
Zamiast trzymać pieniądze w banku, coraz chętniej je inwestu-
jemy. Naszym celem najczęściej są nieruchomości. Niektórzy 
politycy twierdzą, że jeszcze w tej kandencji PiS wprowadzi po-
datek katastralny, który byłby naliczany od drugiego i kolejnego 
mieszkania. Jak na razie Ministerstwo Finansów dementuje  
te informacje.
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SKORZYSTAJ Z PORADY NASZYCH SPECJALISTÓW
Wyślij swoje pytanie na adres: 
poradyprawne@zycieczestochowy.pl

POTRZEBUJESZ 
POMOCY PRAWNEJ?

Dziś bez zezwolenia na budowę 
i  kierownika budowy, a  jedynie 
po zgłoszeniu, można stawiać 
domki mające do 35 metrów kw. 
powierzchni. Wkrótce ma się to 
jednak zmienić. Rządzący chcą 
bowiem, żeby budowa domu jed-
norodzinnego o  powierzchni za-
budowy do 70 m2 była możliwa 
wyłącznie na podstawie zgło-
szenia. Przy budowie domów do 
tego metrażu nie będzie trzeba 
powoływać kierownika budowy 
ani też prowadzić dziennika bu-
dowy. Jak twierdzą rządzący, 
budowa domów bez pozwoleń 
to sposób na ograniczenie nad-
miarowych formalności, a  także 
oszczędność dla inwestora – co 
najmniej kilka tysięcy złotych.

 Kilka dni temu liberalizacja prze-
pisów dotycząca budowy domów 
do 70 m2 była głównym tematem 
konsultacji zorganizowanych 

przez Ministerstwo Rozwoju 
Pracy i  Technologii. W  rozmo-
wach brali udział minister Anna 
Kornecka, Departament Archi-
tektury, Budownictwa i Geodezji, 
a  także przedstawiciele branży 
budowlanej, architektonicznej 
i  deweloperskiej. Poruszane były 
między innymi kwestie projektów 
budowlanych i  ustanowienia kie-
rownika budowy. - Rozwialiśmy 
wątpliwości w  tej sprawie. Te 
domy będą miały projekty bu-
dowlane i  będą one zaprojekto-
wane przez uprawnione do tego 
osoby. Jak najbardziej będą to 
obiekty, które spełniają warunki 
techniczne, jeśli chodzi m.in. o od-
ległości od granic działki. Pomysł, 
żeby te warunki były uproszczone 
i  skrócone w  czasie, w  stosunku 
do tak małych inwestycji budow-
lanych spotkał się głównie z pozy-
tywnym przyjęciem – zaznaczyła 

minister Kornecka.
Jak wynika z zapewnień resortu, 

w przypadku prostych budynków 
jednorodzinnych wydawanie 
warunków zabudowy miałoby 
zająć do 30 dni. Jak zaznaczyła 
minister, wprowadzenie uprosz-
czonych procedur nie będzie 
oznaczać zielonego światła dla sa-
mowoli budowlanej czy stawiania 
nieograniczonej liczby domów na 
małej działce. Projekt przewiduje 
bowiem pewne ograniczenia - na 
każde 1000 mkw. działki może 
przypadać tylko jeden budynek. 
Rozwiązanie to ma zapobiegać 
wykorzystywaniu tego przepisu 
do budowy osiedli, bo ma on 
służyć wyłącznie indywidualnym 
inwestorom. Ostateczny kształt 
nowych przepisów nie jest jednak 
na razie znany.

 ■ Katarzyna Gwara

Budowa domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m² będzie możli-
wa na podstawie zgłoszenia – to jedno z założeń Nowego Ładu. Rządzący twier-

dzą, że dzięki temu proces budowlany skróci się nawet o kilka tygodni.

Pogotowie

Kupiono ambulanse  
i karetkę transportową

Senat przyjął ustawę

Bon turystyczny 
dla emerytów
Senat chce, aby bon turystyczny został rozszerzony o eme-
rytów i rencistów. Każdy z nich miałby dostać po 500 zł do 
wykorzystania na wypoczynek.

Przypomnijmy, bon tury-
styczny to niezależne od do-
chodów dodatkowe 500 zł na 
każde dziecko do 18. roku życia. 
Można nim płacić za usługi ho-
telarskie i imprezy turystyczne 
na terenie Polski. Mogą one też 
służyć do opłacania jednodnio-
wych wycieczek wraz z wszel-
kimi atrakcjami, przewidzianymi 
przez organizatorów w ramach 
danej oferty. Płatności można 
dokonywać w podmiotach, które 
zarejestrowały się na liście Pol-

skiej Organizacji Turystycznej.
Już w ubiegłym roku senat 

chciał, aby bon turystyczny trafił 
również do emerytów i renci-
stów. Wprowadzone przez sena-
torów poprawki zostały jednak 
odrzucone przez Sejm. Temat 
powrócił w tym roku. W senacie 
przygotowano ustawę zakłada-
jącą, że bon turystyczny obejmie 
zarówno najmłodszych, jak i naj-
starszych Polaków. O tym, czy 
bon zostanie rozszerzony zdecy-
duje jednak Sejm.

 ■ Katarzyna Gwara

 Q czytaj dalej na str. 3

 Q s. 3

Nowy Ład

Budowa domów 
do 70 m² 
bez pozwolenia

Stanowisko MF

Zostanie wprowadzony 
podatek katastralny?

Rządowy pomysł

Mieszkania  
bez wkładu własnego  Q s. 10

Na ulicy Glogera

Zostawią nawierzchnię 
klinkierową  Q s. 15
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

MATERIAŁ INFORMACYJNY

W wieku 88 lat zmarł Andrzej Kalinin, pisarz i publicysta 
związany z Częstochową, członek Pen Clubu.

Andrzej Kalinin urodził się 25 listopada 1933 r. w Jędrzejowie, od 
wielu lat mieszkał w Kusiętach. Był autorem wielu książek – w tym 
powieści „...i Bóg o nas zapomniał”, za która otrzymał prestiżową 
Nagrodę Literacką Czesława Miłosza. Książka została zaliczona do 
kanonu lektur szkolnych. Napisał również „Las wokół”, „Ze sztam-
bucha starego komucha”, „Za progiem dnia”, „W cieniu złych drzew”, 
„A życie jak rzeka”. Publikował m.in. w paryskiej „Kulturze” oraz 
nowojorskim „Nowym Dzienniku”. Przez wiele lat organizował i 
prowadził w częstochowskim ratuszu spotkania z wybitnymi posta-
ciami ze świata kultury i nauki. Pisał felietony literackie, współpra-
cował z lokalną prasą.

Andrzej Kalinin zmarł 7 czerwca, w wieku 88 lat. Zostanie pocho-
wany na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie. Ceremonia 
pogrzebowa rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 14.00 w 
cmentarnej kaplicy przy ul. Radomskiej 117.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadził 
nową możliwość regulowania płatności za usługi 
dla klientów indywidualnych na administrowanych 
przez siebie, ogólnodostępnych obiektach.

Karta Wspólnej Płatności MOSiR to forma karty przed-
płaconej, która w zależności od kwoty doładowania 
umożliwiać będzie dokonywanie płatności za bilety 
wstępu na wybrane obiekty MOSiR z uwzględnieniem 
rabatów zgodnych z cennikami usług.

Karty można nabywać na Pływalni Krytej przy al. Nie-
podległości 20/22 oraz na Pływalni Krytej „Sienkiewicz 
Częstochowa” przy al.. NMP 56.

Docelowo będą jeszcze dostępne na następujących 
obiektach: Park Wodny Częstochowa (ul. Dekabrystów 
47),  Pływalnia Kryta, (al. Niepodległości 20/22), Pły-
walnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” (al. NMP 56), 
Sztuczne Lodowisko (ul. Boya Żeleńskiego 6/8), Pły-
walnia Letnia (ul. Dekabrystów 45). Posiadaczka bądź 
posiadacz jednej karty będzie mógł z niej korzystać na 
wszystkich tych obiektach.

Kwoty doładowania  
i przypisane do nich rabaty:

• doładowanie 100 zł – rabat 5%
• doładowanie 250 zł – rabat 10%
• doładowanie 500 zł – rabat 15%
• jednorazowa opłata za wydanie karty – 6 zł

Okres ważności karty (czas na wykorzystanie środków) 
niezależnie od kwoty doładowania wynosi 12 miesięcy. 
Pozostałe ważne informacje dotyczące funkcjonowania 
Karty Wspólnej Płatności oraz cenniki usług świadczone 
na obiektach MOSiR dostępne są na stronie www.mosir.
pl  w zakładce ,,obiekty”.

Andrzej Kalinin

Nie żyje pisarz związany 
z Częstochową

MOSiR

Jedna karta na 
wszystkie obiekty

W dzielnicy Zawodzie-Dąbie

Od pięciu lat apeluje 
o... stworzenie 
nowego komisariatu
Częstochowska radna Krystyna Stefańska od prze-
szło pięciu lat apeluje o budowę nowego 
komisariatu policji. Miałby on powstać w dzielnicy 
Zawodzie-Dąbie.

