
- Przynajmniej do 19 kwietnia 
przedłużamy obowiązywanie 
wszystkich dotychczasowych 
zasad bezpieczeństwa – poinfor-
mował premier Mateusz 
Morawiecki. To oznacza, że 
ograniczenia w  przemiesz-
czaniu się, czy limity wiernych 
w  kościołach obowiązują rów-
nież podczas świąt 
wielkanocnych. Co więcej, od 
czwartku (16 kwietnia) będziemy 
mieć obowiązek zakrywania 
nosa i  ust w  przestrzeni pu-
blicznej. Zdecydowano również, 
że przedszkola i szkoły będą za-
mknięte do 26 kwietnia, 
a matury i egzaminy ósmoklasi-
stów odbędą się w  innych 
terminach. 

- Okres narodowej kwarantanny 
jest bardzo uciążliwy dla wielu z nas. 
Eksperci podkreślają, że takie dzia-
łania przynoszą efekt. Gdybyśmy 
nie stosowali rygorów, mielibyśmy 
40 tysięcy osób zakażonych korona-
wirusem. Nie ulega wątpliwości, że 
gdyby nie obostrzenia, rozprzestrze-
niałby się on dużo szybciej. Teraz 
pojawiła się szansa, aby przejąć nad 
nim kontrolę – podkreślał premier 
Mateusz Morawiecki. W  związku 
z tą sytuacją zdecydowano się prze-
dłużyć obowiązujące obostrzenia.

 Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r.  
obowiązują nadal:

 →ograniczenia w przemieszczaniu 
się;
 → zakaz wychodzenia na ulicę nie-
letnich bez opieki dorosłego;
 →ograniczenia w  wydarzeniach 
o  charakterze religijnych – 
w  kościołach może przebywać 

maksymalnie 5 osób.  Zasada 
obowiązuje również w  święta 
Wielkiej Nocy!
 →ograniczenia w  funkcjonowaniu 
galerii handlowych i  wielkopo-
wierzchniowych sklepów bu-
dowlanych;
 → zasady w  poruszaniu się przy 
pomocy komunikacji publicznej 

i  samochodami większymi niż 
9-osobowe;
 → zawieszenie działalności za-
kładów fryzjerskich, kosmetycz-
nych, tatuażu itd.;
 → zakaz korzystania z  parków, 
lasów, plaż, bulwarów, promenad 
i rowerów miejskich;
 → zamknięcie restauracji;

 →ograniczenia dotyczące liczby 
osób w sklepach, na targach i na 
poczcie;
 →ograniczenia w  działalności in-
stytucji kultury (w  kinach, te-
atrach itp.).

 Do niedzieli 26 kwietnia  
obowiązuje nadal:

 → zamknięcie szkół i uczelni;
 →przedszkoli i żłobków;
 → zamknięcie pasażerskiego ruchu 
lotniczego;
 → zamknięcie międzynarodowego 
ruchu kolejowego.

 Do niedzieli 3 maja obowiązuje 
nadal:

 → zamknięcie granic;
 →kontrole sanitarne na granicy;
 →obowiązkowa kwarantanna dla 
osób przekraczających granicę  
z Polską.

 Do odwołania obowiązują:
 →ograniczenia w zakresie organi-
zacji imprez masowych i  zgro-
madzeń.

- Staramy się dopasowywać re-
gulacje i  obostrzenia do wzrostu 
zachorowań. Trzeba więc podkre-
ślić, że mogą one zostać ponownie 
przedłużone – zaznaczał premier 
Mateusz Morawiecki.

Z okazji zbliżających się świąt, 
życzymy przede wszystkim wiary, nadziei i miłości. 

Mamy nadzieję, że już wkrótce radosny, wiosenny nastrój 
będzie towarzyszył każdemu z nas! 

Wesołego Alleluja! 

Redakcja i zespół handlowy „Życia Częstochowy i powiatu”
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NA RAZIE DO 19 KWIETNIA

Premier: przedłużamy obowiązujące obostrzenia

Olsztyn - Żarki

Będzie nowa trasa rowerowa

Trudne czasy, trudne decyzje! Przedsiębiorcy muszą sprostać nowym wyzwaniom. 
Część firm mocno ogranicza wydatki rezygnując między innymi z reklamowania 
swoich usług. To spory błąd - pomimo pandemii wciąż chętnie sięgamy po gazetki 
reklamowe. Teraz być może jeszcze częściej – bez wychodzenia z domu możemy 
bowiem poznać ofertę wielu firm, a także sprawdzić, co i gdzie można kupić. 

Ciąg dalszy na str. 3

Rozpoczęły się właściwe prace przy budowie odwodnienia dzielnicy Północy. Przy 
okazji realizacji tego zadania poprawi się jakość tamtejszych dróg. Ulice Lawendowa, 
Hiacyntowa i część ul. św. Brata Alberta przejdą metamorfozę. Poza nowymi jezd-
niami, powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Szczegółowy harmonogram prac 
znajduje się na stronie 13.

Ciąg dalszy na str. 13

Ta wiadomość powinna ucieszyć miłośników rowerowych wycieczek. Olsztyn i Żarki 
wygrały konkurs i dostaną dofinansowanie unijne na budowę trasy rowerowej przez 
całe Zrębice aż  do Żarek. W ramach inwestycji powstaną też trzy miejsca obsługi ro-
werzystów - na początku miejscowości Suliszowice przy Leśniczówce oraz na tzw. 
Górce w połowie trasy Suliszowic - Jaroszów.

Ciąg dalszy na str. 12

Harmonogram prac

Ruszyła budowa  
odwodnienia na Północy

POKAŻ KLIENTOM, ŻE WCIĄŻ DZIAŁASZ

Nie wycofuj się z reklamy  
- zmień strategię!

zdj.pixabay

Nie robiąc nic, robimy bardzo dużo.
Zapobiegamy rozprzestrzenianiu się groźnego wirusa.

W ten sposób każdy z Nas ma realny wpływ 
na zdrowie innych.

Pamiętajcie o tym w tym trudnym czasie

Teresa Szajer
Redaktor Naczelna

Życie Częstochowy i Powiatu



Dotarła do nas smutna wiadomość. 6 kwietnia 
zmarł Zbisław Janikowski, literat i znawca hi-
storii. Częstochowianin wydał wiele publikacji 
o naszym mieście i regionie. Pisał również dla 
dzieci.  Był społecznikiem. Kochał swoje miasto 
i dokumentował jego życie kulturalne. Zawsze 
uśmiechnięty, uprzejmy, pełen pasji... Bez niego 
Częstochowa nie będzie już taka sama...

- Zbisław Janikowski zmarł w domu po wyniszcza-
jącej chorobie - poinformował Tadeusz Piersiak, będący 
do niedawna dyrektorem Muzeum Częstochowskiego. 
Pogrzeb Zbisława Janikowskiego odbył się w środę 
(8.04.) o godz. 11.00 na cmentarzu św. Rocha. 

Zbisław Janikowski urodził się 11 lipca 1939 
roku w Częstochowie. Tutaj się kształcił, pracował 
i  udzielał społecznie na wielu płaszczyznach 
życia Częstochowy. Jako emeryt zajął się publi-
cystyką i  twórczością literacką. Wydał 20 pozycji 
książkowych. W  tym 7 pozycji o  tematyce popu-
larno-naukowej poświęconej Częstochowie i wspo-
mnieniowej oraz reportaże, 3 książki satyryczne  
i 10 książeczek dla dzieci o tematyce religijno-oby-
czajowej i  regionalnej. Był autorem scenariuszy 
i komentarzy do kilkunastu filmów o Częstochow-
skie wyprodukowanych przez Kas Film. 

Współpracował z  prasą, radiem, telewizją. Od 
kilku lat we współpracy z  Muzeum Częstochow-
skim prowadził cykl spotkań „Zbisław Janikowski 
rozmawia z…”. Niedawno wydał książkę „Moja Czę-

stochowa w PRL. Mój PRL w Częstochowie”.
Zbisław Janikowski był odznaczony m.in. Złotym 

Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” i srebrną Odznaką Honorową za Za 
sługi dla Województwa Śląskiego. Pod koniec ubie-
głego roku został Laureatem Nagrody Województwa 
Śląskiego im. Karola Miarki za wybitny dorobek 
wzbogacający wartości kultury regionu i kraju.

Z kolei nasi czytelnicy – jako pierwsi – mieli okazję 
zapoznać się z  tworzoną przez niego rokrocznie 
szopką noworoczną. Opisywał w niej aktualne wy-
darzenia i ważne postaci z życia miasta. Tworzył ją 
od 2004 roku... Jak więc zakończymy rok bez saty-
rycznego podsumowania Zbisława? Na razie trudno 
nam sobie to wyobrazić...
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Pełni głębokiego żalu pragniemy zawiadomić,
 iż w dniu 6. Kwietnia 2020r w wieku 80 lat odszedł nasz serdeczny przyjaciel.

ŚP
Zbisław Janikowski

„Zbinek”
Mgr. Inż. włókiennik, literat, laureat odznaczeń i nagród w dziedzinach  

twórczości literackiej i animacji kultury,  
zasłużony dla propagowania utrwalania historii miasta Częstochowy i jej obywateli.

Byliśmy razem od blisko 80-lat. 

Żegnaj Zbinku, wypróbowany druhu.  
Pozostajesz w naszej pamięci.

Krzysztof Dziuba        Marek Grzywa        Stanisław Szczepański

Zbisław Janikowski

Zmarł wybitny częstochowianin

Wielu z  nas z  delikatnym 
wzruszeniem i  ze śmie-
chem wspomina PRL. 
Teraz – dzięki najnowszej 
książce częstochowianina 
Zbisława Janikowskiego – 
będziemy mogli odbyć swo-
istą podróż do przeszłości  
i  przenieść się właśnie do 
tamtych czasów. Spotkanie 
autorskie połączone z  pro-
mocją tytułu „Moja Czę-
stochowa w  PRL. Mój PRL 
w  Częstochowie” zapla-
nowano na 14 listopada. 
Odbędzie się ono w  sali re-
prezentacyjnej ratusza.

Naszą podróż po czasach 
PRL-u zaczynamy w lipcu. Dla-

czego akurat wtedy? - To proste, 
wszak urodziłem się w  lipcu, 
11.07., zatem lipiec to dla mnie 
najważniejszy miesiąc, ponadto 
w lipcu – 22.07. - odchodziliśmy 
urodziny PRL... - tłumaczy Zbi-
sław Janikowski, autor książki. 
Prace nad jej powstaniem 
trwały przeszło rok. - W  opinii 
utarło się, że czasy PRL-u były 
szare, bezbarwne, nudne. Też 
tak myślałem, a  nawet byłem 
o tym przekonany, ale do czasu. 
Teraz poddaję rewizji mój 
poprzedni osąd, bo właśnie 
w te lipcowe rozleniwione dni 
w  mojej głowie zrodziły się 
refleksje, odżyły wspomnienia. 
Z  nich właśnie ułożyłem opo-
wieść według niekonwencjo-
nalnego scenariusza i z mojego 
specyficznego kalendarza, 

który zaczyna się latem w lipcu 
i  latem kończy. Dziwne może, 
ale co z tego, czasami na świat 
trzeba spojrzeć inaczej... - pod-
kreśla Zbisław Janikowski. 
Autor za sprawą książki otwiera 
bramę do swych wspomnień. 
Ale... no właśnie, czy tylko do 
swych? Wielu czytelników, 
którym przyszło żyć właśnie 
w  czasach PRL, z  pewnością 
owe wspomnienia potraktuje, 
jak własne. Dzięki lekturze bę-
dzie więc można jeszcze raz 
przeżyć młodości, wchodzenia 
w  dorosłość czy dojrzały wiek. 
Z  kolei nieco młodsi czytel-
nicy dowiedzą się, jak było 
naprawdę, jak wyglądała rze-
czywistość i jak się wtedy żyło. 

Podczas jednego z naszych ostatnich spotkań ze Zbisławem Janikowskim rozmawialiśmy  
na temat jego najnowszej książki „Moja Częstochowa w PRL. Mój PRL w Częstochowie”.

Moja Częstochowa w PRL

Zbisław Janikowski podczas jednej z ostatnich wizyt  
w naszej redakcji

NA RAZIE DO 19 KWIETNIA

Premier: przedłużamy 
obowiązujące obostrzenia

Dokończenie ze str. 1
Minister zdrowia, Łukasz Szumowski, 

zaapelował, aby nadchodzące święta spę-
dzić wyłącznie w gronie najbliższej ro-
dziny, z którą mieszkamy.  - Nadchodzący 
czas jest szczególnie ważny dla wszyst-
kich katolików i chrześcijan. Mamy jednak 
gorącą prośbę, aby pozostać w wąskim 
gronie. Jeśli obowiązujące restrykcje zo-
stałyby poluzowane, w kolejnych tygo-
dniach mielibyśmy nawet 40-50 tysięcy 
chorych – twierdził. 

Przy okazji konferencji dotyczącej prze-
dłużenia obostrzeń, premier poinfor-
mował, że matury i egzamin kończący 
podstawówkę zostaną przełożone. Od-
będą się one najwcześniej w czerwcu. 
- Jednak o konkretnych terminach bę-

dziemy informować co najmniej 3 tygo-
dnie przed datą egzaminów – zaznaczał.

Mamy również pewną nowość. Od 
czwartku, 16 kwietnia, wprowadzony zo-
stanie obowiązek zasłaniania ust i nosa. 
- Każda osoba w miejscu publicznym 
będzie musiała nosić maseczkę, szalik 
czy chustkę, która zakryje zarówno usta, 
jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, 
którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, 
sklepach czy miejscach świadczenia usług 
oraz zakładach pracy. To pozwoli ochronić 
innych przed nami, gdyby okazało się, że 
jesteśmy zarażeni, ale o tym nie wiemy 
– tłumaczył minister zdrowia, Łukasz 
Szumowski. Po świętach rządzący mają 
przedstawić plan powrotu do nowej rze-
czywistości gospodarczej.

WOŚP

50 łóżek do intensywnej terapii,  
10 respiratorów  

i 50 tys. kombinezonów

KŁOBUCK

Był na kwarantannie. Pojechał do pracy
Pięć tysięcy złotych kary nałożył 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w  Kłobucku na mieszkańca 
gminy Panki. Powód? Mężczyzna 
złamał zasady kwarantanny. Zamiast 
przebywać w wyznaczonym miejscu, 
pojechał do pracy w  innym woje-
wództwie. Na dodatek – już po 
nałożonej karze – mieszkaniec gminy 
Panki ponownie nie zastosował się 
do kwarantanny. 

- Policjanci codziennie sprawdzają, czy 
osoby zobligowane przez służby sanitarne 
do pozostania w  wyznaczonym miejscu, 
stosują się do tego obowiązku. Do tej pory 
mieszkańcy powiatu kłobuckiego, przeby-
wający na kwarantannach domowych, wy-
kazywali się odpowiedzialnością i stosowali 
do obowiązujących przepisów – podkreśla 
mł. asp. Joanna Wiącek – Głowacz. Wyjąt-
kiem okazał się jednak mieszkaniec 

gminy Panki, który złamał zasady kwa-
rantanny i, zamiast przebywać w wyzna-
czonym miejscu, postanowił wyjechać do 
pracy w innym województwie.

