
Od niedawna zaczął obowiązywać nowy wzór tablic rejestracyjnych. Na 
pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło. Jedyną różnicą jest fakt, że oprócz 
stosowanej do tej pory naklejki z hologramem nowe tablice mają specjalny 
grawer. Ministerstwo Infrastruktury, które zainicjowało zmiany, twierdzi, 
że rozwiązanie utrudni podrabianie „blach”.

 Qs.3

Kolejna grupa pielęgniarek zakończyła szkolenie specjaliza-
cyjne organizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. NMP w Częstochowie. Każda z nich bez najmniejszych pro-
blemów zdała egzamin państwowy i dziś może chwalić się 
zdobytym tytułem. O tym, co dało pielęgniarkom szkolenie 
specjalizacyjne rozmawiamy z Barbarą Halkiewicz, Anną Gorząd 
i Agnieszką Kulej ze szpitala na „Parkitce”.

 Qs.5
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Gdzie na wycieczkę?
Atrakcje 
województwa 
śląskiego

Pandemia koronawirusa 
zmieniła nieco nasze na-
wyki turystyczne. Zamiast 
dalekich i długich wypraw, 
coraz częściej wybieramy 
weekendowe zwiedzanie 
lub krótkie urlopy w atrak-
cyjnych, jednak niezbyt 
odległych lokalizacjach. 
Przygotowaliśmy dla was 
kilka propozycji, gdzie 
w województwie śląskim 
można wybrać się na wy-
cieczkę i co warto zobaczyć. 

 Qs.8

 Q s.7

Nowy wzór
„blach”

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale po-
winni pamiętać o zasadach higieny – wynika z opublikowanych 
wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół. Rekomenduje się taką or-
ganizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu, np. 
dzięki różnym godzinom przychodzenia uczniów do szkoły.

 Qs.4

Są wytyczne

Wiemy, jak będą 
funkcjonować szkoły

Przez tydzień

Nie będzie  
ciepłej wody

Szkoły

Dowiesz się, czy 
zdałeś maturę
11 sierpnia maturzyści poznają wyniki 
egzaminu dojrzałości. Zostaną one 
udostępnione - pomiędzy godz. 8 i 10  
- na stronach właściwych Okręgowych 
Komisji Egzaminacyjnych. Logowanie 
nastąpi poprzez wpisanie numeru 
PESEL oraz podaniu loginu i hasła, 
które  maturzyści dostawali w szko-
łach. W ten sposób, uczeń otrzyma 
wyniki swoich egzaminów.

Mieszkańcy naszego miasta muszą przygotować się 
na... kąpiele w lodowatej wodzie. Powód?  
W związku z przebudową odcinka magistrali cie-
płowniczej częstochowianie mieszkający  
w dzielnicach Północ oraz Parkitka nie będą mieć 
ciepłej wody. Przerwa w jej dostawie potrwa  
około tygodnia. 

 Qs.3

Hotel Alpin

Zapraszamy do Szczyrku

22.0822.08

Szpital na Parkitce

Każdy uśmiech 
pacjenta, życzliwe 
słowo dodają nam 
skrzydeł

Zmiany

Tablice 
rejestracyjne  
w nowym wydaniu
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Rozpoczyna się kolejna edycja 
budżetu obywatelskiego. 
Wnioski będzie można składać 
przez miesiąc – od 10 sierpnia do 
10 września. W tym roku można 
to zrobić wyłącznie przez in-
ternet – w tym celu została 
przygotowana specjalna plat-
forma internetowa. 

- W  ciągu sześciu edycji budżetu 
obywatelskiego zrealizowaliśmy 
ponad 500 zadań. Kolejnych 100 
realizowanych jest w  tym roku – 
podkreśla prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. - Łączna kwota wydana 
na realizację inwestycji w  ramach 
budżetu obywatelskiego wynosi 
blisko 50 mln złotych. Chcemy, aby 
mieszkańcy mieli realny wpływ na 
sposób wydawania środków pu-
blicznych, żeby angażowali się 
w życie miasta i zmieniali otoczenie 
pod swoje potrzeby – zaznacza pre-
zydent.

Aktualnie trwa realizacja zadań, 
które wygrały w  ramach ubiegło-

rocznej edycji. Problemem jest je-
dynie organizacja różnego rodzaju 
przedsięwzięć – szczególnie takich, 
które polegają na grupowaniu się 
ludzi. 

Nabór wniosków, które mogłyby 
zostać zrealizowane w  ramach ko-
lejnej edycji budżetu obywatel-
skiego rozpocznie się 10 sierpnia. 
Na zgłoszenie swoich pomysłów 
mamy czas do 10 września. Cały 
proces odbywać się będzie w formie 
online. W tym celu została przygo-
towana specjalna platforma inter-
netowa. - Każdy mieszkaniec, który 
złoży wniosek, będzie mógł się na 
nią zalogować za sprawą bezpłat-
nego konta – mówi Agata Wierny, 
kierownik Referatu Dialogu i  Praw 
Człowieka Wydziału Polityki Spo-
łecznej. - Dzięki temu będziemy 
mogli się na bieżąco - podczas wery-
fikacji - kontaktować się z osobami, 
które złożyły wnioski. To bardzo 
wygodne. W  każdej chwili będzie 
można też coś uzupełnić czy po-
prawić - wyjaśnia. 

Na platformie znajdziemy też in-
formacje na temat funkcjonowania 
budżetu obywatelskiego, kwoty do 
wydania, inwestycji, które można 
realizować itd. To właśnie za jej po-
średnictwem odbywać się będzie 
też głosowanie. Będzie ono jeszcze 
prostsze niż przy poprzednich edy-
cjach – nie będzie bowiem wyma-
gało podania emaila, wystarczy 
tylko sam numer telefonu i pesel. - 
Głosowanie odbędzie się w  dniach 
od 16 listopada do 25 listopada. Bę-
dzie realizowane w  formie online. 
Oczywiście, jeśli osoby na przykład 
z  niepełnosprawnością zgłoszą po-
trzebę oddania karty osobiście to 
przychylimy się do ich prośby. Poza 
tym będziemy również pełnić dy-
żury telefoniczne i internetowe. Na 
wszelkie pytania związane z głoso-
waniem będziemy odpowiadać 
w  godzinach od 8.00 do 20.00 – 
podsumowuje Agata Wierny. Pod-
czas składania wniosków do 
realizacji w przyszłym roku, musimy 
mieć na uwadze fakt, że organizacja 
imprez masowych, czy festynów 
może nie dojść do skutku. Wszystko 
będzie zależne od sytuacji epide-
miologicznej w kraju.

Nowa platforma jest dostępna 
pod adresem: 
www.konsultacje.czestochowa.pl
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Przez tydzień

Nie będzie 
ciepłej wody

Wsiadł za kierownicę

Miał ponad dwa 
promile alkoholu  
w organizmie

Mieszkaniec Krzepic

Handlował lekami  
na potencję
Do dwóch lat więzienia grozi 
27-letniemu mieszkańcowi 
Krzepic, który za pośrednictwem 
jednego z portali internetowych 
nielegalnie sprzedawał leki na 
potencję. Mężczyzna został za-
trzymany przez katowickich 
policjantów w momencie nada-
wania przesyłki w paczkomacie.  

27-latka nielegalnie handlującego 
medykamentami, policjanci z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej namie-

rzyli na jednym z portali interneto-
wych. Mężczyzna został zatrzymany 
przez policjantów w chwili, gdy 
nadawał w paczkomacie przesyłkę z 
zamówieniem. Podczas przeszu-
kania jego mieszkania, stróże prawa 
znaleźli i zabezpieczyli ponad 2 tys. 
tabletek i saszetek z lekami na po-
tencję, którymi mężczyzna han-
dlował wbrew przepisom ustawy. 
Dalsze czynności w tej sprawie będą 
prowadzili policjanci z KPP w Kło-
bucku. Za obrót lekami bez wyma-
ganego zezwolenia grozi do 2 lat 
więzienia i wysoka grzywna.

Rusza nabór wniosków

Budżet obywatelski

Zmiany

Tablice 
rejestracyjne  
w nowym 
wydaniuPonad dwa promile alkoholu w organizmie miał 41-

latek zatrzymany przez częstochowskiego policjanta 
z wydziału kryminalnego. Mężczyzna w takim stanie 
postanowił wsiąść za kierownicę. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać - stracił panowanie nad pojazdem 
i z dużą prędkością wjechał do rowu. Na szczęście nikt 
nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

Policjant pionu kryminalnego z częstochowskiej komendy, 
po skończonej służbie przejeżdżał swoim samochodem 
przez gminę Koniecpol. W miejscowości Kozaków za-
uważył, jak na jednym z zakrętów kierujący osobowym vol-
kswagenem traci panowanie nad pojazdem i z dużą 
prędkością wjeżdża do rowu. Widząc to, zatrzymał się i 
podbiegł do auta, aby udzielić pomocy poszkodowanym. Na 
szczęście kierowca podróżował sam i nic mu się nie stało.

Gdy policjant pomagał kierującemu wysiąść z auta, wy-
czuł od niego alkohol. Po tym, jak policjant się przedstawił, 
41-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego zaczął za-
chowywać się agresywnie i próbował uciekać. Aspirant 
obezwładnił mężczyznę i przytrzymywał go do przyjazdu 
patrolu z Koniecpola. Okazało się, że 41-latek miał w orga-
nizmie ponad 2 promile alkoholu. Grozi mu kara do 2 lat 
więzienia, wysoka grzywna oraz możliwość utraty prawa 
jazdy na 10 lat.

 Qcd. ze str. 1
Format, wymiary i czcionka (font) pozostały takie 

same, natomiast zmianom uległy różne szczegóły. 
Najważniejszym z nich jest grawerunek wykony-
wany w technice laserowej. Co się na nim znajduje? 
Na jednym, który mieści się tam, gdzie naklejka lega-
lizacyjna mamy symbol orła z koroną. Tuż przy dolnej 
krawędzi - pod wytłoczonymi numerami rejestracyj-
nymi - laserowo nanoszone są jeszcze oznaczenie 
nazwy producenta i numer certyfikatu. Całość nie 
rzuca się w oczy – właściwie grawerunek jest wi-
doczny tylko pod odpowiednim kątem.  Takie rozwią-
zanie ma ułatwić weryfikację oryginalności tablic, a 
także utrudnić ich podrabianie. Dodatkowo naklejka 
legalizacyjna jest bardziej schowana, bo od teraz w 
„blachach” jest wytłaczane na nią miejsce. Czy ko-
nieczne jest wymienianie „blach” na nowe? Nie - w 
przypadku aut już zarejestrowanych nie zmienia się 
nic. Mało tego, nowe tablice dostaniemy też dopiero 
wtedy, gdy z urzędów znikną zapasy dotychczas wy-
produkowanych tablic. Co istotne, koszt rejestracji 
pozostanie bez zmian - w większości przypadków 
będzie to więc 180,50 złotych.

