potoku
Gospodarstwo Rybackie „Pstrągarnia” / Smażalnia Ryb  

Złoty Potok, ul. Kościuszki 100
www.pstragarnia.pl

Na terenie malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej znajdziemy wiele atrakcji, 
w tym również miejsca, gdzie możemy smacznie zjeść. Takim miejscem jest Pstrą-
garnia w Złotym Potoku tuż nad rzeką Wiercicą. Przy okazji zwiedzania turystycznych 
atrakcji, jakimi są między innymi Źródła Zygmunta i Elżbiety, sędziwy dąb Bartuś, czy 
ostańce skalne – Brama Twardowskiego i Diabelskie Mosty, możemy zakończyć dzień, 
jedząc smakowitego pstrąga tęczowego, który jest prawdziwą wizytówką Złotego Po-
toku. Pstrągarnia jest najstarszą hodowlą tego gatunku w kontynentalnej Europie. Zo-
stała ona założona w 1881 roku przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego i nieprzerwanie 
działa po dziś dzień. W Pstrągarni można zobaczyć na własne oczy pływające ryby, 
wsłuchać się w szum rzeki i zaczerpnąć świeżego powietrza. W ofercie oprócz pstrąga 
potokowego znajdziemy również karpia oraz jesiotra z bogatym wyborem dodatków. 
Na miejscu prowadzona jest ponadto sprzedaż pstrąga żywego i wędzonego, a także 
inne rodzaje ryb przez cały rok. - Dzięki specjalnym warunków hodowli możemy za-
gwarantować unikalny smak naszych ryb, po który będą chcieli do nas Państwo wracać 
– zapewniają właściciele i zapraszają do odwiedzenia swojego Gospodarstwa Rybac-
kiego „Pstrągarni” i „Smażalni Ryb”.
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Opracowanie - Paula Nogaj

Smażalnia ryb
Tkaczyński Jerzy
Smażalnia ryb Tkaczyński Jerzy

Kuźnica 23 (gmina Nowa Brzeźnica)

Smażalnia ta zlokalizowana jest w malowniczej miejscowości Kuźnica nad rzeką Ko-
cinką.  Zjemy tu zarówno ryby smażone, jak i wędzone - z różnego rodzaju dodat-
kami. W ofercie znajdziemy między innymi karpie, pstrągi, okonie i sandacze.  
Na terenie obiektu znajdują się przestronne altany i mnóstwo zadbanej zieleni. Sma-
żalnia położona jest bezpośrednio przy rzece, co zapewnia przyjemny widok i po-
czucie bliskości z naturą. Okolica ta słynie ze spływów kajakowych, pięknych lasów i 
urokliwych miejsc nad rzeką. Jeżeli wybieramy się w tamte strony, aby odpocząć od 
zgiełku miasta lub codziennych obowiązków, warto zakończyć swój dzień, pozwa-
lając sobie na świeżą i dobrą rybę w Kuźnicy.

Bar i wędzarnia  
„Słoneczny Pstrąg”
Rzędowie 93 (k. miejscowości Prusicko) 

Bar i wędzarnia „Słoneczny Pstrąg” znajdują się w pięknej scenerii stawów rybnych 
w miejscowości Rzędowie k. Prusicka. Można tam kupić zarówno ryby świeże, wę-
dzone oraz żywe prosto ze stawów hodowlanych. Obiekt położony jest wśród lasów 
i jest nieco oddalony od głównej drogi nr 483. Spokojne otoczenie i klimat tego 
miejsca sprzyja wypoczynkowi. Panuje tam rodzinna i miła atmosfera. Własne stawy 
hodowlane gospodarstwa gwarantują klientom zawsze świeże i najlepszej jakości 
ryby. Zjemy tutaj m.in. karpia, amura czy pstrąga. 