Sprawa ma swój początek w roku 2016. Wtedy to Kry-
styna Stefańska w imieniu mieszkańców po raz pierwszy 
wystąpiła z wnioskiem o budowię IV Komisariatu Policji. 
Miałby on powstać przy ulicy Mirowskiej i DK1. Teren 
inwestycyjny został oceniony pozytywnie przez Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Niestety 
wygląda na to, że sprawa utknęła w martwym punkcie. 
- W każdym piśmie z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach jestem informowana, że są opracywowane 
niezbędne pozwolenia i decyzje związane z tą inwe-
stycją. Niestety na tym cała działalność Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Katowicach się kończy – twierdzi 
częstochowska radna. Z ostatniego pisma, które Kry-
styna Stefańska otrzymała w roku ubiegłym, wynika, że 
wszystkie kryteria związane z budową nowego komi-
sariatu zostały przez częstochowski magistrat zacho-
wane i zrealizowane. Komenda Wojewódzka Policji w 
Katowicach miała natomiast wystąpić o opracowanie 
Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i 
o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego na tym terenie. A, że dalej nic się nie zmieniło w 
tej kwestii, radna Krystyna Stefańska powstanowiła po 
raz kolejny wysłać odpowiednie pismo do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowicach. - Ile lat musi 
jeszcze minąć, by ta inwestycja została zarealizowana? 
- pyta w nim.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Pogotowie

Kupiono ambulanse  
i karetkę transportową

Blisko 1,3 mln zł wydała Stacja 
Pogotowia Ratunkowego w 
Częstochowie na dwa specjali-
styczne ambulanse oraz jedną 
karetkę transportową. Te 
pierwsze na wyposażeniu mają 
najnowocześniejszy sprzęt  
– między innymi elektryczno-
-hydrauliczne nosze. Nowe 
ambulanse są w kolorze 
żółtym, bo według obecnych 
regulacji nowe karetki specjali-
styczne włączane w system 
ratownictwa mają mieć taką 
właśnie kolorystykę.

- Sytuacja pandemii wymagała od 
służb ratowniczych dużego zaan-
gażowania i poświęcenia – mówi 
prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Miasto starało się 
pomóc, jak mogło – między innymi 
odkażając karetki, czy wspierając 
w zakupach sprzętu. Pandemia 
pokazała jednak, jak kluczowe jest 
ratownictwo medyczne, zarówno 
profesjonalizm zespołów ratow-
niczych, jak i odpowiednio przy-
gotowane karetki, zapewniające 
pacjentom bezpieczeństwo do mo-
mentu przekazania ich na oddział. 
Dobrze, że ten czas próby powoli 
się kończy, a dzięki nowym, kom-
pleksowo wyposażonym ambu-

lansom, wszyscy będziemy mogli 
czuć się bezpieczniej – podkreśla 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Dwa ambulanse sanitarne 
(marki mercedes benz sprinter) 
zakupiono przy dofinansowaniu 
1 mln zł z funduszu covidowego 
Ministerstwa Zdrowia. Pozostała 
kwota i zakup karetki transpor-
towej  to wkład własny pogotowia. 
- Dzięki funduszom przekazanym 
przez magistrat, a było to blisko 
1,9 ml zł, mogliśmy sobie pozwolić 
na stworzenie szerokiego planu 
inwestycyjnego. Jeszcze w tym 
roku chcielibyśmy zakupić trzy 
podobne ambulanse – przyznaje 
Marian Nowak, dyrektor często-
chowskiego pogotowia.

Łączny koszt obu nowoczesnych 
ambulansów wyposażonych m.in. 
w nosze karetkowe elektryczno-
-hydrauliczne oraz defibrylatory 

to 1 mln 150 tys. zł. Nosze ambu-
lansowe Pro XT Stryker (ich koszt 
brutto to ok. 166 tys. zł) są wypo-
sażone w zasilany akumulatorem 
system hydrauliczny, który je 
podnosi i opuszcza po dotknięciu 
przycisku. Są przystosowane do 
transportu chorych nawet z po-
ważną nadwagą. - Mają udźwig 
powyżej 300 kg. Gdybyśmy nie 
dysponowali takim sprzętem, do 
pacjenta z dużą nadwagą musieli-
byśmy wzywać karetkę z zewnątrz 
– przyznaje Marian Nowak. Am-
bulans transportowy (fiat ducato) 
wraz z wyposażeniem kosztował 
natomiast blisko 150 tys. zł.

Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Częstochowie ma szansę pozy-
skać jeszcze w tym roku kolejne 
trzy nowe ambulanse z dofinan-
sowaniem z funduszu na walkę z 
covidem, w tym dwa prawdopo-
dobnie już w ciągu najbliższego 
miesiąca.

Częstochowa

Powieść z Dźbowem w tle

Szkolenie online w ZUS

Wszystko o bonie 
turystycznym

Jeśli jesteście fanami litera-
tury z Częstochową w tle, tej 
pozycji nie możecie prze-
gapić! „Dźbowieść. My w 
sPRLowanej codzienności” to 
najnowsza powieść Olgi Ptak. 
Narratorką jest mała dziew-
czynka, która przez wiele lat 
spędzała właśnie w Dźbowie 
każde wakacje i ferie zimowe, 
tworząc własny obraz tam-
tych czasów.

„Dźbowieść” dzieje się w 
Dźbowie, choć mogłaby dziać się 
wszędzie. Dla autorki dzielnica ta 
jest magiczna. To nie tylko osiedle 
Kopalni Rud Żelaza „Barbara”, które 
powstało w latach 50. XX wieku 
w obecnie peryferyjnej dzielnicy 
Częstochowy. To tutaj w dwupię-
trowym bloku mieszkali jej rodzice 
i dziadkowie. A mała dziewczynka 
przez wiele lat spędzała tam każde 
wakacje i ferie zimowe. Opowieści 
jej ojca i własne obserwacje, reje-
strowane z dziecięcą naiwnością 
oraz wnikliwością wynikającą z 
młodzieńczej ciekawości, pozwo-

liły jej stworzyć własny obraz tam-
tych czasów. Obraz mentalny ludzi 
PRL-u, przeniesionych ze wsi do 
miast, pełnych sprzeczności i wy-
kluczających się przekonań, uczest-
niczących w religijnych obrzędach, 
ale wdzięcznych władzy ludowej, 
usiłujących pogodzić w sobie 
światy, których pogodzić się nie da. 
Fałszują wspomnienia, ubarwiają 
szarą rzeczywistość, próbując za-
chować to, co czyni życie znośnym 
– międzyludzką życzliwość, za-
ufanie i wiarę w to, że bycie częścią 
społeczności chroni nas przez nie-
określonym złem, z którym w poje-
dynkę nie dalibyśmy sobie rady.

Mieszkańcy Dźbowa to ludzie, 
którzy wiedzą, jak trudno jest być 
dzieckiem swoich czasów, mając 
za plecami cienie przodków, któ-
rych głosy zagłuszane są przez 
dźwięki pieców hutniczych i fa-
brycznych maszyn. Choć wiedzą o 
sobie wszystko, ich świat pełen jest 
tajemnic, skrywanych sekretów. 
O tym, co ważne, mówią po cichu. 
Wsłuchajmy się w te głosy. Zaj-
rzyjmy za zasłonę, popatrzmy na 
nich z bliska...

Częstochowski Oddział ZUS za-
prasza na webinarium „Polski 
Bon Turystyczny. Informacje dla: 
osoby uprawnionej, przedsię-
biorcy turystycznego i organizacji 
pożytku publicznego”. Odbędzie 
się ono 15 czerwca, we wtorek, o 
godz. 10.00.

Podczas szkolenia będzie można 
dowiedzieć się komu przysługuje 
bon turystyczny, co trzeba zrobić 
żeby go otrzymać, jak będzie wy-
glądało rozliczenie bonu oraz jak 
założyć konto na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS, które jest 
potrzebne do aktywowania bonu. 
Szczegółowe informacje otrzymają 
także osoby i przedsiębiorstwa, 
które zajmują się usługami hotelar-
skimi i imprezami turystycznymi. 
Podczas spotkania uzyskają wiedzę, 
jak dołączyć do grona firm, w któ-
rych płatność może być realizowana 
bonem turystycznym, dlaczego ko-
nieczny jest do tego profil PUE oraz 
co w sytuacji, gdy trzeba zwrócić 

pieniądze z rezerwacji, która była 
opłacona bonem. - To tylko niektóre 
z zagadnień poruszone podczas wy-
stąpienia ekspertów ZUS. Wiedzy 
będzie bardzo dużo, zarówno dla 
rodziców, jak i firm i organizacji po-
żytku publicznego zajmujących się 
turystyką. Ponadto w trakcie szko-
lenia będzie można online zadać 
swoje pytania, na które po zakoń-
czeniu wystąpienia szkoleniowiec 
odpowie słuchaczom - informuje 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Aby wziąć udział w webi-
narium należy wysłać swoje 
zgłoszenie na adres email:  
zus.szkolenia.czewa@zus.pl. 

W zgłoszeniu należy podać e-mail 
(na który zostanie wysłany link do 
spotkania) oraz numer telefonu do 
kontaktu. Zapisy na szkolenie przyj-
mowane będą do 13 czerwca 2021 
r. Szkolenie odbędzie się za pośred-
nictwem platformy Cisco Webex 
Meeting.

Stanowisko MF

Zostanie wprowadzony 
podatek katastralny?

 ■ cd. ze str. 1
Czym jest podatek katastralny? 

To rodzaj podatku od nierucho-
mości, który nalicza się od jej 
wartości. Im wyższa wartość, tym 
wyższy podatek. W efekcie osoby 
mieszkające w małych budynkach, 
płaciłyby mniej niż obecnie, a wła-
ściciele większych obiektów płaci-
łyby więcej. O podatku katastralny 
zrobiło się głośno, kiedy senator 
Jacek Bury z Ruchu Polska 2050 

powiedział, że zostanie on wpro-
wadzony jeszcze w tej kadencji 
parlamentu. Bury jest zdania, że 
miałby on być naliczany od drugiej 
i każdej kolejnej nieruchomości.  
Ministerstwo Finansów nie pro-
wadzi prac, których skutkiem by-
łoby określenie zasad pobierania 
podatku od nieruchomości opar-
tego na wartości nieruchomości – 
podkreślił jednak resort.
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Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” 
po kilkumiesięcznej przerwie może 
ponownie w swoje progi zaprosić 
seniorów. Seanse będą się odbywa-
ły z zapełnieniem połowy dostęp-
nych miejsc.