 Qcd. ze str. 1
Po oddaniu nowej obwodnicy au-

tostradowej Częstochowy, trwają 
przygotowania do rozpoczęcia mo-
dernizacji dużego odcinka trasy 
DK-1 na terenie miasta. W ramach 
tej miejskiej inwestycji zaplanowana 
jest m. in. rozbudowa skrzyżowania 
alei Wojska Polskiego (DK-1) i ul. Le-
gionów. Wcześniej trzeba jednak 
przebudować odcinek magistrali 
ciepłowniczej. - Przebudowa 
67-metrowego odcinka magistrali 
ciepłowniczej będzie polegała na 
tym, że magistrala, która dotychczas 
była napowietrzna, teraz zostanie 
„schowana” pod ziemią. W związku z 
tymi pracami, musimy przygotować 
sieć do wyłączenia. Planowana 
przerwa w dostawie ciepłej wody 
potrwa od godzin późnowieczor-
nych 9 sierpnia do 15 sierpnia. Wy-
łączenie dotyczy osiedla „Północ”, 
osiedla „Parkitka” i pojedynczych lo-
kalizacji w innych częściach miasta. 

Oczywiście wszyscy nasi klienci, 
których wyłączenie sieci dotyczy, 
zostali o tym odpowiednio wcze-
śniej poinformowani – wyjaśnia An-
drzej Żyła, Główny Specjalista ds. 
Inwestycji w Fortum.

Przerwa, która potrwa od niedzieli 
wieczorem do soboty, będzie doty-
czyć osób korzystających z ciepłej 
wody bezpośrednio z sieci.

- Realizacja modernizacji DK-1, w 
tym budowa bezkolizyjnego skrzy-
żowania DK-1 – ul. Legionów, a 
także przebudowa magistrali, która 
musi poprzedzać zasadnicze prace 
budowlane, zostały zlecone konsor-
cjum wyłonionemu w drodze prze-
targu przez Miejski Zarząd Dróg i 
Transportu w Częstochowie. Jednak 
z uwagi na fakt, że właścicielem 
miejskiej sieci ciepłowniczej jest 
Fortum, firma ta będzie nadzorować 
prace modernizacyjne – podsumo-
wują przedstawiciele biura praso-
wego magistratu.

Agencja Rozwoju Regionalnego 
wybuduje kolejną halę przemy-
słową na wynajem dla 
przedsiębiorców. Obiekt po-
wstanie przy ulicy Ekonomicznej 
5, na terenie objętym statusem 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

- Nowa hala będzie składała się 
z  dwóch niezależnych segmentów 
o  powierzchni przemysłowej 980 
i  986 m2. (wraz z  przynależnym za-
pleczem socjalno–biurowym o  po-
wierzchniach odpowiednio 124 
i  127 m2.) – informują przedstawi-
ciele biura prasowego magistratu.

Co ciekawe, budowa hali dopiero 
ruszyła, a jeden z jej segmentów już 

jest wstępnie zarezerwowany. Drugi 
wciąż pozostaje w ofercie ARR. Na-
jemcy obiektu będą mogli liczyć na 
wsparcie nowej inwestycji ze strony 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej i  uzyskać tym samym 
zwolnienie z podatku dochodowego 
na okres do 15 lat.

Hala ma zostać oddana do użytku 
w kwietniu przyszłego roku. Inwe-
stycja pochłonie  5,4 mln zł netto. 

Więcej informacji na temat możli-
wości wynajmu hali można  
uzyskać w administracji Często-
chowskiego Parku Przemysłowo  
– Technologicznego przy ul. Wały 
Dwernickiego 117/121  

tel. 34/373 10 92, 
kom. 730 813 114.

Na Skorkach

Kolejna hala dla 
przedsiębiorców

Budowa hali to druga tego typu inwestycja ARR, realizowana na terenie 
objętym KSSE na Skorkach. W 2017 roku przy ulicy Ekonomicznej od-

dano do użytku 4-modułowy obiekt o łącznej powierzchni 3200  m2.



 Qcd. ze str. 1
- W  wytycznych wskazano, że 

w  szkołach będą obowiązywać 
ogólne zasady higieny: częste 
mycie rąk (bezzwłocznie po przyj-
ściu do szkoły), ochrona podczas ki-
chania i  kaszlu oraz unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust.

 ■ Do szkoły może uczęszczać 
uczeń bez objawów infekcji dróg 
oddechowych i  gdy domownicy 
nie przebywają na kwarantannie 
lub w  izolacji. Osoby wchodzące 
do budynku szkoły powinny mieć 
możliwość skorzystania z  płynu 
do dezynfekcji rąk.

 ■ Jeżeli jest taka możliwość, 
w  szatni należy udostępnić 
uczniom co drugi boks lub wpro-
wadzić różne godziny przycho-
dzenia do szkoły.

 ■ Uczniowie mogą być przyprowa-
dzani do szkoły i z niej odbierani 
przez opiekunów bez objawów 
infekcji dróg oddechowych. 
Opiekunowie mogą wchodzić do 
szkoły, zachowując minimum 1,5 
m dystansu od innych opiekunów 
z  dzieckiem oraz od pracow-
ników szkoły. Rodzice powinni 
pamiętać o  osłanianiu ust i  nosa 
oraz zakładaniu rękawiczek jed-
norazowych lub dezynfekcji rąk.

 ■ Rekomenduje się, by w szkole był 
co najmniej jeden termometr 
bezdotykowy, który powinien 
być dezynfekowany po użyciu 
w danej grupie (w przypadku in-
nych termometrów niż bezdoty-
kowy, konieczna będzie 
dezynfekcja po każdym użyciu).

 ■ Jeżeli pracownik szkoły zaobser-
wuje u  dziecka objawy mogące 
wskazywać na infekcję dróg od-
dechowych (np. gorączkę, ka-
szel), wówczas uczeń powinien 
być odizolowany w  odrębnym 
pomieszczeniu lub w  wyzna-
czonym miejscu w odległości 2 m 
od innych osób. Rodzice będą 
niezwłocznie powiadamiani 
o konieczności odebrania dziecka 
ze szkoły.

 ■ W  wytycznych wskazano, że 
w  miarę możliwości rekomen-
duje się taką organizację pracy, 
która umożliwi zachowanie dy-
stansu między osobami przeby-
wającymi na terenie szkoły 
i  ograniczy gromadzenie się 
uczniów. Wskazano, że mogą to 
być np. różne godziny przycho-
dzenia uczniów z  poszczegól-
nych klas do szkoły i  różne 
godziny przerw lub zajęć na bo-
isku. Należy także unikać częstej 
zmiany pomieszczeń, w  których 
odbywają się zajęcia.

 ■ Uczeń powinien mieć własne 
przybory i  podręczniki, które 
w  czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym, w  torni-
strze lub w  szafce ucznia. 
Uczniowie nie powinni wymie-
niać się przyborami szkolnymi.

 ■ W  sali gimnastycznej używany 
sprzęt sportowy i  podłoga po-
winny zostać umyte deter-
gentem lub zdezynfekowane po 
każdym dniu, a  w  miarę możli-
wości po każdych zajęciach. Pod-
czas zajęć, w  tym zajęć 

wychowania fizycznego, w  któ-
rych nie można zachować dy-
stansu, należy ograniczyć 
ćwiczenia i  gry kontaktowe. 
Przybory do ćwiczeń (piłki, ska-
kanki, obręcze itp.) wykorzysty-
wane podczas zajęć należy 
czyścić lub dezynfekować.

 ■ Sale i  korytarze należy wietrzyć 
co najmniej raz na godzinę, 
w  czasie przerwy, a  w  razie po-
trzeby także w  czasie zajęć. Za-
leca się korzystanie przez 
uczniów z  boiska szkolnego 
i pobyt na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły. Nauczyciel w kla-
sach I-III organizuje przerwy dla 
swoich uczniów w  interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż co 45 min.

 ■ Zajęcia świetlicowe będą odby-
wały się w  świetlicy szkolnej, 
a  w  razie potrzeby w  innych sa-
lach dydaktycznych. Do regula-
minu korzystania z  zajęć 
świetlicowych należy wprowa-
dzić zapisy, dotyczące zacho-
wania bezpieczeństwa w  czasie 
epidemii. Środki do dezynfekcji 
rąk powinny być rozmieszczone 
w świetlicy w sposób umożliwia-
jący łatwy dostęp dla wycho-
wanków pod nadzorem 
opiekuna.

 ■ Personel kuchenny i pracownicy 
administracji oraz obsługi sprzą-
tającej powinni ograniczyć kon-
takty z  uczniami oraz 
nauczycielami.

 ■ W wytycznych wskazano, że na-
leży ustalić i  upowszechnić za-
sady korzystania z  biblioteki 
szkolnej oraz godziny jej pracy, 
uwzględniając konieczny okres 
dwóch dni kwarantanny dla 
książek i innych materiałów prze-
chowywanych w bibliotekach.

 ■ Rekomenduje się zmianowe wy-
dawanie posiłków lub w  miarę 
możliwości - spożywanie ich przy 
stolikach z rówieśnikami z danej 
klasy. Przy zmianowym wyda-
waniu posiłków konieczne jest 
czyszczenie blatów stołów i  po-
ręczy krzeseł po każdej grupie. 
W przypadku braku innych moż-
liwości organizacyjnych do-
puszcza się spożywanie posiłków 
przez dzieci w salach lekcyjnych.

 ■ W stołówce nie zaleca się samo-
obsługi. Dania i  produkty po-
winny być podawane przez 
osobę do tego wyznaczoną.

 ■ W miarę możliwości podczas or-
ganizowania pracy pracownikom 
powyżej 60. roku życia lub z istot-
nymi problemami zdrowotnymi, 
które zaliczają osobę do grupy 
tzw. podwyższonego ryzyka, na-
leży zastosować rozwiązania mi-
nimalizujące ryzyko zakażenia 
(np. nieangażowanie w  dyżury 
podczas przerw międzylekcyj-
nych, a  w  przypadku pracow-
ników administracji w  miarę 
możliwości praca zdalna).