Stróże prawa o zaistniałej sytuacji poinfor-
mowali Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Kłobucku, który nałożył 
na niego karę administracyjną w wysokości  
5 tys. zł. Podjął też decyzję, że mężczyzna 
dalszą kwarantannę odbędzie w  miejscu, 
w  którym aktualnie przebywa. Pomimo 
surowej kary nieodpowiedzialny miesz-
kaniec gminy Panki nie zastosował się do 
zasad kwarantanny również w kolejnym 
wyznaczonym miejscu. Czekają go 
jeszcze bardziej dotkliwe sankcje karne, 
za które odpowie już przed sądem.

Przypominamy, że Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, za naruszenia nakazów, zakazów 
lub ograniczeń związanych z  obecnym 
zagrożeniem, może nałożyć grzywnę od  
5 do 30 tys zł. Dodatkowo, niestosowanie się do 
przepisów skutkuje odpowiedzialnością karną.

Fundacja Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy aktywnie pomaga 
szpitalom walczącym z epidemią ko-
ronawirusa. Wkrótce przekaże 
kolejnych 50 łóżek do intensywnej 
terapii, 10 respiratorów transporto-
wych, 50 tysięcy kombinezonów oraz 
tysiące trójwarstwowych maseczek 
chirurgicznych. Te ostatnie trafią 
również do Częstochowy.

Fundacja poinformowała o  zamówieniu 
kolejnych 50 łóżek na stanowiska inten-
sywnej terapii. To dodatkowa ilość, która 
zwiększy całościowy ich zakup do w sumie 
200 sztuk. Dystrybucja już się rozpoczęła - do 
szpitali w  całej Polsce wyjechały pierwsze 
transporty z pierwszą transzą 50 łóżek.

Fundacja zakupi również dodatkowo 10 
respiratorów transportowych, które uzu-
pełnią wcześniejsze zamówienie 37 urzą-
dzeń stacjonarnych. Poza tym do ponad 130 
szpitali zlokalizowanych w całej Polsce, trafi 
pierwsza transza 250 tysięcy trójwarstwo-
wych maseczek chirurgicznych. W  sumie 
Fundacja zamówiła milion sztuk! Kolejne 
transze będą wysyłane w  następnych 
dniach. Maseczki trafią między innymi do 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie (przy PCK) oraz Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie (przy 
ul. Mirowskiej). Poza szpitalami będą wysy-
łane też do Domów Opieki Społecznej. Każdy 
z nich dostanie po 500 maseczek.

WOŚP zamówiła również 50 tysięcy kom-

binezonów ochronnych dla personelu me-
dycznego. Są to kompletne kombinezony ze 
szczelnym kapturem i ochroną na buty. Ich 
produkcja odbywa się w Chinach. 

Po uwzględnieniu ostatnich zakupów, ca-
łościowe zaangażowanie Fundacji WOŚP 
w walkę z epidemią COVID-19, finansowanie 
min. z Funduszu Interwencyjnego, wynosi już 
ponad 30 mln złotych.- Dziękujemy za każdą 
wpłatę na nasz Fundusz! - mówi Jurek Owsiak, 
prezes zarządu WOŚP. - Zebraliśmy już ponad 
10 mln złotych i wartość ta rośnie z dnia na 
dzień! Polacy znów pokazują, jak wielki mają 
w  sobie gen solidarności i  społeczeństwa 
obywatelskiego! Dostajemy z  całej Polski 
ogromne ilości próśb, staramy się pomóc jak 
tylko jesteśmy w stanie, kierując nasze dary 
przede wszystkim do tych placówek, które nie 
mają pierwszeństwa w dostawach realizowa-
nych przez polskie władze. Jesteśmy razem, 
pomagamy sobie – i  to jest najważniejsze. 
Wygramy! – zaznacza Jurek Owsiak.

Do tej pory, w  ramach walki z  korona-
wirusem, Fundacja WOŚP zamówiła już 
w sumie m.in. 200 łóżek przeznaczonych na 
stanowiska intensywnej opieki medycznej, 
157 kardiomonitorów, 47 respiratorów,  
50 tys. pakietów indywidualnej ochrony 
biologicznej (IPOB), 50 tysięcy masek 
medycznych N95/KN95, czy 1 milion 
trójwarstwowych maseczek chirurgicz-
nych. Fundacja otrzymała także w  darze 
30 pomp infuzyjnych, aparat do me-
chanicznej kompresji klatki piersiowej,  
2 pulsoksymetry ręczne oraz 25 zestawów 
USG z opcją badania jamy brzusznej.

Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

https://www.wosp.org.pl/pomagamy/fundusz-interwencyjny


670 tys. polskich firm ma skorzystać 
z  nowego programu skierowanego do 
przedsiębiorstw, które ucierpiały 
wskutek pandemii koronawirusa. 
W  sumie do rozdysponowania będzie 
prawie 100 mld złotych – z czego 60 mld 
zł to środki bezzwrotne. 

Do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jed-
nego pracownika) ma trafić 25 mld zł, do małych 
i średnich firm – 50 mld zł, a do dużych przedsię-
biorstw – 25 mld zł.

Pieniądze dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw mają być wypłacane w sposób prosty 
i  szybki - za pośrednictwem banków. Dodat-
kowe środki mają zapobiegać zatorom płatni-
czych, utracie płynności, a przede wszystkim 
– zwolnieniom pracowników. 

Z  kolei finansowanie dużych przedsiębiorstw 
będzie miało charakter indywidualny i obejmie 
zarówno finansowanie dłużne, jak i  zaangażo-
wanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy 
udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy 
bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie 
realizowana bezpośrednio w  PFR, na którego 
stronie dostępny będzie specjalny formularz.

Mikrofirmy – pokrycie kosztów działalności, 
 w tym pensji

Kto może skorzystać?
Finansowanie dla mikrofirm w postaci sub-

wencji skierowane jest do przedsiębiorstw:
 → zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez 
samozatrudnionych), których roczny obrót 
lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln 
euro;
 →które dotknął spadek przychodów o co naj-
mniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lu-
tego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca lub analogicznego miesiąca ubie-
głego roku w związku z COVID-19;
 →objętych zakazem prowadzenia działalności 
z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna wartość programu dla mikro-

firm to 25 mld zł. Zakładana kwota środków 
bezzwrotnych wyniesie ok. 16 mld zł.

Na jakich zasadach?
Maksymalna kwota subwencji zależy od skali 

spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych 
i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).

 →75% wartości subwencji może być bez-
zwrotne.
 →25% wartości jest bezzwrotne pod warun-
kiem kontynuowania działalności w  ciągu 
12 miesięcy od jej udzielenia.
 →Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne 
w zależności od poziomu utrzymania śred-
niego zatrudnienia w  okresie 12 miesięcy. 
Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracow-
ników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy 
procent subwencji. To silny bodziec do utrzy-
mywania miejsc pracy. Reszta subwencji 
zwracana jest po 3 latach.

Na co pójdą środki?
Subwencja może być wykorzystana wyłącznie 

na pokrycie kosztów prowadzonej działalności 
gospodarczej – w  szczególności wynagrodzeń 
pracowników. 25% może być przeznaczone na 
przedterminową spłatę kredytów. Ma to być rów-
nież proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Sektor MŚP – 50 mld zł
Kto może skorzystać?

Finansowanie sektora MŚP skierowane jest do 
firm:

 → zatrudniających od 10 do 249 pracowników,
 →których roczny obrót nie przekracza 50 mln 
euro lub suma bilansowa nie przekracza  
43 mln euro.

Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, 
którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% 
spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne 
różnice to maksymalna kwota subwencji, która 
stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w za-
leżności od skali spadku sprzedaży do maksy-
malnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

Na jakich zasadach?
75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, 

w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez 
przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 
37,5% subwencji w zależności od utrzymania śred-
niego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot 
subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjo-
nalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Maksymalna wartość programu dla MŚP to  
50 mld zł, z  czego zakładana kwota środków 
bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Duże firmy – 3 formy wsparcia

Kto może skorzystać?
Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać 

z Tarczy Finansowej, muszą spełnić kilka podsta-
wowych warunków:

 →prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 
2019 r.,
 →niezaleganie z płatnościami podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 
2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,
 →posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych 
firm rezydencji podatkowej w Polsce,
 → rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obro-
towe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na jakich zasadach?
PFR proponuje 3 formy finansowania:
 →Finansowanie płynnościowe w postaci poży-
czek lub obligacji na okres 2 lat o wartości 
nawet do 1 mld zł.
 →Finansowanie preferencyjne  w  postaci po-
życzek preferencyjnych na okres 3 lat czę-
ściowo bezzwrotnych i  uzależnionych od 
straty finansowej oraz utrzymania zatrud-
nienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 →Finansowanie inwestycyjne w postaci obej-
mowanych instrumentów kapitałowych 
(udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych 
lub w ramach pomocy publicznej o wartości 
do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm 
wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota 
środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 
12 mld zł.

Więcej informacji o  Tarczy Finansowej znaj-
dziemy na stronie  www.pfr.pl  Szczegóły uzy-
skamy również pod numerem 800 800 120.

 Katarzyna Gwara
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Dokończenie ze str. 1
To więc doskonały moment, 

aby dotrzeć do jak najszerszego 
grona potencjalnych klientów.  
To właśnie teraz możemy - poprzez re-
klamę - budować świadomość marki  
i zaznaczyć obecności produktu na rynku.

Nie musimy tego czasu wykorzystywać 
wyłącznie na pobudzanie sprzedaży, ale 
również na działania wizerunkowe. 

Co przekazać w reklamie?

 →poinformuj, jakie zmiany zaszły w działal-
ności firmy
 → zaapeluj o wsparcie dla lokalnego biz-
nesu
 → jeżeli firma nadal funkcjonuje, podziękuj 
swoim pracownikom, że wciąż są z tobą
 → jeżeli prowadzisz    firmę    w   sposób zdalny,  
poinformuj o tym
 →koniecznie zaznacz, jakie środki ostrożności  
i bezpieczeństwa przestrzegane są  
w firmie
 → zaapeluj o przestrzeganie zakazów zwią-
zanych z pandemią, np. na reklamie może 
pojawić się hasło: Zostań w domu!

Reklama w czasie kryzysu to nie luksus  
- to konieczność.  

To jedna z form walki o przerwanie. 
Jest to wyraźny komunikat:  

JESTEŚMY, FUNKCJONUJEMY, ZAPRASZAMY. 
 Ja  wspieram lokalny biznes, a TY?

POKAŻ KLIENTOM,  
ŻE WCIĄŻ DZIAŁASZ

Nie wycofuj się  
z reklamy  

- zmień strategię! 

Nowa tarcza finansowa

100 mld zł na ochronę miejsc pracy

Zespół handlowy Życia Częstochowy

http://www.pfr.pl/
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 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara

ZUS

Ważność  
orzeczeń lekarskich 

wydłużona  
o 3 miesiące

PROGNOZA DLA POLSKI

Szczyt zakażeń w drugiej 
połowie kwietnia

Osoby, które  czekają na przedłu-
żenie renty z tytułu niezdolności 
do pracy, świadczenia 500+ dla 
osób niesamodzielnych, czy 
świadczenia rehabilitacyjnego 
mogą być spokojne. Orzeczenia 
wydane przez lekarzy orzecz-
ników ZUS, których ważność 
upływa w czasie epidemii, z au-
tomatu wydłużą się o  kolejne  
3 miesiące. 

- Przepisy tzw. tarczy antykryzy-
sowej przedłużyły ważność części 
orzeczeń wydanych przez lekarzy 
orzeczników i komisje lekarskie ZUS. 
Chodzi o orzeczenia o niezdolności 
do pracy lub niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji, które kończą 
się w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii albo w okresie 30 dni po 
ich odwołaniu. Takie orzeczenia 
zachowają ważność przez trzy do-
datkowe miesiące, licząc od dnia 
upływu dotychczasowego terminu 
ważności - tłumaczy Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.  
Warunkiem jest złożenie wniosku 
o  wypłatę świadczenia na dalszy 
okres przed upływem terminu waż-
ności dotychczasowego orzeczenia.

 

Świadczenie rehabilitacyjne  
a kontynuacja wypłaty

Orzeczenia lekarza orzecznika 
albo komisji lekarskiej, na pod-

stawie których - ubezpieczony ma 
prawo do świadczenia rehabilita-
cyjnego zostaną wydłużone na po-
dobnych zasadach.  Orzeczenia te 
będą ważne jeszcze trzy miesiące, 
jednak nie dłużej niż do końca 
12-miesięcznego okresu pobierania 
świadczenia rehabilitacyjnego.  
Przypomnijmy, świadczenie rehabi-
litacyjne jest przyznawane na okres 
przywrócenia zdolności do pracy, 
nie dłużej niż na 12 miesięcy. Może 
ono być przyznane jednorazowo 
lub w częściach.

Gdy orzeczenie wygasło przed 
stanem zagrożenia

- Przedłużeniu o  trzy miesiące 
ulega także ważność orzeczeń, 
które wygasły przed ogłoszeniem 
stanu zagrożenia epidemicznego, 
czyli przed 14 marca 2020 roku. 
Chodzi o  sytuację, w  której klient 
złożył wniosek o  świadczenie na 
dalszy okres (np. o  przedłużenie 
renty) przed upływem ważności 
orzeczenia, a  ZUS nie wydał no-
wego orzeczenia przed dniem 
wejścia w życie ustawy, czyli przed  
31 marca - wyjaśnia rzeczniczka.

W tej sytuacji osoby, które czekają 
na przedłużenia prawa do renty, 
świadczenia uzupełniającego dla 
osób niesamodzielnych lub świad-
czenia rehabilitacyjnego mogą być 
spokojne, wypłata świadczenia bę-
dzie kontynuowana.

W Polsce szczyt zakażeń wi-
rusem SARS-CoV-2, sięgający 9 
tys. przypadków, prawdopo-
dobnie przesunie się o kilka dni, 
w okolice 25 kwietnia. Może być 
on łagodniejszy niż wcześniej 
zapowiadano. Tak przynajmniej 
wynika z  najnowszej prognozy 
przygotowanej przez spółkę 
ExMetrix.

To druga reestymacja prognozy 
przy użyciu sztucznej inteligencji, 
którą po raz pierwszy przedsta-
wiono 28 marca. W  informacji 
przesłanej PAP spółka ExMetrix, 
zajmująca się prognozowaniem go-
spodarczym i społecznym, potwier-
dziła wcześniejsze przewidywania, 

z niewielką tylko korektą.
Po wprowadzeniu nowych da-

nych nadal przewiduje się, że szczyt 
zakażeń sięgnie w  naszym kraju 
około 9 tys. potwierdzonych te-
stami przypadków, natomiast mak-
simum epidemii przesunęło się 
o kilka dni - z 20 kwietnia w okolice  
25 kwietnia. 

