
CZĘSTOCHOWA, UL.ŚW. BARBARY

Handlujący  
na straganach przegrywają  

z koronawirusem

Tarcza antylichwiarska

Nikt nie straci mieszkania z powodu niewielkiego długu

Kupcy handlujący dewocjonaliami na straganach przy ul. św. Barbary 
w  Częstochowie przegrywają z  koronawirusem. Zamknięte budki 
świecą pustkami. Miasto obiecuje pomoc. 

Ciąg dalszy na str. 2

Niebawem klienci Banku Pekao w Częstochowie będą mogli potwierdzić swoją tożsa-
mość dowodem elektronicznym. Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwia obsługę 
e-dowodu zawierającego chip, który umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację. 
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Przy  budowanym centrum przesiadkowym w al. Pokoju pojawił się szpaler 
drzewek. Te zostały posadzone pod wiaduktem. Nie tylko częstochowianie są 
zdegustowani takim pomysłem. - Tu przecież nic nie urośnie, a te drzewa już 
wyśmiała cała Polska w internecie – komentują. Wkrótce mają zostać wykopane 
i... przesadzone w inne miejsca. 

Ciąg dalszy na str. 3

Od czerwca do sierpnia będą obowiązywać nowe limity  dla pracujących eme-
rytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. 
Będzie można więcej zarobić bez konsekwencji zmniejszenia czy zawieszenia 
świadczenia. Kwoty te zmieniają się co trzy miesiące i od 1 czerwca są wyższe 
od tych w poprzednim kwartale.

Ciąg dalszy na str. 2

Potrzeba brania pożyczek w sy-
tuacji pandemii może być okazją 
dla różnego rodzaju naciągaczy 
i  oszustów, chcących wyłudzać 
dodatkowe należności i  przej-
mować nieruchomości. Z  tego 
też powodu Ministerstwo Spra-
wiedliwości przygotowało 
tarczę antylichwiarską, która 
właśnie wchodzi w życie. 

Tarcza antylichwiarska (która jest 
częścią tarczy antykryzysowej 3.0) 
ma pozwolić na ukrócenie sytuacji, 
gdy pożyczka kilku tysięcy złotych 
prowadziła do przejmowania przez 
lichwiarzy nieruchomości wartej 
kilkaset tysięcy. Szczególnie na-
rażone na takie wykorzystywanie 
były osoby najsłabsze, zwykle 
starsze. - Nie można dopuścić do 
licytacji mieszkań z  powodu nie-
wielkiego długu właściciela lokalu. 
Egzekucja należności musi prze-
biegać z  poszanowaniem ludzkiej 
godności. Odebranie mieszkania 
osobie, która nie oddała na czas 
małej „chwilówki”, nie jest uczciwa 
– uzasadniał wiceminister sprawie-
dliwości Marcin Warchoł,  pełno-
mocnik rządu ds. praw człowieka.

Dzięki nowym rozwiązaniom 
wierzyciel będzie uprawniony do 
złożenia wniosku o  licytację nie-
ruchomości tylko, jeżeli wysokość 

egzekwowanej należności głównej 
stanowi co najmniej równowar-
tość  jednej dwudziestej wartości 
nieruchomości (tj. 5 procent).  To 
oznacza, że jeśli zlicytowane mia-
łoby zostać mieszkanie warte 400 
tysięcy złotych, właściciel lokalu 
musi być winien wierzycielowi 

(lub kilku wierzycielom) minimum  
20 tysięcy złotych.

Surowe kary za lichwiarskie 
odsetki i opłaty

Ministerstwo Sprawiedliwości 
podjęło też walkę z  lichwiarskimi 
pożyczkami o  drastycznie zawy-

żonych odsetkach i  innych opła-
tach. Udzielający takich pożyczek 
kusili niskim, a  nawet zerowym 
oprocentowaniem, gdy rzeczywisty 
koszt pożyczki ukryty był w bardzo 
wysokich dodatkowych opłatach, 
ubezpieczeniach, składkach itd. 
Nowe przepisy definiują, które po-

życzki mają charakter lichwiarski, 
a za złamanie prawa będzie grozić 
więzienie. Kończą z  zasadą, która 
uzależniała ściganie lichwiarza od 
tego, czy wiedział, że osoba biorąca 
pożyczkę jest „w przymusowym po-
łożeniu” i potrzebuje pieniędzy np. 
na jedzenie czy leki.

Nieprzestrzeganie nowych uregu-
lowań będzie surowo karane. Dzięki 
nowelizacji Kodeksu karnego  za 
złamanie przepisów maksymalna 
kara dla lichwiarzy wynosi pięć lat 
pozbawienia wolności.  Przepisy 
wprowadzają karę od 3 miesięcy 
do 5 lat więzienia dla każdego, 
kto w zamian za udzielone osobie 
fizycznej świadczenie pieniężne 
wynikające m.in. z umowy pożyczki 
żąda od niej zapłaty kosztów dodat-
kowych dwukrotnie wyższych niż 
maksymalne lub żąda zapłaty od-
setek w stopie dwukrotnie wyższej 
niż maksymalna.

Dzięki tym zmianom  Polska do-
łącza do krajów, które bezwzględnie 
i  skutecznie walczą z  lichwą.  
Są wśród nich Austria i  Kanada, 
gdzie za udzielanie lichwiarskich 
pożyczek można trafić na 5 lat do 
więzienia. W  Niemczech kary za 
lichwę sięgają 10 lat pozbawienia 
wolności, a  w  Stanach Zjednoczo-
nych – nawet 20 lat.

Katarzyna Gwara
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CZĘSTOCHOWA, UL.ŚW. BARBARY

Handlujący na straganach 
przegrywają z koronawirusem

NOWE LIMITY

Pracujący emeryci  
i renciści zarobią więcej

PĄTNICY ROZGORYCZENI

Łowicka pielgrzymka przerwana

W PIERWSZYM BANKU W POLSCE

Niebawem ruszą e-dowody w Pekao 

SENIORZY UWAŻAJCIE

Oszuści wciąż w natarciu

Dokończenie ze str. 1
Jeszcze kilka miesięcy temu na 

120 straganach przy ul. św. Bar-
bary można było kupić plastikową 
Matkę Boską, obrazki ze św. Janem 
Pawłem II, medaliki, różańce, czy 
nawet figurki z  Robertem Lewan-
dowskim i płyty Zenka Martyniuka. 
Handel dewocjonaliami pod Jasną 
Górą  trwa tu od kilku wieków. Teraz 
jednak nikt tu nie handluje. 

- Nie ma pielgrzymów, jest ko-
ronawirus, a  my musimy płacić za 
czynsz dzierżawny miastu od 350 
do 500 złotych - żali się pan Janusz, 
kupiec spod Jasnej Góry. - Pielgrzymi 
i wierni kupowali tu od lat religijne 
gadżety, obrazki ze świętymi, meda-
liki, czy drobne zabawki. 

Handel przy ul. św. Barbary za-
czyna się zazwyczaj w kwietniu, 
kończy pod koniec paździer-
nika, czyli tak jak trwa okres 
pielgrzymkowy. - Nie zarabiamy, 
nie pracujemy, a  czynsz musimy 
płacić, magistrat nie może nam 
go umorzyć, bo nie ma stosownej 
uchwały - dodają inni.  

Kupcy mówią, że kiedyś Często-
chowa była zagłębiem słynącym 
z  produkcji dewocjonaliów, 
a  teraz handel dewocjonaliami 
zamiera. Z  roku na rok także 
coraz mniej pielgrzymów za-
gląda na ich stragany. 

Miejscy urzędnicy twierdzą, 
że  Stowarzyszenie Handlowców 
Targowiska przy ul. św. Barbary było 
informowane o  zasadach udzie-
lania ulg, które obecnie obowiązują, 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Częstochowy z  16 kwietnia 2020 
r. w  sprawie udzielania ulg doty-
czących należności pieniężnych 

z  tytułu oddania nieruchomości 
w  najem, dzierżawę lub użytko-
wanie przypadających Gminie 
Miastu Częstochowa oraz jej jed-
nostkom organizacyjnym udzie-
lanych podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii.