KINO SENIORA w  Częstochowie ma 
już ponad 10-letnią tradycję. Pomysł 
narodził się ze spostrzeżeń, obserwacji 
i  opinii, że popołudniowe seanse dla 
starszych osób kończą się zbyt późno, że 
nie pozwalają na bezpieczny powrót do 

domu, przed zapadnięciem zmroku i  że 
normalna cena biletu jest, przy skrom-
nych emeryturach, za wysoka. Stąd pro-
pozycja repertuarowa, skierowana do 
wszystkich emerytów. Seanse odbywają 
się zwykle w  godzinach południowych, 
a cena za bilet to 10 zł. Repertuar znaj-
dziemy na stronie www.okf.czest.pl

Po powrocie KINA SENIORA, seanse 
będą się odbywały z  zapełnieniem po-
łowy dostępnych miejsc.

Widzowie są zobowiązani do zakry-
wania ust i nosa.

Przed wejściem do kina widz zobo-
wiązany jest do skorzystania z  płynu 
do dezynfekcji rąk, znajdującego się 
w dozowniku w holu kasowym. Ponadto 
należy zachować dystans 2 metrów od 
innych osób w kolejce do kasy oraz przy 
wejściu i wyjściu z kina.

aktualności

Działające przy Galerii Jurajskiej dwa bo-
iska do siatkówki plażowej znów są 
dostępne dla mieszkańców. Rusza także 
sezon wydarzeń sportowych, w  tym tur-
niejów zawodowców.

Wraz z luzowaniem obostrzeń i dobrą pogodą, 
wróciły także plenerowe atrakcje Galerii Juraj-
skiej. Te ponownie są dostępne dla mieszkańców. 
Znów można wypocząć na Bulwarach Jurajskich, 
a także spędzić czas na placach zabaw dla dzieci. 
Otwarte są także boiska do siatkówki plażowej. 
Te w ostatnich dniach zostały specjalnie przygo-
towane do sezonu. 

 - Boiska są ogólnodostępne. Oznacza, to że 
może korzystać z nich każdy, kto chce rozegrać 
mecz z  przyjaciółmi, spędzić aktywnie czas 
lub znaleźć ciekawą alternatywę dla domowej 
nudy, zwłaszcza latem. Nie trzeba wcześniej 
rezerwować miejsca ani wnosić żadnych opłat. 
Wystarczy przyjść i dobrze się bawić – zachęca 
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marke-
tingu Galerii Jurajskiej.

 Do skorzystania z  atrakcji centrum handlowe 
namawia wszystkich, ale w  szczególności naj-
młodszych. – Na boiskach można rozgrywać 
mecze i  mini turnieje, trenować i  uczyć się 
gry, a  także dobrze bawić. Warto korzystać. 
Zwłaszcza, jeśli ostatnie miesiące spędziliśmy 
w domu, odpuszczając sobie różne aktywności na 

świeżym powietrzu – dodaje.
Okazji do nauki, dobrej zabawy i sportowych 

emocji będzie wiele. Począwszy od maja aż do  
1 października Stowarzyszenie Sportowe Se-
niorzy-Juniorom „Siatkówka 2002” organi-
zować będzie tu bezpłatne treningi dla dzieci. 
Te odbywać będą się w następujące dni: wtorek 
(od godz. 16.00 do godz. 17.30), czwartek (od 
godz. 17.30 do godz. 19.00) oraz piątek (od 
godz. 16 do godz. 17.30).

 Ponadto, fani siatkówki plażowej będą mogli 
także podejrzeć przygotowania profesjonalistów 
do zawodów i turniejów.  Od czerwca aż do wrze-
śnia swoje treningu będzie tutaj organizowała KS 
Częstochowianka. Z kolei od czerwca do sierpnia 
AZS Politechniki Częstochowskiej. Treningi 
zawodników będzie można oglądać we wtorki 
od godz. 17.30 do godz. 19.30, a  także w  piątki 
w tych samych godzinach.

 Nie zabraknie także turniejów. Dwa już są 
za nami – Półfinał Mistrzostw Śląska Młodzi-
czek oraz Półfinał Mistrzostw Śląska Juniorów.  
12 czerwca rozegrany zostanie natomiast Pół-
finał Mistrzostw Śląska Kadetek, z kolei na 16  
i  17 czerwca Szkolny Związek Sportowy 
w Częstochowie organizuje na boiskach przed 
Galerią Jurajską turnieje w  ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. 

 Na 26 czerwca z kolei zaplanowano Festyn siat-
karski SYN, TATO, LATO z  gościnnym udziałem 
Piotra Gruszki, trenera Exact Systems. W ramach 
festynu zostaną rozegrane mecze dwójek w  ze-
społach tata i syn. Organizatorem wydarzenia jest  
Klub Sportowy Norwid Częstochowa Sierpień 
przyniesie z  kolei 2 duże wydarzenia, w  ramach 
których na boiskach zmierzą się zawodowcy. Na 
21 sierpnia przygotowano Puchar Śląska Kobiet, 
a na 22 sierpnia Puchar Śląska Mężczyzn.

 - Jeśli ktoś interesuje się siatkówką, to w  naj-
bliższych tygodniach nie może ominąć naszych 
boisk. Tegoroczny sezon zapowiada się niezwykle 
intensywnie i  bardzo aktywnie. Kalendarz wy-
pełnią zarówno zajęcia dla dzieci, które przybliżą 
siatkówkę, jak również zmagania sportowców. 
Emocje gwarantowane – zapewnia przedstawi-
cielka Galerii Jurajskiej.

Bilety w cenie 10 zł

OKF zaprasza 
seniorów

Muzyką Luigiego Cherubiniego, wło-
skiego kompozytora cenionego 
przez Haydna i Beethovena, Filhar-
monia Częstochowska zwieńczy ko-
lejny sezon artystyczny. Koncert za-
planowano na piątek, 18 czerwca.

Wcześniej, bo 11 czerwca, melo-
mani mogą wziąć udział w  „Kon-
cercie dyplomatów Zespołu Szkół 
Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego 
w  Częstochowie”. Z  towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Częstochowskiej pod dyrekcją Adama 
Klocka zagrają w  roli solistów najlepsi 
uczniowie i  uczennice kończący szkołę 

muzyczną II stopnia: Miłosz Caban  
– akordeon z klasy Ewy Grabowskiej-Lis, 
Wiktor Ociepa – fortepian z  klasy An-
drzeja Klosia,  Maciej Siwek – perkusja 
z  klasy Marcina Serwacińskiego,  Maja 
Smolarek – skrzypce z  klasy Elżbiety 
Urbańskiej oraz Wiktor Wojsyk – puzon 
z  klasy Łukasza Gwoździa. Koncert po-
prowadzą Milena Rogula i Miłosz Kozak.

18 czerwca, o  godz. 19.00 zapla-
nowano natomiast „Koncert na Za-
kończenie Sezonu Artystycznego 
2020/2021”. Oba zespoły artystyczne 
Filharmonii – Orkiestra Symfoniczna 
oraz Chór Collegium Cantorum, za któ-
rego przygotowanie odpowiada Janusz 
Siadlak – pod dyrekcją Adama Klocka 
wykonają „Uwerturę do opery Ana-
créon” oraz „Requiem c-moll” Luigiego 
Cherubiniego, włoskiego kompozytora 
cenionego przez Haydna i  Beethovena.

Szczegóły na stronie
 www.filharmonia.com.pl

Zapowiada się intensywny sezon

Boiska przy Galerii 
Jurajskiej znów dostępne

Kultura

Filharmonia 
Częstochowska 
kończy sezon

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

 ■ zdj. Galeria Jurajska
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Czerwcowe targi budowlane 
i  wyposażenia wnętrz pt. „No-
woczesny dom” będą doskonałą 
okazją do zaplanowania remontu 
lub budowy domu od A do Z.  Od 
piątku 11 czerwca do soboty 12 
czerwca odwiedzający Centrum 
Handlowe Auchan Poczesna 
będą mogli zapoznać się z ofertą 
firm z branży budowlanej, zasię-
gnąć opinii i  porad ekspertów, 
a  także znaleźć inspiracje i  po-

mysły na budowę domu oraz cie-
kawą aranżację wnętrz.

Podczas Targów swoją ofertę 
zaprezentują m.in. producenci 
pokryć dachowych, schodów, 
firmy oferujące meble oraz ele-
menty wystroju wnętrz z  mar-
murów i  granitów, a  także 
instalatorzy i  serwisanci ko-
tłów, pomp ciepła, systemów 
grzewczych czy instalacji  
fotowoltaicznych.

Obecni na stoiskach specja-
liści pomogą dopasować pre-
zentowane rozwiązania do 
konkretnego budynku oraz 
przygotują kosztorys zakupu 
i montażu. Zainteresowani będą 
mogli poznać bliżej możliwości 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w  ogrzewaniu 
i  oświetleniu domu. Podczas 
targów będzie można zapoznać 
się również z ofertą dostawców 
odzieży roboczej oraz elek-
trycznych pojazdów budowla-
nych czy aut dostawczych.