 ■ W  przypadku potwierdzonego 
zakażenia SARS-CoV-2 na te-
renie szkoły należy stosować się 
do zaleceń państwowego powia-
towego inspektora sanitarnego.
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Są wytyczne

Wiemy, jak będą 
funkcjonować szkoły

Bezpłatnie 

W Jurajskiej przebadają  
serca i piersi

Częstochowa

Zakaz 
odwiedzin 
w szpitalu 
miejskim
Miejski Szpital Zespolony 
w Częstochowie wprowa-
dził zakaz odwiedzin. 
Będzie on obowiązywał aż 
do odwołania – na wszyst-
kich oddziałach.

– W związku z koniecznością 
wprowadzenia szczególnych roz-
wiązań związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych zdecydowaliśmy się 
wprowadzić całkowity zakaz od-
wiedzin – mówi Wojciech Ko-
nieczny, dyrektor Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Często-
chowie. Będzie on obowiązywał 
do odwołania. Placówka pod-
kreśla, że w uzasadnionych przy-
padkach za zgodą ordynatora, 
kierownika bądź lekarza dyżur-
nego będzie istniała możliwość 
odstąpienia od tego zakazu. 

Choroby układu krążenia to wciąż 
najczęstsza przyczyna zgonów 
wśród Polaków.  Także nowotwory 
piersi co roku zbierają śmiertelne 
żniwo. W obu przypadkach ratun-
kiem jest wczesne wykrycie scho-
rzenia i wdrożenie odpowiedniego 
leczenia. Tu jednak potrzebne są 
badania profilaktyczne.

Z dostępem do nich bywa jednak 
różnie. Pomóc w  tym może jednak 
akcja prozdrowotna organizowana 
przez Galerię Jurajską we współ-
pracy z profesjonalnym podmiotem 
medycznym.  Już 7 i  8 sierpnia 
w  centrum handlowym będzie 
można wykonać badania przesie-
wowe w  kierunku chorób układu 
krążenia, a także mammografię. 

- Piątkową i  sobotnią akcją proz-
drowotną chcemy zwiększyć w  re-
gionie dostępność do badań, które 
mogą uratować życie. Skorzystać 
może z nich każdy, bez względu na 
wiek. Wszystkie badania są bez-
płatne i  nie wymagają skierowania 
od lekarza. Ich cel to zarówno 
wczesna diagnoza, jak i  edukacja 
pacjenta - wyjaśnia Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk, dyrektor marketingu 
Galerii Jurajskiej.

Co konkretnie przygotowano? 
Już 7 sierpnia panie będą mogły 
skorzystać z pełnego pakietu badań 
mammograficznych, których celem 

jest diagnostyka w kierunku nowo-
tworów piersi. Z bezpłatnych badań 
mogą skorzystać kobiety w wielu od 
50 do 69 lat, które w ostatnich 2 la-
tach nie miały wykonywanego tego 
typu badania. Wyjątkiem są osoby, 
u których w rodzinie w linii prostej 
matka-siostra-córka były przypadki 
nowotworu piersi. Takie osoby 
mogą wykonywać badania co roku. 

Na badanie można zgłaszać się 
bez skierowania. Ważne jednak jest, 
aby umówić się telefonicznie na 
konkretną godzinę. Rejestracja na 
piątkową mammografię odbywa się 
pod numerem telefonu: 58 325 76 
02. Same badania odbywać będą się 
w piątek w godzinach od 10 do 18 
przez Galerią Jurajską.

To jednak nie koniec. 7 i 8 sierpnia 
w  godzinach od 10 do 18 będzie 
można także wykonać badania 
w kierunku chorób układu krążenia.  
Pakiet obejmować będzie aż 12 
bezpłatnych badań i konsultacji.

W Galerii Jurajskiej będzie można 
wykonać badanie EKG, ocenę 
ukrwienia kończyn dolnych, a także 
zmierzyć sobie ciśnienie, tętno i sa-
turację. Ponadto przygotowano ze-
staw badań krwi. Te obejmują 
pomiar poziomu glukozy, choleste-
rolu, hormonu tarczycy TSH oraz 
witaminy D.

Oprócz tego będzie można także 
określić podatność na chorobę nie-
dokrwienną serca oraz zawał serca. 

Nie zabraknie też konsultacji, w tym 
m.in. z dietetykami. Uczestnicy piąt-
kowych i  sobotnich badań będą 
mogli również odebrać bezpłatny 
glukometr.
 Dodatkowo prowadzone będą 

konsultacje w  zakresie profilaktyki 
nowotworowej. W  ramach akcji 
edukacyjnej skierowanej do miesz-
kańców regionu zobaczyć będzie 
można na fantomie medycznym, jak 
powinno wyglądać prawidłowe sa-
mobadanie piersi, prostaty czy jąder.

- Zestaw badań, który proponu-
jemy w ramach akcji edukacyjnej, to 
podstawa w  diagnostyce chorób 
układu krążenia, w  tym m.in. nadci-
śnienia czy cukrzycy. Dla wielu pa-
cjentów może on być wstępem do 
dalszej, pogłębionej diagnostyki, 
a  także leczenia. Bez wątpienia 
jednak poświęcenie kilku minut na 
EKG, badania krwi czy pomiar ci-
śnienia, może uratować życie  - mówi.

Z  uwagi na obecną sytuację ba-
dania odbywać będą się z zachowa-
niem szczególnych zasad 
bezpieczeństwa. Na terenie galerii, 
a także w strefie badań obowiązuje 
nakaz zakrywania nosa i ust, a także 
zachowania dystansu min.  
1,5 metra. Zaleca się także częstą 
dezynfekcję, zarówno płynami 
ustawionymi w  strefie badań, jak 
i  na terenie centrum handlowego. 
Punktów odkażania w  Jurajskiej 
jest już blisko 50.
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Szpital na Parkitce

Każdy uśmiech 
pacjenta, życzliwe 
słowo dodają nam 
skrzydeł
Kolejna grupa pielęgniarek zakończyła 
szkolenie specjalizacyjne organizowane 
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. NMP w Częstochowie. Każda z nich bez 
najmniejszych problemów zdała egzamin 
państwowy i dziś może chwalić się zdoby-
tym tytułem. O tym, co dało pielęgniarkom 
szkolenie specjalizacyjne rozmawiamy  
z Barbarą Halkiewicz, Anną Gorząd  
i Agnieszką Kulej ze szpitala na „Parkitce”.

Większe uprawnienia
- Od kilku lat jesteśmy od-

rębnym zawodem posiadającym 
własną autonomię. Walczyłyśmy 
o ten stan od dawna – przyznaje 
Barbara Halkiewicz, Kierownik 
Ośrodka Szkoleń i  Promocji 
w  Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym w  Częstochowie.  
- Kiedyś pielęgniarka wykony-
wała wyłącznie polecenia lekar-
skie. Dziś może o  wiele więcej, 
ma większą samodzielność. Musi 
umieć zbadać pacjenta, osłuchać, 
podać pierwsze leki. Jest upo-
ważniona do wystawiania dia-
gnozy, pracuje bowiem w zespole 
terapeutycznym i  wspólnie z  le-
karzem, psychologiem, czy fizjo-
terapeutą angażuje się 
i opracowuje kompleks pielęgna-
cyjny przy pacjencie – wyjaśnia.

Szkolenie 
specjalizacyjne

Obecnie pielęgniarki muszą 
skończyć studia licencjackie 
i  uzupełniające magisterskie. 
Jednak najwyższą formą kształ-
cenia – poza kursami kwalifika-
cyjnymi – jest szkolenie 
specjalizacyjne dające bardzo 
wysokie kwalifikacje. Aby móc 
się o nie ubiegać, trzeba mieć mi-
nimum dwa lata stażu pracy w za-
wodzie. Szkolenie trwa 
osiemnaście miesięcy i kończy się 
egzaminem państwowym. Nauka 
składa się zarówno z zajęć teore-
tycznych, jak i  praktycznych/kli-
nicznych. - W  roku 2017 
przystąpiliśmy do realizacji du-
żego projektu. Wtedy też po-
wstała pierwsza grupa 
pielęgniarek anestezjologicz-
nych i  onkologicznych, które 
zdecydowały się na wzięcie 
udziału w  szkoleniu. Idąc za 
ciosem powstała grupa interni-
styczna, później anestezjolo-
giczna, chirurgiczna, paliatywna 
i  geriatryczna oraz operacyjna – 
opowiada Barbara Halkiewicz. 
W sumie na 980 pielęgniarek za-
trudnionych w  Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Czę-
stochowie, ponad połowa ma 

specjalizację. Na tym jednak nie 
koniec. Od września naukę roz-
poczynają kolejne grupy – pielę-
gniarki anestezjologiczne 
i z medycyny ratunkowej. 

Przedłużona młodość
Wśród pielęgniarek, które 

ukończyły szkolenie specjaliza-
cyjne są Anna Gorząd pracująca 
w zawodzie od ponad trzydziestu 
lat (od sześciu natomiast jest pie-
lęgniarką koordynującą na od-
dziale nefrologii) oraz Agnieszka 
Kulej, która od 2011 roku pra-
cuje na oddziale anestezjologii 
i  intensywnej terapii. - Zakres 
wiedzy jest ogromny. Na egza-
minie, który odbywa się w  War-
szawie, trzeba zmierzyć się 
z  testem składającym się ze  
140 pytań. Na rozwiązanie jest 
140 minut. Aby mieć pozytywny 
wynik trzeba zdobyć 84 punktu  
– opowiada Agnieszka Kulej. 

- Jesteśmy dumne, że skończy-
łyśmy ten kurs i zdobyłyśmy spe-
cjalistyczną wiedzę – podkreśla 
Anna Gorząd. - Dla nas to też 
pewnego rodzaju wycieczka 
w  przeszłość. W  ten sposób 
przedłużamy sobie młodość. Na 
nowo czujemy się, jak w czasach 
studenckich. Nabieramy wiatru 
w żagle. Oczywiście wszystko to 
przekłada się też na pacjenta  
- dzięki zdobytej wiedzy, mo-
żemy ocenić go kompleksowo. 
Poza tym bardzo nas to cieszy, że 
lekarze doceniają nasze kształ-
cenie. Dzięki temu pielęgniarka 
to równoprawny partner w  ze-
spole terapeutycznym, obok le-
karza i  innych równie ważnych 
profesji medycznych. Współpra-
cujemy, wiele problemów roz-
wiązujemy wspólnie. Lekarze 
rzeczywiście podpierają się tym, 
o  czym mówimy. Pielęgniarki 
często dostrzegają bowiem 
różne niuanse, które są nie-
zwykle istotne dla dalszej dia-
gnozy - zaznacza Anna Gorząd. 