- Zgodnie z tym zarządzeniem na 
obecną chwilę na pewno możliwe 
jest odroczenie połowy płatności 
z  tytułu czynszu dzierżawnego za 
kwiecień i  maj i  ewentualnie ko-
lejne miesiące, oczywiście  bez na-
liczania odsetek za zwłokę - mówi 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik pra-
sowy UM w  Częstochowie.  - Nie 
jest wykluczone, że zakres miejskiej 
pomocy może być rozszerzony. Mo-
głoby to dotyczyć indywidualnych 
przypadków, w których prowadzenie 
działalności będzie nadal istotnie 

utrudnione, mimo odmrożenia go-
spodarki i  zdjęcia obostrzeń. Na 
razie kupcy z targowiska przy u. św. 
Barbary są na pewno w trudnej sy-
tuacji, bo masowy ruch pielgrzym-
kowy w czasie epidemii zamarł i nie 
mają klientów. Sytuacja najemców 
miejskich lokali i  targowisk bę-
dzie jeszcze analizowana w  miarę 
rozwoju sytuacji. Miasto nie może 
jednak „systemowo” pozbawiać się 
dochodów z danego źródła, bo musi 
realizować wydatki na obowiąz-
kowe zadania samorządu, a  samo 
już traci obecnie sporą część te-
gorocznych dochodów z  powodu 
epidemii. Dodam, że kupcy mogliby 
się, oprócz odroczenia w  spłacie 
czynszu, ubiegać się także o  ulgi 
w  podatku od nieruchomości, ale 
warunkiem jest tu brak zaległości 
w spłacie tego podatku.      

bea

Dokończenie ze str. 1
Fakt, że jesteśmy emerytem lub 

rencistą, nie oznacza, że nie mo-
żemy dalej pracować. Aktywność 
zawodowa osób pobierających 
świadczenia emerytalno-rentowe 
z każdym rokiem rośnie. - Emeryci, 
którzy osiągnęli powszechny wiek 
emerytalny, a także osoby, które po-
bierają z ZUS renty dla inwalidów 
wojennych, inwalidów wojskowych, 
których niezdolność do pracy pozo-
staje w związku ze służbą wojskową 
oraz renty rodzinne przysługujące 
po osobach uprawnionych do tych 
świadczeń, mogą zarobkować bez 
ograniczeń i nie muszą powiada-
miać ZUS o osiąganych zarobkach 
- mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego. -  Limity ich nie 
dotyczą, natomiast pilnować muszą 
ich ci emeryci i renciści, którzy nie 
osiągnęli powszechnego wieku 
emerytalnego – dodaje.

Kiedy zmniejszenie, a kiedy 
zawieszenie świadczenia?

Emerytura lub renta podlega 
zmniejszeniu, jeśli uzyskany przy-
chód jest większy niż 70 procent 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia ostatnio ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Od 1 czerwca 
kwota ta będzie wynosić 3732,10 

zł. Świadczenie zostanie zawie-
szone, gdy  przychód przekroczy 
kwotę 130 procent przeciętnego 
wynagrodzenia, czyli od 1 czerwca 
6931,00 zł. 

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia (tj. 3732,10 zł), ale nie 
będzie wyższy niż 130 proc. tego 
wynagrodzenia (tj. 6931,00 zł) to 
świadczenie zostanie zmniejszone 
o wartość przekroczenia, nie więcej 
jednak niż o kwotę maksymalnego 
zmniejszenia czyli:

 ● 620,37 zł dla emerytury i renty  
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy;

 ● 465,31 zł dla renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy;

 ● 527,35 zł dla renty rodzinnej, 
do której uprawniona jest jedna 
osoba.

Renta socjalna zostanie zawie-
szona po przekroczeniu 70 procent 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia, czyli kwoty 3732,10 zł.

- Pilnowanie limitów, do których 
dorabiają emeryci i renciści jest 
bardzo ważne. Po przekroczeniu 
tych kwot świadczenie powinno 
być odpowiednio pomniejszone lub 
zawieszone. Jeśli świadczeniobiorcy 
nie powiadomią o tym fakcie ZUS-u 
powstanie nadpłata wypłaconej 
renty lub emerytury, która trzeba bę-
dzie zwrócić - podkreśla rzeczniczka.

Po raz pierwszy w kilkusetlet-
niej historii łowicka piesza 
pielgrzymka nie dojdzie na Jasną 
Górę. Wobec maszerujących in-
terweniowała policja. Ostatecznie 
ks. Wiesław Frelek, który w tym 
roku po raz 20. miał prowadzić 
łowickich pątników do Często-
chowy, zdecydował o rozwiązaniu 
pielgrzymki w Budziszewicach 
(pow. tomaszowski).

Liczba osób, które postanowiły 
iść na pielgrzymkę rzeczywiście 
przekraczała dopuszczalną dotych-
czasowymi przepisami. Z Łowicza 
wyszło ok 150 pątników. Uznano 
to za nielegalne zgromadzenie. W 
związku z tym w Słupi zostali za-
trzymani i wylegitymowani przez 
policjantów. Funkcjonariusze 
poinformowali, że nie mogą iść 
dalej. Wielu posłuchało i wróciło 
do domów. Inni postanowili kon-

tynuować pielgrzymkę. Policja 
ponownie interweniowała następ-
nego dnia i zabroniła dalszego 
marszu. W efekcie ksiądz Wiesław 
Frelek zdecydował, że pielgrzymka 
zostaje rozwiązania. Pielgrzymka 
z Łowicza przez Ojców Paulinów 
nazywana jest „jaskółką pieszego 
pielgrzymowania”, ponieważ roz-
poczyna sezon wszystkich pie-
szych pielgrzymek na Jasną Górę.  

Dokończenie ze str. 1
Dowód elektroniczny jest bez-

płatnie wydawany w dowolnym 
urzędzie miasta lub gminy. Doku-
ment posiada mikroprocesor. W 
nim, oprócz danych osobowych, 
umieszczone zostały również 
certyfikaty elektroniczne umożli-
wiające identyfikację, uwierzytel-
nianie posiadacza e-dowodu oraz 
podpisywanie dokumentów w 
systemach komputerowych.

Dowód elektroniczny może być 
wykorzystywany   w usługach ko-
mercyjnych, dla których wymagany 
jest zwiększony stopień bezpieczeń-

stwa np. w bankowości. Bank Pekao 
jako pierwszy w Polsce wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom swoich 
klientom, wyposażając już niektóre 
oddziały w czytniki e-dowodów.

Bankier posługując się e-dowodem, 
wykorzystuje specjalny czytnik e-do-
wodu, który przyspiesza obsługę 
– przede wszystkim weryfikację 
tożsamości klienta i autoryzację 
realizowanych przez niego trans-
akcji. Po sczytaniu dowodu do-
radcy wyświetla się na ekranie 
duże wyraźne zdjęcie jego po-
siadacza. Dane z dokumentu, np. 
PESEL, są automatycznie odczy-
tywane, przez co bankier bły-

skawicznie odszukuje klienta  
w systemie. 

- W ramach pilotażu, w 31 oddzia-
łach Banku Pekao udostępniliśmy 
nową formę identyfikacji klientów 
z e-dowodami osobistymi. Wśród 
placówek z tą usługą nie ma jeszcze 
oddziałów w Częstochowie. Bę-
dziemy jednak sukcesywnie wpro-
wadzać e-dowody w kolejnych 
placówkach - informuje biuro pra-
sowe Pekao w Warszawie. -  Drzwi 
oddziałów, w których dostępna jest 
obsługa dowodu elektronicznego, 
zostały oznaczone specjalnym 
logo: „obsługa e-dowodu”. 

BM

Oszuści wciąż próbują wykorzy-
stać stan epidemii, by wyłudzić 
od nas pieniądze. Mogą podawać 
się za między innymi za członków 
rodziny, policjanta, pracownika 
wodociągów lub administracji 
czy też za pracowników sane-
pidu, bądź służby zdrowia. W 
ciągu tylko ostatnich dwóch ty-
godni na terenie podległym do 
KMP w Częstochowie było ponad 
27 takich przypadków. Na szczę-
ście w większości rozmówcy 
wykazali się czujnością i nie dali 
się zwieść. 

Niestety ofiarą oszustów padła 
jedna z mieszkanek Częstochowy, 
która myśląc, że pomaga córce 
uczestniczącej w wypadku dro-
gowym, przekazała oszustom 80 
tys zł, które uprzednio spakowała 
do opakowania po cukierkach. 
Również inny mieszkaniec Czę-
stochowy udał się do banku chcąc 
wypłacić 60 tys. złotych. I w tym 
przypadku pieniądze miały pomóc 
córce uczestniczącej wypadku. Na 
szczęście dzięki czujnej postawie 
pracownika banku, oszustom nie 
udało się wyłudzić kasy. Tyle szczę-
ścia nie miał jednak inny mieszka-
niec Częstochowy, który wpuścił do 
domu osoby podające się za pra-
cowników wodociągów. Twierdzili, 
że muszą sprawdzić, czy woda w 
jego domu nie jest zatruta. W 
efekcie mężczyzna stracił 8 tys. zł. 