- Najnowsza aktualizacja modelu 
prognostycznego ExMetrix dla roz-
woju Covid-19 wskazuje na mini-
malnie łagodniejszy wzrost liczby 
wykrywanych zakażeń. Związane 
jest to z aktualizacją modelu o do-
kładniejszą prognozę temperatury 
(pogoda będzie nieco lepsza niż 
wcześniej zakładano) oraz utrzy-
mującą się na dość wysokim po-
ziomie liczbę testów potrzebną 

do wykrycia jednego zakażenia 
- podkreślają przedstawiciele firmy 
w komunikacie.

Zwracają uwagę, że w  Polsce 
trzeba średnio wykonać 19 testów, 
by wykryć jeden przypadek zaka-
żenia koronawirusem SARS-CoV-2, 
co jest wynikiem zbliżonym do sta-
tystyk w Korei Południowej na tym 
samym etapie epidemii i  bardzo 
podobnym do obecnej sytuacji 
w Czechach.

- Sprawdzalność dotychczaso-
wych dziennych prognoz dla Polski 
odnośnie liczby zakażeń jest wy-
soka i  sięga 94,4 proc. - podaje 
ExMertix. We wcześniej prognozie 
nadesłanej PAP przewidywano, że 
w  ciągu doby najwięcej może być 
ok. 400-500 nowych przypadków.

WIRTUALNE NARZĘDZIE

Sprawdź, czy masz 
objawy COVID-19

WHO

Nie jesteśmy blisko końca 
epidemii w Europie

Ministerstwo Zdrowia urucho-
miło w  serwisie pacjent.gov.pl 
wirtualne narzędzie „Sprawdź, 
czy masz objawy COVID-19”. Po-
maga ono ocenić ryzyko 
zakażenia koronawirusem. Na-
leży jednak pamiętać, że nie jest 
to porada, konsultacja ani dia-
gnoza lekarska, lecz jedynie 
wywiad, który ma charakter 
wyłącznie informacyjny.

Jak twierdzi wiceminister zdrowia 
Janusz Cieszyński, aplikacja do oceny 
stanu pacjenta, dotycząca COVID-19, 
wraz z  poradami o  tym, jakie kroki 
powinna podjąć osoba diagnozująca 
siebie, zintegrowana została z wirtu-
alnym asystentem (chatbotem), który 
odpowiada na najczęściej zadawane 
pytania na temat wirusa SARS-CoV-2. 
Według niego “zapewnia to obywa-
telom dostęp do rzetelnej, aktualnej 
wiedzy oraz oferuje instrukcje, które 
krok po kroku wyjaśniają, jak postę-
pować w przypadku podejrzenia za-
każenia COVID-19”.

Podkreślono, że osoby, które za-
niepokoiło wystąpienie objawów 
sugerujących możliwość zaka-
żenia koronawirusem, przy pomocy 
prostego i  intuicyjnego formu-
larza w  krótkim czasie otrzymują 
wstępną ocenę swojego stanu i, 
co ważne, rekomendacje dalszych 
działań.

W  jaki sposób działa aplikacja? 
Użytkownik opisuje swoje ob-
jawy, a  system zadaje pytania 
diagnostyczne i  ocenia prawdopo-
dobieństwo wystąpienia zakażenia 
koronawirusem oraz występowania 
innych chorób. Analiza odpowiedzi 
podpowiada użytkownikowi, jak 
reagować, gdy pojawią się objawy 
chorobowe, czy należy już zgłosić 
się do właściwego punktu medycz-
nego, czy tylko stosować do ogól-
nych zasad sanitarnych.

Rekomendacje dalszych za-
chowań pacjenta przy poszczegól-
nych poziomach ryzyka opracowano 
w porozumieniu z Głównym Inspek-
toratem Sanitarnym.

Hans Kluge, dyrektor WHO 
w  Europie przestrzega przed 
„opuszczaniem gardy” w  walce 
z  Covid-19. Zapowiedział, że do 
końca epidemii jeszcze daleka 
droga, a  postępy łatwo zniwe-
czyć. Dodał też, że kluczem do 
pokonania epidemii są masowe 
testy.

Hans Kluge, dyrektor WHO w Eu-
ropie przestrzega przed „opuszcza-
niem gardy” w  walce z  Covid-19. 
Zapowiedział, że do końca epidemii 
jeszcze daleka droga, a  postępy 
łatwo zniweczyć. Dodał też, że klu-

czem do pokonania epidemii są 
masowe testy.

Podczas środowej konferencji 
prasowej w  Kopenhadze, Kluge 
ostrzegł, że mimo obiecujących 
trendów spadku liczby nowych 
infekcji w  niektórych państwach 
w  Europie, to w  innych krajach 
zachorowań wciąż przybywa 
w szybkim tempie. Dlatego - stwier-
dził Kluge - kontynent ma przed 
sobą jeszcze długą drogę, zanim sy-
tuacja będzie opanowana. Jego zda-
niem kluczowe będą nie restrykcje, 
lecz masowy program testów i śle-
dzenia kontaktów, który pozwoli 

zidentyfikować zakażonych i odizo-
lować ich od reszty społeczeństwa. 
Kluge stwierdził, że tylko w  ten 
sposób można nie tylko “spłaszczyć 
krzywą” epidemii, lecz ją obciąć.

Inny ekspert organizacji, Bruce 
Aylward zaapelował przy tym by 
państwa, które decydują się na zno-
szenie wprowadzonych restrykcji 
- planują zrobić to Czechy, Austria 
i  Dania - robiły to powoli i  stop-
niowo. Jako wzór podał postawę 
Chin i Singapuru.

Oprac. Katarzyna Gwara (na podstawie 
informacji PAP i ZUS)



Wszyscy, którzy chcą 
złożyć wniosek do ZUS 
elektronicznie, mogą go 
przekazać wyłącznie za 
pośrednictwem portalu 
Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS. Skany, 
zdjęcia czy wypełnione 
pliki word lub pdf prze-
słane e-mailem nie są 
traktowane, jak wnioski 
i nie będą rozpatrywane.

- Bardzo prosimy tych 
klientów, którzy przesłali 
swoje wnioski na adres cot@
zus.pl  lub inny adres ma-
ilowy o ponowne przekazanie 
ich we właściwy sposób. Jeśli 
ktoś chce je złożyć elek-
tronicznie, należy to zrobić 
za pośrednictwem naszej 
platformy PUE ZUS  - mówi 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS w wo-
jewództwie śląskim. 

Przypominamy, że aktualnie 
wnioski można składać do 
ZUS:

 →drogą elektroniczną – przez 
PUE ZUS
 →w formie papierowej - za po-
średnictwem poczty,
 →osobiście w  placówce ZUS 
– do skrzynki na dokumenty 
oznakowanej napisem “Tarcza 
antykryzysowa” (bez kontaktu 
z pracownikiem ZUS).

- Zachęcamy klientów do 
założenia profilu PUE. Można 
to zrobić bez wychodzenia 
z  domu – przez internet - za 

pomocą profilu zaufanego 
ePUAP lub bankowości elek-
tronicznej. Jest to bardzo 
proste i  nie zabiera wiele 
czasu – przekonuje  Beata 
Kopczyńska.

Jak założyć profil PUE? 
Wystarczy mieć dostęp do 

Internetu w  domu, wejść na 
stronę zus.pl, wybrać sposób 
rejestracji i  wypełnić for-
mularz. Następnie należy 
ustalić hasło do konta, a  na 
podany w  formularzu adres 
e-mail dostaniemy login. Ze 
względów bezpieczeństwa 
trzeba potwierdzić swoją toż-
samość. Można to zrobić m.in. 
za pomocą profilu zaufanego 
ePUAP, czy podpisu elektro-
nicznego (certyfikatu kwali-
fikowanego). Konto na PUE 
można zarejestrować także 
poprzez serwis bankowości 
elektronicznej (jeśli konto jest 
w banku, który zawarł z ZUS po-
rozumienie). Można to zrobić:

 →przez stronę www.zus.pl 
– przy wyborze sposobu 
rejestracji należy kliknąć 
w ikonę swojego banku, 
 →bezpośrednio ze strony 
swojego banku.

- Mając już założone konto 
na Platformie Usług Elek-
tronicznych, będziemy mogli 
szybko i bezpiecznie, nie wy-
chodząc z domu, składać elek-
troniczne wnioski o wsparcie 
z  ZUS w  ramach m.in. prze-
pisów tarczy antykryzysowej 
- dodaje rzeczniczka.

Katarzyna Gwara
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OD NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ”

Maseczki dla 
straży miejskiej

400 maseczek ochronnych otrzymała 
częstochowska straż miejska od Za-
rządu Regionu Częstochowskiego NSZZ 
,,Solidarność”.

  Funkcjonariuszki i  funkcjonariusze Straży 
Miejskiej, jako służby mundurowe, codziennie 
podejmują interwencje wobec różnych osób. 
Są więc w grupie tych najbardziej narażonych 
na zachorowanie podczas pandemii. - Dlatego 
w  czasie zagrożenia koronawirusem muszą 
zachować szczególną ostrożność i  wyjątkowe 
środki ostrożności – podkreśla Artur Kucharski, 
rzecznik straży miejskiej. 

Dzięki inicjatywie przewodniczącego Zarządu 
Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” 
Jacka Strączyńskiego, częstochowskiej straży 
miejskiej otrzymali 400 masek ochronnych. - 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc 
– dodaje Artur Kucharski.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że sami 
funkcjonariusze również aktywnie włączają 
się w pomoc osobom na pierwszej linii frontu. 
Kilka dni temu przekazali medykom z SOR-u na 
Zawodziu wodę mineralną. 

Katarzyna Gwara

KONSULTACJE PRZEDŁUŻONE

Minimum 100 punktów 
do ładowania pojazdów 

elektrycznych
Do 30 kwietnia można zgłaszać 
uwagi bądź propozycje zmian do 
projektu planu budowy ogólno-
dostępnych stacji ładowania 
w Częstochowie. Termin zakoń-
czenia konsultacji wydłużono 
w  związku z  obecną sytuacją 
spowodowaną koronawirusem. 
W  związku z  przepisami, które 
wejdą w życie pod koniec roku, 
w naszym mieście powinno być 
zainstalowanych minimum 100 
punktów ładowania.

Częstochowa jest miastem bu-
dującym oraz wdrażającym stra-
tegię zrównoważonego transportu. 
Elektromobilność oraz wykorzysty-
wanie paliw alternatywnych sta-
nowią istotny element tej strategii. 
Działania te są spójne z  obszarem 
odpowiadającym za kształtowanie 
zrównoważonej gospodarki ekolo-
giczno-energetycznej, szczególnie 
w zakresie poprawy warunków śro-
dowiskowych, a  zwłaszcza jakości 
powietrza na terenie miasta.

Jednym z  czynników wpływają-
cych na jego poprawę w  miastach 
jest rozwój elektromobilności na 
szeroką skalę i  upowszechnienie 
samochodów zasilanych energią 
elektryczną. Do tego niezbędna jest 
infrastruktura ładowania, umożliwia-
jąca świadczenie usług ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Plan budowy został opraco-
wany z  uwzględnieniem raportu 
z  grudnia 2019 r. dotyczącego 
punktów ładowania pojazdów na 
obszarze naszego miasta. Uwzględ-

niał on charakterystykę demogra-
ficzną i transportową miasta.

W  związku z  przepisami, które 
wejdą w  życie pod koniec roku, 
w  Częstochowie powinno być zain-
stalowanych minimum 100 punktów 
ładowania w ogólnodostępnych sta-
cjach ładowania. Z danych zebranych 
w raporcie wynikało, że na początku 
grudnia ubiegłego roku w  naszym 
mieście funkcjonowało 11 tego typu 
punktów. Przynajmniej 89 – zlokali-
zowanych zlokalizowanych w  ogól-
nodostępnych stacjach ładowania 
– musi więc powstać w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy.

Budowa będzie realizowana 
w dwóch etapach. W pierwszym, który 
ma trwać do 30 września – zbudowa-
nych zostanie 30 ogólnodostępnych 
stacji ładowania z 62 punktami łado-
wania, a w drugim – do 31 grudnia 
– planowanych do realizacji jest 21 
ogólnodostępnych stacji ładowania  
z 44 punktami ładowania.

Plan można obejrzeć w formie elektro-
nicznej na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Częstochowy pod adresem: 
http://konsultacje.czestochowa.pl.

Miasto zachęca, aby nie tylko za-
poznać się z dokumentem, ale także 
wyrazić swoje opinie, przedstawić 
uwagi lub propozycje zmian. W tym 
celu należy wypełnić specjalnie przy-
gotowany formularz.

Więcej informacji na temat ewen-
tualnych lokalizacji ogólnodostęp-
nych stacji ładowania znajdziemy 
na stronie http://konsultacje.czesto-
chowa.pl/

Katarzyna Gwara

WYKORZYSTAJ PLATFORMĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Nie wysyłaj 
wniosków e-mailem!

zdj. Straż miejska



Muzeum Częstochowskie za-
prasza do obejrzenia najnowszej 
wystawy „Ecce Homo” – dosko-
nałej na czas oczekiwania na 
Wielkanoc. Możemy to oczywi-
ście zrobić bez wychodzenia z 
domu – w sposób wirtualny.

W obecnej sytuacji obiekty Mu-
zeum Częstochowskiego – co oczy-

wiste – musiały zostać zamknięte. 
Chcąc jednak spełnić oczekiwania 
zwiedzających, placówka otwiera 
swoje wirtualne drzwi, udostęp-
niając swoje zbiory na stronie 
internetowej i poprzez profil na Fa-
cebooku. 

Najnowsza wystawa to „Ecce 
Homo”. Motyw ten już wieki temu 
zadomowił się w sztuce chrześci-
jańskiej, zwłaszcza w twórczości 
ludowej. Obfitują one również w 

wizerunki związane z Wielkim Po-
stem. Udostępniona w naszym Mu-
zeum ekspozycja liczy blisko 60 prac 
stworzonych od XIX w. po obecne 
stulecie, a ich autorami są twórcy 
z kręgu sztuki ludowej – Stanisław 
Majewski, Zdzisław Purchała, Józef 
Kaczmarek, Władysław Sikora, Ma-
rian Pikuła, Józef Sobota, Grzegorz 
Król, Wojciech Nagórski czy Marian 
Mółka. Wśród technik prezento-
wanych na wystawie znajdziemy: 
rzeźbę w drewnie, rzeźbę glinianą, 
płaskorzeźbę, malarstwo na desce, 
oleodruk, malarstwo olejne. Prezen-
towane są między innymi figurki Fa-

bryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”, 
obrazy Warsztatu Częstochowskiego, 
inne sakralne przedstawienia o wy-
sokiej wartości oraz prace Janiny 
Plucińskiej-Zembrzuskiej. 

Oczywiście  „Ecce Homo” to nie 
jedyna wystawa Muzeum Często-
chowskiego udostępniona do wir-
tualnego zwiedzania. Wszystkie 
prezentacje są dostępne w jakości 

VR 360, dzięki czemu – oglądając je 
w specjalnych goglach VR – można 
poczuć się jak w muzealnej sali. 
Możemy odbywać wirtualne prze-
chadzki zarówno po ekspozycjach 
stałych, jak i czasowych. Wystarczy 
tylko wejść na stronę  http://www.
muzeumczestochowa.pl/multi-
media/wirtualne-muzeum-360vr/

oprac. Katarzyna Gwara 

Od 1 kwietnia dyrektorem od-
działu ZUS w Częstochowie jest 
Jarosław Żuk. Od urodzenia zwią-
zany jest  z ziemią częstochowską. 
Przez lata pracował w sektorze 
bankowym, pełniąc funkcje kie-
rownicze i dyrektorskie. 