Smażalnia pod lasem  
w Sygontce

Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg”
Sygontka , ul. Leśna 8 

Restauracja Rybna „Smażalnia pod lasem”
Sygontka, ul. Leśna 10

www.pstrag-sygontka.pl
Sygontka to malownicza miejscowość koło Częstochowy – na obrzeżach Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Tam też znajduje się gospodarstwo rybackie oraz wyjąt-
kowa rybna restauracja z przepysznymi daniami. Hodowla pstrąga ma tutaj długą 
tradycję – sięga bowiem 1975 roku. Doskonały i wyjątkowy smak ryb, a także bez-
pieczeństwo hodowli gwarantuje zasilanie wodą artezyjską. Gospodarstwo w Sy-
gontce specjalizuje się w hodowli i sprzedaży pstrąga źródlanego, tęczowego i pali 
alzackiej. Sprzedaż ryb prowadzona jest cały rok. Śmiało możecie wybrać się w 
tamte tereny, aby zasmakować ryby w najpyszniejszej postaci. Specjalność „Smażalni 
pod lasem” to „pstrągi grillowane sygontka”. Restauracja oferuje ponadto szeroką 
gamę ryb - od tradycyjnego karpia i wspomnianego już wcześniej szlachetnego 
pstrąga po ekskluzywnego jesiotra. Są one przygotowywane na różne sposoby. Bez 
wątpienia wielbiciele dań rybnych znajdą coś dla siebie. Ryby w tej smażalni są przy-
rządzane według starych, sprawdzonych receptur, bez dodatków wzmacniających 
smak i aromat. Potrawy przyprawiane są także ziołami z własnego ogrodu. 

Smaki lata

Gdzie zjeść 
rybę?

Wypoczynek na świeżym powietrzu przy pięknej pogodzie  
i smaczna ryba na talerzu to przepis na udane wakacje. Jeżeli nie 
wiecie, gdzie wybrać się podczas urlopu lub na weekend poza mia-
stem, przygotowaliśmy dla was przegląd miejsc, w których serwują 
dobre i świeże ryby.

Dlaczego warto jeść ryby?
Z badań wynika, że w Polsce spożywa się zdecydowanie za mało ryb lub nie są one 
obecne w ogóle w codziennej diecie. Należy pamiętać, że jedzenie ryb od święta lub 
tylko w piątki jest niewystarczające. Dietetycy i specjaliści od żywienia podkreślają, 
że ryby powinny znajdować się w naszym jadłospisie co najmniej dwa razy w tygo-
dniu. Mięso ryb jest bardzo zdrowe, ale aby wiedzieć, jakie gatunki faktycznie mają 
wymierny i korzystny wpływ dla naszego zdrowia, warto zwrócić uwagę na kilka 
istotnych kwestii. Istotne, aby wiedzieć, z jakiego źródła pochodzi ryba, którą za-
mierzamy zjeść, dlatego staw hodowlany w naszych warunkach jest najlepszą 
opcją. Ryby powinny być tam karmione naturalnym pokarmem, a ponadto pozba-
wione szkodliwych substancji chemicznych, które odkładają się w organach ryb w 
wyniku zanieczyszczenia ich środowiska naturalnego. Do najzdrowszych ga-
tunków ryb należy między innymi dorsz, sola, mintaj, pstrąg, karp, łosoś, 
śledzie i makrela. 
Ryby są naturalnym źródłem kwasów Omega-3, które mają zbawienny wpływ na 
pracę układu krążenia, a poza tym są bardzo istotne dla funkcjonowania naszego 
mózgu. Ryby są także bogatym źródłem witamin, które bardzo często odpowiadają za 
hamowanie procesów starzenia oraz wygląd skóry. Są to witaminy A, D i E. Jedząc 
je dostarczamy również minerały, które są niezbędne do funkcjonowania organizmu 
m.in. potas, magnez, cynk, selen, wapń czy jod. Nie bójmy się tłustych ryb – 
w przeciwieństwie do naszego codziennego jedzenia i wybierania produktów żywno-
ściowych, w przypadku ryb zasada im mniej tłuste, tym lepiej – nie obowiązuje.
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SPRZEDAM

 Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry, full 
opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 Q 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

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

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, 25 900 do negocjacji 
Tel. 602 739 463

 Q 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

 Q 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

 Q 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

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

 Q 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

 Q 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

 Q 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

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, peł-
ne wyposażenie, cena 38.800 PLN, 

tel. 603 448 548

 Q 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

 Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD, 13 
999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

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

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

 Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 5400 
zł, tel. 600 208 039

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

 Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, 
serwisowany, stan bdb, 28 900 zł 
do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 
tyś. km Niebieski Metalik , Klimaty-
zacja , sprowadzony opłacony 10 
900 zł, tel. 600 208 039

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

 Q 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

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

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

 Q 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

 QFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, 
pełne wyposażenie, srebrny, - 
cena 15900 PLN. Tel. 503 002 462

 QFORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 - 
cio drzwiowy, kraj, - cena 5900 
PLN. Tel. 503 002 462

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

 QHyundai 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

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

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

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

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

 Q 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

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

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

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

 Q Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 
400 cm3, benzyna - cena - 1450 

zł - tel. 533 210 534

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

 Q 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

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

 Q 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

 Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Klima-
tyzacja Alu felgi Czujnik Parkowania 
sprowadzony opłacony 10 400 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Opel Omega Kombi 1996r gaz se-
kwencyjny stan BDB zarejestro-
wany opłacony 3900 zł ,  
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LOMBARD 
DELTA

Q SKUP Q SPRZEDAŻ 
Q 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

Starosty Częstochowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej  na podstawie:
 art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-

alizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn.zm.)
art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-

cyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j.),

zawiadamia się, że w dniu 09.07.2020r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  
z siedzibą w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 624028S – ul. Szkolna w Koniecpolu
  w ramach zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Koniecpolu”

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb Koniecpol, jedn. Koniecpol Miasto – 1565(1565/1); 1566(1566/1); 1567(1567/1); 1568/3; 
1569; 1590/3; 1589/5; 1589/9; 1588/3; 1587/3; 1586/3; 1585/3; 1584/3; 1580; 8770/1; 8763; 

8762; 8772/1; 8594; 8595/4; 8595/3; 9098; 8998(8998/1); 8994; 8956(8956/1); 8993; 
8954(8954/1); 8963/2(8963/8); 8963/1(8963/4); 8961/2(8961/5).

Działki poza liniami rozgraniczającymi terenu pasa drogowego, na których występować będą  
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości:

obręb Koniecpol, jedn. Koniecpol Miasto – 5/2; 1828/6; 1564; 1577; 9003.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i za-
strzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego  

w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 17, 
tel. (34) 32 29 145.

O B W I E S Z C Z E N I E



PIĄTEK-NIEDZIELA 31 LIPCA-2 SIERPNIA 2020 11.ogłoszenia

MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadba-
ny z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syre-
na , mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , 
JUNAK , OSA i inne ciekawe  tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA , 
motorynka , wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomnia-
ny , zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Q 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

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-

noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 
61,00 m² ; tel. 502583667

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

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

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

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

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

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

 Q 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

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

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

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

KUPIĘ
 Q 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

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

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

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

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

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

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

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

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm  
 - tel. 697 272 102

 Q Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

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

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

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

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

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

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

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

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, 
MICTRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 
2x25W  tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie  
b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

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

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

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

PRACA

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

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

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

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

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów 
komórkowych orz nawigacji gps. Często-
chowa, al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi 
- tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko  
- tel. 532 240 888

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

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

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

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

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

MATRYMONIALNE

 Q 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

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

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

KURSY

 Q 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

 Q 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 
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Po wielu miesiącach zapowiedzi 
spółka ElectroMobility Poland 
ujawniła prototypy polskich sa-
mochodów elektrycznych. Co o 
nich wiemy? Trafią do sprzedaży 
pod nową marką - Izera, są prze-
stronne, należą do popularnych 
segmentów hatchback i cros-
sover, będą dostępne w formie 
wynajmu długoterminowego.