Co istotne, w ostatnich tygo-
dniach do mieszkańców naszego 
rejonu dzwoniły osoby, które pró-
bował wykorzystać stan epidemii i 
pod tym pretekstem proponowali 

do sprzedaży testy, leki oraz szcze-
pionki na „koronawirusa”, zakup 
środków do dezynfekcji czy świad-
czenie innych usług pseudome-
dycznych.. Na szczęście zaskoczeni 
rozmówcy wiedzieli, w jaki sposób 
prawidłowo się zachować i rozłą-
czali rozmowy informując o tym 
fakcie organy ścigania. 

Jak wynika z danych Komendy 
Głównej Policji, ponad 72 mln zł 
od ponad 4,5 tys. poszkodowa-
nych wyłudzili oszuści tylko w 
ubiegłym 2019 roku. W samym 
województwie śląskim oszukano 
856 osób na kwotę prawie 11 
mln zł. Funkcjonariusze apelują o 
czujność i rozwagę. – Pamiętajmy, 
że prawdziwi policjanci nigdy nie 
informują o prowadzonych przez 
siebie sprawach telefonicznie nie 
kontaktują się w żadnej ważnej 
sprawie telefonicznie, tylko przy-
jadą do mieszkania czy domu. 
Muszą też przedstawić się i okazać 
legitymację służbową. Poza tym 
obecność każdego policjanta w na-
szym domu możemy potwierdzić u 
oficera dyżurnego, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112. Rozłączając 
poprzednią rozmowę – zaznaczają 
funkcjonariusze.  - Policjanci nigdy 
nie proszą o przekazanie pieniędzy 
w szczególności nieznanej osobie. 
Nigdy też nie poproszą o zaan-
gażowanie naszych pieniędzy do 
jakiejkolwiek akcji. Żaden funk-
cjonariusz nie może też żądać ani 
przyjmować pieniędzy za prowa-
dzoną sprawę. Nie „zabezpiecza” 
również pieniędzy przechowywa-
nych w domach czy na koncie ban-
kowym – podsumowują.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara



PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 MAJA 2020  3.AKTUALNOŚCI

ODPOWIEDŹ URZĘDU MIASTA

Posadzili drzewa pod wiaduktem

KŁOBUCK

Po pijanemu spowodował kolizję i zgłosił się 
na policję

39-latek wjechał w ogrodzenie 
jednej z posesji przy ul. Podleśnej 
w Kłobucku, a następnie poinfor-
mował o zdarzeniu policję. Po 
przebadaniu go alkomatem oka-
zało się, że... ma w organizmie 
blisko 2 promile. Co więcej, męż-
czyzna siadł za kierownicę 
pomimo orzeczonego zakazu.

Dyżurny kłobuckiej komendy 

otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym, do którego doszło 
na ulicy Podleśnej w Kłobucku. Z 
przekazanych informacji wynikało, 
że kierowca audi wjechał w ogro-
dzenie jednej z posesji. Zgłasza-
jącym był... sprawca zdarzenia.

Na miejsce pojechali policjanci 
z  ogniwa  patrolowo-interwencyj-
nego i potwierdzili zgłoszenie. Oka-
zało się, że audi kierował 39-letni 

mieszkaniec Kłobucka, który miał w 
organizmie prawie 2 promile alko-
holu. Co więcej, po sprawdzeniu w 
policyjnych bazach danych okazało 
się, że kierowca  ma  zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych, 
który obowiązuje go od lutego.

O jego losie zadecyduje pro-
kurator i sąd. Grozi mu  wysoka 
grzywna, dożywotnia utrata prawa 
jazdy, a nawet pobyt w więzieniu.

UWAGA

Zeznania podatkowe  
do pierwszego 

czerwca

Dokończenie ze str. 1
Jak tłumaczą miejscy urzędnicy 

utrzymanie większości dotychczaso-
wych zasobów zielonych, jak i nowe 
nasadzenia pozwoliły mocno zazie-
lenić otoczenie m.in. budowy węzła 
przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego 
czy kończącą się przebudowę ul. Łódz-
kiej. Nowa zieleń upiększyła także np. 
teren w obrębie bramy wjazdowej na 
zajezdnię MPK od strony al. Niepodle-
głości. Tymczasem nasadzenia drzew 
zrealizowane w ramach budowy cen-
trum przesiadkowego przy Skwerze 
Junaków i dworcu PKP Raków stały 
się sławne w całej Polsce.  Rośliny 
wsadzono pod szerokim wiaduktem, 
tak że drzewa nie mają pełnego na-
słonecznienia i naturalnego nawod-
nienia, w przyszłości mogłyby też 
dosięgnąć samego wiaduktu.

Miasto tłumaczy, że nasadzenie 
drzew pod wiaduktem zostało zre-
alizowane przez pomyłkę. - Ktoś tu 
się pomylił i błąd musi być napra-
wiony - twierdzi Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy UM w Często-
chowie. - To trzeba wyjaśnić z pro-
jektantem, MZDiT oraz z Wydziałem 

Ochrony Środowiska. Nie wiemy na 
jakim etapie doszło do tej pomyłki, 
czy nastąpiło przesunięcie w ry-
sunku, czy podczas realizacji projektu. 
Nadzór nad budową centrów prze-
siadkowych sprawuje Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu - Działania nad-
zorcze nad realizowanymi zadaniami 
pozwalają także na wychwycenie 
błędnych rozwiązań dotyczących zie-
leni i ich weryfikację w odpowiednim 
czasie. Tak, jak przy Skwerze Junaków 
na terenie budowy węzła przesiadko-
wego przy Dworcu PKP Raków, gdzie 
miejsce nasadzenia kilku sadzonek 

drzew ujętych w zakresie inwestycji 
nie pozwoliłoby na ich prawidłowy 
rozwój. Dlatego w efekcie interwencji 
miejskich służb ochrony środowiska i 
MZDiT rośliny bez szkody dla ich eg-
zystencji zostaną przesadzone w inne 
miejsce na terenie trwającej budowy, 
gdzie będzie możliwa ich prawidłowa 
wegetacja. Docelowy odbiór tech-
niczny wraz z pozostałym zakresem 
zadania odbędzie się po zakończeniu 
budowy wszystkich węzłów przesiad-
kowych (umowny termin finalizacji 
prac to lato 2020 roku) - mówi Maciej 
Hasik z MZDiT. bea

W tym roku  zeznania podat-
kowe PIT za 2019 r. można 
składać do 1 czerwca (31 maja 
to niedziela) bez żadnych 
konsekwencji. Dotyczy to 
wszystkich zeznań rocznych: 
PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, 
PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, 
PIT-39. Można to zrobić 
przez usługę Twój e-PIT, 
e-Deklaracje lub papierowo.

Z uwagi na wyjątkowe okolicz-
ności, w tym roku dajemy więcej 
czasu  na złożenie zeznań po-
datkowych. Choć standardowy 
termin minął 30 kwietnia, w 
tym roku można złożyć PIT do  
1 czerwca (31 maja to niedziela, 
dzień ustawowo wolny od pracy, 
dlatego termin przesuwa się 
na poniedziałek, tj. 1 czerwca) 
bez żadnych konsekwencji (brak 
odsetek za zwłokę). Dotyczy to 
wszystkich zeznań rocznych: PIT-
36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, 
PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Usługa Twój e-PIT po 30 kwietnia
Dla osób, które rozliczają się na 

drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze 
Twój e-PIT zostało automatycznie 
zaakceptowane zeznanie podat-
kowe (jeśli wcześniej nie zostało 
złożone samodzielnie). Gdyby 
okazało się, że automatycznie 
zaakceptowane przez admini-
strację skarbową zeznanie trzeba 
skorygować, to można to nadal 
zrobić zarówno poprzez usługę 
Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje 
lub też w sposób tradycyjny na 
papierowym formularzu. Osoby 
prowadzące działalność gospo-
darczą samodzielnie wypełniają 
i przesyłają zeznanie do urzędu 
skarbowego.

Po 30 kwietnia nadal można 
skorzystać z usługi i do 1 czerwca, 
poprzez  opcję korekty deklaracji, 
która została automatycznie zaak-

ceptowana, złożyć swój PIT. Skła-
dając korektę można w deklaracji 
zmienić wszelkie zawarte auto-
matycznie informacje m.in. dane 
dot. ulg czy OPP, której przekazu-
jemy1% podatku.