Jarosław Żuk ma wykształcenie 
wyższe magisterskie. Ukończył Wy-
dział Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Poczdamskiego w Poczdamie 
(Niemcy) na kierunku Stosunki Mię-
dzynarodowe. Wcześniej w latach 1988 
– 1990 był stypendystą Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych na Akademii Pań-

stwa i Prawa NRD. Po zakończeniu stu-
diów poszerzał swoje kompetencje. 
Ukończył min. Gdańską Akademię 
Bankową, posiada także uprawnienia 
księgowe. Dodatkowo od 2010 roku 
jest Certyfikowanym Coachem Leader-
ship Management International (LMI). 

Jarosław Żuk jest menadżerem z dłu-

goletnią praktyką. Karierę zaczynał w 
roku 1995 w Banku Częstochowa SA, 
W 1998 roku został zastępcą dyrek-
tora II Oddziału w Częstochowie. W 
kolejnych latach pracował na stano-
wiskach menadżerskich w wiodących 
polskich bankach m.in. Pekao SA, BRE 
Bank - w Częstochowie, Katowicach, 
Kielcach i Krakowie. W 2008 roku był 
organizatorem i pierwszym dyrek-
torem Alior Bank w Częstochowie.

Jarosław Żuk posiada doświadczenie 
managerskie zwłaszcza związane  

z tworzeniem efektywnych zespołów 
biznesowych  Dzięki długoletniej współ-
pracy z podmiotami gospodarczymi 
zdobył praktyczne doświadczenie oraz 
szeroką znajomość specyfiki funkcjo-
nowania przedsiębiorstw w różnych 
segmentach rynku. W wolnych chwi-
lach uwielbia wędrować. Interesuje 
się religią, historią i żeglarstwem. 

Jarosław Żuk jest od 22 lat żonaty i ma 
troje dzieci: dwóch synów w wieku 
20 i 17 lat oraz  12-letnią córkę.

oprac. Katarzyna Gwara 
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ZUS

Nowy dyrektor częstochowskiego oddziału

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Na wystawy do muzeum

http://www.muzeumczestochowa.pl/multimedia/wirtualne-muzeum-360vr/
http://www.muzeumczestochowa.pl/multimedia/wirtualne-muzeum-360vr/
http://www.muzeumczestochowa.pl/multimedia/wirtualne-muzeum-360vr/


Międzynarodowe jury Life Challenge 
2020 zakończyło pierwszy etap oce-
niania kandydatów do tytułu 
Europejskiej Fasady Roku, wyłaniając 
tym samym finalistów tegorocznej 
edycji zmagań. W TOP 36 znalazły się 4 
realizacje z  naszego kraju. Wśród nich 
jest domek jednorodzinny z Konpiskach. 

Do konkursu Life Challenge 2020 zgło-
szono 385 fasad z  26 krajów. Wszystkie 
zrealizowane zostały z  wykorzystaniem 
technologii Baumit. W  pierwszym etapie 
międzynarodowe jury głosując online wy-
łoniło 36 projektów – po 6 z każdej kate-
gorii, które zmierzą się ze sobą ponownie 
w wielkim finale. Wśród nich znalazły się 4 
projekty z Polski, każdy w innej kategorii – 
taka sytuacja nie zdarzyła się jeszcze nigdy 
w historii konkursu Life Challenge (a sięga 
ona 2014 roku). 

 →W kategorii budynków jednorodzinnych 
szansę na nagrodę ma projekt Inscribed 
w Konopiskach  autorstwa pracowni FW 
Anta Studio Architektoniczne Daniel 
Cieslik. 
 →Wśród budynków po termomodernizacji 
szansę na wygraną ma Przedszkole nr 43 
w Zabrzu, za którym stoi biuro PROJEKT-
PLUSARCHITEKCI. 
 →Swojego reprezentanta mamy także 
w  kategorii „renowacja historyczna”. To 
Muzeum Regionalne w  Kozienicach, 
którego remont na poziomie elewacji 
wykonała Korporacja Budowlana DARCO 
Dariusz Żak.
 →W  kategorii specjalnej – „Stunned by 
Texture” o  tytuł walczy krakowskie 
osiedle #dobrego 3 projektu spółki 
UCEES.  

Co prawda nagrody jeszcze nie zostały 
przyznane, ale już teraz możemy mówić 
o dużym sukcesie polskiej architektury na 
arenie międzynarodowej. Ale, że apetyt 
rośnie w  miarę jedzenia, nie przestajemy 
trzymać kciuków za nasze projekty – 
wszystkie, nie tylko nominowane do wiel-
kiego finału. 

W  o   statniej fazie głosowania między-
narodowe jury podda 36 nominowanych 
projektów ponownej ocenie i  wybierze 
zwycięzców, na których oprócz prestiżo-
wego tytułu czekają również bonusy finan-
sowe. Triumfator każdej kategorii otrzyma 
3  300 euro, natomiast laureat nagrody 
głównej Life Challenge Award 2020 – naj-
lepsza z  najlepszych fasad – zainkasuje 
dodatkowo 6 600 euro. Kto ma najlepsze 
fasady w Europie? O  tym przekonamy się 
w maju.

Przypomnijmy, że na stronie interne-
towej www.lifechallenge.baumit.com do 
15 kwietnia trwa głosowanie internautów, 
którzy docelowo stworzą swój niezależny 
ranking europejskich fasad. Co więcej, 
każdy z nas może wcielić się w rolę jurora 
i poddać ocenie każdego z kandydatów do 
tytułu, przypisując mu od 1 do 5 gwiazdek.

Katarzyna Gwara

zdj. Anta Architekci Daniel Cieślik

zdj. Anta Architekci Daniel Cieślik
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FASADA ROKU

Dom w Konopiskach z szansą 
na europejską nagrodę

CEMEX

Złote Godło dla lokalnej firmy

MIASTO OGŁOSIŁO PRZETARG

Sale gimnastyczne, boisko, dach  
i elewacja, czyli inwestycje w szkołach

Po raz trzeci firma CEMEX Polska otrzy-
mała Złote Godło w ramach programu 
Konsumencki Lider Jakości w kategorii Ce-
ment. Została ona wyróżniona za najwyższej 
jakości produkty, doskonałą obsługę klienta 
oraz dobrą reputację na rynku. 

Program Konsumencki Lider Jakości 2020 
stanowi podsumowanie ogólnopolskich badań 
konsumenckich, które zostały przeprowadzone 
na próbie ponad 16 tys. konsumentów. Nagra-
dzane marki mogą otrzymać Złote, Srebrne lub 
Brązowe Godło. Respondenci, którzy oceniali 
marki w kategorii Cement, uznali, że produkty 
z oferty CEMEX odznaczają się bardzo wysoką 
jakością, a  marka jest godna zaufania. Firmę 
CEMEX ponownie uznano za najbardziej roz-
poznawalną wśród wszystkich marek cementu 
dostępnych na polskim rynku. – Godło Konsu-
mencki Lider Jakości to uznana marka konsu-
mencka na rynku i  cieszymy się, że drugi rok 
z  rzędu konsumenci obdarzyli CEMEX zaufa-
niem - mówi Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu 

Handlowego w  CEMEX Polska. - Niezmiennie 
kierujemy się w naszej działalności priorytetem, 
jakim jest zapewnienie najwyższej jakości pro-
duktów i  usług. Tegoroczne zmiany w  opako-
waniach cementów workowanych CEMEX to 
odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Dą-
żyliśmy do tego, aby nowe opakowanie było 
nowoczesne, atrakcyjne i funkcjonalne. Chcemy, 
aby opakowania przyczyniły się do wygody za-
kupu i użytkowania, ale przede wszystkim, żeby 
zapewniły gwarancję najwyższej jakości dla 
naszych klientów – dodaje.

Program Konsumencki Lider Jakości jest inicja-
tywą redakcji „Strefy Gospodarki”, niezależnego 
dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Na pod-
stawie cyklicznie wykonywanych badań konsu-
menckich, opartych o  zaawansowane metody 
badawcze i analityczne, program jest uznanym 
źródeł informacji na temat polskiego rynku pro-
duktów, czynników świadczących o  wysokiej 
jakości wybranych produktów i  usług, a także 
pozwala zaobserwować zmiany preferencji kon-
sumentów z roku na rok.

Katarzyna Gwara

Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącym 
im. Cypriana Kamila Norwida i Szkoły Pod-
stawowej nr 54 będą mogli korzystać 
z  wyremontowanych sal gimnastycznych. 
Z kolei przy VII LO im. Mikołaja Kopernika 
powstanie boisko wielofunkcyjne. Na tym 
jednak nie koniec inwestycji w  miejskich 
szkołach. W Zespole Szkół im. Jana Kocha-
nowskiego przy ul. Warszawskiej 
wyremontowany zostanie dach i pojawi się 
nowa elewacja.

Mimo że szkoły są nadal zamknięte, samorząd 
nie zrezygnował z inwestycji w placówki. Miasto 
czeka obecnie na firmy, które podejmą się robót 
w liceum ,,Norwida”, zespole szkół ,,Kochanow-
skiego” i SP nr 54. Przetarg składa się z  trzech 
części. Pierwsza to remont sali gimnastycznej 
w  IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana 
Kamila Norwida przy ul. Jasnogórskiej, druga 
– remont sali gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej nr 54 przy ul. Kukuczki. Ostatnia część 
inwestycji to remont dachu i  elewacji w Ze-
spole Szkół im. Jana Kochanowskiego przy  
ul. Warszawskiej. Termin składania ofert 
upływa 21 kwietnia. 

Remont sali gimnastycznej w ,,Norwidzie” ma 
objąć cyklinowanie i renowację parkietu, skucie 

tynków i  położenie nowych – cementowo-wa-
piennych, malowanie ścian i  wymianę stolarki 
drzwiowej. W SP nr 54 zakres prac to cyklino-
wanie i  renowacja parkietu, malowanie ścian 
i  sufitów oraz montaż grzejników i  ich osłon. 
W  Zespole Szkół przy ul. Warszawskiej prace 
będą dotyczyć elewacji i  dachu. Budynek bę-
dzie docieplony, zamontowana zostanie insta-
lacja odgromowa; powstaną też nowe podesty 
i schody zewnętrzne przy drzwiach.

Jeśli przetarg uda się bez przeszkód rozstrzy-
gnąć w  terminie, inwestycje w  IX LO im. C.K. 
Norwida i Szkole Podstawowej nr 54 mają się 
zakończyć do końca lipca, a  prace w  Zespole 
Szkół im. J. Kochanowskiego – do końca czerwca. 

Warto również wspomnieć, że rozpoczęły 
się już prace związane z  budową boiska wie-
lofunkcyjnego przy VII LO im. Mikołaja Koper-
nika. Powinno być ono gotowe pod koniec lipca. 
Wielofunkcyjny obiekt o sztucznej nawierzchni 
poliuretanowej EPDM i  wymiarach 24x32 m 
pomieści w  swoim obrysie dwa boiska do ko-
szykówki, dwa do siatkówki i  jedno do tenisa 
ziemnego. Zostanie też wyposażone w  bramki, 
siatki i  kosze. Całość będzie ogrodzona i  oto-
czona piłkochwytami. Na miejscu zostanie poło-
żony też chodnik z kostki brukowej i wykonane 
oświetlenie. Koszt inwestycji to ok. 383 tys. zł.

Katarzyna Gwara

http://www.lifechallenge.baumit.com/


Tegoroczne święta wielkanocne z pew-
nością będą inne niż zwykle. Nie będzie 
tradycyjnego święcenia pokarmów w ko-
ściele, wielu z nas zrezygnuje ze spotkań 
z rodziną czy znajomymi... Nie oznacza to 
jednak, że musimy całkowicie rezy-
gnować z celebrowania świąt. Zachęcamy, 
żeby mimo wszystko zachować choć na-
miastkę tradycji. Pomóc nam w tym 
mogą potrawy, które rokrocznie goszczą 
na naszych stołach. 

Jakie potrawy powinny znaleźć się na 
wielkanocnym stole? Podstawą są oczy-
wiście jajka – serwowane na różne spo-
soby, gotowane, faszerowane, w sałatkach... 
Do tego biała kiełbasa, żurek bądź zupa 
chrzanowa, chleb, wędzonka (kiełbasa lub 
szynka), pasztet, zimne nóżki, sałatka jarzy-
nowa i  pieczone mięsa. Do tych ostatnich 
koniecznie podajmy chrzan bądź ćwikłę. Na 
wielkanocnym stole nie może też zabraknąć 
słodkości. Wśród nich królują przede 
wszystkim babka wielkanocna, mazurek, 

(kajmakowy, czekoladowy, z  różą lub inny), 
sernik (tradycyjny z  kruszonką lub z  brzo-
skwinią), makowiec, pascha i  wieniec droż-
dżowy. Oczywiście smakołyki serwowane 
w czasie świąt będą się różnić w zależności 
od regionu Polski i rodzinnych tradycji. 

Podczas przygotowywania świątecznych 
potraw, nie zapomnijmy o starszych czy sa-
motnych członkach rodziny. Nawet, jeśli nie 
będziemy mogli siąść z nimi przy wspólnym 
stole, możemy podzielić się wypiekami 
i  różnymi daniami. Same spotkania z  naj-

bliższymi lepiej odłóżmy w  czasie. Zresztą, 
dzięki współczesnym technologiom możemy 
umówić się na konkretną godzinę śniadania 
wielkanocnego ze wszystkimi członkami ro-
dziny i zorganizować wideokonferencję.

Pamiętajmy! Wielkanoc to czas radości, 
dlatego mimo ciężkiej sytuacji postarajmy 
się zachować pogodę ducha. Nawet pozo-
stając w  domach, możemy się nią dzielić 
z rodziną i znajomymi. 

Katarzyna Gwara
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Nie zapomnijmy o najbliższych

Wielkanoc inna niż wszystkie

Mazurek
Podstawą dobrego mazurka jest 

kruche ciasto. Czego potrzebujemy, 
aby je przygotować? 

 ■ 300 g mąki pszennej
 ■ 150 g masła (lub margaryny)
 ■ 80 g cukru pudru
 ■ 1 jajko 
Wszystkie składniki łączymy ze 

sobą i zagniatamy, aby otrzymać 
jednolite ciasto. Później owijamy 
je folią spożywczą i wstawiamy do 
lodówki na około godzinę. Przed 
rozwałkowaniem jeszcze raz za-
gniećmy ciasto, aby nieco zmiękło. 
Następnie wałkujemy je zgodnie 

z kształtem, który ma mieć 
nasz mazurek. Niewielką część 
możemy sobie zostawić do deko-
racji. Ciasto najlepiej rozwałkować 
od razu na papierze do pieczenia. 
Później przekładamy je na blachę. 
Z zostawionej części możemy ufor-
mować wałeczki i zrobić brzegi. 
Ciasto wkładamy do nagrzanego 
piekarnika – pieczemy w tempera-
turze 180°C przez około 25 minut. 