Szkice i koncept powstał w pra-
cowni Torino Design. To renomo-

wana pracownia z Mediolanu 
mająca na swoim koncie współpracę 
z takimi markami jak BMW czy Fer-
rari. Pracowała ona wraz z zespołem 
polskich inżynierów i  stylistów. 
Teraz Torino Design skupia się na re-
alizacji projektów związanych z po-
jazdami elektrycznymi. 

Premiera online polskiej marki sa-
mochodów elektrycznych odbyła 
się 28 lipca. Spółka ElectroMobility 
Poland zaprezentowała nazwę, lo-
gotyp, hasło oraz dwa modele po-
kazowe: hatchbacka oraz SUV-a. 

Eksperci podkreślają jednak, że 
rozwój elektromobilności w Polsce 
wymaga nie tylko produkcji aut, ale 
przede wszystkim systemowego 
myślenia. Tak podchodzą do tego 
również autorzy projektu. Proto-
typy, a na kolejnym etapie urucho-
mienie masowej produkcji, mają 
być krokiem w kierunku długofalo-
wych zmian, które mogą stać się 
kołem zamachowym dla całej go-

spodarki. 
Jak wynika z danych zaprezento-

wanych na stronie internetowej 
nowej marki, samochody Izera 
mają być wyposażone w baterie li-
towo-jonowe nowej generacji, ofe-
rujące zasięg do 400 km w 
procedurze WLTP, a także przy-
spieszenie od 0 do 100 km/h w 
ciągu niespełna 8 sekund. Według 
planów, produkcja pojazdów marki 

Izera ma zostać uruchomiona w 
2023 r. Samochód miałby być też 
dostępny finansowo dla przecięt-
nego Kowalskiego. Jak na razie nie 
wiadomo jednak, która fabryka bę-
dzie odpowiadać za produkcję obu 
pojazdów. Tajemnicą jest też plat-
forma, na której zostaną oparte. 
Więcej informacji na temat polskiej 
marki samochodów elektrycznych 
znaleźć można na www.izera.pl 

ElectroMobility Poland to spółka, 
której celem jest budowa spójnego 
ekosystemu w obszarze elektromo-
bilności w Polsce oraz doprowa-
dzenie do budowy i produkcji 
polskiego samochodu elektrycz-
nego. Spółka powstała w paździer-
niku 2016 roku z inicjatywy czterech 
polskich koncernów energetycz-
nych – PGE Polska Grupa Energe-
tyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz 
Tauron Polska Energia SA – jako 
część Planu Rozwoju Elektromobil-
ności w Polsce. - Chcemy stworzyć 
warunki do rozwoju elektromobil-
ności w Polsce, a tym samym – 
wzrostu innowacyjności polskiej 
gospodarki – podkreślają przedsta-
wiciele spółki. 

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

34.900 zł

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

137.900 zł

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

34.900 zł

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

158.900 zł

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

41.700 zł

JEEP RENEGADE 2.0 D, 
rok prod. 2015,  
napęd 4x4, krajowy, I-wł., 
serwisowany, faktura VAT

49.900 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

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  29.900 zł

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

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

Q	 MERCEDES GLC 250 2.0E, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwis, F-VAT 139.900 zł

Q	 SEAT LEON 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 37.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 63.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 58.900 zł

Q	 JEEP RENEGADE 2.0 D, rok prod. 2015, 
kraj., I-wł., - 3 szt. 47.900 zł -52.900 zł

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

Q	 MERCEDES A140 1.4 E, rok prod. 2004  7.400 zł

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

Q	 PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009  14.900 zł

Q	 HYUNDAI I10 1.1 benzyna, rok prod. 2010, kraj., I-wł. 11.900 zł

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

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

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

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

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł
Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