Więcej informacji o usłudze 
znajduje się na stronie podatki.

gov.pl, są tam również odpo-
wiedzi na najczęściej zadawane 
pytania, w tym dot. rozliczenia 

PIT po 30 kwietnia - Q&A. 
Przejdź do usługi Twój 

e-PIT (link otwiera nowe okno  
w serwisie zewnętrznym)

Niedopłata i zwrot nadpłaty  
w usłudze Twój e-PIT

Jeśli z rozliczenia będzie wynikać 
niedopłata podatku, to urząd skar-
bowy w terminie do 30 maja po-
wiadomi o konieczności dopłaty 
podatku. Od momentu otrzymania 
tej informacji jest 7 dni na za-
płatę. Po upływie tego czasu, ale 
nie wcześniej niż od 1 czerwca, 
będą naliczane odsetki.  Warto 
również samemu sprawdzić czy 
z deklaracji automatycznie zaak-
ceptowanej w usłudze Twój e-PIT 
nie wynika kwota podatku do za-
płaty, a jeżeli tak wpłacić ją do  
1 czerwca. To ostatni moment na 
rozliczenie PIT bez konieczności 
zapłaty odsetek.

Termin zwrotu nadpłaty podatku 
wynikającej z rocznych zeznań 
pozostaje bez zmian. Podatnicy, 
którzy złożyli zeznanie podat-
kowe elektronicznie otrzymają 
zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia 
złożenia zeznania. Natomiast dla 
rozliczeń składanych papierowo 
termin ten wynosi 3 miesiące.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

STRAŻ MIEJSKA

Prima przeszła kolejne szkolenie
Prima, czworonożna funkcjona-
riuszka częstochowskiej straży 
miejskiej, specjalizująca się m.
in. w  wykrywaniu narkotyków, 
przeszła szkolenie na poligonie 
treningowym Polskiego Związku 
Miłośników Psa Użytkowego 
w Hubach.

Prima, owczarek belgijski malinois, 
,,pracuje” w  częstochowskiej Straży 
Miejskiej od grudnia 2015 roku. Jest 
przeszkolona między innymi do wy-
krywania narkotyków. W  ostatnich 
latach była też częstym gościem 
podczas prelekcji dla dzieci i  mło-

dzieży (spotkania na czas epidemii 
zostały zawieszone). Współpracowała 
też z  częstochowskimi policjantami 
i  innymi służbami przy wykrywaniu 
narkotyków. Wielokrotnie wywąchała 
różne środki odurzające.

W  ostatnich dniach Prima wraz ze 
swoim przewodnikiem doskonaliła 
swoje umiejętności na poligonie tre-
ningowym Polskiego Związku Miło-
śników Psa Użytkowego w  Hubach. 
Pies trenował na torze przeszkód pod 
okiem szkoleniowca i  trenera Da-
riusza Makowskiego, a  także szukał 
środków odurzających.

Trening w  Hubach to kolejny ele-
ment podnoszenia umiejętności psa 

służbowego częstochowskiej straży 
miejskiej. W  lutym   Prima dzięki 
uprzejmości władz lotniska w Pyrzo-
wicach oraz funkcjonariuszy Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w  Kato-
wicach mogła trenować na lotnisku 
w hali cargo i w hali przylotów.

zdj. Straż Miejska w Częstochowie
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KORONAWIRUS

Testy dla studentów kierunków 
medycznych

Studenci kierunków medycz-
nych między innymi medycyny, 
pielęgniarstwa, położnictwa, ra-
townictwa medycznego czy 
fizjoterapii, którzy w trakcie 
kształcenia odbywają zajęcia 
kliniczne w podmiotach leczni-
czych mogą skorzystać z 
bezpłatnych testów  na obec-
ność koronawirusa. Sfinansuje 
je Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Badanie ma zagwarantować stu-
dentom większe bezpieczeństwo i 
pewność, że mając kontakt z pa-
cjentami są zdrowi. Testy mogą 
być realizowane w podmiotach 
leczniczych, w których student, 

na podstawie zawartej umowy 
między danym podmiotem leczni-
czym a uczelnią, odbywa zajęcia.

Wymazy do badań będą mogły 
być pobierane od studentów rów-
nież w punktach drive thru. Teraz w 
całej Polsce działa już blisko 200 
takich miejsc gdzie, nie wycho-
dząc z samochodu, pobierany jest 
wymaz do testu na koronawirusa. 
Mogą z nich również bezpłatnie 
korzystać osoby przebywające na 
kwarantannie – w ich przypadku 
badanie jest wykonywane w 12. 
dobie kwarantanny.  W  przypadku 
dodatniego wyniku, należy skon-
taktować się ze stacją sanitarno-
-epidemiologiczną i   postępować 
zgodnie z   otrzymanymi zalece-
niami albo zgłosić się do lekarza 

w szpitalu jednoimiennym lub na 
oddziale  zakaźnym. W   naszym 
mieście tego typu punkt pobrań 
– nad którym czuwa Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. 
w   Częstochowie – funkcjonuje 
przy Alei Pokoju 44 

Obok punktów pobrań NFZ fi-
nansuje testy na koronawirusa dla 
pacjentów i personelu medycz-
nego. Do tej pory łącznie na ten 
cel wydano ponad 23 mln zł (dane 
z 26 maja). Decyzje o skierowaniu 
osoby na badanie na obecność 
wirusa SARS-CoV-2, pozostają w 
kompetencjach lekarzy zlecają-
cych badanie.

Katarzyna Gwara

POWRÓT DO PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZYWRACANY ETAPAMI

Oddziały NFZ 
obsługują klientów

Od 25 maja zaczęły działać sale 
obsługi klientów w  oddziałach 
wojewódzkich Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Można w 
nich m.in. potwierdzić Profil 
Zaufany, załatwić sprawę doty-
czącą wyrobów medycznych lub 
uzyskać podstawowe informacje 
w sprawach związanych z dzia-
łalnością NFZ. 

Powrót do pełnej obsługi pacjentów 
będzie przywracany etapami.

W pierwszym pacjenci mogą:
 ■ potwierdzić zlecenia na wyroby 
medyczne;

 ■ założyć Profil Zaufany;
 ■ dobrowolnie się ubezpieczyć;
 ■ otrzymać podstawowe infor-
macje związane z  działalnością 
NFZ.

Limit osób, które mogą przebywać 
jednocześnie na sali jest uzależ-
niony od liczby czynnych stanowisk. 
Jeśli sala ma 3 stanowiska do ob-
sługi, wówczas maksymalnie tyle 
samo osób będzie mogło załatwić 
swoją sprawę w okienku.

Zarówno klientów i pracowników 
NFZ obowiązują nakazy sanitarne. 
Na salę są wpuszczane wyłącznie 
osoby, które mają zakryte usta i nos 
oraz zdezynfekują ręce. Stanowiska 
do obsługi klientów są oddalone 
od siebie o  minimum 2 metry. Po 
każdym pacjencie stanowisko, 
w tym przesłona chroniąca pracow-
ników, blat biurka i  długopisy są 
starannie dezynfekowane.

Nad płynnością obsługi i  zacho-

waniem obostrzeń sanitarnych 
czuwa wyznaczony pracownik Fun-
duszu, zawsze obecny na sali.

W Częstochowie do dyspozycji 
klientów jest (w dni robocze od 
8:00 do 16:00):

 ■ Delegatura Śląskiego OW NFZ 
w  Częstochowie - ul. Czartory-
skiego 28, 42-200 Częstochowa.

Ze względów bezpieczeństwa, 
przed każdą salą znajdują się 
specjalne skrzynki, w  których pa-
cjenci mogą zostawić pisma, skargi 
i  wnioski, bez konieczności wcho-
dzenia do siedziby oddziału lub sali.

Mimo wznowienia obsługi 
klientów na miejscu w oddziałach, 
nadal rekomendowany jest kontakt 
telefoniczny lub e-mailowy. Każdy 
oddział przygotował praktyczną 
listę numerów telefonów i adresów 
e-mail, za pośrednictwem których 
można załatwić sprawę. Ponadto do 
dyspozycji są elektroniczne skrzynki 
podawcze ePUAP (dla posiadaczy 
Profilu Zaufanego, czyli elektronicz-
nego potwierdzenia tożsamości).

ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa  
- dokumenty można wrzucić do skrzynki 

z podaniem numeru telefonu do kontaktu)
 ■ adres e-mail:  sekretariat_czesto-
chowa@nfz-katowice.pl

 ■ telefony dla pacjentów:  
34 360 72 78, 34 360 72 
79, 34 360 72 87, 34 360 
72 75, 34 360 72 84

 ■ telefon dla świadczeniodawców: 
34 360 72 72

Katarzyna Gwara
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SZEREG INWESTYCJI

Maskpol chce zwiększyć 
moce produkcyjne

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

Ruszył proces zboczonego 
trenera

Od początku roku Przedsiębiorstwo 
Sprzętu Ochronnego MASKPOL wy-
produkowało i  dostarczyło blisko 
280 tysięcy sztuk sprzętu ochrony 
indywidualnej. Wśród asortymentu 
spółki znajduje się sprzęt chroniący 
drogi oddechowe (maski/półmaski), 
wzrok (gogle) oraz skórę (kombine-
zony). Odbiorcami produktów są 
zarówno instytucje rządowe, jed-
nostki podległe MON i  MSWiA, jak 
również służby zabezpieczenia me-
dycznego i klienci komercyjni. 

Sprzęt produkowany w  Konieczkach 
trafia przede wszystkim do Wojska 
Polskiego, Straży Pożarnej, Policji 
i Straży Granicznej. Wszystkie produkty 
firmy MASKPOL posiadają niezbędne 
certyfikaty wydawane i  nadzorowane 
przez akredytowaną jednostkę noty-
fikowaną (Centralny Instytut Ochrony 
Pracy), a  dostawy zaplanowane są do 
końca roku. W  związku ze wzrostem 
zapotrzebowania na środki ochrony 
indywidualnej podczas stanu epidemii, 
spółka w krótkim czasie zwielokrotniła 
moce produkcyjne poprzez zakupy no-
wych maszyn, przeszkolenie pracow-
ników oraz wytworzenie dodatkowego 
oprzyrządowania. W przypadku niektó-
rych wyrobów zdolności produkcyjne 
w  ciągu kilku tygodni zostały zwięk-
szone pięciokrotnie.

- Maskpol to krajowy lider w  pro-
dukcji odzieży i środków ochrony indy-
widualnej, dlatego w  czasie epidemii 

nasza rola jest szczególna. Realizu-
jemy jednocześnie zamówienia dla 
Sił Zbrojnych i produkujemy sprzęt do 
walki z  epidemią. Co bardzo istotne, 
pomimo trudności w  zdobywaniu za-
opatrzenia, spółka nie odnotowała 
żadnych przerw czy przestojów w pro-
dukcji – powiedział Adam Ogrodnik, 
Prezes Zarządu PSO MASKPOL S.A.

W  związku z  rozwojem zdolności 
spółki w  zakresie produkcji środków 
ochrony indywidualnej, zarząd pla-
nuje szereg inwestycji, które pozwolą 
na zwiększenie mocy produkcyjnych 
i  wprowadzenie do oferty nowych 
produktów. Główny nacisk zostanie 
położony na rozszerzenie zdolności 
w zakresie produkcji półmasek w klasie 
P2 i  P3, masek z  filtrami w  klasie P3, 
gogli ochronnych i  kombinezonów. 
Jeszcze w  tym roku zakończone zo-
staną prace rozwojowe związane z kil-
koma produktami, m.in. nową maską 
pełnotwarzową MCP-01.

Równolegle ze sferą produkcji 
w  całym okresie walki z  pandemią 
koronawirusa PSO MASKPOL wsparł 
darowiznami wiele instytucji, służb 
oraz samorządów lokalnych (m.in. WOT, 
jednostki PSP, KGP, szpitale w  Czę-
stochowie, Katowicach, Lublinie, Bla-
chowni, Kłobucku, Otwocku, Krzepicach, 
Klasztor o.o. Paulinów na Jasnej Górze). 
Łącznie udzielono wsparcia 24 pod-
miotom, a formie darowizn przekazano 
blisko 5.500 sztuk środków ochrony in-
dywidualnej. 

Katarzyna Gwara

Przed Sądem Rejonowym w Czę-
stochowie ruszył proces 
Dariusza P. Założyciel i trener 
Klubu Sportów Walki Start od-
powiada za gwałt i molestowanie 
nastoletnich chłopców. 

28 maja przed Sądem Rejonowym 
w Częstochowie w asyście policji po-
jawił się Dariusz P. Na sali sądowej 
stawili także rodzice poszkodowa-
nych przez trenera nastolatków. - 
Proces z uwagi na charakter czynów 
utajniono - mówi s. Dominik Bogacz, 
rzecznik prasowy Sadu Okręgowego 
w Częstochowie. 

Prokuratura oskarżyła Dariusza P. 
o  dwanaście przestępstw.  Zarzuty 
dotyczą przestępstw o podłożu sek-
sualnym wobec ośmiu chłopców.

- Dariusz P. usłyszał dwanaście za-
rzutów dotyczących ośmiu pokrzywdzonych osób 
w wieku od 15 do 18. W śledztwie ustalono, że 
przestępstwa o podłożu seksualnych zostały 
popełnione w okresie od stycznia 2013 roku do 
listopada 2019 roku - wyjaśniał prokurator Piotr 
Wróblewski z Prokuratury Okręgowej. - Zarzuty 
dotyczą wykorzystania nadużycia stosunku za-
leżności i przy użyciu podstępu doprowadzenia 
do poddania się innej czynności seksualnej lub 
obcowania płciowego, a także utrwalania treści 
pornograficznych z udziałem małoletnich. Da-
riusz P. złożył wyjaśnienia w prokuraturze, ale nie 
przyznał się do winy.

3 listopada 2019 roku rodzice 15-latka i 16-
latka złożyli zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstw seksualnych wobec swoich synów. Obaj 
chłopcy zostali przesłuchani w obecności psy-

chologa. Dariusz P. usłyszał wówczas dwa zarzuty 
doprowadzenia 16-latka do poddania się innej 
czynności seksualnej i do obcowania płciowego. 
Drugie zdarzenie zostało zakwalifikowane jako 
doprowadzenie 15-latka do poddania się innej 
czynności seksualnej. Trener trafił do aresztu. 
Śledczy zabezpieczyli także jego sprzęt elektro-
niczny. Wkrótce potem zeznania obciążające P. 
złożyło kolejnych sześciu wykorzystanych przez 
P. nastolatków.

Dariusz P. był również wykładowcą na Uniwer-
sytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Często-
chowie na kierunku artystycznym (zajmował się 
fotografiką, interesował się fotografią cyfrową, 
grafiką i animacją komputerową.) Teraz grozi mu 
do 12 lat więzienia.

bea
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Prawie połowa palaczy wy-
biera dziś papierosy men-
tolowe lub z  kapsułką. Już 
od 20 maja br. są  ich po-
zbawieni, bo zaczął obo-
wiązywać zakaz sprzedaży 
wyrobów tytoniowych 
o  takim aromacie. Badania 
konsumenckie pokazują, 
że zakaz nie wpłynie rady-
kalnie na rzucenie palenia. 
Prawie 90% palących men-
tole będzie palić nadal. 
Tylko co? Na rynku pozo-
staną jedynie alternatywy 
pod postacią e-papierosów 
i  podgrzewaczy tytoniu 
typu IQOS.

W badaniu zrealizowanym na 
zlecenie Forum Konsumentów 
w styczniu 2020 r. na reprezen-
tatywnej próbie Polaków, firma 
badawcza Maison&Parners 
ustaliła, że mało kto wie o  no-
wych przepisach i planowanych 
zmianach, a  sami palacze nie 
rozumieją czemu ma służyć po-
zbawianie ich wyboru.

Groźne samoróbki
 51 proc. palących papierosy 

mentolowe odpowiedziało, że 
po wprowadzeniu zakazu prze-
rzucą się na inne papierosy,  
20 proc. będzie kupowało dalej 
mentolowe, ale na czarnym 
rynku z  nielegalnych, często 
niebezpiecznych źródeł,  
16 proc. wybierze produkty al-
ternatywne o mentolowym aro-
macie jak e-papierosy lub pod-
grzewacze tytoniu, które 
w  2017 roku wprowadzono do 
Polski pod nazwą IQOS,  
a  2 proc. będzie samodzielnie 
sobie przygotowywać papiero-
sy smakowe. Te opinie potwier-
dzają przypuszczenie, że zakaz 
nie zmniejszy radykalnie liczby 
palących. 

Niebezpiecznie brzmią 
zwłaszcza deklaracje zakupu 
wyrobów niewiadomego po-
chodzenia i samoróbek. Te, któ-
re dotychczas sprzedawano na 
czarnym rynku zawierały więcej 
szkodliwych substancji i  groź-
nych dla zdrowia chemikaliów, 
niż jakikolwiek wyrób produko-
wany w  fabryce, objęty reżi-
mem technologii i akcyzą. Zmia-
na przepisów nie poprawi za-
tem zdrowia Polaków. Tylko 12 
proc. palących mentole po 
wprowadzeniu zakazu rozważy 
rzucenie palenia lub zechce po-
traktować brak ulubionych pa-
pierosów w  sprzedaży jako im-
puls do podjęcia kolejnej próby 
rzucenia palenia. 