Targi budowlane  
i wyposażenia wnętrz 

„Nowoczesny dom”  
odbędą się 11 i 12 

czerwca w Centrum 
Handlowym Auchan 

Poczesna przy  
ul. Krakowskiej 10  

w Poczesnej koło Czę-
stochowy. Stoiska będą 

dostępne od godziny 
10.00 do 19.00. 

Wstęp bezpłatny.

budownictwo

KWASOODPORNY SYSTEM KOMINOWY 
WRAZ Z MONTAŻEM  to kompleksowe rozwiązanie problemu ze spalinami. 

Co zyskujesz?
Dowiesz się co potrzebujesz 
Sprawdzimy Twój przewód kominowy, jego szczelność i stan. 
Dobierzemy odpowiednie rozwiązanie i system kominowy do Twojego kotła grzewczego. 

Otrzymasz trwały i sprawny system kominowy
Wykonamy system kominowy z austenitycznej stali kwasoodpornej o wysokich właściwościach antykorozyjnych. 
Jest on zawsze idealnie dopasowany pod wymiar do Twojego kotła grzewczego i jego usytuowania.  
Posiada certyfikat CE.

Zyskasz spokojną głowę i bezpieczny dom
Zamontujemy nasz system kominowy sprawnie i solidnie. Jako producent naszych systemów kominowych 
dokładnie wiemy jak właściwie je zamontować, by bezpiecznie, trwale i sprawnie odprowadzać nim spaliny.

Zadzwoń i umów się na bezpłatną wizytę.            +48  502  319  948
Na wizycie sprawdzimy przewód kominowy i zaproponujemy rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie. 
Wykonamy wycenę inwestycji, a Ty będziesz mógł podjąć swoją decyzję.

Ekspertyza 
przewodu 
kominowego 

Dopasowany
system
 kominowy 

Profesjonalny
montaż 

Bezpiecznie  
odprowadzone spaliny  
i spokojna głowa.

Kompleksowo. Sprawnie. Solidnie. www.henitom.com

Centrum Handlowe Auchan Poczesna

Zapraszamy na Targi Budowlane

WEEKEND 
BUDOWLANY

„NOWOCZESNY DOM”
piątek - sobota 

w C.H. Auchan Poczesna!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Planujesz remont lub budowę 
domu?  W dniach 11 i 12 czerwca wy-
bierz się do Centrum Handlowego 
Auchan Poczesna. Podczas kolejnej 
edycji Targów Budowlanych znaj-
dziesz mnóstwo informacji, porad, 
a także inspiracji. Wydarzenie zgro-
madzi specjalistów i  znane marki 
z  segmentu budowy i  wystroju 
domu. Wstęp jest bezpłatny.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Nowoczesne 
systemy grzewcze
i klimatyzacyjne

POMPY CIEPŁA

KOTŁY GAZOWE

KLIMATYZACJE

FOTOWOLTAIKA

INSTALACJE HYDRAULICZNE

 SERWIS

profesjonalni             

kreatywni w rozwiązaniach

gwarancja do 36 miesięcy

kompleksowe rozwiązania

serwistel. 574 674 774 www.ergo-term.pl

www.solaro-poczesna.pl

FOTOWOLTAIKA
KOLEKTORY SŁONECZNE

www.solaro-poczesna.pl

SOLARO ul. Katowicka 10, 42-262 Kolonia Poczesna
tel. 34 323 94 79,  tel. kom. 691 389 144, email: biuro@solaro-poczesna.pl

DOSTARCZAMY
TYLKO MARKOWE ROZWIĄZANIA!

Zmiany już obowiązują

Lokal za grunt

Inwestorzy 
mogą już na-
bywać grunty 
od gmin w za-
mian za miesz-
kania lub inne 
lokale służące 
wspólnotom samorzą-
dowym.

Gminy dysponują znacznym 
potencjałem gruntów przezna-
czonych pod budownictwo miesz-
kaniowe. Według danych GUS 
w  2019 r. w  zasobie gmin znajdo-
wało się ok. 28 tys. ha gruntów 
pod takie budownictwo, z  czego 
ok. 45,3% powierzchni była uzbro-
jona. Za sprawą wprowadzonej 
ustawy, w zamian za zbycie gruntu 
inwestorowi gmina otrzyma okre-
śloną liczbę lokali. Będzie je mogła 
przeznaczyć na zaspokojenie lo-
kalnych potrzeb mieszkaniowych 
lub np. pod działalność zdrowotną, 
edukacyjną czy kulturalną. Dodat-
kowo gmina będzie mogła liczyć 
na bezzwrotną pomoc państwa 
przy realizacji infrastruktury tech-
nicznej i społecznej.

Elastyczny model

Ustawa dopuszcza również inne 
formy inwestowania, np. uzyski-
wanie przez gminy mieszkań po-
łożonych w  innych lokalizacjach 
lub powierzchni niemieszkalnych 
(np. pod działalność edukacyjną, 
zdrowotną, kulturalną itp.). Nie-
ruchomości oferowane przez 
gminę będą musiały być objęte 
miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego lub 
decyzją o  warunkach zabudowy. 
Ma to przyspieszyć proces inwe-
stycyjny i zmniejszyć niepewność 
potencjalnych inwestorów co do 
możliwości zagospodarowania 
danego gruntu. Przepisy ustawy 
wprowadzą dodatkowo zachęty 
do inwestowania na terenach 
poddawanych rewitalizacji oraz 
prowadzenia prac remontowych 
w budynkach zabytkowych.

Więcej beneficjentów  
w „Mieszkaniu na Start”

Najemcy mieszkań uzyskanych 
przez gminę w ramach rozliczenia 
„lokal za grunt” i  wniesionych 
do spółek gminnych lub spółek 
Skarbu Państwa będą mogli 
ubiegać się o  dopłaty do czynszu 
w  ramach programu Mieszkanie 
na Start, których wysokość za-
leży od lokalizacji mieszkania oraz 
liczby członków gospodarstwa 
domowego.

Dopłaty mają na celu polepszenie 
warunków mieszkaniowych osób 
średniozamożnych (uzyskujących 

średnie do-
chody) i są dużym 
wsparciem dla 

wielu rodzin.

Grant na  
infrastrukturę

Rządzący zaproponowali 
też dodatkowe zachęty dla gmin 
do angażowania się w  działania 
dla realizacji polityki mieszka-
niowej państwa.

Gmina, która zaangażuje się 
w  prowadzenie polityki mieszka-
niowej poprzez:

· tworzenie mieszkań komunal-
nych,

· tworzenie mieszkań w formule 
SIM,

· współpracę z inwestorami na 
zasadach „lokal za grunt”,

· inwestycję mieszkaniową, z którą 
związane są dopłaty do czynszu 
MnS,

będzie mogła uzyskać grant na 
infrastrukturę (droga, żłobek, 
przedszkole itd.) w wysokości 10% 
tego przedsięwzięcia infrastruktu-
ralnego, przy czym nie wyższy niż 
wkład tej gminy w inwestycję pro-
mieszkaniową.

Przykład

Gmina decyduje się skorzystać 
z rozwiązania „lokal za grunt”. Wy-
stawia w  tym trybie na sprzedaż 
działkę o  wartości 1 mln zł. Jeśli 
dojdzie do podpisania umowy, bę-
dzie mogła dodatkowo uzyskać 
grant na pokrycie do 10% kosztów 
przedsięwzięcia infrastruktural-
nego towarzyszącego inwestycji 
realizowanej przez nabywcę nie-
ruchomości.

Ustawa przewiduje też prefe-
rencje w ubieganiu się o wsparcie 
ze środków z  Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg i  Funduszu 
rozwoju przewozów autobuso-
wych o  charakterze użyteczności 
publicznej przy łączeniu działal-
ności promieszkaniowej z  innymi 
formami działania na rzecz lo-
kalnej wspólnoty. Takie zachęty 
mają pozytywnie wpływać nie 
tylko na działalność inwestycyjną 
w  przestrzeni mieszkaniowej, ale 
również w  przestrzeni towarzy-
szącej rozwojowi mieszkalnictwa. 
- Intencją tych rozwiązań jest 
to, żeby z  jednej strony gmina, 
która zaangażuje się w  prowa-
dzenie polityki mieszkaniowej, 
była wyżej punktowana przy 
ubieganiu się o  już dostępne 
środki z  programów rządowych 
i  unijnych, a  z  drugiej dostawała 
dodatkowy grant z Funduszu Do-
płat na realizację infrastruktury 
towarzyszącej mieszkalnictwu  
– podkreślają rządzący.
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Uwaga

Nie będzie kolejnych 
dotacji na kotły węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu „Czyste Po-
wietrze” będzie możliwy tylko 
do 31 grudnia 2021 r. Od  
1 stycznia 2022 r. nie będzie już 
dotacji na to źródło ciepła. Po-
nadto od 1 lipca 2021 r. 
planowane jest zwiększenie 
obecnych progów dochodowych 
uprawniających do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania, 
czyli do uzyskania do 37 tys. zł 
bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły  
węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w 
ramach programu „Czyste Powie-
trze” będzie możliwy tylko do 31 
grudnia 2021 r. Okres przejściowy 
do końca roku 2021 związany jest 
z tym, że dopuszcza on rozpoczęcie 
przedsięwzięcia do 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofi-
nansowanie. Wszyscy, którzy złożą 
wniosek o dofinansowanie, zakupią 
i zamontują kocioł na węgiel do 31 
grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt 
zakwalifikowany do dotacji.