Z  ogromnego zainteresowania 
organizowanymi szkoleniami 
cieszy się również Barbara Hal-
kiewicz. - Jako kierownikowi 
ośrodka szkoleń daje mi to niesa-

mowitą satysfakcję. Ciesze się, 
że nasze pielęgniarki chcą się 
kształcić i  że zdają egzaminy 
w stu procentach – podkreśla. 

Pielęgniarska 
codzienność

- Praca pielęgniarki jest ciężka 
nie tylko fizycznie, ale i  psy-
chicznie. Wymaga ogromnej 
wiedzy, obarczona jest ogromną 
odpowiedzialnością za ludzkie 
życie. To też codzienna styczność 
z  cierpieniem i  śmiercią – przy-
znaje Anna Gorząd. - Pacjent 
i  jego rodzina często widzą tylko 
bardzo wąski wycinek pracy pielę-
gniarki i  to, co chcą zobaczyć. 
Osoba nie związana z  zawodem 

nie ma pojęcia, na czym tak na-
prawdę polega ta profesja. Bardzo 
często sprowadza się ten zawód 
wyłącznie do roli pomocniczej, 
opiekuńczej, podległej lekarzowi 
i  mającej spełniać jego polecenia 
i  wymagania pacjentów i  ich ro-
dzin. Dlatego też każdy uśmiech 
pacjenta, życzliwe słowo dodają 
nam skrzydeł – zaznacza. 

Władze szpitala chcą przy-
wrócić placówce renomę, 
sprawić, aby funkcjonował jako 
miejsce godne zaufania z  profe-
sjonalną opieką, a  także stwo-
rzyć, jak najlepsze warunki do 
pracy. Z tego też powodu syste-
matycznie organizowane są 
szkolenia, np. te dotyczące wy-
palenia zawodowego. Poza tym 

zatrudniony został terapeuta, 
który jest wyłącznie do dyspo-
zycji personelu medycznego.  
- Naszym punktem honoru jest 
przede wszystkim kształcenie 
personelu medycznego. Od sze-
ściu lat zabiegamy i  otrzymu-
jemy fundusze z  Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Częstochowie, 
który to współpracuje z  Kra-
jowym Funduszem Szkoleń,  
na bezpłatne szkolenia. Dzięki 
temu pielęgniarki otrzymują 
więc dofinansowania do wszyst-
kich szkoleń, które są niezbędne 
do tego, aby rozpocząć specjali-
zację – podsumowuje Barbara 
Halkiewicz.

 ■ Tekst i zdjęcia: 
Katarzyna Gwara

Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego w Częstochowie: 

                   Doceniam fakt, że nasze pielęgniarki chętnie poszerzają swoją wiedzę. Mam nadzieję, że będę 
mógł ich umiejętności wykorzystać w szpitalu i dzięki temu będzie on coraz bardziej pozytywnie postrze-
gany przez pacjentów. Potrzebujemy pielęgniarek, które potrafią na przykład obsługiwać nowoczesny 
sprzęt. A do tego konieczna jest wiedza, którą zdobywa się właśnie w czasie specjalizacji. Kształcenie pie-
lęgniarek ma sens również z tego powodu, że stają się one bardziej mobilne pod kątem rotowania na 
różne oddziały. Wielodyscyplinarność powoduje, ze są one elastyczniejsze w pracy. Stworzenie ludziom 
perspektyw rozwoju oraz ciekawego i zajmującego zajęcia to podstawa w każdym zawodzie.



6. PIĄTEK-NIEDZIELA 7-8 SIERPNIA 2020 wieści z gmin

Przepływowe lampy bakteriobój-
cze i stojące dozowniki bezdoty-
kowe mają pomóc w zachowaniu 
wysokich standardów sanitarnych 
w Starostwie Powiatowym w Czę-
stochowie.

- Od początku pandemii koronawi-
rusa SARS-CoV-2 władze powiatu 
starają się zachować jak najwyższe 
standardy sanitarne, a jednocześnie 
przyjmować jak największą liczbę 
interesantów – mówi Patryk Jeziak, 
rzecznik prasowy Starostwa Powia-
towego w Częstochowie. - W trosce 
o  zdrowie mieszkańców powiatu 
i  pracowników starostwa zostały 
zakupione dwie przepływowe 
lampy bakteriobójcze serii NBVE 
110 PL, które mają za zadanie de-
zynfekcję powietrza w pomieszcze-
niach, w  których przebywa wiele 
osób. Ten rodzaj lampy stosuje się 

między innymi w: przemyśle kosme-
tycznym, farmaceutycznym, szpita-
lach, a także w gastronomii, farmacji 
i  hotelarstwie. Urządzenie emituje 
promieniowanie UV-C, które ma 
najsilniejsze właściwości biobójcze 
i  nieodwracalnie dezaktywuje bak-
terie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz 
wszelkie inne drobnoustroje - wyja-
śnia. Podczas działania tej lampy 
personel oraz interesanci mogą 
przebywać w pomieszczeniu.

Poprawę sytuacji sanitarnej mają 
zapewnić również wolnostojące do-
zowniki środków dezynfekcyjnych. 
Podawanie płynu dezynfekującego 
przebiega bezdotykowo – strumie-
niowo lub w formie rozproszonej, co 
zapewnia higienę i bezpieczeństwo. 
Jeden z  dozowników znajduje się 
przy wejściu głównym. Docelowo 
w budynku starostwa mają się zna-
leźć jeszcze dwa takie urządzenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rędzinach ma nowego 
kierownika. Została nim Monika 
Kowacz. Na stanowisku zastą-
piła Barbarę Gołdy, która 
odeszła na emeryturę.

Uroczyste pożegnanie odcho-
dzącej na  emeryturę Barbary 
Gołdy miało miejsce podczas sesji 
Rady Gminy Rędziny, która odbyła 
się akurat w ostatnim dni jej pracy 
zawodowej. Za  lata pracy w  po-
mocy społecznej i na rzecz lokalnej 
społeczności najpierw podzię-
kował pani kierownik wójt gminy 
Paweł Militowski.

– Chociaż dzisiaj żegna się pani 
ze swoją funkcją, to w naszym urzę-
dzie zawsze jest pani mile widziana. 
Jestem bardzo szczęśliwy, 
że miałem okazję z panią współpra-
cować. Ponad 40 lat pracy w jednym 
ośrodku znaczy naprawdę dużo 
i  pokazuje, że  taka osoba jest 
do  tej  pracy po  prostu stworzona. 

Będziemy panią długo i mile wspo-
minać – powiedział wójt.

W  imieniu rady gminy, podzięko-
wania i  życzenia złożyła Barbarze 
Gołdzie także przewodnicząca rady 
Agnieszka Bajor. Głos zabrała i sama 
ustępująca z  funkcji kierownik, 
która  na  wstępie podkreśliła, 
że  takie podziękowania to  dla niej 
miła i sympatyczna niespodzianka.

– Ja też chciałabym bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim pra-
cownikom Urzędu Gminy Rędziny 
i GOPS, bez których moja praca wy-
glądałaby na pewno znacznie gorzej, 
kierownikom jednostek organizacyj-
nych gminy wraz z pracownikami, soł-
tysom oraz wszystkim, których nie ma 
na tej sali, a z którymi również miałam 
przyjemność pracować. Specjalne po-
dziękowania kieruję w  stronę pana 
wójta, pani skarbnik Anety Pasieki 
oraz  pani sekretarz Agnieszki Ol-
szewskiej, z  którymi współpraca za-
wsze układała mi się bardzo dobrze 
– wymieniła Barbara Gołda.

Podkreśliła, że  zawsze mogła li-
czyć na  pomoc i  wsparcie z  ich 
strony.

– Także w  chwilach zwątpienia, 
kiedy podawali mi rękę, żebym 
mogła się podnieść i  iść dalej. 
A praca w pomocy społecznej – jak 
wiadomo – jest trudna – zauważyła.

Odchodząca kierownik przedsta-
wiła ponadto wszystkim obecnym 
na  sali podczas sesji nową kie-
rownik Monikę Kowacz, która nie-
dawno wygrała konkurs 
na to stanowisko.

– To  mieszkanka naszej gminy. 
Na  początku na  pewno będzie jej 
trudno, stąd moja gorąca prośba, 
żebyście państwo i ją mocno wspie-
rali w  codziennej pracy – powie-
działa Barbara Gołda.

Radni i wójt pogratulowali nowej 
kierownik wyboru na  to  stano-
wisko, Monika Kowacz z  kolei za-
pewniła, że będzie starała się swoją 
funkcję pełnić godnie.

Milena Bąk, mieszkanka Kłomnic została brą-
zową medalistką międzynarodowego 
konkursu plastycznego „Latanie wczoraj 
i jutro”.

Konkurs został zorganizowany przez Między-
narodową Federację Lotniczą. Trzecie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej zdobyła Milena Bąk, 
mieszkanka Kłomnic. W  swojej kategorii wie-
kowej Milena ustąpiła miejsca na podium jedynie 
dwóm reprezentantom Stanów Zjednoczonych. 
Była również jedynym reprezentantem naszego 
kraju, który zdobył medal.

Milena jest również reprezentantem Aero-
klubu Częstochowskiego. Zdobyty przez nią 
medal jest odpowiednikiem brązowego medalu 
rangi Mistrzostw Świata w sportach lotniczych. 

Częstochowa

Oczyszczanie powietrza  
w starostwie

Rędziny

Nowy kierownik  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

W Urzędzie Gminy Mstów odbył si 
II etap konkursu kulinarnego 
„Dziedzictwo kulinarne Partner-
stwa Północnej Jury inspiracją do 
rozwoju przedsiębiorczości i ak-
tywizacji lokalnej społeczności”.

 
Do II etapu zostały nominowane po-
trawy, przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Brzyszowie. 
Dyrektor PPJ Jerzy Motłoch pod-
kreślił, jak ważna i efektywna jest 
współpraca z gminą, podziękował za 
dotychczasową synergię działań. 
Następnie Wójt Tomasz Gęsiarz po-
witał wszystkich uczestników 
spotkania, również dziękując za 
obopólną, wręcz wzorową współ-
pracę z PPJ i pogratulował KGW 
Brzyszów kunsztu kulinarnego. 