Gdy ciasto przestygnie możemy 
przystąpić do dekorowania. Naj-
pierw posmarujmy je masą krów-
kową. Całość możemy zwieńczyć 
orzechami, rodzynkami, płatkami 
migdałowymi, czy owocami kan-
dyzowanymi – wszystko według 
uznania. 

Wielkanocna 
Pascha

Czego potrzeba do przygoto-
wania paschy?

 ■ ½ kg tłustego twarogu
 ■ 3 żółtka
 ■ 150g cukru
 ■ 2 łyżeczki cukru waniliowego
 ■ 130ml słodkiej śmietany
 ■ 120g masła
 ■ 150 g bakalii 

Przygotowanie:
Dwukrotnie mielimy twaróg.
Orzechy wkładamy do miski i 

zalewamy wrzącą wodą,  pozosta-
wiamy  na co najmniej 5 min, obie-
ramy  ze skórki, suszymy i siekamy.

Suszone owoce zalewamy wrzącą 
wodą, pozostawiamy na kilkanaście 
minut, osączamy i siekamy.

Żółtka ucieramy z cukrem i cu-
krem waniliowym.

Dalej miksując dodajemy śmie-
tanę.

Naczynie z utartymi żółtkami  
i śmietaną wkładamy do więk-
szego garnka z gotującą się 
wodą tak, aby woda z większego 
garnka  nie dotykała naczynia z 
jajkami.

Ubijamy ok. 10 minut aż masa 
zacznie gęstnieć.

Naczynie z ubitymi jajkami 
zdejmujemy z ognia i dalej mik-
sując, dodajemy porcjami miękkie 
masło i twaróg.

Na końcu dodajemy orzechy, su-
szone i kandyzowane owoce.

Masę przekładamy do miski wy-
łożonej gazą.

Wstawiamy do lodówki na 12 godz.
Po tym czasie odwracamy na ta-

lerz, ściągamy gazę i dekorujemy. 
Do dekoracji możemy użyć suszo-
nych owoców, orzechów, owoców 
kandyzowanych, polewy czekola-
dowej, a nawet listków mięty, czy 
melisy.



Wyobrażacie sobie Wielkanoc 
bez malowania pisanek, plamy 
wielkanocnej, czy śmigusa 
dyngusa? My też nie! Ale... 
zwyczaje wielkanocne  różnią 
się w zależności od zakątka na 
świecie. Aby je poznać, zabie-
ramy was teraz w  niezwykłą 
podróż po innych państwach, 
nie tylko tych europejskich. 

Czechy

Czesi przed zbliżającymi się świę-
tami przyozdabiają swoje domy 
kolorowymi pisankami, figurkami 
z  drewna w  kształcie gołąbków 
i  baranków oraz drewnianymi ko-
łatkami. Niezwykle popularnym 
zwyczajem jest organizowanie jar-
marków, na których sprzedawane 
są pisanki, słodycze oraz różnego 
rodzaju ozdoby, np. pomlázka, 
czyli spleciona z  wierzbowych 
witek rózga na Poniedziałek Wiel-
kanocny. To właśnie z  nią w  Po-
niedziałek Wielkanocny biegają 
chłopcy i ganiają dziewczyny sma-
gając je po nogach. 

Słowacja

Nasi sąsiedzi święta wielkanocne 
obchodzą bardzo uroczyście. Ko-
szyczki z  potrawami do poświę-
cenia przynosi się w  Niedzielę 
Wielkanocą. Z kolei w Poniedziałek 

Wielkanocny nie tylko oblewa się 
wodą, ale „bije” rózgami dziewczęta. 
Oczywiście wszystko to dla zdrowia. 
Smagnięta rózgą lub oblana wodą 
panna powinna obdarować chłopca 
domowymi wypiekami i pisankami. 

Francja

Ciekawym i  zarazem niezwykle 
pysznym zwyczajem jest obdaro-
wywanie najmłodszych czekolado-
wymi jajkami. Tuż przed świętami 
– w  czwartek – maluchy budują 
w  ogródkach gniazda. I  to wła-
śnie do nich wielkanocny zajączek 
podrzuca słodkie upominki. Poza 
tym we Francji większość kulty-
wowanych kiedyś tradycji odeszła 
już w  zapomnienie. Do świąt nie 
przywiązuje się więc większej wagi 
- w  Wielką Niedzielę otwarte są 
sklepy, restauracje, puby i kluby.

Włochy

Włosi uwielbiają biesiadować. 
Święta wielkanocne traktują więc 
jako doskonałą okazję do spędzania 
czasu z  najbliższymi. Najważniej-
szym elementem jest niedzielny 
obiad. Na stołach tradycjonalistów 
nie może w tym dniu zabraknąć ba-
raniego rosołu z pierożkami, a także 
pieczonej jagnięciny lub baraniny. 
Ciekawą formę mają serwowane 
w  tym czasie desery – podczas 

świąt wielkanocnych podają bo-
wiem... ciasto w kształcie gołębia.

Hiszpania
Hiszpanie do świąt wielka-

nocnych podchodzą bardzo 
poważnie. Towarzyszy im 
mroczny, wręcz średnio-
wieczny klimat. Od Niedzieli 
Palmowej odbywają się cha-
rakterystyczne procesje mę-
czenników przypominające 
o  zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Mroczny klimat znika 
wraz z nadejściem Niedzieli 
Wielkanocnej.  To dzień 
pełen radości, spędzany 
nie tylko w  gronie ro-
dzinnym, ale również 
z  innymi mieszkań-
cami miast czy hisz-
pańskich wsi. 

Niemcy   

Dla naszych 
zachodnich są-
siadów, po-
dobnie jak dla 
nas najważ-
n i e j s z y m i 
dniami wiel-
kiej nocy jest 
piątek, nie-
dziela i  po-
niedziałek. 

W  żadnym niemieckim domu nie 
może zabraknąć świątecznego bu-
kietu zielonych gałązek przybra-
nych kolorowymi wydmuszkami 
jajek. Kolorowymi pisankami przy-
strajane są także krzewy i  drzewa 
w  ogrodach. Z  kolei w  niedzielę 
wielkanocną rodzice chowają po-
malowane jaja, zajączki z czekolady 
oraz inne słodycze, a  dzieci szu-

kają ich w mieszkaniu lub 
ogrodzie.

Wielka Brytania

Dla Brytyjczyków święta wielka-
nocne to przede wszystkim czas 
doskonałej zabawy. Już jakiś czas 
temu zrezygnowali oni z  koloro-
wych pisanek na rzecz czekolado-
wych jajek.  W sklepach roi się też 
od bułeczek z  charakterystycznym 
krzyżem, pieczonych specjalnie 
na tę okazję. Charakterystyczną 
tradycją są... wyścigi jajek. Tur-
lanie jajka symbolizuje odkry-
wanie kamienia do groty, w której 
spoczywało ciało ukrzyżowanego 
wcześniej Jezusa. Ostatecznie wy-
grywa osoba, którego jajko prze-
trwa zabawę i nie zostanie rozbite.

Australia

Nigdzie nie ma takiej wielokultu-
rowej mieszanki, jak w Australii. 

Nie powinna więc dziwić róż-
norodność tradycji wielka-
nocnych. Do najważniejszych 

można zaliczyć jedzenie 
słodkich bułeczek ude-
korowanych symbolem 
krzyża. Bułeczki te („hot 
cross buns”) wypieka się 
razem z  suszonymi owo-
cami, a  w  ostatnich 
latach – z masą czekola-
dową. Innym „słodkim 
zwyczajem” jest obda-
rowywanie się czeko-
ladowymi jajkami. 
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Zwyczaje

Wielkanoc na świecie

Księżycowa data Wirtualne „wesołych świąt”

Z tymi świętami wielkanocnymi 
to bywa różnie. Raz są na po-
czątku kwietnia, raz w  połowie 
tego miesiąca. Dosyć rzadko, ale 
zdarza się, że zaczynają się – tak 
jak w tym roku - już pod koniec 
marca. Termin jest ruchomy, ale 
dlaczego? Od czego to zależy? 
Okazuje się, że od pełni księżyca. 

Wielkanoc jako święto ruchome 
może wypaść najwcześniej 22 
marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. 
Ustalenie daty jest oparte na obli-
czeniu równonocy wiosennej i  na-
stępującej po niej pełni księżyca. Na 
I Soborze Powszechnym w 325 roku 
w  Nicei ustalono zasadę, w  myśl 
której: Niedziela Wielkanocna wy-
pada w  niedzielę, która następuje 
po pierwszej pełni księżyca po 
równonocy wiosennej. Jeżeli pełnia 
księżyca przypada w  niedzielę, 
Wielkanoc wypada w następną nie-
dzielę. Sobór w  Nicei tym samym 
zaaprobował tzw. aleksandryjską 

metodę obliczania tej daty. Aleksan-
dryjczycy uznali 21 marca za dzień 
zrównania dnia z nocą i posługiwali 
się 19 letnim „cyklem księżycowym”, 
uwzględniając fakt, ze rok słoneczny 
składa się z  365 dni oraz pewnej 
„nieokreślonej” cząstki dnia. W kolej-
nych wiekach system był stopniowo 
przyjmowany na całym Zachodzie, 
wypierając inne, stosowane przez 
kościół rzymski, frankijski i celtycki.  
Natomiast kościół prawosławny 
kontynuuje obliczenia daty Wiel-
kanocy bazujące na Kalendarzu Ju-
liańskim, który został zatwierdzony 
przez I  Sobór Powszechny. Pod 
uwagę nie jest brana rosnąca liczby 
dni, jakie powstają wskutek postę-
pującej niedokładności Kalendarza 
Juliańskiego. Z  datą Wielkanocy 
powiązany jest termin większości 
ruchomych świąt ogólnochrześci-
jańskich i  katolickich, m.in.: Środa 
Popielcowa, wielki post, Triduum 
Paschalne, Wniebowstąpienie Pań-
skie, Zesłanie Ducha Świętego, 
Boże Ciało i inne.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Do nie-
dawna składanie życzeń odbywało się za pomocą 
telefonicznych łączy lub w  tradycyjnej formie 
przez wysyłanie okolicznościowych kartek. Dziś 
wiele osób stawia na nowoczesność i wysyła kartki 
elektroniczne lub krótkie wiadomości tekstowe. 

Kartki, zwane również pocztówkami przeszły nie-
małą ewolucję w  swej ponad stuletniej historii. 
Pierwsze pocztówki wystawiono na sprzedaż  
1 maja 1893 roku w Chicago. Aż do roku 
1907, rewers kartki zarezerwowany 
był wyłącznie na adres nadawcy, 
wszelkie informacje lub życzenia 
należało umieszczać na stronie 
z obrazkiem. Początkowo „pro-
dukcją” i  sprzedażą kartek 
zajmowały się prywatne 
drukarnie. Na stronie ilu-
stracyjnej pocztówki znajdo-
wały się obrazki, a z biegiem 
czasu czarno-białe foto-
grafie. Przełom nastąpił 
w  1907, kiedy to wprowa-
dzono kartki z  podzielną 
stroną, lewa przeznaczony była 
na treść, a prawa na adres. Począt-
kowo, quasimonopol na drukowanie 
kartek mieli Niemcy, sytuację zmieniła 
Pierwsza Wojna Światowa. Wówczas proces 
ten przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. W  okresie międzywojnia, niewątpliwym po-
tentatem kartkowym były Stany Zjednoczone. Celem 
ograniczenia kosztów produkcji, przez zmniejszenie 
użycia atramentu wprowadzono niezbyt udany zabieg 
estetyczny — białą ramkę. Kolejny przełom nastąpił 
w  okresie Drugiej Wojny Światowej. Dzięki nowym 
technikom, rozpoczęto drukowanie wielobarwnych 
kartek, uwieczniając na nich niejednokrotnie ważne 
wydarzenia historyczne. Po roku 1945 pomysłowość 
producentów pocztówek przeszła najśmielsze ocze-

kiwania konsumentów. Pojawiły się kartki chromowe, 
następnie fotochromowe, w  latach 60. niebywałą po-
pularność zdobyły nieregularne krawędzie, a  przełom 
lat 70. i 80. był niewątpliwie erą kart trójwymiarowych. 
W latach 90. kartki przestały być jedynie obiektem wi-
zualnym, lecz za sprawą irytujących czasem pozytywko-
wych melodyjek przełamały „barierę dźwięku”. Dziś do 
wyboru mamy całe mnóstwo wzorów i rodzajów o naj-
różniejszych kształtach i  rozmiarach. Jednak w  obec-
nych czasach tradycyjne kartki odchodzą powoli do 

lamusa. Wielu woli  sięgnąć po bardziej nowo-
czesne rozwiązania i decyduje się skorzy-

stać z dobrodziejstwa Internetu. Kartki 
wirtualne sprawdzają się przy tej 

okazji doskonale. Ich niebywałym 
atutem jest fakt, iż ich wysłanie 
nic nas nie kosztuje. Wybór 
dostępnych cyberkartek 
może przyprawić nas o  za-
wrót głowy. Animowane, gra-
jące, gadające, śpiewające, 
z  króliczkami, zajączkami, 
kurczątkami, pisankami, 

koszyczkami, reprodukcje 
obrazów tematycznie związa-

nych z Wielką Nocą... dosłownie 
wszystko, czego dusza zapragnie.  

Ci, którzy wraz ze świątecznymi 
życzeniami chcą przekazać swemu 

odbiorcy odrobinę dobrego humoru, 
znajdą w  zasobach sieci liczne propozycje, które 

rozchmurzą nawet największego ponuraka. Niektóre 
kartki mają nawet podteksty polityczne. Tym, którzy 
nie mogą się na nic zdecydować, portale oferują opcję 
zaprojektowania własnej kartki. Wielokrotnie e-kartki 
przewyższają finezją i  polotem swych analogowych 
odpowiedników, jednak my mimo wszystko pozosta-
jemy tradycjonalistami i z okazji nadchodzących świąt 
zachęcamy do wysłania bliskim prawdziwej kartki. Na 
pewno będzie ona dla nich przyjemną niespodzianką.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara. Zdjęcia pochodzą ze strony www.freepik.com
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Nasze sukcesy
Nikt z nas się tego nie spodziewał, że 

olimpiady przedmiotowe i interdyscypli-
narne będą miały swoje rozstrzygnięcie 
już w marcu. Niemniej jednak – mimo 
szerzącej się pandemii – uczniowie i na-
uczyciele I Liceum mogą się poszczycić 
wieloma sukcesami. Oto one: w Olimpia-
dzie Filozoficznej finalistką została Na-
talia Gradzik, Olimpiada „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego” zakończyła się 
pomyślnie dla Dominiki Majer – zdobyw-
czyni tytułu finalistki. Z kolei Agata Brol 
i Julia Marcinkowska uzyskały tytuły 
finalistek Olimpiady Wiedzy o Prawie, 
natomiast Igor Całka został finalistą 
dwukrotnym, mianowicie – Olimpiady 
Wiedzy o III RP oraz Olimpiady Wiedzy o 
Społeczeństwie COPTIOSH.