Co istotne, kotły na węgiel będą 
dofinansowane pod trzema wa-
runkami:
- złożenia wniosku o dofinanso-
wanie obejmującego kocioł na wę-
giel do 31 grudnia 2021 r.,
- zakupu kotła na węgiel do  
31 grudnia 2021 r.,
- wystawienia faktury za kocioł  
i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższe warunki nie dotyczą 
wniosków złożonych przed datą 
wejścia w życie zmian w programie 

(planowane od 1 lipca 2021 r.).
Pamiętajmy więc, że od  

1 stycznia 2022 r. nie będzie można 
otrzymać dotacji na zakup kotła 
węglowego w programie „Czyste 
Powietrze”. Jak twierdzą rządzący 
wprowadzenie zmian było ko-
nieczne ze względu na wytyczne 
Komisji Europejskiej, zapisy Krajo-
wego Planu Odbudowy oraz Pol-
skiego Ładu, a także bowiązujące 
uchwały antysmogowe w poszcze-
gólnych województwach, które 
nakazują wymianę starych kotłów 
węglowych i ograniczają możliwość 
stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów  
dochodowych

Zmiana ma na celu ujednolicenie 
progów dochodowych programów 
„Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, 
dzięki czemu więcej osób sko-
rzysta z podwyższonego poziomu 
dofinansowania w „Czystym Po-
wietrzu”, czyli do 37 tys. zł. Dla 
gospodarstw jednoosobowych 
próg dochodowy wzrośnie do 175 
proc. najniższej emerytury, czyli do 
2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż 
obecnie). Z kolei dla gospodarstw 
wieloosobowych próg dochodowy 
będzie ustalony na poziomie 125 
proc. najniższej emerytury na 
osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 
164 zł więcej niż obecnie). Planuje 
się, że podwyższenie progów do-
chodowych będzie obowiązywało 
od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowa-
dzeniu odpowiednich zapisów w 
programie „Czyste Powietrze”.

 ■ Katarzyna Gwara
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www.siatkopol.pl

TRANSPORT I MONTAŻ

Siatkopol, Agnieszka Dawid
42-271 Częstochowa, ul. Zdrowa 8
tel. 501 318 414,  email: biuro@siatkopol.pl

• siatki ogrodzeniowe
• siatki tkane i zgrzewane

• systemowe ogrodzenia panelowe
• bramy i furtki

• ogrodzenia posesyjne
• siatki hodowlane

• blachy perforowane
• akcesoria montażowe

Jednym z  głównych filarów 
Nowego Polskiego Ładu, 
który PiS zaprezentował 
w  maju, ma być program 
„Mieszkanie bez wkładu 
własnego”. Zakłada on 
zwiększenie dostępności do 
finansowania własnego 
mieszkania.

Szczegółów dla zaintereso-
wanych kupnem mieszkania na 
własność jest na razie niewiele. 
Wiadomo, że program ma objąć 
następujące grupy: tych, którzy 
chcą mieć swoje pierwsze miesz-
kanie z rynku wtórnego, pierwot-
nego, społecznego lub własny 
dom. Na czym na polegać? Pań-
stwo za pośrednictwem Banku 
Gospodarstwa Krajowego bę-

dzie gwarantować wkład własny 
nawet do 40 proc. do kwoty 100 
tys. zł przez okres maksymalnie 
15 lat. Oznacza to, że posiadając 
zdolność kredytową, nie trzeba 
będzie wykładać żywej gotówki 
na zakup mieszkania – wystarczy 
sama zdolność kredytowa, a  nie 
będzie wymagane odłożenie dzie-
siątek tysięcy złotych na zakup 
mieszkania czy domu. Instrument 

skierowany będzie do osób od 
24 do 40 lat, które nie mają wy-
starczających oszczędności do 
pokrycia wkładu własnego. Co 
istotne jednak, dofinansowania 
mają obowiązywać wyłącznie 
na pierwsze mieszkanie. Przewi-
dziano także ograniczenia doty-
czące metrażu nieruchomości - na 
razie nie podano jednak szcze-
gółów. W  programie jest także 
mowa o  dofinansowaniu (w  wy-
sokości do 160 tys. zł, w  zależ-
ności od liczby dzieci) dla rodzin 
wielodzietnych oraz podobnym 
wsparciu dla korzystających 

z  mieszkalnictwa społecznego. 
Szacuje się, że z  pomocy będzie 
mogło skorzystać ok. 80 tys. ro-
dzin rocznie.

Jak twierdzą eksperci, tego 
rodzaju rozwiązanie może do-
prowadzić do podwyższenia cen 
mieszkań - przede wszystkim 
tych o  niewielkim metrażu. Naj-
szybciej miałyby podrożeć miesz-
kania o pow. od 30 do 50 metrów 
kwadratowych, które cieszą się 
największym zainteresowaniem 
wśród młodych rodzin.

 ■ Katarzyna Gwara

Rządowy pomysł

Mieszkania bez wkładu własnego
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www.hutmar.pl biuro@hutmar.pl

Częstochowa, ul. Wilgowa 67 728 339 014

34 365 98 60

ORYGINALNIE PAKOWANY

z Polskiej Grupy Górniczej

GWARANCJA JAKOŚCI

EKOGROSZEK

Częstochowa

Miejscowy plan 
zagospodarowania  
dla dwóch dzielnic
Częstochowscy radni uchwalili 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic Prze-
jazdowej, Lakowej i  Drucianej 
oraz granicy administracyjnej 
miasta.

Obszar, dla którego uchwalono 
plan miejscowy, ma powierzchnię 
około 42,3ha, zlokalizowany jest 
bezpośrednio przy zachodniej 
granicy Częstochowy. Sąsiaduje 
z  terenami gminy Blachownia, 
linią kolejową nr 61 relacji Kiel-
ce-Fosowskie oraz węzłem au-
tostradowej obwodnicy miasta 
„Częstochowa-Blachownia”.

Podjęcie działań zmierzających 
do sporządzenia miejscowego 
planu zostało zainicjowane na 
wnioski złożone przez Wydział 
Funduszy Europejskich i  Rozwoju 
Urzędu Miasta Częstochowy oraz 
inwestora – firmę, która chciałaby 
w  rejonie węzła autostradowego 
zrealizować centrum logistyczne.

- Opracowanie planu miało 
na celu aktywację inwestycyjną 
terenów położonych w  bez-
pośrednim sąsiedztwie węzła 
autostradowego „Częstocho-
wa-Blachownia”, co jest zgodne 
z  polityką miasta zawartą w  do-
kumencie kierunkowym, jakim 

jest Studium uwarunkowań i  kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Częstochowy, 
zgodnie z  którym tereny te wska-
zane są dla realizacji zabudowy 
usługowej z  produkcją, z  dopusz-
czeniem realizacji obiektów han-
dlowych o  powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m² – informują 
przedstawiciele biura prasowego 
magistratu.

Plan przewiduje realizację w  re-
jonie węzła autostradowego 
zespołu magazynowo-usługo-
wo-produkcyjnego. W  stanie 
faktycznym w  większości jest to 
obszar niezabudowany i nieuzbro-
jony, z  dominującym udziałem łąk 
i  nieużytków, a  jedynie jego pół-
nocny fragment zagospodarowany 
jest istniejącą zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną o  niskiej 
intensywności. Plan zakłada zago-
spodarowanie całego obszaru dla 
funkcji usług i produkcji.

Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego obszar 
położony w dzielnicach: Gnaszyn-
-Kawodrza i Dźbów, w rejonie ulic: 
Przejazdowej, Lakowej i Drucianej 
oraz granicy administracyjnej 
miasta Częstochowy wejdzie 
w życie 11 czerwca.

 ■ Katarzyna Gwara
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Nasza oferta:
 nowoczesne maszyny do produkcji świec,  
zniczy oraz lampionów 

 sprzedaż, montaż i serwis ekologicznych  
urządzeń grzewczych takich jak: pompy ciepła, kotły c.o.  
na ekogroszek i pellet oraz palniki do kotłów

 produkcja nowoczesnych 
kotłów centralnego ogrzewania

Nasze kotły są gwarancją wysokiej sprawności, 
twałości na lata oraz niskiej emisji spalin

Współpraca z nami to:
 szeroki wybór urządzeń do produkcji zniczy/świec

 elastyczne warunki współpracy

 dogodne warunki cenowe

 doradztwo w zakresie eksplaotacji  
produkowanych przez nas maszyn

 serwis urządzeń Hegam ul. Mokra 1
42-287 Kamienica

Kotły c.o., maszyny do produkcji zniczy
tel.  602 873 290

Pompy ciepła, kotły c.o.
tel. 889 814 038

NAGRZEWNICA  
CIEPŁEGO POWIETRZA  

DO HAL PRODUKCYJNYCH 
 I MAGAZYNOWYCH

KOTŁY NA PELET

KOTŁY NA WĘGIEL

POMPY CIEPŁA

tel. 608 658 756
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Trzech Wieszczów

Mają nowy plac zabaw

Najmłodsi mieszkańcy dziel-
nicy Trzech Wieszczów mogą 
już korzystać z nowego placu 
zabaw, który powstał przy ulicy 
Filomatów. Jego budową zajął 
się częstochowski Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej „TBS”.

Nowy plac został zlokalizowany w 
sąsiedztwie budynku przy ul. Filo-
matów 9. Składa się z piaskownicy, 
bujaka, huśtawki, drabinki oraz 
równoważni. W pobliżu zamonto-
wano dwie nowe ławki z koszami 
oraz tablice informacyjne będące 
częścią akcji ZGM „TBS” pod ha-

słem „Sprzątaj po swoim psie”. 
Wszystkie urządzenia zamonto-
wane na nowym placu zabaw posia-
dają atesty bezpieczeństwa.