Spotkanie uświetniła też swoją 
obecnością wieloletnia Prezes Sto-
warzyszenia „Partnerstwo Pół-
nocnej Jury”, Halina Palarz. Wśród 
uczestników spotkania byli także 
m.in. przedstawiciele Komisji Kon-
kursowej (w składzie pracowników 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Częstochowie, a także pracow-
ników biura Stowarzyszenia PPJ), 
Zastępca Wójta Małgorzata Gra-
bowska i Skarbnik Gminy Mstów 
Maria Skibińska. Rekrutację uczest-
ników do konkursu kulinarnego ko-
ordynował Adam Równiak.

Najważniejszymi uczestniczkami 
spotkania dotyczącego II etapu kon-
kursu kulinarnego były bez wąt-
pienia lokalne kreatorki smaku 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzy-
szowa. Uczestniczki konkursu, w 
pierwszej kolejności zaprezento-
wały mstowską zalewajkę, często 
goszczącą w menu mieszkańców 
Mstowa. Delikatna w smaku, lecz 
bardzo sycąca zupa była tylko 
wstępem do tego, co miało „grać 
pierwsze skrzypce” w menu. W 
owocowym Mstowie, nie mogło za-
braknąć jabłek pod wieloma posta-
ciami! Jabłko królowało w pysznej 
królewskiej szarlotce i   wybornej 
szarlotce pod chmurką. Słodycz 
ciast została przełamana „kom-
potem pełnym Mstowa” - oczywi-
ście zawierającym jabłka z 
mstowskich sadów.

Mstów

Smakowity 
konkurs

Międzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI - 
Fédération Aéronautique Internationale) – mię-
dzynarodowa federacja zrzeszająca aerokluby 
narodowe, założona w 1905 roku w Paryżu. Sie-
dzibą organizacji obecnie jest Lozanna (Szwaj-
caria). FAI zajmuje się między innymi 
ustanawianiem ogólnoświatowych norm w spor-
tach lotniczych. Nominuje międzynarodowych 
sędziów, kataloguje rekordy lotnicze, przyznaje 
nagrody zasłużonym, organizuje  Światowe 
Igrzyska Lotnicze (World Air Games) oraz spra-
wuje opiekę nad innymi światowymi i kontynen-
talnymi zawodami i  wydarzeniami lotniczymi. 
Aeroklub Polski od 1920 roku jest członkiem 
Międzynarodowej Federacji Lotniczej.

„Latanie wczoraj i jutro”

Wielki sukces 
małej 
mieszkanki 
Kłomnic

Opracowanie: Katarzyna Gwara

zdj. UG Mstów

zdj. UG Kłomnice

zdj. UG Rędziny
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Hotel Alpin usytuowany jest 
w  samym centrum Szczyrku. Funkcjonuje od 
2003 roku. Bliskość szlaków turystycznych, 
bezpośrednie wyjście na deptak wzdłuż gór-
skiego potoku Żylicy oraz malowniczych pa-
górków, sprawia, że z  łatwością można 
korzystać z  uroków górskiej miejscowości 
oraz jej okolicy. Dogodne położenie w  cen-
tralnej części Szczyrku pozwala na urozma-
icony wypoczynek zarówno osobom 
pragnącym aktywnie spędzać czas, jak i wiel-
bicielom spacerów.

W  hotelu jest 85 miejsc noclegowych 
w 28 komfortowo i elegancko wyposażonych 

pokojach - jedno, dwu, trzy i czteroosobowych 
typu studio oraz apartamentach. Wszystkie 
pokoje w hotelu są jasne i utrzymane w cie-
płej kolorystyce. W  każdym z  nich mieści 
się łazienka z  prysznicem. Wyposażenie 
obejmuje telewizor z  dostępem do ka-
nałów satelitarnych oraz telefon. Co-
dziennie rano w  klasycznie urządzonej 
restauracji serwowane jest urozmaicone 
śniadanie w  formie bufetu. Specjalnością 
lokalu są dania kuchni polskiej. Hotelowy 
bar zaprasza na szeroki wybór piw i  na-
pojów. Za dodatkową opłatą goście mogą 
korzystać z sauny i wanny z hydromasażem 
– wynajmuje się je na wyłączność.

Hotel Alpin to nie tylko oferta kom-
fortowego wypoczynku w Beskidach, 
ale także znakomite miejsce na organizację 
wesel, wyjazdów firmowych, szkoleń oraz 
konferencji. - Czerpiąc inspirację z  aktual-
nych trendów, zawsze staramy się, aby każde 
przyjęcie organizowane w  naszym hotelu 
było niepowtarzalne i  miało indywidualny 
charakter, będąc jednocześnie odzwiercie-
dleniem oczekiwań gości – podkreślają 
przedstawiciele hotelu.

Hotel Alpin jest doskonałym wy-
borem na wypoczynek i  relaks. 
Znany jest z  tego, że panuje tu romantyczny 
nastrój i umożliwia łatwe skorzystanie z tego, 
co najlepsze w Szczyrku. Jeśli szukacie dodat-
kowej rozrywki – poza maszerowaniem po gó-
rach - możecie zobaczyć Park Krajobrazowy 
Beskidu Śląskiego/Beskid Śląski landscape 
park (1,0 km) lub Pomnik Pamięci Więźniów 
KL Auschwitz (0,6 km), które są popularnymi 
miejscami odwiedzanymi przez turystów  
- znajdują się one w pobliżu.

Romantyczny pobyt

Hotel Alpin w Szczyrku
to miejsce dla każdego...

Zastanawiacie się, gdzie wybrać się w weekend? Proponujemy hotel Alpin w Szczyrku. Jeśli marzycie o odpoczynku w samym sercu  
górskiej miejscowości, ale jednocześnie pragniecie cieszyć się ciszą i spokojem to miejsce jest właśnie dla Was. 

HOTEL ALPIN
UL. BESKIDZKA 40
43-370 SZCZYRK
www.hotel-alpin.pl

Sala weselna duża / www.weselewszczyrku.pl

Sala konferencyjna
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Niezależnie od tego, czy podróżujecie  
w celach zawodowych, dla przyjemności, 

czy też z obu powodów, Hotel Alpin  
na pewno sprawi, że wasza wizyta  

w Szczyrku będzie warta zapamiętania.

Dziękujemy i polecamy!
Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu
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Pandemia koronawirusa zmieniła 
nieco nasze nawyki turystyczne. Za-
miast dalekich i długich wypraw, 
coraz częściej wybieramy weeken-
dowe zwiedzanie lub krótkie urlopy 
w atrakcyjnych, jednak niezbyt odle-
głych lokalizacjach. Przygotowali-
śmy dla was kilka propozycji, gdzie 
w województwie śląskim można 
wybrać się na wycieczkę i co warto 
zobaczyć. 

Jura  
Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest czę-
ściowo położona w  województwie śląskim, 
a  częściowo w  województwie małopolskim. 
Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Kra-
kowem a  Częstochową, na którym wzgórza 
wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m. 
Z  czego znana jest Jura? Przede wszystkim 
z  majestatycznych, wznoszących się na szczy-
tach skał średniowiecznych zamków, które 
tworzą słynny Szlak Orlich Gniazd. To praw-
dziwa perła pośród innych polskich regionów 
turystycznych. Kraina ta jest pełna atrakcji 
o charakterze kulturowym, przyrodniczym i ar-
chitektonicznym. Świetną propozycją na letnią 
wycieczkę będzie „zdobycie” wszystkich lub 
kilku najbardziej charakterystycznych zamków 
i  warowni. Większość z  nich przeszła rewitali-
zację lub obecnie jest odnawiana. 

Zamek Olsztyn
Zamek w  Olsztynie jest jednym z  najwięk-

szych i  najbardziej efektownych reliktów 
obiektów obronnych Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Został on wzniesiony w  drugiej 
połowie XIII wieku na wzgórzu, wśród wapien-
nych skał przez Kazimierza Wielkiego. Do na-
szych czasów zachowały się fragmenty murów 
obronnych. Najbardziej okazałą częścią ruin jest 
powstała w XIII w.  35 metrowa, okrągła wieża, 
która w latach świetności warowni służyła jako 
więzienie dla skazanych na śmierć głodową, 
a  w  czasie wojen była ostatnim schronieniem 
dla oblężonych. W  południowej i  wschodniej 
części dziedzińca można oglądać fragmenty po-
mieszczeń mieszkalnych, a poza granicą murów 
prostokątną basztę obserwacyjną, zwaną Sta-
rościńską. Zamkowi w  Olsztynie, podobnie jak 
wielu tego typu budowlom, towarzyszą le-
gendy o straszących tutaj duchach i zjawach. Ta 
niepowtarzalna sceneria zamkowego wzgórza 
i  okolic Olsztyna służyła znakomitym reży-
serom do kręcenia ujęć znanych filmów takich 
jak Rękopis znaleziony w  Saragossie, Hrabina 
Cosel, Polonia Restituta czy Demony Wojny. 
Więcej informacji znajdziemy na stronie inter-
netowej www.zamekolsztyn.pl 

Zamek Bobolice
Bobolice to położona w samym sercu Jury nie-

wielka miejscowość w malowniczej scenerii wa-
piennych ostańców. Znajduje się tu zamek 
zbudowany w połowie XIV wieku przez króla Ka-
zimierza Wielkiego. Podobnie jak zamek w Olsz-
tynie był elementem systemu obronnego 
jurajskich warowni, które chroniły zachodniej 
granicy królestwa od strony Śląska. 
Zamek oraz jego okolice mocno ucierpiały 
podczas kilkukrotnych najazdów, jednak prze-
szedł trwającą wiele lat rekonstrukcję i obecnie 
prezentuje stan z lat swojej największej świet-

ności. W Bobolicach powstał hotel oraz restau-
racja, a  miejscowość stała się jednym 
z najpopularniejszych adresów na turystycznej 
mapie Polski. Zarządcy w związku z pandemią 
koronawirusa zapraszają do indywidualnego 
zwiedzania Zamku Bobolice od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach 10:00 – 18:00. Więcej 
informacji na stronie www.zamekbobolice.pl