Jesteśmy dumni i już myślimy o zma-
ganiach w przyszłym roku szkolnym!

  Info - Zespół redaktorów I LO

Cząstki 
elementarne 

nam niestraszne!
Nasza szkoła rozwija się również na 

płaszczyźnie nauk ścisłych! 4 marca 
uczniowie Słowackiego z klasy 1F wraz z 
opiekunem, Panią Katarzyną Tazbir, mieli 
możliwość wziąć udział w Międzynaro-
dowych Warsztatach Cząstek Elemen-
tarnych. Wydarzenie to miało miejsce w 
III LO im. Adama Mickiewicza w Katowi-
cach, gdzie uczniowie zostali zapoznani 

z podstawami tegoż działu fizyki oraz 
metodami badań wykorzystywanych w 
tym obszarze. Oprócz wysłuchania teorii, 
mieli także szansę zastosować świeżo 
zdobytą wiedzę w praktyce i samodzielnie 
dokonać analizy najnowszych danych 
doświadczalnych jednego z ekspery-
mentów korzystających z akceleratora 
LHC (Wielki Zderzacz Hadronów). Na-
stępnie na podsumowującej warsztaty 
wideokonferencji, w której udział wzięli 
fizycy z CERN (Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych) oraz uczniowie z 
innych krajów, omówili wspólnie otrzy-
mane wyniki. Warsztaty z pewnością 
powiększyły wiedzę uczniów na temat 
fizyki cząstek elementarnych oraz po-
zwoliły na szlifowanie umiejętności 
językowych dzięki międzynarodowej 
wideokonferencji.

Ewelina Kozłowska, kl. II b

Działania 
Samorządu 
Szkolnego

W tłusty czwartek, który tego roku 
przypadał na 20 lutego, Samorząd 
Uczniowski przygotował dzień pełen 
słodkości. Każdy uczeń oraz pracownik 
szkoły otrzymał swojego pączka. Cały 
dzień przepełniony był dobrą atmosferą 
i słodkościami.

6 marca nasza szkoła oficjalnie rozpo-
częła przygotowania do malowania mu-
ralu. Samorząd stworzył trzy wstępne 
projekty: wizerunek Balladyny, Kordiana 
i samego Juliusza Słowackiego. Motyw 
muralu jest ściśle związany z patronem 
naszej szkoły. Prace nad dziełem roz-
poczną się po powrocie do szkoły.

W trudnym czasie kwarantanny w na-

szej szkole został zorganizowany inter-
netowy konkurs pod tytułem „Zostań w 
domu”. Uczniowie przesyłali fotografie, 
na których przedstawiali, jak radzą sobie 
podczas edukacji domowej. Pomysł ten 
był motywacją i źródłem inspiracji dla 
naszych uczniów.

Natalia Jarkiewicz, kl. II b

Słowaki  
w  e-learningu

Decyzja o zamknięciu placówek 
oświatowych z 11 marca zaskoczyła 
większość z nas. Jednak niemożność 
uczęszczania do naszego ulubionego 
budynku nie znaczy przerwania nauki! 
Grono pedagogiczne Słowaka od razu 
odnalazło się w tej niecodziennej sy-
tuacji! Poprzez liczne aplikacje takie, 
jak np. Discord, Messenger czy Go-
ogle Classroom możemy być z mate-
riałem na bieżąco. Lekcje odbywają 
się zgodnie z planem zajęć. Uczniowie 
codziennie logują się na daną platformę 
o odpowiednich godzinach i wspólnie 
z nauczycielem omawiają dany temat. 
W tym samym czasie często mamy 
otwarte na laptopie lub telefonie wcze-
śniej przesłane nam materiały oraz 
oczywiście podręczniki i zeszyty. Godne 
uwagi są także lekcje matematyki. Na-
uczyciele udostępniają nam swój ekran, 
na którym rozwiązują dane zadanie, 
dzięki czemu możemy zrozumieć, na 
czym ono polega. Pomimo dobrej or-
ganizacji e - learningu wszyscy mamy 
nadzieję, że niedługo znowu spotkamy 
się w murach naszej szkoły, a jak na 
razie przyłączamy się do akcji #zostań-
wdomu!

Klaudia Mikuta, kl. II b
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Tradycyjnie w marcu (04. i 05.) Wydział Finansów 
i Inwestycji Urzędu Miasta Częstochowa wraz 
z ponadpodstawowymi szkołami branżowymi i 
technicznymi zorganizował Targi Edukacyjne „Za-
wodowiec”. Hala Sportowa przy ul. Żużlowej w 
Częstochowie na dwa dni zamieniła się w tętniące 
życiem, pełne atrakcji  centrum informacyjne, gdzie 
uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podsta-
wowych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną 
szkół, poznać tajniki zawodów oraz możliwości 
zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Oczywiście nie 
mogło nas tam zabraknąć!

Wspólnie z firmami partnerskimi – STANDO 
GROUP oraz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. pre-
zentowaliśmy kierunki kształcenia Technikum 
nr 9: technik elektryk, technik mechanik, technik 
urządzeń dźwigowych oraz zawody Branżowej 
Szkoły I Stopnia nr 7: elektryk, mechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik pojazdów sa-
mochodowych i kierowca mechanik. Oprócz pre-
zentacji sprzętu elektrycznego na stoisku szkoły 

przeprowadzaliśmy konkursy wiedzy elektrycznej i 
samochodowo – mechanicznej, które cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem.    Na tych, którzy 
wykazali się bogatą wiedzą, czekały atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez firmę Tauron. Przed 
halą stanął cud techniki w postaci nowiuteńkiej 
cysterny – jednej z wielu, jakie ostatnio nabyła 
współpracująca ze szkołą firma STANDO GROUP. 
Każdy zainteresowany uczeń mógł przez chwilę 
poczuć się jak ”rasowy” kierowca oraz przekonać 
się, jak luksusowe i nowoczesne są to pojazdy. 
Jedną z atrakcji naszego stoiska była również 
wirtualna strzelnica, gdzie można było sprawdzić 
swoją celność i opanowanie. Przyjaźni i uśmiech-
nięci uczniowie ZSME zachęcali do podjęcia nauki 
w szkole, która spełnia ich oczekiwania i doskonale 
przygotowuje do wejścia na rynek pracy.  Szcze-
gólnie barwnie opowiadali też młodszym kolegom 
o trzytygodniowych praktykach zawodowych, jakie 
odbyli w ramach projektu Erasmus + w słonecznej 
Hiszpanii. Potwierdzeniem ich słów były fotografie, 
z których spoglądały uśmiechnięte i pełne zadowo-
lenia twarze praktykantów na tle zielonych palm i 
niepowtarzalnych zabytków. Kompetentni nauczy-
ciele starali się odpowiadać na wszystkie pytania 
nurtujące odwiedzających, by jak najlepiej pomóc 
im w dokonaniu trafnego wyboru dalszej ścieżki 
edukacji. Nie zabrakło też emocji sportowych. W 
halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Invest In 
zmierzyły się naprawdę silne drużyny, a nasza re-
prezentacja pod wodzą nauczyciela wychowania fi-
zycznego pana Piotra Lichoty zajęła piąte miejsce.

  Ewa Teperska
                                                                                                     

26 stycznia grupa 16 elektryków z Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Puła-
skiego w ramach projektu Erasmus+ wyruszyła do 
Hiszpanii na trzytygodniowe  praktyki zawodowe. 
Granada to hiszpańskie miasto, w którym zakocha 
się każdy, kto znajdzie się w nim po raz pierwszy i 
tak też stało się z nami. Magia drzemie w niemal 
każdym zakątku. Oprócz wspaniałych zabytków, 
Granada daje możliwość spacerów i podziwiania 
zapierających dech w piersiach krajobrazów. 
Dlatego też codziennie po praktykach spacero-
waliśmy z naszą przewodniczką Kasią z firmy Eu-
ropuente  po najstarszych ulicach muzułmańskiej 
części Granady - czarującym Granada, Albaicín. To 
wspaniały labirynt wąskich uliczek i punktów wi-
dokowych, z których można podziwiać piękno pa-
łaców na tle ośnieżonych szczytów Sierra Nevada. 
Zwiedzając najpiękniejsze zakątki miasta, nasi 
chłopcy mieli szansę poćwiczyć iście arabskie 
słowa, takie jak meczet, minaret, mihrab i mu-
ezzin, poznali też lokalne zwyczaje grenadyjskiej 
bohemy, kulturę cyganów andaluzyjskich Gitanos 
oraz ich sztukę tańca i śpiewu flamenco. Pierwszy 
tydzień praktyk minął naszym elektrykom z pręd-
kością światła! Uczniowie, oprócz firm, w których 
odbywali praktyki, poznali wiele różnych urokli-
wych miejsc w słonecznej Hiszpanii, jeżdżąc na 
zlecenia ze swoimi tutorami. W weekendy pozna-
waliśmy ciekawe regiony, m.in.  przepiękną stolicę 

Andaluzji - słoneczną Sewillę, gdzie  praktykanci 
zwiedzili miasto od Placu Hiszpańskiego, przez 
Katedrę z jej przepiękną Giraldą, aż po dawną sie-
dzibę królów Real Alcazar, Malagę, gdzie chłopcy 
zażywali kąpieli morskich na Playa de la Mala-
gueta, oraz legendarne ogrody i pałace Alhambry 
w Granadzie.

W ostatnim tygodniu pobytu nasi elektrycy 
utworzyli drużynę piłkarską i zagrali między-
narodowy mecz z hiszpańską ekipą. Integracji, 
nauce i przygodom nie było końca, aż żal było 
wracać do domu.
 Maryla Gaik
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W dniu 10 marca 2020 roku w V LO w 
Częstochowie odbył się Finał Konkursu 
Angielskiej Ortografii „Spelling Quiz 
2020” pod honorowym patronatem Pani 
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, Prezy-
denta Miasta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka, Dyrektor Delegatury 
Częstochowskiej Śląskiego Kuratorium 
Oświaty Alicji Janowskiej, Alumni Asso-
ciation U.S. State Department Exchange 
Programs i Departamentu Promocji 
i Wspierania Innowacyjności Urzędu 
Patentowego RP. Głównym celem Kon-
kursu była popularyzacja języka angiel-
skiego wśród młodzieży, mobilizowanie 
jej chęci twórczych i motywacji do nauki 
języka angielskiego oraz nabycie umie-
jętności pozytywnej rywalizacji. 

Realizacja celu odbywała się poprzez 
sprawdzenie umiejętności dokładnej 

wymowy i znajomości angielskiego alfa-
betu i ortografii. Przed finałem autorka 
konkursu mgr M. Gromotowicz zwró-
ciła się do uczestników słowami, które 
towarzyszą zmaganiom od 1991 roku: 
„Niech Królestwo pisane językiem Szek-
spira i Benjamina Franklina otwiera się 
w Waszych sercach i rządzi mądrością, 
za każdym dobrze przeliterowanym wy-
razem i inspiruje Was, do pozytywnej ak-
tywności i twórczej przygody Waszego 
życia”.

Uczestnicy z Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego - rywalizowali w 
dwóch kategoriach: SENIOR (uczniowie 
szkół ponadpodstawowych) i JUNIOR 
(uczniowie ze szkół podstawowych). 
Ich zadaniem było poprawne przelitero-
wanie za pomocą alfabetu angielskiego 
ośmiu wyrazów, począwszy od trzyli-

terowych do dziesięcioliterowych. Mi-
strzem Angielskiej Ortografii w kategorii 
SENIOR została uczennica Z. Michal-
czyk z LO im. J. Słowackiego w Często-
chowie. W tej kategorii główną nagrodę 
ufundowała Pani Europoseł Jadwiga 
Wiśniewska: wycieczka dla laureata i 
nauczyciela do Brukseli. Mistrzem An-
gielskiej Ortografii w kategorii JUNIOR 
został uczeń D. Kuźma ze SP im. Jana 
Brzechwy w Zajączkach Pierwszych. 

Wydarzenie poprzedził musical „My 
American Dream”, którego autorką, 
scenarzystką i choreografką jest mgr D. 
Tomecka. Musical wprowadził wszyst-
kich w klimat języka angielskiego i 
kultury amerykańskiej. Inicjatywa stwo-
rzenia musicalu zrodziła się z pasji, 
sentymentu do Stanów Zjednoczonych 
i umiłowania do tańca. Spektakl oparty 
był na amerykańskiej muzyce lat 80 i 90 
- tych w wykonaniu uczniów V LO im A. 
Mickiewicza w Częstochowie. Projekt 
został zrealizowany w celu zaangażo-
wania młodzieży do rozwijania ich za-
interesowań i kreatywności talentów. 
Miał on również na celu wzmocnienie 
efektywności kształcenia w zakresie 
języków obcych poprzez stworzenie 
systemu dającego szansę uczniom na 
systematyczną naukę języka obcego.

Młodzi artyści i twórcy przedstawienia 
mieli swoją chwilę dla siebie, przy wspa-
niałym torcie. Wtedy to zaskoczenie 

dało upust emocjom i … polały się łzy 
szczęścia. Łzy, które potwierdzają, że 
pasja, systematyczna praca, optymizm i 
otwartość na drugiego człowieka - dają 
nadzieję na spełnienie marzeń.

Goście z Urzędu Patentowego RP w 
Warszawie spotkali się przed głównym 
wydarzeniem z uczniami klasy IF na 
warsztatach pt: „Ochrona własności 
intelektualnej”. Zajęcia warsztatowe 
przybliżyły naszym uczniom wiele cie-
kawych zagadnień dotyczących prawa 
autorskiego, czyli treści niezbędnych w 
codziennych próbach naszych młodych 
dziennikarzy.

mgr M. Gromotowicz

V LO im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

FINAŁ SPELLING QUIZ 2020

Praktyka w Hiszpanii

Targi „Zawodowiec”

https://www.facebook.com/pages/Granada-Albaic%C3%ADn/438464166336751?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDcfknKwCOdO-E0UsZ9mrebLOctMsd5THLfaKhHkZUiHzHMAyC-q5632KeVg4H3JFoaVPZvAIWVx9ZpVpLekKA101yNaQgBtRU047mEohvn-h8xa2EZnhR7jlI7KtZsimbrs48Xb7_c6T07ypJW-l-vSo3wBQ4yL361HAePAbAV5pw1wc_wVa2YAOUWi4-Pp6rhb50M4me4SYwhq1Mzny0U2jgIPzNtpCPnI1iRFRJ6MkuCyTznAYZxnoXmUhqEThI3N-PdKfVOaeNwarM0IpNhbeWghOXpTGoJL7o27AaVkPwYl3KoGFAXOKcl9WBdfi1Wt3scC-Rno7qyl3dPtw6BG2cw&__tn__=K-R
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OLSZTYN - ŻARKI

Będzie nowa trasa rowerowa
Dokończenie ze str. 1
- Niespełna rok po zakończeniu 

budowy ścieżek rowerowych 
Odrzykoń - Olsztyn, a  potem 
Olsztyn - Przymiłowice jeszcze 
w  kwietniu tego roku dzięki 
środkom unijnym Gmina Olsztyn 
ogłosi przetarg na budowę trasy 
rowerowej przez całe Zrębice, Kra-
sawę i Suliszowice do Żarek o dłu-
gości 10,4 km – informuje Urząd 
Gminy Olsztyn. Trasa zostanie wy-
konana z asfaltobetonu na podbu-
dowie z kruszywa kamiennego.