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

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

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

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

Q	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016   29.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

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

Q	 KIA SPORTAGE 1.6 benz., rok prod. 2011, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 34.900 zł

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

Q	 PEUGEOT 308 1.6 diesel, rok prod. 2012, krajowy 16.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

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

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

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł
Q	 PEUGEOT 207 1.4 benzyna, rok prod. 2008  11.900 zł

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

 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 37.900 złQ	 FORD FOCUS 1.6 E + LPG, kraj., I wł.,  
serwisowany, f-vat

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

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

 15.900 złQ	OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010

ElectroMobility Poland

Będzie polski 
samochód 
elektryczny
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Nowy termin

Włókniarz 
Częstochowa  
vs Unia Leszno PolSailing 2020 to Ogólnopolski Pro-

gram Edukacji Żeglarskiej, którego 
organizatorem jest Polski Związek Że-
glarski wraz z Ministerstwem Sportu. 
Właśnie rozpoczął się nabór do jego 8 
edycji. Zajęcia w klasie Optimist będą 
prowadzone również w Częstochowie. 

- To największy w Polsce, kompleksowy 
program wsparcia i popularyzacji żeglar-
stwa dedykowany nie tylko dzieciom i mło-
dzieży, ale też cały rodzinom. Obejmuje 
szkolenie zarówno teoretyczne, jak i prak-
tyczną naukę żeglowania na łódkach typu 
Optimist oraz deskach windsurfingowych 
pod okiem wykwalifikowanych trenerów. 
Zajęcia na wodzie uzupełnione będą aktyw-
nościami na lądzie, takimi jak: warsztaty, 
spotkania moderowane, gry sprawno-
ściowe i zabawy terenowe. Uczestnicy 
otrzymają podręcznik „ABC Optimista” 
lub „ABC windsurfingu”, kartę umiejęt-
ności uczestnika, a na koniec „certyfikat 
Zdolnego Żeglarza” – informuje Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Często-
chowie. - Pomimo trudnej rzeczywistości, 
udało się jednak zorganizować zajęcia w 
ramach programu PolSailing. To bardzo 
ważny program upowszechniający żeglar-
stwo, pokazujący dzieciom i ich rodzicom, 
że nasz sport może stać się pasją, przy-
godą, a nawet stylem życia. Dzisiaj nie-
zwykle ważne jest, aby dzieci inspirować, 
wskazywać im drogę. Tą drogą może być 
żeglarstwo – powiedział Tomasz Chamera, 
prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Zajęcia w klasie Optimist prowadzone 
będą w Bolesławcu, Częstochowie, Kaliszu, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, So-
snowcu, Sławie, Świeciu, Toruniu, Trzebieży, 
Warszawie, Włocławku i we Wrocławiu. 
Edukacją w windsurfingu zajmą się ośrodki 
w Kaliszu, Poznaniu i w Warszawie. Zajęcia 
w klasie Optimist skierowane są do dzieci w 
wieku 7-10 lat (roczniki 2010-2013), na za-
jęcia w windsurfingu zapraszamy zaś dzieci 
w wieku 9-12 lat (roczniki 2008-2011).

Jak przystąpić do programu?
Pierwszym krokiem rejestracji do Pro-

gramu jest wypełnienie formularza rejestra-
cyjnego na stronie programu. Po zapoznaniu 
się z regulaminem i weryfikacji kryteriów 
należy zarejestrować się poprzez podany 
link, lub poprzez panel rejestracji na stronie 
głównej www.polsailing.pl, po prawej stronie 
ekranu. Efektem prawidłowej rejestracji bę-