Zamek Ogrodzieniec 
Zamek Ogrodzieniec w  Podzamczu to jeden 

z najpopularniejszych zamków w Polsce, który – 
jak wcześniej wymienione obiekty zostały 
wzniesione za czasów króla Kazimierza Wiel-
kiego. Znajduje się on na najwyższym wznie-
sieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (515,5 
m n.p.m.). Stanowi jedną z najbardziej znanych 
atrakcji tego typu w  województwie śląskim. 
Obiekt jest przykładem kunsztu dawnych bu-
downiczych, którzy przez stulecia uczynili 
z  Ogrodzieńca imponującą magnacką rezy-
dencję. Burzliwa historia naszego państwa wy-
warła piętno również na tym obiekcie. 
Dwukrotnie zdobyty i spalony przez Szwedów 
w  trakcie potopu w  XVII w., nie odzyskał 
dawnej świetności. Dziś obiekt pełni funkcję 
tzw. trwałej ruiny. Nie oznacza to, że nie za-
chodzą tu żadne zmiany. Dzięki dokonanej 
w  ostatnim czasie modernizacji zamek zyskał 
nową, jednokierunkową  trasę zwiedzania, na 

której znajdziemy m.in. odbudowane drew-
niane krużganki oraz dotrzemy do miejsc 
wcześniej niedostępnych dla odwiedzających. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
www.zamek-ogrodzieniec.pl

Szlak Orlich Gniazd  
dla aktywnych

Jeżeli lubicie aktywnie spędzać czas, Szlak 
Orlich Gniazd  będzie spełnieniem waszych 
oczekiwań. To jeden z najstarszych i najpięk-
niejszych polskich szlaków turystycznych. 
Wariant pieszy ma ok. 163km, z kolei wariant 
rowerowy ok. 190km. Szlak rozpoczyna się 
w Częstochowie i prowadzi w kierunku Olsz-
tyna. Następnym punktem na mapie jest miej-
scowość Złoty Potok, gdzie znajduje się Pałac 
Raczyńskich, Dworek Krasińskich, Staw Ame-
rykan, znana w  okolicy Pstrągarnia, Dolina 
Wiercicy czy Diabelskie Mosty. Dalsza trasa 
szlaku rozciąga się na południe Jury Krakow-

sko-Częstochowskiej. W tych okolicach znaj-
dują się mniej znane obiekty z Orlich Gniazd, 
czyli pozostałości zamku Ostrężnik oraz ruiny 
strażnicy w Przewodziszowicach. Dalej podą-
żając trasą dotrzeć można do zamku w Bobo-
licach i bliźniaczej warowni w Mirowie. Wciąż 
kierując się na południe dotrzemy do Pod-
lesic, znanej miejscowości jurajskiej, która jest 
świetną bazą noclegową i gastronomiczną dla 
turystów. Wybrać się tu możemy na wido-
kową Górę Zborów lub do Jaskini Głębokiej. 
Dalej szlak przebiega obok ruin zamku 
w  Morsku, następnie do Kromołowa, aż 
w  końcu do znanego Zamku Ogrodzieniec 
w Podzamczu. Dalsza część trasy poprowadzi 
nas przez wieś Ryczów, aż do miejscowości 
Smoleń, która jest ostatnim punktem na ślą-
skim odcinku Szlaku Orlich Gniazd. Tam rów-
nież zobaczymy charakterystyczne ruiny 
zamku. Szlak – zarówno część śląską, jak i ma-
łopolską – możemy pokonać bez zaglądania 
do mapy, dzięki dobremu oznakowaniu. Prze-
mierzając trasę spotkamy znaki z  kilome-

trażem do najbliższych miejscowości oraz 
tabliczki z  odległością i  kierunkiem jazdy do 
pobliskich atrakcji turystycznych. 

Jak dojechać? 
Odległość między punktem początkowym, 

a punktem końcowym szlaku jest bardzo duża, 
więc najlepszą opcją dojazdu będzie na przykład 
pociąg. Jeżeli chcemy przemierzyć tylko wy-
brany odcinek trasy, możemy zacząć nasza po-
dróż na przykład w Żarkach Letnisko, Zawierciu 
czy Myszkowie (stamtąd również można doje-
chać pociągiem). 

Szlak Architektury  
Drewnianej

Na terenie województwa śląskiego wyzna-
czony został Szlak Architektury Drewnianej, 
który skupia 94 zabytkowe obiekty i zespoły 
architektoniczne. Liczy on ok. 1060 km i zna-
lazły się na nim przede wszystkim liczne 
obiekty sakralne takie jak drewniane ko-

Olsztyn

Województwo śląskie

Gdzie na wycieczkę?

zdj. pixabay
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ścioły, ale także karczmy, chałupy, leśni-
czówki, młyny itp. Wymienić tu można m.in. 
Ostoję Pokoju i Dom Matki Ewy w Bytomiu-
-Miechowicach, drewniany kościół pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie, drew-
niany kościół pw. św. Wawrzyńca w  Cyn-
kowie, kościół pod wezwaniem św. 
Wawrzyńca w Cynkowie,  drewniany kościół 
pw. św. Andrzeja Apostoła w  Gilowicach, 
drewniany kościół pw. św. Jerzego w  Gliwi-
cach-Ostropie, drewniany kościół pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Gliwicach, drewniany kościół pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, drewniany kościół pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela w Grzawie, drewniany kościół pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Gwoździanach czy chatę Kawuloka (Kurna 
Chata). Trasa prowadzi też do skansenów. 
W  skład Szlaku Architektury Drewnianej 
wchodzi pięć pętli, umożliwiających zwie-
dzanie obiektów w  poszczególnych, mniej-
szych regionach.

Szlak Zabytków Techniki 
Szlak Zabytków Techniki województwa ślą-

skiego to najbardziej interesująca trasa tury-
styki industrialnej w  Polsce. Jako tematyczny 
szlak turystyczno-kulturowy, łączy najważ-
niejsze i najciekawsze pod względem walorów 
turystycznych, historycznych i  architektonicz-
nych obiekty związane z dziedzictwem przemy-
słowym. Obecnie w  skład szlaku wchodzą 40 
obiekty związane z tradycją górniczą, hutniczą, 
energetyką, kolejnictwem, łącznością, włókien-
nictwem, produkcją wody oraz przemysłem 
spożywczym. To istniejące muzea, zamieszkałe 
kolonie robotnicze, działające zakłady pracy. 
Właścicielami poszczególnych obiektów są sa-
morządy lokalne, osoby prywatne, przedsię-
biorstwa prywatne i  państwowe. Szlak 
Zabytków Techniki jest najbardziej interesu-
jącą trasą turystyki industrialnej w Polsce. Jako 
jeden z głównych markowych produktów tury-
stycznych województwa śląskiego charaktery-
zuje region na turystycznej mapie kraju. Jest to 
wielokrotnie nagradzany produkt turystyczny. 
W  2008 r. otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej dla najlepszego pro-
duktu turystycznego w kraju. W styczniu 2010 
r. jako jedyny szlak z  Europy Środkowej 
i Wschodniej dołączył do Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemysłowego (European Route 
of Industrial Heritage – ERIH). W październiku 
2010 r. SZT nagrodzony został Złotym Me-
dalem Targów Poznańskich dla najlepszego 
produktu turystycznego w  Polsce. Obiektami 
na szlaku są między innymi Centralne Muzeum 
Pożarnictwa w  Mysłowicach, Galeria Sztuki 
Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, Górno-
śląskie Koleje Wąskotorowe, Kopalnia Ćwi-
czebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, 
Muzeum Chleba, Szkoły i  Ciekawostek w  Ra-
dzionkowie, Muzeum Browaru Żywiec, Mu-
zeum Produkcji Zapałek w  Częstochowie, 
Sztolnia Czarnego Pstrąga czy Browar Zam-
kowy w Cieszynie. Więcej informacji na stronie 
internetowej https://zabytkitechniki.pl/

Zamek w Pszczynie
Pszczyna to jedno z  najpiękniejszych miast 

w województwie śląskim. Znajduje się tu zamek, 
którego początki mogą sięgać nawet XI wieku. 
Na przestrzeni wieków obiekt ten był wielo-
krotnie przebudowywany, a obecnie wpisuje się 
w styl barokowy. To jeden z najcenniejszych za-
bytków w  naszym kraju, ponieważ zachowane 
zostało oryginalne wyposażenie wnętrz i przed-
mioty z  kolekcji Hochbergów. W  latach powo-
jennych powstało tu muzeum, na które składają 
się interesujące kolekcje – m.in. militariów, 
a  także miniatur. Wiadomo, że pierwotnym 
przeznaczeniem zamku była funkcja obronna, 
jednak na przestrzeni wieków przekształcono 
go w  rezydencję. Tuż obok pałacu znajduje się 
park, który obecny kształt uzyskał w  połowie 
XIX wieku. Ma on angielski, krajobrazowy cha-
rakter, a  jego główny obszar zajmuje około 48 
ha. Sąsiadują z nim ponadto dwa inne parki, co 
daje łącznie obszar wielkości 156 ha. Na terenie 
obiektu znajdują się również Stajnie Książęce, 
które nawiązują do architektury romańskiej 
i gotyckiej. Przed planowaną wizytą w Muzeum 
Zamkowym w Pszczynie zarządca prosi o zapo-
znanie się z  informacjami dotyczącymi godzin 
otwarcia, cen biletów wstępu, zasad zwiedzania 
oraz dojazdu do muzeum. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.zamek-pszczyna.pl 

Skansen „Zagroda Wsi  
Pszczyńskiej” 

Będąc w  Pszczynie, nie można nie zobaczyć 
pięknej scenerii, jaką tworzy skansen położony 
we wschodniej części zabytkowego parku psz-
czyńskiego. Wpisuje się on w Szlak Architektury 
Drewnianej Urzędu Marszałkowskiego. Na 
blisko dwóch hektarach zgromadzonych jest kil-
kanaście obiektów, z czego najstarszym jest za-
bytkowy spichlerz dworski z  Czechowic 
datowany na 1784 rok. Warto wymienić rów-
nież jedną z  najpopularniejszych atrakcji, czyli 
stodołę ośmioboczną z  Kryr z  XVIII wieku, ale 
także chałupę z  Grzawy z  1831 roku, kuźnię 

z  Goczałkowic z  XIX wieku oraz młyn wodny 
z  Bojszów. Skansen zalicza się do unikalnych 
atrakcji turystycznych województwa śląskiego. 
Oprócz zabytkowych chat, w ich wnętrzach zo-
baczyć można wiele autentycznych przed-
miotów użytku codziennego, mebli, sprzętów 
rolniczych i  rzemieślniczych oraz eksponatów 
sztuki ludowej. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej www.skansen.pszczyna.pl