Brak informacji 
Zaledwie 18 proc. ogółu Pola-

ków i  35 proc. palaczy wie, że 
po 20 maja znikną papierowy 

mentolowe ze sklepów, kio-
sków i drogerii. Pozostali zosta-
ną tym zaskoczeni. 

– Polacy nie lubią jak im się 
ogranicza wolność wyboru, na-
wet jeśli generalnie zgadzają się 
do zasady, że palenie szkodzi 
zdrowiu, podobnie jak jedzenie 
w  nadmiarze słodyczy – uważa 
Agnieszka Plencler, prezes Fun-
dacji Forum Konsumentów. Pod-
czas konferencji prasowej wpro-
wadzającej kampanię informa-
cyjną  #zakazmentoli mówiła, że 
same zakazy nie zmieniają po-
staw. Tak samo usunięcie ze 
szkół automatów do sprzedaży 
batoników nie zmieniło apetytu 
młodych konsumentów. Ludziom 
trzeba przede wszystkim tłuma-
czyć, co im szkodzi, bo tylko takie 
kampanie trwale zmieniają zwy-
czaje. Zakazy to działania efek-
towne, ale mało skuteczne.

Zakaz sprzedaży mentoli jest 
efektem wdrożenia w Polsce dy-
rektywy unijnej, która narzuciła 
krajom członkowskim wycofanie 
z rynku każdego wyrobu tytonio-
wego, który swoim smakiem 
miałby uprzyjemniać palenie. Od 
dłuższego czasu zniechęca się 
palaczy informacjami na opako-
waniach papierosów, jak bardzo 
szkodzą zdrowiu i zakazem pale-
nia w miejscach publicznych. Jed-
nak ciągle 9 mln Polaków sięga 
codziennie po papierosa. Ilu 
z  nich pali w  domu, także przy 
niepalących domownikach w tym 
przy dzieciach? 

Lepiej rzucić
– Czy wprowadzenie zakazu 

sprzedaży papierosów mentolo-
wych oraz z  kapsułką to dobra 
metoda, by nakłonić palaczy do 
porzucenia nałogu? – pyta socjo-
log, prof. Dominika Maison 
z Uniwersytetu Warszawskiego. – 
Z  pewnością trzeba namawiać 
ludzi do rzucenia albo przynaj-
mniej ograniczenia palenia, ale 
trzeba zrozumieć w  jaki sposób 
takie działania powinny być po-
dejmowane. Niestety, zakazy nie 
zawsze przynoszą oczekiwane 
rezultaty.

Federacja Konsumentów też 
zachęca do rzucenia palenia. Je-
śli jednak jesteś palaczem, który 
nie jest w stanie pozbyć się nało-
gu – nie wspieraj szarej strefy, 
bo nigdy nie będziesz mieć pew-
ności co ci sprzedano i  jak to 
wpłynie na twoje zdrowie. Poza 
oczywistym faktem, że wspiera-
nie przemytu lub mafijnych wy-
twórni jest zwyczajnie nieetycz-
ne. Jeśli już musisz palić, lepiej 
korzystaj z  alternatywnych me-
tod, ale dobrze przebadanych, 
takich jak e-papierosy i podgrze-
wacze tytoniu. 

Na stronie internetowej  
https://zakazmentoli.pl moż-
na przeczytać o  sposobach na 
rzucenie palenia, a także poznać 
badania dotyczące konsumpcji 
papierosów w Polsce.

EB

ZAKAZ MENTOLI NIE ZMIENI PALACZY

Konsumenci chcą mieć wybór i dostęp do wiedzy
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1 CZERWCA

Co podarować naszym 
pociechom?

Z okazji Dnia Dziecka każdy z nas 
chciałbym podarować swoim po-
ciechom coś wyjątkowego. Jednak 
wchodzicie do pokoju swoich 
dzieci i  co widzicie? Oczywiście 
całą tonę zabawek. Co zatem po-
darować swoim pociechom, aby 
rzeczywiście upominek sprawił 
im radość i  po dwóch godzinach 
nie wylądował w  kącie? Wybór 
z pewnością nie będzie należał do 
najłatwiejszych. 

Rodzice nie zawsze podzielają fa-
scynację swoich dzieci postaciami 
z  bajek, jednak jak podkreślają pra-
cownicy sklepów z zabawkami, wciąż 
jednymi z  najchętniej kupowanych 
prezentów są właśnie zabawki licen-
cyjne. Do wyboru mamy cały przekrój 
zabawek i  akcesoriów z  motywami 
z dziecięcych filmów i  seriali, takich 
jak Psi Patrol, Pidżamersi, My Little 
Pony, Toy Story, Kraina Lodu, Aven-
gers, Pokemony czy Littlest Pet Shop. 
Najmłodszych fanów bajek zachwycą 
zabawki z Psiego Patrolu czy Świnki 
Peppy. Niesłabnącą popularnością 
cieszą się również lalki i  figurki 
z  produkcji Disneya. W  przypadku 
dziewczynek strzałem w  dziesiątkę 
będą też oczywiście tradycyjnie lalki 
Barbie. Chłopcy z  kolei ucieszą się 
z  samochodzików Hot Wheels. Cie-
kawym pomysłem będą też zwierzęta 
i  roboty interaktywne lub zdalnie  
sterowane modele samolotów, czy 
aut, które cieszą się zainteresowa-
niem starszych dzieci. Z  racji zbliża-
jącego się lata warto też postawić na 

prezenty, które sprzyjają zabawom 
na świeżym powietrzu. W  ofercie 
sklepów znajdziemy wiele zabawek 
i akcesoriów, które ubarwią rodzinne 
pikniki i  spacery. Hitem są na przy-
kład zabawki ogrodowe z serii Little 
Tikes. Do tego dziecięce namioty, 
baseny, ślizgawki czy stoły wodne. 
Nasze dzieci z pewnością ucieszą też 
podarunki, dzięki którym stworzymy 
przydomowy plac zabaw – sprawdzą 
się na przykład zjeżdżalnie, pia-
skownice, czy domki ogrodowe. Jeśli 
wasze dzieciaki nie mogą usiedzieć 
w  miejscu, postawcie natomiast na 
zabawki, które pozwolą im spędzić 
czas w  sposób aktywny. Niezastą-
pione będą więc hulajnogi, rowerki, 
jeździki czy gokarty. 

Postarajcie się też sprawić, aby 
wasza pociecha nie kojarzyła tego 
dnia jedynie z  prezentami i  zabaw-
kami, których przecież ma mnó-
stwo. Sprawmy więc, by w  tym 
wyjątkowym dniu pojawiło się 
trochę magii – by potrzeby i  ma-
rzenia naszych dzieci znalazły się na 
pierwszym miejscu. Główną atrakcję 
niech stanowi wspólnie spędzony 
czas i wasza obecność. Możecie więc 
zacząć od wspólnego śniadania, na 
którym znajdą się dania, które smyk 
uwielbia. Poświęćcie mu też dużo 
czasu na wspólną zabawę - jeśli do-
pisze pogoda, być może warto będzie 
się wybrać na wycieczkę rowerową, 
zagrać w piłkę,  tenisa czy po prostu 
wyruszyć na spacer w nieznane. Cele-
brujmy wspólny czas!

Katarzyna Gwara

Najszczęśliwsze święto świata
Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie.  

Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób.

 ■ Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Jednak w kalendarzach niektórych krajów istniał on już wcześniej – w Chinach funkcjonuje 
od 1926 roku, a w Polsce od 1950.

 ■  W krajach słowiańskich, takich jak Czechy, Słowacja, Ukraina i – oczywiście – Polska, Dzień Dziecka ob-
chodzony jest 1 czerwca. 

 ■ Niektóre kraje nie mają konkretnie sprecyzowanej daty fetowania tego święta i tak w Argentynie przy-
pada ono na drugą niedzielę sierpnia, w Australii na czwartą środę października, a na Węgrzech na 
ostatnią niedzielę maja.

 ■ Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech, to jednocześnie dzień rodziny, obchodzony 6 stycznia w na-
wiązaniu do Święta Trzech Króli, którzy przybyli do stajenki i złożyli podarunki maleńkiemu Jezusowi.  
I w tych krajach najmłodsi otrzymują od dorosłych prezenty.

 ■ W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Jest to jednocześnie Święto Niepodległości – rocz-
nica utworzenia w 1920 roku niezależnej Republiki Tureckiej. Jej twórca, Mustafa Kemal Atatürk, posta-
nowił właśnie ten dzień zadedykować dzieciom podkreślając tym samym, że są one przyszłością narodu.