dzie otrzymanie potwierdzenia mailowego 
oraz zestawu dokumentów. Następnie na-
leży oczekiwać na kontakt koordynatora re-
gionalnego, po ustaleniach z którym należy 
uzupełnić, podpisać i dostarczyć dokumenty 
do regionalnego koordynatora. - Tak jak w 
ubiegłym roku odbędą się także regionalne 
imprezy PolSailing Day - odbędą się one  w 
indywidualnych terminach dla każdego 
ośrodka edukacji. Nie zabraknie też zajęć dla 
całych rodzin pod hasłem PolSailing Cała 
Rodzina pod Żaglami za Miastem”. Imprezy 
te, zgodnie z przeznaczeniem dotacji Mini-
sterstwa Sportu, będą realizowane na ob-
szarach wiejskich. Zachęcamy wszystkich 
do wzięcia udziału w zajęciach realizowa-
nych w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Edukacji Żeglarskiej PolSailing 2020 Regu-
lamin uczestnictwa znajduje się na stronie 
www.polsailing.pl – informują organizatorzy.

Program PolSailing w Częstochowie
W naszym mieście program PolSailing bę-

dzie realizowany w Parku Wypoczynkowym 

Lisiniec. Rokrocznie cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Zajęcia odbywają się co-
dziennie w godzinach od 16.00 do 19.00 w 
ostatnich tygodniach wakacji. - Dodatkowo 
zajęcia odbywać się będą także w godzinach 
dopołudniowych oraz w weekendy. Pro-
gram Cała Rodzina pod Żaglami za Miastem 
to rejsy jachtem żaglowym po Zalewie w Po-
raju, w każdy weekend sierpnia, tutaj także 
jest bardzo duże zainteresowanie i wolnych 
miejsc coraz mniej. Co nasz cieszy mamy 
dużo zgłoszeni od rodzin wielopokolenio-
wych: dziadkowie , rodzice i wnuki na jachcie 
to fajny pomysł na wspólne spędzanie wol-
nego czasu. 2 sierpnia w Parku Lisiniec przy-
gotowaliśmy piknik żeglarski dla wszystkich 
którzy chcieliby wykonać pierwsze kroki w 
stronę żeglarstwa, będą zabawy ruchowe, 
konkursy i niespodzianki. Zapraszamy do 
naszej bazy wejście od ulicy Jadwigi nad za-
lewem Pacyfik – zachęca Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Miniżużel 

Wyróżnienie  
dla Bocar 
Włókniarza

Euro Championship

Leon Madsen 
wicemistrzem

Poprzednie spotkanie Eltrox Włókniarza 
Częstochowa z Unią Leszno na Arenie zielo-
na-energia.com zostało odwołane ze 
względu na złe warunki atmosferyczne. 
Znany jest już nowy termin tego meczu. Od-
będzie się on we wtorek 4 sierpnia. Początek 
o  godz. 20:30. Można jeszcze zakupić bilety 
na to spotkanie. 

To miał być emocjonujący pojedynek – hit VII ko-
lejki PGE Ekstraligi. Niestety deszcz nie pozwolił, 
aby spotkanie odbyło się w  pierwszym terminie 
i  pomimo zgromadzonych na trybunach kibiców, 
zostało odwołane. Dobra wiadomość jest taka, że 
wciąż można zakupić bilety na powtórzony mecz 
Eltrox Włókniarza Częstochowa z  Fogo Unią 
Leszno na portalu eventim.pl. Wejściówki, które zo-
stały zakupione na mecz, który planowo miał odbyć 
się 26 lipca, zachowują swoją ważność.

Znamy jest już terminarz rozgrywek ligo-
wych PKO Ekstraklasy na sezon 
2020/2021. Zmagania rozpocznie Mistrz 
Polski Legia Warszawa w  meczu z  Ra-
kowem Częstochowa. 