Pałac Kawalera w Świerklańcu 
Pałac Kawalera znajduje się w Świerklańcu – 

niewielkiej miejscowości w powiecie tarnogór-
skim w  dolinie rzeki Brynicy. Historia obiektu 
wiąże się z rodem Donnersmarcków. W latach 
70. XIX wieku na życzenie hrabiego Guido von 
Donnersmarck wybudowano dla jego żony re-
zydencję zwaną „Małym Wersalem”. Projekt 
pałacu wykonał Hector Lefuel, który pełnił 
funkcję nadwornego architekta Napoleona III. 
Następnie w latach 1903-1906 powstał Pałac 
Kawalera, który został zbudowany nieopodal 
„Małego Wersalu” z  myślą o  gościach, odwie-
dzających rodzinę Donnersmarcków. Z całego 
zespołu rezydencji tego rodu, przetrwał do 
dnia dzisiejszego jedynie „Dom Kawalera”. Zo-
stał on odrestaurowany i  obecnie mieści się 
w nim trzygwiazdkowy hotel oraz restauracja. 
Jest on częścią Zespołu Pałacowego-Parko-
wego Gminnego Ośrodka Rekreacji w  Świer-
klańcu. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.palackawalera.eu 

Park Śląski w Chorzowie
Park Śląski to unikatowa „oaza zieleni” zloka-

lizowana w  Chorzowie, pośrodku kilkumilio-
nowej aglomeracji górnośląskiej w najbardziej 
uprzemysłowionym regionie kraju. Od ponad 
60 lat służy spacerowiczom, turystom, uczest-
nikom imprez masowych a także zwolennikom 
wzmacniania zdrowia i sportowej kondycji na 
łonie przyrody poprzez marsz, bieg lub jazdę 
na rowerze bądź rolkach. Znajdujący się na po-
graniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Ka-
towic Park Śląski zajmuje aż 620 hektarów, 

z czego 250 ha to tereny leśne a 100 ha pielę-
gnowane stale powierzchnie parkowe. Stawy, 
sadzawki, strumyki, rozliczne gatunki drzew 
i krzewów oraz rozległe łąki stanowią w cho-
rzowskim parku przyjazną ostoję dla dzikiej 
fauny , która żyje tu w nietypowym sąsiedztwie 
z  mieszkańcami Śląskiego Ogrodu Zoologicz-
nego. Teren Parku Śląskiego to także nieco-
dzienne nagromadzenie oraz urozmaicenie 
turystycznych i rozrywkowych atrakcji. Wizyta 
w Planetarium Śląskim w połączeniu z odwie-
dzinami legendarnego, a  ostatnio modernizo-
wanego Stadionu Śląskiego, można przeżyć 
jako niecodzienną podróż pomiędzy niebem 
a ziemia. Z kolei Śląskie Wesołe Miasteczko to 

wspaniała zabawa z  pogranicza rozrywki 
oraz nauki. W  Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w  Chorzowie” a  także w  po-
bliżu Hali Wystaw „Kapelusz” poznamy cie-
kawe szczegóły oraz liczne restauracje 
i kawiarnie. Częstym wizytom w Parku Ślą-
skim sprzyja dobrze rozwinięta, okoliczna 
baza hotelowa oraz świetne skomuniko-
wanie z  pobliską autostradą A4, Drogową 
Trasą Średnicową oraz centrum Katowic 
i Chorzowa. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej: www.parkslaski.pl

Cynków

Pszczyna

Bobolice

Ogrodzieniec

Śląskie. Pozytywna Energia. 
Portal Turystyczny 
Województwa Śląskiego

Zachęcamy do sprawdzania i ko-
rzystania z Portalu Turystycznego 
Województwa Śląskiego, który 
jako „Śląski System Informacji Tu-
rystycznej” gromadzi informacje 
turystyczne dotyczące woje-
wództwa Śląskiego. Znajdziemy 
tam m.in. kalendarz wydarzeń, 
najnowsze aktualności tury-
styczne, bazę noclegową oraz ga-
stronomiczną. W łatwy i prosty 
sposób wyszukamy interesujące 
nas atrakcje, miejsca i zabytki. Od-
kryjemy tematyczne szlaki tury-
styczne, przyrodę i dziedzictwo 
kulturowe województwa ślą-
skiego. Sprawdzimy w  jaki sposób 
możemy aktywnie spędzić czas. 
Adres Portalu Turystycznego Wo-
jewództwa Śląskiego: 

https://slaskie.travel/

zdj. pixabay

zdj. pixabay

zdj. pixabay

zdj. slaskie.travel
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MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ 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

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z 
PRL-u kompletny 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 
zapomniany , zastały w garażu nr 
tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI

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

 Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 
24h na ul. Garibaldiego. Często-
chowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermino-
wy, ul. Dąbrowskiego 41,   
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Ul. Ko-
ściuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

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

 Q Dom w szeregowej zabudowie : 

Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykończe-
nia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

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

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 w 
centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

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

 Q Pensjonat w cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 M – 2 kondygnacje, z przy-
budówką. 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 negocjacji,  tel. 508 719 
237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Często-
chowa (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. Jaskrów, 42-244 mstów, ul. 
Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 
950 092

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

 Q Działka budowlana na ul. Lima-
nowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

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

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

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

SPRZEDAM
 QAntena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 QAntyki – francuski komplet z 
1896 r.: Biblioteczka + komoda z 
marmurowym blatem. Sygno-
wany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 QBiałe kamienie - ozdobne, do 
ogrodu, worek 20 kg/16 zł - Czę-
stochowa, tel. 508 747 290

 QCegła (czerwona, pełna) z roz-
biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. 
Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. 
Czujnik stopu. 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. dobrym 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, bia-
ła. Tel. 721 390 993

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

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

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

 Q Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji. 
Tel. 603 521 686

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop - Czę-
stochowa 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,  
el. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny.Szerokość 90 
cm, po rozłożeniu 200 cm. Pojem-
nik 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. – Używa-
ną w b. Dobrym stanie.  
Tel. 501 109 822

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

 Q  Węgiel ekogroszek luzem i wor-
kowany 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

DAM PRACĘ

 Q Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT lub Ope-
rator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyobla-
cza tel. 601 505 520

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

 Q Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - 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 na-
wigacji gps. Częstochowa, 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 pomiesz-
czeń mieszkalnych i lokali – Czę-
stochowa i okolice  
tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjo-
nalnie, czysto, dokładnie, każdych 
pomieszczeń wewnątrz - Często-
chowa i okolice do  
30 km - tel. 663 545 775

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

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

 Q Polerowanie reflektorów, bla-
charstwo, lakiernictwo, tłumiki. 
Automat trojanowski. Częstocho-
wa, ul. Wazów 62a. 
Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

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

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią 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

 Q Zatrudnię wykwalifikowaną 
kucharkę z wieloletnim do-
świadczeniem i z umiejętno-
ścią gotowania różnorodnych 
diet. Mile widziane referencje. 
Kontakt w godz. 10.00-16.00.  
Tel. 783 783 387 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
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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

SEAT LEON 
1.2 E, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwisowany 
F-VAT 
 

37.900 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	 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	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 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

23.900 złQ	 NISSAN QASHQAI 2.0 D., rok prod. 2010, 
nawigacja, dach panoramiczny

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

MPK

Autobusy pojadą 
inaczej

Uwaga utrudnienia!

Rozbudowują ulicę  
Boya Żeleńskiego

W związku z remontem ulicy Kor-
czaka, od poniedziałku 10 sierpnia 
autobusy linii 19, 25, 33 i 37 w kie-
runku Stradomia pojadą inaczej.

Od poniedziałku autobusy linii:
- 19 w kierunku Walcowni  

i Kucelina,
- 25 w kierunku Brzezin  

i Malowniczej,
- 33 w kierunku Wąsosza  

i Przyjemnej,

- 37 w kierunku Kawodrzy Górnej,
będą zatrzymywały się na przy-

stanku KORCZAKA 02 przy ulicy 
Sobieskiego (zamiast „Korczaka 
03”) naprzeciwko budynku Staro-
stwa Powiatowego, następnie na 
przystanku SKWER SOKOŁÓW, po 
czym przejadą ulicą Słowackiego do 
przystanku SŁOWACKIEGO i dalej 
pojadą swoją właściwą trasą przez 
al. Bohaterów Monte Cassino.

Ze względu na wydłużoną drogę 

przejazdu, od przystanku SŁOWAC-
KIEGO w dalszej części trasy na po-
łudnie miasta, autobusy mogą być 
opóźnione o około 2-3 minuty.

Trwa rozbudowa ulicy Boya 
Żeleńskiego. Inwestycja, której 
realizacja potrwa do połowy 
przyszłego roku, wiąże się 
z utrudnieniami w ruchu.

Rozbudowa ul. Boya Żeleńskiego 
wraz z budową drogi rowerowej po 
zachodniej stronie al. Wolności od 
Jana III Sobieskiego do budynku nr 
48, oprócz podstawowego zakresu 

robót drogowych, obejmie też roz-
budowę wszystkich sieci uzbrojenia 
podziemnego.

W  pierwszej kolejności, firma 
Fortum rozbuduje sieć cieplną, co 
wiąże się z pewnymi utrudnieniami 
w  ruchu na tej ulicy, łącznie z  za-
mknięciem wjazdu od strony al. 
Wolności. Podczas realizacji więk-
szości zakresu rozbudowy, wjazd na 
ulicę Boya Żeleńskiego jest możliwy 

tylko za zgodą kierownika budowy. 
Zakaz ruchu (ograniczony dostęp) 
na środkowym odcinku ulicy, wyni-
kający technologii koniecznych do 
wykonania prac, będzie obowią-
zywał aż do połowy przyszłego 
roku, czyli do końca budowy. Reali-
zacją inwestycji zajmuje się konsor-
cjum firm ALTOR i Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Mińsk Ma-
zowiecki.

Katarzyna Gwara / zdj. pixabay
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Urząd Miasta Częstochowy ogłosił 
przetarg na budowę kompleksu 
sportowego wraz z budową od-
wodnienia w dzielnicy Wrzosowiak. 
Inwestycja powstanie w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – poin-
formowało Biuro Prasowe Lwy 
Avia Częstochowa. 

„Budowa kompleksu sportowego w  dziel-
nicy Wrzosowiak” bo tak nazywa się zadanie, 
które zostało zgłoszone w  ramach budżetu 
obywatelskiego zakłada budowę toru spe-
edrowerowego oraz boiska do gry w  piłkę 
nożną przy ul. Lechonia.

- Bardzo się cieszę, że pomimo pandemii 
Covid-19 udało się ogłosić przetarg i liczę, że 

po wakacjach rozpoczną się prace – powie-
dział Marcin Biś, pomysłodawca inwestycji. In-
westycja obejmuje nie tylko budowę toru 
speedrowerowego oraz boiska do gry w piłkę 
nożną, ale również w ramach inwestycje zasa-
dzone zostaną nowe drzewa oraz wkopane 
zostaną ławki co oznacza, że mieszkańcy po-
bliskich bloków zyskają nowe miejsce do spo-
tkań ze znajomymi. – dodał Biś.