 ■ Są też kraje, w których Dzień Dziecka fetuje się 20 listopada, czyli w rocznicę uchwalenia Deklaracji 
Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (30 lat później). Wśród tych państw można 
wymienić m.in. Egipt, Irlandię czy Kanadę.

 ■ W Japonii dzieci nie mają typowego Dnia Dziecka, ponieważ rozdzielono go na Dzień Chłopca obcho-
dzony 5 maja i Dziewczynki, który wypada 3 marca. 5 maja ojcowie i synowie robią własnoręcznie la-
tawce w kształcie ryby, które wieszają przed domem. Z kolei 3 marca obchodzone jest również Święto 
lalek. Z tej okazji dziewczynki wraz z rodzicami tworzą je wspólnie.
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ROZWIĄŻ REBUS OBRAZKOWY

POZNAJ ODPOWIEDŹ:

ROZWIĄŻ REBUS:

ROZWIĄŻ SUDOKU:

POZNAJ PYTANIE:

UZUPEŁNIJ PRZYSŁOWIA
1. Gdyby _____________ nie skakała, toby nóżki nie złamała.
2. Mieć __________w kieszeni.
3. Nosił __________ razy kilka, ponieśli i __________.
4. Zapomniał ___________ jak cielęciem był.
5. ___________, która dużo ryczy, mało mleka daje.
6. Pierwsze __________ za płoty.
7. ____________ by się uśmiał.
8. Lepszy _____________ w garści, niż _____________ na dachu.
9. Zdrowy jak _____________.
10. Wybierać się jak _____________ za morze.
11. Uparty jak ___________. 
12. Siedzi cicho jak ___________ pod miotłą.
13. _____________ syty i ____________ cała.
14. Pracowity jak _______________.
15. _____________ mądra głowa.

BAW SIĘ RAZEM Z DZIEĆMI
K
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ROZWIĄŻ SZYFROGRAM:
54x2 33x3 105x2 71x2 46x4 2x145 221x135100-148+4
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201-59 30+56 25x5 66+42 86x2 27+59 80x2 66+33 16x20 90+52 43x2 71x4113+113

80+19 51x5 133x3 92x2 40x4 62x5 7x7 99+9 204-20 58x2 34:2 155x2 113x2 5x5 117-18

dro aktor

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
1. Ma 6 par długich nóg
2. biało-czarny miś
3. najlepszy przyjaciel człowieka
4. zielony drapieżny gad o ostrych zębach
5. skaczący gryzoń z długimi uszami
6. nosi swój dom na plecach
7. najlepszy łowca myszy
8. symbol mądrości

GDZIE MIESZKAJĄ TE ZWIERZĘTA?
DOPASUJ OBRAZKI
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CZYM ŻYWIĄ SIĘ TE ZWIERZĘTA?
DOPASUJ OBRAZKI

r łąb ch

POMÓŻ MYSZCE  
DOTRZEĆ DO SERA

1

2

3

4

5

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
1. Ozdoba na włosy
2. W parze z nitką
3. Zawsze na karku
4. Można je kupić na receptę
5. Mama pakuje na pierwsze śniadanie

Na Wasze rozwiązania czekamy do 9 czerwca. Nazwiska zwycięzców opublikujemy w gazecie 12 czerwca.Zapraszamy do zabawy!

1

2
3

4

5

6

Nagrody czekają!
Rozwiąż co najmniej 6 zagadek, zrób zdjęcie strony i wyślij do nas:

- na adres email: konkursy@zycieczestochowy.pl
- lub w wiadomości poprzez aplikację messenger na naszym fanpage’u: 

facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu

Uwaga!
Im więcej zagadek rozwiążesz,
tym większe masz szanse  
na wygraną :-)

Sam wybierz nagrodę!
1. 100 piłeczek splash&play
2. Lalka Devil Girl
3. Gry planszowe „W lesie / w sadzie”
4. Gra słowna dla dzieci
5. Maskotka Piesek brązowy
6. Maskotka Piesek biało-rudy

Jednocześnie informujemy, że nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z okazji Dnia Matki - ufundowaną przez 
Autoserwis Częstochowa otrzymuje Pani Jadwiga Jacewicz. Prawidłowe hasło brzmi: „Mamy, jesteście jedyne, dzieci 
zawsze będą Was kochać”. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody! (Al. NMP 51, I piętro)
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Z przyjemnością infor-
mujemy, że uczennica 
klasy IIA Aleksandra Niedź-
wiedzka zajęła III miejsce 
w Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym „OTO 
MY!”. Organizatorem kon-
kursu było Towarzystwo 
Polsko-Niemieckie w Czę-
stochowie, związane z Wy-
działem Humanistycznym 
UJD. Konkurs, oceniany 
w czterech kategoriach 
wiekowych, odbył się  
w ramach międzynarodo-
wego projektu „Engagiert 
für Europa” we współpracy 
z miastami partnerskimi 
Pforzheim (Niemcy),  
Vicenza (Włochy) oraz 
Osijek (Chorwacja). 

Adresowany był do 
uczniów z terenu miasta 
i gminy Częstochowa za-
interesowanych kulturą 
codzienną, otoczeniem, 
przyrodą, a także sztuką i 
życiem kulturalnym swojego miejsca zamieszkania, którzy podjęli się ujęcia 
tego tematu w formie ciekawej pracy plastycznej. W marcu 2020 r. odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem nagród, podczas 
którego Ola udzieliła wywiadu telewizji Orion. 

Wystawa prac pokonkursowych znajduje się w galerii Biblioteki Uniwersyteckiej 
UJD w Częstochowie.

mgr Małgorzata Czech 

Wielki sukces Oli  
w Międzynarodowym Konkursie 

Plastycznym

Od wielu lat w V LO organizowane jest 
Szkolne Święto Matematyki z  okazji 
Światowego Dnia Liczby Pi. Uczniowie 
oglądają ciekawe prezentacje na temat 
historii i  zastosowania liczby Pi, słu-
chają wykładu zaproszonego gościa, 
biorą udział w konkursach zadaniowych, 
rozwiązują łamigłówki logiczne. Mło-
dzież może wykazać się znajomością 
matematyki, biorąc udział w bardzo cie-
kawych konkursach.

Jednym z nich jest konkurs na Superma-
tematyka V LO. W  ciągu godziny należy 
rozwiązać zadania wymagające wiedzy 
i  logicznego myślenia. Supermatematyk 
jest tylko jeden. Zostaje nim uczeń, który 
zdobył największą liczbę punktów. Tytuł 
zostaje mu przyznany na rok.

Konkursem, który wzbudza wiele 
emocji, jest recytacja jak najwięk-
szej ilości cyfr rozwinięcia dziesięt-
nego liczby Pi. Jego uczestnicy bez 
problemu wymieniają kilkadziesiąt, 
a  nawet ponad sto cyfr. Dotychcza-
sowy rekord szkoły to 512 cyfr, który 
został ustanowiony w 2009 r.

W  kolejnym konkursie zadaniem 
uczniów jest przedstawienie plastyczne 

liczby Pi. Tutaj wyobraźnia twórcza Mic-
kiewiczaków nie zna granic. Społecz-
ność szkolna może podziwiać piękne 
obrazy, poduszki, lampy, ciasta, cia-
steczka, lustra, zabawki…. a  wszystko 
z motywem liczby Pi.

Najwięcej uczniów klas humanistycz-
nych bierze udział w  konkursie na au-
torski wiersz o matematyce. Wspaniała 
jest twórczość uczniów V LO, od krót-
kich humorystycznych rymowanek, po-
przez wiersze obrazujące ich zmagania 
z  matematyką, do długich, poważnych 
utworów zawierających różnorodne po-
jęcia z dziedziny matematyki.

Od lat ogromnym zainteresowa-
niem cieszy się konkurs fotograficzny. 
Uczestnicy mają za zadanie  przed-
stawić miejsca, obiekty lub przedmioty 
kojarzące się im z matematyką, w któ-
rych widzą jej cząstkę. Niektórzy trak-
tują ten konkurs dosłownie i wykonując 
zdjęcia okien, podpisują kwadrat, pro-
stokąt, trapez. Są też uczniowie, którzy 
królową nauk przedstawiają z humorem, 
np. fotografując przedział w  pociągu 
z  otwartymi drzwiami, nadają tytuł: 
Przedział otwarty, czy 
też ukazując osobę 
wykonującą szpagat, 
foto podpisują: 180o. 
W  tym roku komisja 
konkursowa podjęła 
decyzję o  przyznaniu 
dwóch równorzędnych 
pierwszych miejsc: 
Adriannie Gaudy z  V 
LO im. A. Mickiewicza 
w  Częstochowie - 
autorce fotografii 
Równoległoboki oraz  
Emilii Pozniakowej 
uczennicy Gimnazjum 
Jana Pawła II w Wilnie 
– za zdjęcie Trapez. 