- Departament Logistyki Rozgrywek przy 
ustalaniu terminarza skupił się na uwzględ-
nieniu uwag zgłaszanych w ostatnich tygo-

dniach przez kluby. Przesłano około 30 
uwag, głównie dotyczyły one niedostęp-
ności stadionów ze względu na inne im-
prezy lub prowadzone prace budowlane. 
W  tym roku, ze względu na pandemię, 
uwag było mniej niż w pozostałych latach – 
poinformowała Ekstraklasa S.A. Terminarz 
sezonu 2020/21 jest dostępny m.in. na 
stronie Rakowa Częstochowa. W pierwszej 
kolejce, która rozgrywana będzie od 1 do 
22 sierpnia 2020 zmierzą się ze sobą Benia-
minek 3 (jeszcze nieznany) z Lechią Gdańsk, 
Cracovia z  Pogonią Szczecin, Górnik Za-
brze z  Podbeskidziem Bielsko-Biała, Ja-
giellonia Białystok z Wisłą Kraków, KGHM 
Zagłębie Lubin z  Lechem Poznań, Raków 
Częstochowa z  Legią Warszawa, Wisła 
Płock ze Stalą Mielec oraz Śląsk Wrocław 
z  Piastem Gliwice. Klub Raków Często-

chowa przedstawił już plan przygotowań 
do sezonu 2020/2021. - Pierwsze zajęcia 
zostały zaplanowane na 29 lipca, a przygo-
towania potrwają do meczu 1/32 Totolotek 
Pucharu Polski, którym zainaugurujemy 
sezon 2020/2021. Dokładną datę starcia 
z  Sandecją Nowy Sącz podamy w  później-
szym terminie. Rozgrywki PKO Ekstraklasy 
Czerwono-Niebiescy zainaugurują 
w weekend 21-23 sierpnia meczem z Legią 
Warszawa. 30 lipca piłkarze Rakowa 
udadzą się na obóz przygotowawczy do 
Warki, gdzie będą przebywać do 8 sierpnia. 
Podczas przygotowań nasza drużyna ro-
zegra dwa mecze sparingowe, w  których 
zmierzą się z  drużynami z  dwóch najwyż-
szych szczebli rozgrywkowych w  Polsce  
– poinformował klub.

Puchar Europy w miniżużlu odbędzie się  
8 sierpnia w Gdańsku. Niestety z powodu epi-
demii koronawirusa najmłodsi zawodnicy nie 
mieli okazji, aby w tym roku przystąpić do 
wspólnej rywalizacji, dlatego też cieszy fakt, 
że dwóch zawodników zostało wyróżnionych i 
otrzymało powołanie na gdańskie zawody.

Powołani reprezentanci Bocar Włókniarza Czę-
stochowa to Kacper Halkiewicz, który będzie wal-
czyć o zwycięstwo jako pełnoprawny uczestnik 
zawodów oraz Paweł Caban, który w rozgryw-
kach pucharowych będzie pełnić rolę rezerwo-
wego. Oprócz Kacpra Halkiewicza w głównym 
składzie znaleźli się Antoni Kawczyński z GKŻ 
Wybrzeża Gdańsk i Mikołaj Krok z GUKS Spe-
edway Wawrów. Szkoleniowcem reprezentacji 
Polski jest Jacek Woźniak.

Zawodnik Eltrox Włókniarza Częstochowa 
Leon Madsen zdobył tytuł wicemistrza w 
całym cyklu Speedway Euro Championship. 
Zwycięzcą turnieju został Brytyjczyk Robert 
Lambert, a na trzecim miejscu uplasował się 
Grigorij Łaguta.

Leon Madsen przed rundą finałową tracił do pro-
wadzącego Roberta Lamberta dwa punkty, jeszcze 
w biegu finałowym miał realną szansę na złoto. 
Jednak w ostatnim biegu toruńskiej rundy SEC Bry-
tyjczyk jednak wygrał i ostatecznie przypieczę-
tował swoje zwycięstwo. W zawodach brał udział 
również inny żużlowiec, reprezentujący biało-zie-
lone barwy – Paweł Przedpełski. Startował on z 
dziką kartą podczas toruńskiej rundy SEC i zdobył 
łącznie 10 punktów, zajmując tym samym 7 miejsce. Opracowanie: Paula Nogaj
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