- Staramy się podnosić kom-
fort życia naszych mieszkańców,  
w tym przypadku tych najmłod-
szych. Nasz prezent wpisuje się 
w niedawno obchodzony Dzień 
Dziecka. Chcemy, by dzieci jak naj-
częściej się tu bawiły, zwłaszcza, że 
zbliżają się wakacje – mówi prezes 
ZGM „TBS” Paweł Konieczny.

Budowa placu to efekt wniosków 
samych mieszkańców, które po-
parli miejscy radni. KG
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SOLIS ENERGIA
Energia ze słońca

Solis Energia - Energia ze Słońca

Masz wątpliwości czy to się opłaca? Napisz lub zadzwoń! 
    email: soliseenergia@gmail.com  tel:  603 512 128 

Darmowa wycena instalacji fotowoltaicznej!

Zastanawiasz się  
nad własną elektrownią słoneczną?

Planujesz montaż pompy ciepła?

   883 222 940             salon@eco-team.net

ECO-TEAM W LICZBACH:
Ilość wykonanych instalacji OZE

ponad 15 000
Nasze instalacje produkują

78,81MW
Ilość zredukowanej emisji CO2

24 131 ton/rok
Doświadczenie w branży OZE

ponad 10 lat

FORMALNOŚCI PO NASZEJ STRONIE
PRZYGOTOWUJEMY DOKUMENTACJĘ DO DOFINANSOWAŃ

Coraz popularniejsze

Ekologiczne domy
Budowa domów oszczędza-
jących energię staje się 
coraz popularniejsze. Ich 
podstawowym założeniem 
jest obniżenie kosztów eks-
ploatacji.

Dom energooszczędny w odróż-
nieniu od tradycyjnego budynku 
daje oszczędności w  wykorzy-
staniu energii, zarówno elek-
trycznej, jak i  cieplnej. Może być 
ogrzewany poprzez pompę ciepła 
i  kolektory słoneczne. Charak-
teryzują go: dobra izolacja prze-
gród zewnętrznych, okna o niskim 
współczynniku przenikania 
ciepła, odpowiednie rozmiesz-
czenie pomieszczeń, wentylacja 
mechaniczna z  rekuperacją (jest 
zalecana, acz nie wymagana 
dla osiągnięcia standardu ener-
gooszczędnego, zredukowane 
mostki cieplne, szczelność i dobra 
izolacja.

Dom pasywny musi spełniać 
jeszcze wyższe wymagania niż 
dom energooszczędny. potrzebne 
do budowy materiały powinny być 
specjalnie dobrane. Budynek wy-
różnia odpowiednie usytuowanie. 
Zwykle nie ma ona piwnicy, a jego 
bryła jest zwarta, pozbawiona 
załamań, wykuszy, kolumn i  tym 
podobnych ozdobników. Taki 
dom wyróżniają szczelne ściany 
z  odpowiednią izolacją cieplną, 

superszczelne okna, wentylacja 
mechaniczna nawiewno-wy-
wiewna z rekuperacją i wymienni-
kiem ciepła (odzyskiwanie ciepła 
ze zużytego powietrza wentyla-
cyjnego, dużo przeszkleń na po-
łudniowej stronie budynku oraz, 
bardzo często, wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii, takich 
jak słońce czy wiatr. To, że dom 
jest pasywny możemy potwier-
dzić odpowiednim certyfikatem.

Dom plusenergetyczny nie tylko 
pochłania energię, ale także ją 
wytwarza. Nadwyżka jest odpro-
wadzana do sieci elektroenerge-
tycznej, na czym mieszkańcy mogą 
zarabiać. Dom taki charakteryzuje 
się podobnymi cechami i  stan-
dardem technicznym, jak dom pa-
sywny (inaczej mówiąc, podstawą 
do uzyskania domu plusenerge-
tycznego jest standard pasywny.

Zużycie energii cieplnej przez 
budynek możemy policzyć i  wy-
razić wskaźnikiem sezonowego 
zapotrzebowania na energię 
cieplną (kWh/m2/rok). Dla domu 
energooszczędnego powinien on 
mieścić się w normie 40-70 kWh/
m2/rok, a  dla pasywnego lub plu-
senergetycznego 10-15 kWh/m2/
rok (można wyróżnić także ka-
tegorię znajdującą się pomiędzy, 
tzw. obiekty niskoenergetyczne 
o normie do 40 kWh/m2/rok).

 ■ Katarzyna Gwara
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Częstochowscy kierowcy nie 
mają łatwego życia. Co prawda 
kilka dni temu drogowcy umoż-
liwili przejazd przez torowisko 
tramwajowe w  II alei NMP, ale 
przenieśli się w  aleję Jana 
Pawła II. Tym razem to właśnie 
tam jest częściowo zamknięty 
przejazd przez torowisko.Wyłą-
czona z  ruchu jest również 
jezdnia północna od strony Ty-
siąclecia. Z  utrudnieniami 
muszą się także liczyć pa-
sażerowie linii 24 i 28.

Na czas remontu za-
mknięta została najpierw 
jezdnia północna od strony 
Tysiąclecia (z  czterema 
pasami ruchu przy skrzy-
żowaniu). Ruch na wprost 
w  aleję Jana Pawła II (kie-
runek Wieluń) oraz w  lewo 
i  prawo w  aleję Armii Krajowej 
(w kierunku centrum oraz w kie-
runku Tysiąclecia) odbywa się po 
dotychczasowych lewoskrętach 
z  alei Jana Pawła II (co znacznie 
wydłuży czas przejazdu przez 
skrzyżowanie). Ruch przez skrzy-
żowanie w  przeciwną stronę 
(kierunek DK-1) odbywa się na 
razie bez zmian, zachowane zo-
stały także pozostałe relacje 
przejazdu przez skrzyżowanie.

Utrudnienia w  takiej formie 
potrwają około miesiąca. Termin 
ten może wydłużyć się - nawet 
o  kolejny miesiąc - w  przypadku 
konieczności przebudowy sieci 
wodociągowej (co wyjaśni się po 

odsłonięciu elementów infra-
struktury wodociągowej znajdu-
jącej się pod skrzyżowaniem).

Po zakończeniu prac na pół-
nocnej stronie skrzyżowania, ro-
boty (a  wraz z  nimi ograniczenia 
dla ruchu) przeniosą się na drugą 
stronę przejazdu i skrzyżowania. 

O  postępach i  kolejnych zmia-
nach organizacji ruchu prac 
Miejski Zarząd Dróg będzie in-
formował na bieżąco.

W związku z remontem (i wyni-
kającymi z  niego utrudnieniami) 
kierowcy tranzytowi proszeni 
są o  omijanie skrzyżowania 
i  wcześniejszy wybór np. auto-
stradowej obwodnicy Często-
chowy A1 (wjazdy i  wyjazdy na 
węzłach Częstochowa Północ, 
Częstochowa Jasna Góra, Czę-

stochowa Blachownia). Pozwoli 
to zaoszczędzić czas przejazdu 
przez miasto i  umożliwi zmini-
malizowanie utrudnień dla ruchu 
lokalnego.

Z  utrudnieniami muszą się 
także liczyć pasażerowie linii 24 
i  28. Autobusy jeźdżą bowiem 
trasą objazdową przez Aleję 
Kościuszki oraz II i  I  aleję Naj-
świętszej Maryi Panny do Placu 

Daszyńskiego. Tym samym 
linie nr 24 i  28 nie kursują 

przez aleję Jana Pawła II 
oraz ulice Warszawską, 
Nadrzeczną i  Spadek. Ob-
jazdy obowiązują do od-
wołania.

Przy tej okazji warto 
wspomnieć, że autobusy 
linii nr 24 i  28 w  kierunku 
Kukuczki oraz Parkitki, 

zatrzymują się na Placu 
Daszyńskiego, natomiast linia 

nr 24 w  kierunku Jesiennej ko-
rzysta z  przystanku w  I  alei Naj-
świętszej Maryi Panny. Również 
na tym samym przystanku za-
trzymuje się autobus linii nr 28, 
a następnie na przystanku „Stary 
Rynek” na ulicy Mirowskiej.

Poza tym, od czwartku  
10 czerwca, od godz. 10.00 do 
odwołania, przystanek auto-
busowy ALEJA JANA PAWŁA 
II – UNIWERSYTET dla linii 
nr 01, 03, 24, 28 i  80 jadących 
w kierunku Tysiąclecia i Północy, 
został przeniesiony przed skrzy-
żowanie z aleją Jana Pawła II.

motoryzacja

Utrudnienia w ruchu

Jak jeździmy w rejonie  
alei Jana Pawła II?

Na ulicy Glogera

Zostawią nawierzchnię 
klinkierową
Po apelach mieszkańców Miej-
ski Zarząd Dróg zdecydował, 
że na ulicy Glogera asfalt nie 
zastąpi nawierzchni klinkiero-
wej. - Po remoncie podbudo-
wy drogi i pozostałych ele-
mentów pasa drogowego klin-
kier więc zostanie tam ułożo-
ny ponownie – potwierdza 
Maciej Hasik, rzecznik praso-
wy MZD w Częstochowie.