Przetarg na realizację drogi ro-
werowej, po której mogą poruszać 
się piesi wzdłuż drogi powiatowej 
w miejscowości Zrębice i dalej aż 
do Żarek, ogłoszony będzie w for-
mule “zaprojektuj i wybuduj”.

Wójt gminy Olsztyn nie ukrywa, 
że jest bardzo wdzięczny zarzą-
dowi województwa śląskiego za 

przyznanie dofinansowania. - Bez 
środków unijnych nie byłoby nas 
stać na taki wydatek – podkreśla 
Tomasz Kucharski. - Jesteśmy 
gminą turystyczną, kładziemy 
nacisk na tego typu inwestycje, 
więc wygrana w konkursie bardzo 
cieszy. Ta nowa komfortowa 
i  bezpieczna trasa wygeneruje 
dodatkowy ruch i  kolejnych ro-
werzystów. Obecnie powstaje też 
koncepcja drogi rowerowej z Olsz-
tyna w  kierunku Poraja – dodaje 
wójt gminy Olsztyn.

Ścieżka pobiegnie wzdłuż trasy 
krajowej nr 17 zgodnie z  kory-
tarzem ruchu rowerowego wg 
,,Założeń regionalnej polityki 
rowerowej Województwa Ślą-
skiego wraz z  koncepcją sieci 
regionalnych tras rowerowych”.   
Wzdłuż powstaną trzy miejsca ob-
sługi rowerzystów: w Zrębicach, na 
początku miejscowości Suliszo-

wice przy Leśniczówce oraz na tzw. 
Górce w połowie trasy Suliszowic 
- Jaroszów. 

Trasa rowerowa przez Zrębice po-
prawi bezpieczeństwo na drodze, 
w tym także bezpieczeństwo osób 
pieszych oraz podniesie walory 
infrastrukturalne i  turystyczne 
umożliwiając przemieszczanie się 
rowerzystów między Częstochową, 
Olsztynem i Żarkami.

Budowa trasy rowerowej będzie 
w całości sfinansowana ze środków 
unijnych oraz budżetów Olsztyna 
i  Żarek.  Dofinansowanie unijne 
wyniesie około   6 412 204,38 zł, 
a całość projektu ma zamknąć się 
kwotą 8 969 279,35 zł. Odcinek 
ścieżki na terenie gminy Olsztyn 
będzie mierzył ponad 5,5 km i bę-
dzie kosztować prawie 5 mln zł.

Katarzyna Gwara

PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ

Utrudnienia  
w dzielnicy Tysiąclecie
Front robót związanych z prze-
budową linii tramwajowej 
poszerzył się o  teren kolejnej 
dzielnicy. Na Tysiącleciu rozpo-
częły się prace rozbiórkowe. 
Plac budowy został odpowiednio 
wygrodzony. Z  uwagi na zwią-
zane z robotami zwężenia jezdni 
przy al. Armii Krajowej, kieru-
jący powinni zachować tam 
dużą ostrożność. 

Przypominamy, że z uwagi na po-
stępujące prace wycofana została 
komunikacja tramwajowa na od-
cinku Fieldorfa Nila – Zajezdnia 
MPK w  obu kierunkach. Obsługę 
pasażerską zapewnia autobusowa 

komunikacja zastępcza, która w po-
staci linii 123 zbiorczo przejęła 
kursy wszystkich linii tramwajo-
wych. Szczegóły rozwiązań zastęp-
czych dla przypomnienia w linku.

Kompleksowy remont jest ele-
mentem największego w  historii 
miasta kontraktu związanego 
z przebudową infrastruktury tram-
wajowej i modernizacją taboru. Na 
jego realizację miasto pozyskało 
144 mln zł dofinansowania z Unii 
Europejskiej. Przebudowa i  zakup 
nowych tramwajów to łączny koszt 
204 mln zł, z czego trwający remont 
linii pochłonie 114 mln zł.

Katarzyna Gwara 



PIĄTEK-NIEDZIELA 10-12 KWIETNIA 2020           13.MOTORYZACJA

Dokończenie ze str. 1
Inwestycja ma pozwolić na upo-

rządkowanie gospodarki wód opa-
dowych i  roztopowych na dzielnicy 
Północ, co w konsekwencji ma zapo-
biec zalewaniu tamtejszych terenów. 
Przy okazji realizacji odwodnienia, 
nowe oblicze zyska lokalna infra-
struktura. Ulice Lawendowa, Hiacyn-
towa i odcinek ulicy świętego Brata 
Alberta (od ulicy Pileckiego do ulicy 
Makuszyńskiego) zostaną przebu-
dowane. Koszt wszystkich robót to 
ponad 12,5 mln zł. - Większość z 4,3 
mln zł będących kosztami kwalifiko-
wanymi inwestycji zostanie pokryta 
z  dofinansowania, jakie miasto uzy-
skało na ten cel ze środków UE za po-
średnictwem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. Koszty niekwalifikowane 
(ok. 8,3 mln zł), które obejmują np. 
prace drogowe, miasto musiało za-
bezpieczyć w  budżecie własnym 
– mówi Maciej Hasik, rzecznik pra-
sowy MZDiT. Jak podkreśla prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk, to bardzo 
potrzebna inwestycja. - Szczególnie 
ucieszą się z niej mieszkanki i miesz-
kańcy okolic ul. św. Brata Alberta, 
zarówno ze względu na dotychcza-
sowy brak właściwego odwodnienia, 
jak i  wymagający poprawy stan lo-
kalnych dróg w  tej części dzielnicy 
Północ. Dzięki temu, że zadanie jest 
realizowane kompleksowo, oba pro-
blemy, na które zwracali uwagę także 
miejscy radni, zostaną rozwiązane – 
zaznacza. Inwestycja ma się zakoń-
czyć w połowie przyszłego roku.

II kwartał 2020 roku

1. I połowa kwietnia
Ul. Hiacyntowa – zawężenie jezdni na 

całym odcinku
 ● Budowa kanału deszczowego
 ● Budowa zbiornika chłonno-odpa-
rowującego.

2. II połowa kwietnia
Ul. Hiacyntowa – zawężenie jezdni 
na całym odcinku, odcinkowo ruch 
połową jezdni

 ● Budowa kanału deszczowego
 ● Budowa przyłączy kan. Deszczowej
 ● Budowa zbiornika chłonno-odpa-
rowującego

Ul. Lawendowa – zawężenie jezdni 
do jednego pasa na całym odcinku, 
odcinkowo ruch po tymczasowych 
utwardzeniach w miejscu wykony-
wania przejść poprzecznych przez 
jezdnię

 ● Budowa kanału deszczowego
 ● Budowa przyłączy kan. deszczowej 
– przejścia poprzeczne przez 
jezdnię.

3. I połowa maja
Ul. Lawendowa – zawężenie jezdni 
do jednego pasa

 ● Budowa kanału deszczowego
 ● Budowa przyłączy kan. deszczowej 
– przejścia poprzeczne przez 
jezdnię.

Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni 
(od nr 48 do nr 75/77), odcinkowo 
ruch połową jezdni lub po tymcza-
sowych utwardzeniach

UWAGA: Wprowadzenie zmiany or-
ganizacji ruchu – wyłączenie ruchu 

autobusów
 ● Budowa kanału deszczowego 
w poboczu, budowa przykanalików 
i  przyłączy –przejścia poprzeczne 
przez jezdnię(od nr 48 do nr 75/77)

 ● Budowa wodociągu
Ul. Hiacyntowa – roboty całą szeroko-

ścią jezdni – utrudniony dojazd
 ● Budowa zbiornika chłonno-odpa-
rowującego

 ● Roboty na jezdni-   rozbiórkowe, 
ziemne, podbudowa z kruszywa.

4. II połowa maja
Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni 

(od nr 75/77 do nr 72), odcinkowo 
ruch połową jezdni lub po tymcza-
sowych utwardzeniach

 ● Budowa kanału deszczowego 
w poboczu, budowa przykanalików 
i  przyłączy –przejścia poprzeczne 
przez jezdnię (od nr 75/77 do nr 72)

 ● Budowa wodociągu
 ● Budowa kanału technologicznego

 Ul. Lawendowa – roboty całą szero-
kością jezdni – utrudniony dojazd

 ● Budowa zbiornika chłonno-odpa-
rowującego

 ● Roboty na jezdni-   rozbiórkowe, 
ziemne, podbudowa z kruszywa

 ● Roboty na jezdni-   krawężniki,  
w. wiążąca

 ● Przebudowa sieci teletechnicznych
 ● Przebudowa sieci elektroenerge-
tycznych

Ul. Hiacyntowa – roboty całą szeroko-
ścią jezdni – utrudniony dojazd

 ● Roboty na jezdni - krawężniki, war-
stwa wiążąca nawierzchni jezdni

 ● Budowa kanału technologicznego.
5. I połowa czerwca

Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni 
(od nr 72 do nr 105/107), odcin-
kowo ruch połową jezdni lub po 
tymczasowych utwardzeniach

 ● Budowa kanału deszczowego 
w poboczu, budowa przykanalików 
i  przyłączy –przejścia poprzeczne 

przez jezdnię (od nr 72 do nr 
105/107)

 ● Budowa wodociągu
 ● Budowa kanału technologicznego

Ul. Lawendowa – dojazd po tymcza-
sowej nawierzchni

 ● Budowa zbiornika chłonno-odpa-
rowującego

Ul. Hiacyntowa - dojazd po tymcza-
sowej nawierzchni

 ● Budowa nawierzchni chodników 
i wjazdów

 ● Budowa drogi z kruszywa
 ● Budowa oświetlenia ulicznego

6. II połowa czerwca
Ul. Brata Alberta – zawężenie jezdni 

(od nr 116 do nr 98 oraz od nr 
188A do 155), odcinkowo ruch po-
łową jezdni lub po tymczasowych 
utwardzeniach, roboty całą szero-
kością jezdni – utrudniony dojazd 
(od nr 48 do nr 75/77)

 ● Budowa kanału deszczowego 
w poboczu, budowa przykanalików 
i  przyłączy –przejścia poprzeczne 
przez jezdnię (od nr 116 do nr 98 
oraz od nr 188A do 155)

 ● Roboty na jezdni: rozbiórkowe, 
ziemne, podbudowa z kruszywa

 ● Budowa kanału technologicznego
Ul. Lawendowa - dojazd po tymcza-

sowej nawierzchni
 ● Budowa zbiornika chłonno-odpa-
rowującego

 ● Budowa nawierzchni chodników 
i wjazdów

 ● Budowa drogi z kruszywa
 ● Budowa oświetlenia ulicznego
 ● Budowa kanału technologicznego

III kwartał 2020 roku

7. Lipiec
Ul. Brata Alberta – odcinkami zawę-
żenie jezdni, odcinkowo ruch połową 
jezdni lub po tymczasowych utwar-
dzeniach, odcinkami roboty całą sze-
rokością jezdni

 ● Budowa kanalizacji deszczowej
 ● Roboty na jezdni:   rozbiórkowe, 
ziemne, podbudowa z kruszywa

 ● Roboty na jezdni:  krawężniki, pod-
budowa bitumiczna, w. wiążąca

 ● Budowa nawierzchni chodników 
ścieżek rowerowych i wjazdów

 ● Budowa kanału technologicznego.
 8. Sierpień

 Ul. Brata Alberta – odcinkami zawę-
żenie jezdni, odcinkowo ruch po-
łową jezdni lub po tymczasowych 
utwardzeniach, odcinkami roboty 
całą szerokością jezdni

 ● Roboty na jezdni:   rozbiórkowe, 
ziemne, podbudowa z kruszywa

 ● Roboty na jezdni:  krawężniki, pod-
budowa bitumiczna, w. wiążąca

 ● Budowa nawierzchni chodników 
ścieżek rowerowych i wjazdów

 ● Budowa kanału technologicznego
 ● Przebudowa sieci telekomunika-
cyjnych

 ● Wykonanie zieleni drogowej.
 9. Wrzesień

Ul. Brata Alberta – odcinkami zawę-
żenie jezdni, odcinkowo ruch po-
łową jezdni lub po tymczasowych 
utwardzeniach, odcinkami roboty 
całą szerokością jezdni

 ● Roboty na jezdni:   rozbiórkowe, 
ziemne, podbudowa z kruszywa

 ● Roboty na jezdni:  krawężniki, pod-
budowa bitumiczna, w. wiążąca

 ● Budowa nawierzchni chodników 
ścieżek rowerowych i wjazdów

 ● Wykonanie zieleni drogowej

W  IV kwartale (październik/ 
listopad) ulica Brata Alberta będzie 
odcinkowo zwężana. Z kolei na uli-
cach Hiacyntowej i  Lawendowej 
będziemy jeździć po tymczasowej 
nawierzchni – dojazd do posesji 
będzie znacznie utrudniony.

Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 10 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

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

34.900 zł

AUDI A6 
2.0 diesel, rok prod. 2017 
kraj.,I-wł., serwis, 
automat, nawigacja, 
F-VAT

96.900 zł

RENAULT CLIO  
CZERWONY - 3 szt.

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

37.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

32.900 zł

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

41.700 zł

VOLKSWAGEN TIGUAN 
2.0 diesel, 
rok prod. 2008,  
4x4

30.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E,  
2016, serwis, F-VAT 
kraj.,  I - wł. 
 

29.900 zł

TOYOTA COROLLA 
1.6 benzyna, 
rok prod. 2017,, kraj.,  
I-wł., na gwarancji 
serwisowany 
 52.900 zł

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi  5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

n OPEL ASTRA IV 1.7 D, rok prod. 2014, F. VAT, 
serwis, I - wł.  29.900 zł

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

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

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT  45.900 zł

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008  22.900 zł

n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany  39.900 zł

n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016 
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT  41.900 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016 
F.VAT, I - wł.  39.900 zł

n VW PASSAT 1.8 benzyna, rok prod. 2008 
F.VAT, I - wł.  22.900 zł

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

n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005  8.900 zł

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

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

n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  24.900 zł

n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj.  21.900 zł

n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

n VW PASSAT 1.4 benz., 2017, nawigacja, I-wł.  56.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, 2017, kraj., I-wł.,serwis., F-VAT  57.900 zł

n VW PASSAT 1.8 benz., 2016, nawigacja, 
automat, I-wł., serwisowany, F-VAT  56.900 zł

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

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  9.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  29.900 zł

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

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, 2016, I-wł., serwis., 
F-VAT

 45.900 
47-900 zł

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

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

n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.  22.900 zł

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

n AUDI A4 1.4 benzyna, rok prod. 2017, nawigacja, 
kraj., I-wł., serwisowany  79.900 zł

n VW GOLF 4 1.6 benzyna, rok prod. 1998  3.900 zł

n OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000 4.900 zł

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

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

n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.  7.900 zł

n MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.  47.500 zł

n OPEL ZAFIRA 1.7 D, rok prod. 2008 11.900 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005  9.200 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 zł

n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007  38.900 - 39.900 zł

n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os. 24.900 zł

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

 49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 16.900
- 21.900 zł

n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, 
kraj.