- Mieszkańcy Częstochowy już od dłuższego 
czasu chcieli, aby w miejscu, gdzie powstanie 
kompleks sportowy powstał jakiś obiekt, aby 
dzieci mogli uprawiać sport oraz aktywnie 
spędzać czas. Dzięki budżetowi obywatel-
skiemu to właśnie mieszkańcy zdecydowali, 
że na boisku przy ul. Lechonia powstanie tor 
speedrowerowy wraz z  mniejszym boiskiem, 
gdzie będzie można uprawiać również inne 
dyscypliny sportu – powiedział Tomasz Blu-
kacz, Radny Miasta Częstochowy.

– Dotarła do Nas wspaniała informacja 

z Urzędu Miasta, że znalazł swój epilog Nasz 
pomysł stworzenia toru speedrowerowego 
na kompleksie sportowym w  dzielnicy 
Wrzosowiak. Pięknie się kłaniam miesz-
kańcom Częstochowy, a  w  szczególności 
mieszkańcom dzielnicy Wrzosowiak bo 
dzięki Państwu możemy promować kulturę 
fizyczną wśród dzieci i  młodzieży w  dziel-
nicy Wrzosowiak. –  stwierdził Janusz 
Danek, prezes Lwów Avia Częstochowa.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę toru spe-
edrowerowego z przylegającym parkiem ma-
szyn, całość ogrodzona zostanie siatką na 
konstrukcji z  profili stalowych zamkniętych 
o  wysokości 120cm. Inwestycja obejmuje 
również budowę mniejszego od istniejącego 
boiska do piłki nożnej o  nawierzchni trawia-
stej. Boisko zostanie ogrodzone siatką o wyso-
kości 400cm, dla spełnienia równocześnie 
funkcji piłkochwytu. W ramach inwestycji po-
wstanie również chodnik prowadzący do 
obiektów wybrukowany o  szerokości 300cm 
dla spełnienia wymagań ścieżki pieszo-rowe-
rowej. Natomiast pomiędzy boiskiem a torem 
placyk zostanie wybrukowany z ławkami, ko-
szami na śmieci oraz tablicą informacyjną.

W  ramach inwestycji posadzone zostaną 
nowe drzewa typu sosna czarna, świerk kłu-
jący odm. Srebrzysta, czy  lipa drobnolistna. 
Dzięki temu inwestycja nie będzie pełniła roli 
typowo sportowej, ale również teren inwe-
stycji będzie spełniał rolę terenu rekreacyj-
nego. Oferty w  przetargu można składać do 
24 sierpnia, do godz. 9.30, natomiast przewi-
dywalny termin zakończenia prac to 30 listo-
pada 2020 roku.
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PGE Ekstraliga

Włókniarz 
vs Falubaz

Raków Częstochowa

Kup karnet  
na rundę jesienną
Jesienna runda PKO Ekstraklasy 
zbliża się wielkimi krokami. Mo-
żecie już teraz zakupić karnet 
i tym samym wesprzeć klub, który 
gwarantuje solidną porcję emocji.

Ceny karnetów wynoszą kolejno 
159 zł karnet normalny, 119 zł 
karnet ulgowy, 10 zł karnet dzie-
cięcy. Możne je zakupić online oraz 
w  sklepie Rakowa w  Galerii Juraj-
skiej. Zakup karnetów przez Internet 
jest prosty i intuicyjny. Wystarczy, że 
wejdziemy na stronę internetową 
systemu, który znajduje się pod ad-
resem https://bilety.rakow.com/. Na-
bywając karnet w  ten sposób 
zaoszczędzimy czas. Jeśli jednak wo-
limy zakupić karnet osobiście, mo-
żemy to zrobić w sklepie klubowym 
w Galerii Jurajskiej, który jest czynny 
od poniedziałku do soboty w  godzi-
nach 10:00 - 22:00. - Chcemy, by 
mecze Rakowa w  najwyższej klasie 
rozgrywkowej były prawdziwym pił-
karskim świętem, dlatego zakup wej-
ściówek jest dla wszystkich chętnych 
kibiców, zarówno z Częstochowy, jak 
i  Bełchatowa. Karnet ulgowy sprze-
dajemy na dotychczasowych zasa-
dach: uczniom szkół podstawowych, 
szkół średnich i zawodowych na pod-
stawie legitymacji szkolnej, stu-
dentom do 26 roku życia na 
podstawie legitymacji studenckiej, 
seniorom, którzy ukończyli 70 rok 
życia. dzieci do lat 7 będą mogły 

uczestniczyć w  wydarzeniu kupując 
bilet za 1 złotych lub karnet na całą 
rundę w  cenie 10 złotych. Karnety 
sprzedajemy tak, jak dotychczas: 
jeśli posiadasz kartę kibica - w formie 
doładowania, jeśli nie posiadasz 
karty kibica – otrzymasz ją w  cenie 
karnetu – informuje klub. Ze względu 
na pandemię koronawirusa COVID-
19, wyboru miejsc będzie można do-
konywać dopiero po zniesieniu 
obostrzeń. - Do tego czasu karneto-
wicze, podobnie jak osoby kupujące 
pojedyncze wejsciówki, będą musieli 
dokonywać wyboru miejsca każdora-
zowo przed poszczególnymi meczami 
– podkreśla Raków Częstochowa.

Co zyskujesz dzięki karnetowi?

Klub dla tych kibiców, którzy za-
kupią karnet, klub przewidział spe-
cjalne przywileje. Możecie liczyć 
między innymi na tańsze bilety, dar-
mowy wstęp na domowe mecze roz-
grywane w ramach Totolotek Pucharu 
Polski w rundzie jesiennej, pierwszeń-
stwo w  wyborze miejsca na L83 
w rundzie wiosennej, pierwszeństwo 
w korzystaniu z przywilejów, udogod-
nień i promocji (np. zakupu kart par-
kingowych, zniżki w  sklepie) czy 
wybór miejsca przypisanego do kar-
netu na GIEKSA Arenie po zniesieniu 
obostrzeń. Regulamin sprzedaży bi-
letów i  karnetów dostępny jest na 
stronie internetowej klubu. 

- Herb klubu sportowego to naj-
większa świętość! Jednak idąc 
z  duchem czasu i  rozwoju jako 
w  pełni profesjonalny klub, nie 
możemy stać w miejscu. Czas roz-
woju sportowego musi iść w parze 
z  rozwojem marketingowym, 
a w dobie wszechobecnego inter-
netu identyfikacja wizualna jest 
rzeczą kluczową i budującą naszą 
pozycję zarówno wśród kibiców 
jak i potencjalnych partnerów biz-

nesowych. Nowy emblemat wpi-
sany w  koło z  „9” w  centralnym 
jego punkcie, nawiązuje do tra-
dycji  i historii Norwida, która nie-
rozerwalnie kojarzy się ze szkołą 
oraz kształceniem od lat całych 
pokoleń siatkarzy, którzy niejed-
nokrotnie stawali się ważnymi 
ogniwami reprezentacji Polski - 
powiedział koordynator biura 
prasowego i  mediów społeczno-
ściowych Exact Systems Norwid 
Częstochowa - Marek Osu-
chowski. Proces rebrandingu roz-
począł się 3 sierpnia 2020r. 
i obejmie wszystkie elementy gra-
ficzne. W  pierwszej kolejności 
nowy herb pojawi się na koszul-
kach meczowych, materiałach po-
ligraficznych, kanałach mediów 
społecznościowych oraz stronie 
www. Nowy emblemat będzie je-
dynym oficjalnym i  pozostającym 
w  użyciu. Poprzednio używany 
herb stanie się natomiast ele-
mentem bogatej historii i  tradycji 
jak zapewnia klub.

W najbliższy piątek 7 sierpnia  
o godzinie 20:30 na Arena zielo-
na-energia.com rozegrany 
zostanie pojedynku pomiędzy El-
trox Włókniarzem Częstochowa a 
RM Solar Falubazem Zielona Góra. 

Drużyna z Zielonej Góry zajmuje 
obecnie drugie miejsce w tabeli. Do 
Częstochowy zespół ten przyjedzie 
walczyć o zwycięstwo i rewanż za 
przegraną z Włókniarzem na wła-
snym stadionie. Żużlowcy Biało-Zie-
lonych mają jeden cel na najbliższe 
spotkanie – zwyciężyć i dopisać do 
tabeli PGE Ekstraligi trzy punkty 
meczowe!

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

RM Solar Falubaz Zielona Góra  
1. Antonio Lindbaeck 
2. Martin Vaculik 
3. Michael Jepsen Jensen 
4. Piotr Protasiewicz 
5. Patryk Dudek 
6. Norbert Krakowiak 
7. Mateusz Tonder

Kolarstwo

Tour de 
Pologne 2020
77. Tour de Pologne UCI World To-
ur rozpoczął się na Stadionie Ślą-
skim. Zawody składają się z pięciu 
etapów. Dwa pierwsze już za ko-
larzami.

Pierwszym etapem był dynamiczny i wy-
magający odcinek o długości 196 kilome-
trów Stadion Śląski – Katowice. Drugim 
etapem trasa licząca 151,5 kilometrów 
Opole-Zabrze. Trzeci etap rozpocznie się 7 
sierpnia w Wadowicach, mieście urodzin 
świętego Jana Pawła II. W ten sposób 77. 
Tour de Pologne nawiązuje do setnej rocz-
nicy urodzin Papieża Polaka. Czwarty, kró-
lewski etap Tour de Pologne, to prawdziwe 
wyzwanie nawet dla najlepszych górali. 
Trasa etapu liczy 153 kilometry. Na starcie 
zawodnicy staną 8 sierpnia. Finałowy etap 
77. Tour de Pologne rozpocznie się w Zako-
panem, stolicy polskich Tatr 9 sierpnia. 
Więcej informacji na stronie:

 www.tourdepologne.pl

Ogłoszono przetarg

Kompleks 
sportowy  
w dzielnicy 
Wrzosowiak

Norwid Częstochowa

Klub z 
nowym 
herbem
Z początkiem sierpnia 
klub sportowy Exact Sys-
tems Norwid Częstocho-
wa zmienił herb na nowy. 
Emblemat zaprojektowa-
ny został przez Marka 
Osuchowskiego, który 
pełni od października 
2019 roku funkcję koor-
dynatora biura prasowe-
go oraz mediów społecz-
nościowych w klubie. 
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