Przypomnijmy, remont ulicy 
Glogera rozpoczął się w  drugiej 
połowie maja. Przed kilkoma 
dniami prace przy przebudowie 
zostały wstrzymane. - Służby dro-
gowe przystąpiły do analiz praw-
nych i  finansowych, które miały 
określić istnienie możliwości 
zmiany przedmiotu zamówienia 
w tym zakresie.W przetargu było 
bowiem ujęte ułożenie nowej na-
wierzchni asfaltowej – wyjaśnia 
Maciej Hasik. - Po skontakto-
waniu się z  wnioskodawcą pro-
jektu, który zyskał akceptację 

kilkuset mieszkańców w  ramach 
Budżetu Obywatelskiego, a  ci 
głosowali na projekt, który po 
weryfikacji jasno wskazywał 
technologię asfaltową jako doce-
lową, uzyskano zgodę na mody-
fikację mając na uwadze interes 
społeczny i  historyczny aspekt 
pierwotnej nawierzchni - za-
znacza. Analizy prawne i  tech-
niczne wskazały, że istnieje 
możliwość ułożenia ponownie, 
zdemontowanej na czas prac 
budowlanych, nawierzchni klin-
kierowej po przebudowie ul. Glo-
gera. - Po remoncie podbudowy 
drogi i  pozostałych elementów 
pasa drogowego klinkier więc 
zostanie tam ułożony ponownie. 
Taka formuła zmiany wygeneruje 
większe koszty prac, do których 
z  budżetu miasta Częstochowy 
zostanie dołożone ok. 80 tys. 
zł – podsumowuje Maciej Hasik. 
Jak zaznacza, decyzja ta nie po-
winna mieć natomiast wpływu na 
termin realizacji całego zadania.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km, kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 zł

JEEP CHEROKEE 
2.0 D, rok prod. 2016, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany,  
rok prod. 2017

78.900 zł

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
109.900 zł

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

124.900 zł

ALFA ROMEO 159  1.9 D, rok prod. 2007 14.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi,  57.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010,  44.900 zł
 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
CITROEN C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008,  10.400 zł
CITROEN C4 PICASSO 1.6 E, rok prod. 2009,  16.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT UNO 1.1 LPG do 2029 r., rok prod. 1994,  3.300 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011,  19.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2006,  11.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  12.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  12.900 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł

OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012,  28.200 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł
RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004,  7.900 zł
RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019,  58.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002,  5.900 zł
TOYOTA YARIS 1.4 E, rok prod. 2008, kraj.,  9.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  69.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015,  63.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 11 czerwca 2021

W Lublińcu

Mają nowy radiowóz

Lublinieccy policjanci otrzy-
mali nowy radiowóz. W pełni 
wyposażony i oznakowany 
volkswagen będzie służyć po-
licjantom z Ogniwa Patrolowo 
– Interwencyjnego. - Z pew-
nością poprawi on warunki 
służby funkcjonariuszy, co 
przełoży się na wzrost po-
czucia bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu lubli-
nieckiego – twierdzą 
funkcjonariusze.

Zakupiony w całości ze środków 
własnych policji radiowóz to 
pojazd typu furgon, marki Vol-
kswagen Transporter T6, wyposa-

żony w dwulitrowy silnik diesela 
o mocy 150 koni mechanicznych. 
Koszt zakupu jednego takiego 
samochodu to ponad 200 tys. 
złotych. Komendant Powiatowy 
Policji w Lublińcu zdecydował, że 
nowy pojazd, ze względu na swoje 
możliwości, trafi do Ogniwa Patro-
lowo-Interwencyjnego, którego 
funkcjonariusze, w codziennej 
służbie realizują zróżnicowane 
zadania na terenie miasta Lu-
blińca, a także na gmin powiatu 
lublinieckiego. Pojazd posiada  
5 miejsc siedzących oraz dodat-
kowo wyposażony jest w oddzie-
lony, zamykany przedział dla osób 
zatrzymanych.

 ■ Katarzyna Gwara

zdj. KPP Lubliniec



PIĄTEK-NIEDZIELA 11-13 CZERWCA 2021  17.motoryzacja



18. PIĄTEK-NIEDZIELA 11-13 CZERWCA 2021 ogłoszenia

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu?

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O SPRZEDAM samochód Matiz  z 2002 
roku, tel. 34 362 94 27

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 

umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

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

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

 O Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

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

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

 O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany 
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł. Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

KUPIĘ
 O MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na 
I lub II piętrze w centrum lub śródmie-
ściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 

SPRZEDAM
 O Adapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

 O Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: 
Biblioteczka + komoda z marmuro-
wym blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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

 O Błotniki przednie do Mercedesa 190 
oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

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

 O Część do chevroleta captive. Czujnik 
stopu. Nowy. Made in USA.  
Tel. 501 779 441

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

 O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem 
i szybką, bez ościeżnicy w b. dobrym 
stanie, może być z transportem, tanio 
oddam. Tel. 693 629 529

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

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

 O Garnek do gotowania ciśnieniowego 
PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Futrówka skóra (świnia) tel. 790 819 855

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

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

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

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010,  
dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) mysz-
ki; Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; te-
lefon komórkowy Samsung + ładowarka; 
tel. 530 485 377

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

 O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, spraw-
na, cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysłową, mar-
ki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena 
do negocjacji. Tel. 603 521 686

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

 O Meble młodzieżowe „norweskie” w do-
brym stanie. Szafa, regał z 4 półkami, 
szafka z 3 szufladami, nad szafką z szu-
fladami jest regał z 2 półkami, biurko 
nad biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Cz-wa, tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  tel. 34 362 94 27

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

 O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 
2x25W + głośnik basowy,  300 zł, 
tel. 697 272 102

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

 O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobo-
wy) z kamionki ciemny brąz;  
-z duralxu; tel. 504 230 153

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

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

 O Toaleta kompaktowa. – Używana w bdb. 
stanie, z „Koła”. Tel. 501 109 822

 O Toaleta kompaktowa - kompletna typu 
warszawskiego, wyjście od dołu.

 O Umywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała. tel. 501 109 822

 O Wanna metalowa – używaną w b. do-

brym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowa-
ny z dostawą pod podany adres na te-
renie Częstochowy i okolic  
Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy 
typu VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wózka 
widłowego z UDT lub Operator pro-
dukcji. Więcej informacji: 663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza 
tel. 601 505 520

 O Firma Tacho poszukuje pracownika do 
serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospodar-
czy, porządkowy, stróż, godziny popo-
łudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyj-
ny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospodar-
czego - ogrody, posesje, porządki, itp. 
Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. tel. 508 747 290 

 O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, po-
dejmie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydroforo-
wych, samochodowych i cyrkulacyj-
nych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracownika 
gospodarczego, ogrody, posesje, po-
rzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

 O Flash gsm profesjonalny serwis telefo-
nów komórkowych oraz nawigacji gps. 
Częstochowa, al. Wolności 10  
(w bramie). Tel. 888 149 969

INNE
 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

Przesłać
pocztą na adres:  
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wysłać email

na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Dostarczyć
wrzucić do skrzynki:  

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
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Uwaga

Triathlon przenosi się do Mstowa

Quick Shot Kickboxing

Młodzi zawodnicy rywalizowali w Bałtowie

Ruszyły zapisy na kolejną 
edycję zawodów triathlono-
wych. Tym razem zmienia się 
jednak arena zmagań - wyda-
rzenie zostało przeniesione 
z Częstochowy do Mstowa.

- Przez dwie edycje udało nam 
się stworzyć zawody, z których by-
liśmy dumni. Dzięki zaangażowaniu 
masy pomocnych ludzi, spon-
sorów, partnerów, wolontariuszy 
i  wreszcie zawodników, zrobiliśmy 
razem event, który był wyjątkowy 
- podkreśla Kajetan Leszczyński, 
jeden z organizatorów zawodów. - 
Wyczerpanie formuły organizacji 
zawodów w  Częstochowie wymu-
siło na nas działania pozwalające 
utrzymać zawody na mapie Polski. 
Ze względu na zawodników, którzy 
zapisali się na zawody Często-
chowa Triathlon, naszym priory-

tetem było znaleźć miejsce, które 
lokalizacyjnie będzie znajdować się 
w  obszarze powiatu częstochow-
skiego. Z  pomocą przyszły władze 
gminy Mstów, które realnie chcą 
wesprzeć naszą inicjatywę – pod-
kreśla Jakub Goliniewski, jeden 
z organizatorów zawodów.

Mstów jest dobrze znany zawod-
nikom startującym w  zawodach 
Częstochowa Triathlon - to właśnie 
jej tereny były najpiękniejszymi 
odcinkami trasy kolarskiej pod-
czas poprzednich edycji zawodów. 
- Doskonała lokalizacja gminy, 
piękne tereny i  ciekawa trasa na 
wszystkich 3 etapach to dobre fun-
damenty do stworzenia naszych 
zawodów na nowo - twierdzi Ka-
jetan Leszczyński.

Jak zaznaczają organizatorzy, 
współpraca z  obecnymi władzami 
Częstochowy na ten moment do-
biegła końca. - Bez realnej chęci 

pomocy ze strony samorządu nie 
da się zrobić tak wielkich zawodów 
w  środku miasta, jakimi były za-
wody Częstochowa Triathlon. 
Żałujemy, bo poświęciliśmy temu 
projektowi wiele serca i  środków, 
które wciąż się nie zwróciły, dla-
tego absolutnie nie skreślamy tego 
miejsca, ale można powiedzieć, że 
czekamy na lepsze czasy - wyjaśnia.