 52.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013

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

 15.900 złn OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.

 19.900 złn TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.

Harmonogram prac

Ruszyła budowa  
odwodnienia na Północy
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KUPON  
na bezpłatne ogłoszenie

 – MOTORYZACJA       – NIERUCHOMOŚCI             
 – SPRZEDAM   – KUPIĘ     – MATRYMONIALNE         
 –  INNE     – PRACA

Treść ogłoszenia: 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 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

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 
najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

n SPRZEDAM PAWILON 50M2, 
na Biznes Centrum (możliwość 
wynajęcia), tel. 602 307 570

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

n SPRZEDAM część do Chevroleta 
Captive. CZUJNIK STOPU. NOWY.  
MADE IN USA. Tel. 501 779 441

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM  
- kożuch męski na wzrost 170 cm 
- prasowalnicę elektryczną 
- antenę do TV z przyłączem 
   ( kpl do zamontowania ) 
- maszynę dziewiarską firmy Bosch

tel. 34 362 94 27

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

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

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM   
- botki damskie ocieplane nr 38 
- obrus biały żakardowy   150x100 
(bardzo ładny) 
- kurtkę damską L pikowaną 
(kolor: grafit) 
Tel. 34 323 24 70 (od 15-stej)

n SPRZEDAM  
1. FOTEL - 60 zł 
2. Kanapę 2-osobową - 200 zł 
3. Fotel obrotowy do biurka - 80 zł 
4. Kurtkę damską M czerwoną    
PUMA - 160 zł 
5. Kozaki damskie skórzane rozm. 
40 - 150 zł 
6. Encyklopedia 24 tomy - 150 zł 
tel. 660 714 015 

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNEBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

KUPIĘ motocykl , motorower  z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, JUNAK, 
SHL, IŻ, OSA, motorynka, Jawa, 
Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

MATRYMONIALNE

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n SAMOTNY, po rozwodzie, 53 lata, 
pozna panią chętnie puszystą, 
starszą. Tel. 511-224-410

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

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

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ motocykl , samochód, 
motorower  z lat 50-tych, 60-tych, 
70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ

KURSY

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-
lefonów komórkowych orz nawiga-
cji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH pamięć, uwaga, 
myślenie, od 6 do 106 lat,  
tel. 668 814 587

WYNAJMĘ

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

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

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 
2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz. 
Jaskrów, 42-244 Mstów,  
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n WYNAJMĘ działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 24H 
na ul. Garibaldiego 18 / Częstochowa 
tel. 531 186 403

ODKUPIĘ 
nowy lub sprawny 

przyrząd do 
badania witamin 

Vitastiq2 
tel. 508 157 381

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

Unieważnia się dokument  
prawa wykonywania  

zawodu  
o nr seryjnym AF012359

na nazwisko
Joanna Szczerbaniewicz
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MODERNIZACJA STADIONU

Kolejne kroki naprzód

I LIGA KOBIET

Częstochowianka kończy sezon 
na 4 miejscu

W RAMACH AKCJI #ZOSTANWDOMU

Włókniarz wygrywa „Mecz Tytanów”

ZAKOŃCZENIE SEZONU EKSTRAKLASY

Tenisistki stołowe Bebetto AZS UJD  
na 4 miejscu

Raków Częstochowa w swoim cotygo-
dniowym raporcie na temat postępów 
dotyczących przebudowy MSP „Raków” 
poinformował, że przedstawiciele 
Urzędu Miasta Częstochowy dostar-
czyli dokumentację, której domagała 
się Krajowa Izba Odwoławcza w związku 
z odwołaniem się konsorcjum firm Sta-
dion Pro i Granit-Tec od wyniku 
procedury przetargowej na przebu-
dowę obiektu sportowego przy ul. 
Limanowskiego 83. 

Jeszcze w marcu klub potwierdził infor-
mację o odwołaniu się konsorcjum firm Sta-
dion Pro i Granit-Tec od wyniku procedury 
przetargowej. - W normalnych okoliczno-
ściach roszczenia dotyczące rozstrzygnięcia 
przetargu zostałyby rozpatrzone w ciągu 
dwóch tygodni, a dodatkowe opóźnienie 
jest spowodowane tym, że w związku z 
panującą w Polsce pandemią koronawi-
rusa, Krajowa Izba Odwoławcza zawiesiła 
orzekanie – można było przeczytać w ko-
munikacie klubu. W miniony poniedziałek 
poinformowano, że niezbędna dokumen-
tacja została dostarczona do Krajowej Izby 
Odwoławczej przez pracowników magi-
stratu. Urząd Miasta Częstochowy czeka 
obecnie na wyznaczenie terminu rozprawy, 
która w związku z panującą w kraju pan-
demią, odbędzie się w trybie online.

Klub Raków Częstochowa w swoim ra-
porcie zdradził również, że sytuacja do-
tycząca dofinansowania modernizacji 
stadionu przy ul. Limanowskiego 83 staje 
się coraz bardziej jasna, bowiem magi-
strat uzupełnił już potrzebną do dopeł-
nienia formalności dokumentację. - To 

oznacza, że w najbliższych dniach powinno 
dojść do podpisania umowy, która po-
zwoli uruchomić przekazanie środków 
niezbędnych do podpisania umowy ze 
zwycięzcą przetargu – podkreśla klub.  
Przypomnijmy, że zwycięzcą przetargu zo-
stała firma InterHall z Katowic, która zajmie 
się wykonaniem prac modernizacyjnych na 
stadionie Postępowanie prowadzone było w 
trybie przetargu nieograniczonego. Oferta 
firmy InterHall Sp. z o.o. z Katowic opiewa 
na kwotę 17.490.000,01 zł. Długość okresu 
gwarancji będzie wynosić 49 miesięcy. 
Termin zakończenia zamówienia w zakresie 
umożliwiającym prowadzenie rozgrywek 
Ekstraklasy SA w trybie dopuszczenia wa-
runkowego uzgodnionego z komisją licen-
cyjną PZPN ma wynieść 8 miesięcy (liczba 
miesięcy liczona będzie od daty podpisania 
umowy). - Oferta spełnia wszystkie warunki 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz uzyskała największą ilość 
punktów obliczonych zgodnie ze specy-
fikacją istotnych warunków zamówienia, 
kryterium i jego wagą – uzasadnił wyboru 
zwycięskiej oferty magistrat. Do postępo-
wania przetargowego przystąpiły 4 firmy, z 
czego jedna z ofert została odrzucona.

Oprócz InterHall Sp. z o.o., swoje oferty 
złożyły również CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA 
S.A., Kompleksowa Obsługa Budownictwa 
KOBNEXT Sp. z o.o. oraz wspólna oferta 
Stadion PRO Sp. z o.o. i GRANIT-TEC. Jedynie 
trzy z przedstawionych ofert opiewały na 
kwotę poniżej 20 milionów złotych. Zgodnie 
z zamówieniem, stadion po przebudowie 
ma spełniać kryteria określone w Podręcz-
niku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy 
na sezon 2020-2021 i następne w zakresie 
infrastruktury sportowej.

W oficjalnym komunikacie Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej poinformowano, 
że faza play-off nie odbędzie się, wobec 
czego sezon uznaje się za zakończony. Kla-
syfikacja końcowa została oparta na 
podstawie tabeli rundy zasadniczej, w 
której Galeria Jurajska Częstochowianka 
uplasowała się na 4 miejscu. 

- Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej, przy aprobacie Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, wobec braku możli-
wości rozstrzygnięć sportowych wynikających z 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-
-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, a co 
za tym idzie – treścią Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia o wprowadzeniu stanu epidemii w 
Polsce, postanowił niniejszym zakończyć sezon 
rozgrywkowy 2019/2020 w rozgrywkach senior-
skich organizowanych przez PZPS – poinformo-
wano w komunikacie. - Wydział Rozgrywek PZPS 
po konsultacji z przedstawicielami środowiska 
siatkarskiego, uznał, iż wobec braku jednoznacz-
nego określenia przewidywanej daty możliwego 
wznowienia zawieszonych rozgrywek oraz pry-
matu dbałości o zdrowie wszystkich osób za-
angażowanych w przeprowadzanie rozgrywek 

(zawodników, kibiców, działaczy, sędziów i in.), 
jak również konieczności zminimalizowania or-
ganizacyjnych skutków stanu epidemii, zasadne 
jest uchylenie stanu niepewności co do sezonu 
2020/2021. Zdając sobie sprawę z bezpreceden-
sowości sytuacji, Wydział postanowił wyważyć 
racje zarówno poszczególnych uczestników 
rozgrywek, jak i Związku – jako regulatora tych 
rozgrywek. W konsekwencji podjęto decyzje 
o klasyfikacjach końcowych oraz zasadach 
awansu i spadku – dodaje Polski Związek Piłki 
Siatkowej.

Klasyfikacja końcowa sezonu 2019/2020 
ustalona na podstawie tabeli po rundzie 

zasadniczej:

 ■ Joker Mekro Energoremont Świecie
 ■ Uni Opole
 ■ Enea Energetyk Poznań
 ■ Galeria Jurajska Częstochowianka
 ■ MKS SAN-Pajda Jarosław
 ■ 7R SOLNA Wieliczka
 ■ AZS Politechnika Śląska Gliwice
 ■ STAL Mielec
 ■ Grupa Azoty PWSZ Tarnów
 ■ KARPATY MOSiR AZS PWSZ Krosno Glass
 ■ KSZO Ostrowiec
 ■ SMS PZPS Szczyrk

Choć duet Sławomir Drabik i Leon Madsen 
na wspólnym torze wydawał się niemoż-
liwy, dzięki zabawie wymyślonej przez PGE 
Ekstraligę w ramach akcji #ZostanWDomu 
– ziściło się najbardziej nieprawdopodobne 
marzenie kibiców. Żużlowcy wzięli udział  
w projekcie „Mecze Tytanów”

- Zabawa polegała na wirtualnych poje-
dynkach par retro z parami XXX-lecia. Eltrox 
Włókniarz Częstochowa reprezentowali retro 
żużlowcy: Marek Cieślak oraz Józef Jarmuła, na-
tomiast duet XXX-lecia stworzyli wspomnieni 
na początku Drabik i Madsen. O wyniku każdej 
rywalizacji decydowali kibice, którzy korzystając 
z Facebooka oraz Twittera wskazywali swoich 
faworytów. Fani, którzy wykazali się większym 
zaangażowaniem i mobilizacją mogli cieszyć się 
ze zwycięstw swoich reprezentantów – wyjaśnia 
klub Włókniarz Częstochowa.

Speedway Ekstraliga poinformowała, że 
w całej zabawie oddano ponad 50 tysięcy 

głosów. To świetny wynik, który pokazuje, jak 
bardzo kibice tęsknią za czarnym sportem. W 
wirtualnych rozgrywkach na medal spisali 
się kibice Eltrox Włókniarza Częstochowa. To 
ich zaangażowanie zapewniło parze Drabik 
i Madsen bezapelacyjne zwycięstwo. Drugie 
miejsce w klasyfikacji musiało wystarczyć 
grudziądzkiemu duetowi retro - Billy Hamill i 
Robert Kempiński. Wygrana częstochowskich 
żużlowców była poniekąd rewanżem za Marka 
Cieślaka i Józefa Jarmułę, którzy niestety prze-
grali swój pojedynek ćwierćfinałowy właśnie 
z grudziądzkim duetem retro. - Co wiemy po 
wczorajszym finale? Wszyscy bardzo tęsknimy 
za żużlem, fakt ten nie podlega najmniejszej 
dyskusji. Sławomir Drabik, który we wszystkich 
swoich wirtualnych biegach zdobył komplet 15 
punktów, wciąż cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród częstochowskich fanów. Wreszcie, 
#BiałoZielonaRodzina to hasło, z którym 
wszyscy muszą się liczyć. Jesteście prawdziwą 
biało-zieloną armią, która działając razem jest 
w stanie przenosić góry – podsumował zabawę 
Eltrox Włókniarz Częstochowa. 

Zarząd  Polskiego  Związku  Tenisa Stoło-
wego podjął bardzo trudną, ale ważną decyzję 
o zakończeniu rozgrywek ligowych szczebla 
centralnego. Tenis stołowy to kolejna dyscy-
plina sportowa, w której sezon został 
awaryjnie zakończony z powodu epi-
demii  koronawirusa. Wcześniej takie same 
decyzje zapadły m.in. w ligach koszykar-
skich, siatkarskich oraz piłki ręcznej. 

- Od przeszło  trzech  tygodni Zarząd Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego rozważał możliwe sce-
nariusze działań. W wyniku głosowania obiego-
wego, zapadła decyzja o zakończeniu rozgrywek 
ligowych szczebla centralnego - czytamy w ofi-
cjalnym komunikacie Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego. Klasyfikacja końcowa, w tym kwestie 
spadków i awansów, zostały ustalone na pod-
stawie aktualnych tabel. Po 15. kolejkach ekstra-
klasy kobiet na czwartym miejscu sklasyfikowane 
zostało  Bebetto  AZS UJD. - Do końca rundy  za-

sadniczej pozostały jeszcze trzy mecze, mieliśmy 
bezpieczną przewagę nad  Polmlekiem  Lidzbar-
kiem Warm, który zajmował piąte miejsce w ta-
beli.  Aby awansować do fazy play-off, Bebetto AZS 
UJD  potrzebowało  czterech punktów  w trzech 
meczach  (maksymalnie można było wywal-
czyć ich dziewięć).   Kontrolowaliśmy  przebieg 
rywalizacji. Powoli szykowaliśmy się do  play-
-offów  (to  miejsce  gwarantowało  nam  co  naj-
mniej    medal  brązowy). W klubie da odczuć się 
niedosyt związany z decyzją zarządu  PZTS, ale 
ją szanujemy. Teraz przed Bebetto AZS UJD Czę-
stochowa ważniejsze sprawy. Dbajmy o zdrowie, 
zostańmy w domu. Tytuł  drużynowych mistrzyń 
Polski przyznano  ekipie KTS Enea Siarka Tarno-
brzeg.  Wicemistrzyniami został zespół AZS UE 
Wrocław (po decyzji PZTS), a brąz zdobył  SKTS So-
chaczew  (z  tymi drużynami  wygraliśmy 
mecze  nawet za trzy punkty).  Z ekstraklasy 
spadają AZS PWSiP Metal-Technik Łomża i ATS 
Białystok – skomentował częstochowski szko-
leniowiec Wiesław Pięta.

Opracowanie kolumny - Paula Nogaj
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Święta to czas radości, odpoczynku i relaksu  
w gronie najbliższych, z pysznościami na stole  

i uśmiechem na twarzy. 
Niech tak będzie! Mimo wszystko.  
Dużo spokojnych i ciepłych myśli.

Jerzy Pałuszka  - Prezes ECO-TEAM