Za organizacją zawodów stoi 
Stowarzyszenie Triathlon Tra-
ining Center, które od kilku lat 
prężnie rozwija swoją drużynę AG, 
jak i  jest organizatorem różnych 
eventów sportowych. Wydarzenie 
zaplanowano na 18 lipca.  Zawod-
nicy zmierzą się z  dystansami 1/8 
i  1/4IM. Zapisy są już otwarte, 
a  wszelkie dodatkowe informacje 
i  zapisy znajdziemy na stronie  
www.mstowtriathlon.pl

 ■ Katarzyna Gwara

To kolejene bardzo dobre 
wieści, jakie mogą ucieszyć ki-
biców 1-ligowego Exact 
Systems Norwid. Klub poinfor-
mował, że jego działacze 
podpisali umowę z  Kamilem 
Długoszem, który w  po-
przednim sezonie bronił barw 
Stali Nysa w Plus Lidze.

- Kamil Długosz to 29-letni przyj-
mujący. W Stali Nysa grał od 2018 
roku. Ze Stalą wywalczył awans 
do Plus Ligi. Wcześniej reprezen-
tował barwy Aluron Virtu Za-
wiercie w Plus Lidze. 

Długosz to trzeci nowy przyj-
mujący w  drużynie trenera Piotra 
Gruszki. Gruszka też jest nową 
osobą w  Exact Systems Norwid 

przed sezonem 2021/22. Oprócz 
przyjmujących: Artura Sługoc-
kiego, Krzysztofa Gibka i  Kamila 
Długosza w  ostatnich dniach do 
Exact Systems Norwida trafił też 
libero Mateusz Podborączyński. 
W  kolejnych dniach należy spo-
dziewać się kolejnych nazwisk, bo 
w  drużynie trenera Gruszki bra-
kuje jeszcze czwartego przyjmu-
jącego, środkowego i  atakującego 
Jedno jest pewne. Ruchy kadrowe 
działaczy Exact Systems Norwid 
mają sprawić, aby drużyna włą-
czyła się do walki o awans do Plus 
Ligi – informuje częstochowski 
klub. W  minionym sezonie Exact 
Systems Norwid zajął wysokie, 5. 
miejsce, które jednocześnie było 
najlepszą pozycją w  historii klubu 

Końcówka sezonu Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej zapowiada się 
niezwykle ciekawie. Osta-
teczne rozstrzygnięcia w grupie 
mistrzowskiej już 16 czerwca. 
Spotkania zaplanowane na ten 
dzień zapowiadają się bardzo 
emocjonująco. 

- Co prawda bardzo blisko obrony 
tytułu mistrzowskiego jest ZC 
Michaś ale „cukierników” mocno 
naciska Perła, która czeka na po-
tknięcie lidera. Do walki o miejsce 
na podium włączył się jeszcze 
Klub 54, który w  drugiej rundzie 
złapał drugi oddech, pokonuje ko-
lejno wyżej klasyfikowane drużyny 
i  sukcesywnie zmniejsza odstęp 

do medalowej pozycji. Nie sposób 
w  tym momencie przewidzieć jak 
wyglądać będzie podium ALPN 
w  kończącym się pomału sezonie. 
Pięć drużyn walczy o  medale 
i  wiele scenariuszy jest jeszcze 
możliwych, bo Jagiellończycy 
i  Auto-Dar/Budmix też na pewno 
chcą zakończyć sezon w  pierw-
szej trójce – relacjonuje Marcin 
Mazik, kierownik ds. sportu i  re-
kreacji z  MOSiR Częstochowa. 
Na stronie internetowej organiza-
tora w  zakładce Amatorska Liga 
Piłki Nożnej znajdują się aktualne, 
dokładne statystyki rozgrywek. 
Tradycyjnie na www.mosir.pl pu-
blikowane są także bieżące relacje 
z trwających zmagań.

Podczas minionego weekendu 
w Bałtowie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski dzieci oraz kadetów 
młodszych i  starszych w  kick-
boxingu formuł point fighting 
i light contact. Po wysokiej fre-
kwencji widać było, jak bardzo 
młodzi sportowcy spragnieni 
byli rywalizacji. Na Mistrzo-
stwach stawiło się bowiem aż 
663 zawodników z  65 klubów 
z całej Polski.

Środowisko sędziów PZKB uznaje 
zawody za „duże”, gdy liczba za-
wodników wynosi 100 - powiedział 
sędzia główny Mistrzostw - Jerzy 
Bassa, który zajmuje się sędziowa-
niem od 1988 roku. Sędziował on 
walki m.in. Marka Piotrowskiego, 
Przemysława Salety czy Piotra Sie-
goczyńskiego - Znaczny postęp w or-
ganizacji, głód rywalizacji trenerów 
i  zawodników wywołany pandemią 
przyczynił się do takiej frekwencji – 
dodał. Na Mistrzostwach swoich re-
prezentantów wystawił także klub 
z  Częstochowy - Quick Shot Kick-
boxing. W kadetach starszych, czyli 

zawodnikach w  wieku 13 – 15 lat, 
wystartowali Kacper Dobrzański 
-63kg i  Nikita Datsko -52kg. Obaj 
w  swoich kategoriach wagowych 
mieli aż 22 przeciwników. W  kade-
tach młodszych czyli grupie 9 – 12 
latków startowali Mikołaj Michalik 
– 63 kg i  Antoni Dzionek – 32 kg.  
- Kacper Dobrzański w  pierwszym 
pojedynku, zmierzył się z  Nikodem 
Klemczakiem KKS Sporty Walki Po-
znań. W tym pojedynku Kacper był 
bardzo zwinny, wykonywał celnie 
różnorodne techniki i  realizował 
płynącą z  narożnika strategię. To 
w efekcie przyniosło mu swobodne 
zwycięstwo. W  następnym poje-
dynku na drodze do finału Kacper 
zmierzył się z  Maksymilianem Kę-
dzią z  KSW Alien Łódź. Pierwsza 
runda była remisowa. W  drugiej 
Kacper nie był w stanie dostosować 
swoich kontrataków do kopnięć 
Maksymiliana i  niestety Kacper 
zakończył swój start przegrywając 
z łodzianinem na punkty – zrelacjo-
nował klub. Antoni Dzionek przy-
stąpił z kolei do walki z Krystianem 
Turbiarzem z  klubu Shark Łódź. 
- Krystian okazał się bardzo ofen-
sywnym przeciwnikiem i Antoni był 
w  pojedynku na straconej pozycji, 
głównie przez brak doświadczenia 
w  startach na zawodach. Mimo, iż 
na sparingach Antoni używa bardzo 
rozmaitych kombinacji, w tym przy-
padku nie był wstanie. Jego prze-
ciwnik okazał się Mistrzem kategorii 
– dodaje Quick Show Kickboxing. 
Pojedynek Mikołaja Michalika z Oli-
wierem Wysockim z Klubu Sportów 
Walki Włocławek był ciężki dla oka. 
Była to walka w kategorii wagowej 

– 63 kg, Mikołaj bez zbijania wagi 
posiadał 60 kg a jego przeciwnik, są-
dząc po wzroście i masie ciała, mu-
siał dużo zrzucić. Oczywiście, w dniu 
wagi miał limit 63 kg. Nie tylko masa 
wpłynęła na zwycięstwo Oliwiera, 
zawodnik z  Włocławka okazał się  
również dobrym technikiem i  zwy-
ciężył całe Mistrzostwa. Mimo, że 
Mikołaj przegrał, wylosował wolny 
los i  startując od razu w  półfinale, 
przywiózł do Częstochowy tytuł 
brązowego medalisty Mistrzostw 
Polski. Ostatnim zawodnikiem 
z  drużyny Quick Shot Kickboxing 
był Nikita Datsko. Nikita po raz 
drugi  reprezentował Częstochowę 
na Mistrzostwach Polski. Niestety, 
mimo odważnej postawy Nikity 
w  swoim pojedynku, przegrał z  Ja-
kubem Borgiełem z  Beskid Dragon 
Bielsko-Biała.

- Był to pierwszy start Kacpra, An-
toniego i  Mikołaja, tym wyjazdem 
postawiłem na ich naukę. Bardzo 
rzadko się zdarza, że ktoś po pierw-
szym wyjeździe zostaje Mistrzem. 
Nikita zadeklarował poprawę co 
do swojej obecności na treningach, 
więc nie pozostaje mi nic innego 
jak być dobrej myśli. 18 czerwca 
jedziemy do Szczecinka na Mistrzo-
stwa Polski tym razem juniorów 
(15-18 lat) w  formule full contact, 
proszę, trzymajcie za nas kciuki – po-
informował trener Łukasz Wabnic.

Quick Shot Kickboxing trenuje 
przy al. Wolności 27 tuż obok 
dworca głównego PKP i  zachęca 
do rozpoczęcia przygody z  kick-
boxingiem. Do końca czerwca klub 
prowadzi nabór.

 ■ Fot. Materiały prasowe klubu

Exact Systems Norwid

Do zespołu dołącza Kamil Długosz

ALPN

Rozstrzygnięcie już blisko

AZS UJD Częstochowa

Łukasz Kruk  
Wicemistrzem 
Polski Seniorów
W miniony weekend w Gdańsku 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Seniorów i Seniorek w podno-
szeniu ciężarów. Swój życiowy 
start zaliczył tam zawodnik AZS 
UJD Częstochowa, zdobywając 
srebrny medal w dwuboju 293 
kg oraz w podrzucie 166 kg. 

Poza podium na IV miejscu rywa-
lizację zakończył Dominik Dusiński 
- 204 kg w  dwuboju (88+116),  
a  na V miejscu znalazła się Ju-
styna Zawada - 117 kg (50+67). 
Podopieczni Kamila Szczepaniaka 
uplasowali się na pozycji 16 pozycji 
w klasyfikacji klubowej.
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PROFESJONALNY SERWIS 
KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 

W CZĘSTOCHOWIE
34 364 29 57     +48 733 267 267