Jest to nasza szkoła partnerska, z którą 
współpracujemy w  ramach projektu 
Szkoła 6.0. W tym roku uczennice gim-
nazjum bardzo chętnie wzięły udział 
w Mickiewiczowskim konkursie. Cztery 
z nich otrzymały nagrody, które odbiorą 
podczas wizyty studyjnej w  naszym li-
ceum. 

Wszyscy uczestnicy zgodnie przy-
znają, że konkurs fotograficzny to 
świetny pomysł. Pozwala on młodym 
ludziom wykazać się swoją wiedzą 
i  umiejętnościami. Nawet humaniści 
zaczynają zauważać wokół siebie ma-
tematykę i  odczuwają potrzebę zagłę-
bienia się w jej nurty. 

Matematykę nie bez powodu nazywa 
się królową nauk. To jedna dziedzina 
wiedzy, która przenika w zasadzie do 
wszystkich pozostałych. Nie byłoby 
fizyki, biologii czy chemii bez mate-
matyki, nie byłoby rozwoju ludzkości. 
Cytując za Immanuelem Kantem  
- „W każdej wiedzy jest tyle prawdy, 
ile jest w niej matematyki.” 

 mgr Dorota Magacz

Szkolne Święto Matematyki w V LO

 „Równoległoboki” - Adrianna Gaudy

„Trapez” - Emilia Pozniakowa

im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

V LO

Są już konkretne wytyczne, jakie będą 
obowiązywały w  trakcie przeprowa-
dzania matur i  innych egzaminów. 
Dariusz Piontkowski, minister edukacji 
podał też ostateczny harmonogram re-
krutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Egzamin maturalny pisemny

W tym roku szkolnym egzamin maturalny 
z  przedmiotów obowiązkowych i  przed-
miotów dodatkowych będzie tylko w formie 
pisemnej. Absolwent zda egzamin i  uzyska 
świadectwo dojrzałości, jeżeli z  każdego 
przedmiotu obowiązkowego w  części pi-
semnej otrzyma co najmniej 30 proc. 
punktów możliwych do uzyskania oraz przy-
stąpi do części pisemnej egzaminu matu-
ralnego z  co najmniej jednego przedmiotu 
dodatkowego. Co istotne, absolwenci, którzy 
w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. 
punktów, w  kolejnych latach, jeśli będą 
chcieli przystąpić do egzaminu, będą mu-
sieli zdawać egzamin ustny z  przedmiotów 
obowiązkowych.

Bez matury ustnej, poza wyjątkami

Do części ustnej przystąpią tylko ab-
solwenci, którzy  do 7 lutego złożyli 
deklarację przystąpienia do egzaminu ma-
turalnego, a do 22 maja przekażą do dyrek-
tora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej  (w  zależności od tego, 
do kogo składali deklarację) informację 
o chęci przystąpienia do części ustnej eg-
zaminu z  jednego lub więcej przedmiotów 

– ze względu na konieczność przekazania 
wyniku w  postępowaniu rekrutacyjnym 
na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego 
z języka obcego nowożytnego będą mogli 
również przystąpić absolwenci, aby zre-
alizować postanowienie umowy między-
narodowej.

Egzamin ustny dla absolwentów  
z poprzednich lat

Minister poinformował, że uczniowie, którzy 
w tym roku mieli poprawiać oblane w prze-
szłości ustne matury (jest ich ok. 8 tys.) będą 
mogli skorzystać z  pewnej formy amnestii 
maturalnej. Ponieważ egzaminu ustnego 
w  związku z  koronawirusem w  tym roku 
w ogóle nie ma, to jeżeli ci uczniowie z po-
przednich latach zdali inne przedmioty na co 
najmniej 30 procent punktów, uznaje się, że 
zakończyli edukację. 

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Dariusz Piontkowski poinformował też 
o  wytycznych, według których przygoto-
wane zostaną egzaminy maturalne, zawo-
dowe i  egzamin ósmoklasistów. Uczniowie 
na terenie szkoły będą musieli mieć zasłonę 
ust i nosa. Po zajęciu miejsc przez zdających 
lub po podejściu zdających do stanowiska 
egzaminacyjnego w  przypadku egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie 
i  egzaminu zawodowego będzie można je 
zdjąć. W środku sal egzaminacyjnych powinni 
znajdować się w  odległości 1,5 metra od 
siebie. 

Harmonogram egzaminów

 ■ Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 
czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się 
od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną 
ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają 
wtedy również zaświadczenia.

 ■ Z  kolei  część pisemna egzaminu matu-
ralnego  w  terminie głównym dla absol-
wentów wszystkich typów szkół rozpocznie 
się w poniedziałek, 8 czerwca i potrwa do 
29 czerwca. W  tym roku nie będzie egza-
minów ustnych.

 ■ Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 
jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki 
egzaminu w  terminie głównym i  dodat-
kowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin 
poprawkowy odbędzie się 8 września, 
a jego wyniki poznamy do 30 września.

 ■ Egzamin potwierdzający kwalifikacje w za-
wodzie  (Formuła 2012 i  Formuła 2017) 
potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Nato-
miast egzamin zawodowy (Formuła 2019) 
zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Terminy odebrania świadectw  
i zaświadczeń

 ■ Do 31 lipca będą ogłoszone wyniki egza-
minu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą 
również w  tym dniu zaświadczenia o wy-
niku egzaminu.

 ■ Do 11 sierpnia będą ogłoszone wyniki 
egzaminu maturalnego. Do tego samego 
dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świa-
dectwa, aneksy i informacje o wynikach.

 ■ 31 sierpnia będą ogłoszone wyniki z  eg-

zaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.  Szkołom przekazane zostaną 
również świadectwa i dyplomy potwierdza-
jące kwalifikacyjne zawodowe.

 ■ 12 października będą ogłoszone wyniki 
egzaminu zawodowego i przekazane certy-
fikaty oraz dyplomy zawodowe.

Wnioski o przyjęcie do szkół 
ponadpodstawowych

Wniosek o  przyjęcie do szkoły ponadpod-
stawowej wraz z dokumentami będzie można 
składać w dwóch etapach:

 ■ od 15 czerwca do 10 lipca – termin na zło-
żenie wniosku i uzupełnienie

 ■ go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 ■ od 31 lipca – do 4 sierpnia – termin na 
uzupełnienie wniosku o  zaświadczenie  
o  wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 
na zmianę przez kandydatów wnio-
sków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do 
których będą kandydować.

 ■ Od 15 do 22 czerwca będzie można składać 
wnioski do szkoły ponadpodstawowej 
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, 
oddziału międzynarodowego, oddziału 
przygotowania wojskowego w  szkole 
ponadpodstawowej, oddziałów wyma-
gających od kandydatów szczególnych in-
dywidualnych predyspozycji, a także szkół 
i oddziałów prowadzących szkolenie spor-
towe w szkołach ponadpodstawowych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych  
i  niezakwalifikowanych  ogłoszone zostaną  
12 sierpnia. 

Katarzyna Gwara

ÓSMOKLASIŚCI I MATURZYŚCI

Jak będą przebiegać egzaminy?
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SONDA ŻYCIA

Kto stwarza największe 
zagrożenie na drodze?

Odkąd sięgamy pamięcią trwa dyskusja na temat tego, kto stwarza 
największe zagrożenie na drodze. Zdania są podzielone między tych, 
którzy twierdzą, że to nowi kierowcy mający niewielkie doświad-
czenie na drodze, a między tych, którzy przejechali już setki 
kilometrów i za kółkiem czują się za pewnie. Sprawdziliśmy, jakie 
zdanie mają na ten temat czytelnicy naszego portalu. Przez kilka dni 
na naszej stronie internetowej była sonda, w której internauci głoso-
wali, kto ich zdaniem stwarza największe zagrożenie na drodze. 

Możliwości do wyboru było pięć: 
 ● młodzi kierowcy
 ● kobieta za kierownicą
 ● motocyklista
 ● kierowca samochodu ciężarowego
 ●  mężczyzna za kierownicą

Zdecydowana większość biorących udział w głosowaniu uznała,  
że to młodzi kierowcy stwarzają największe zagrożenie.

LUBLINIEC

Z chodnika zrobili sobie parking
Mieszkańcy Lublińca od dłuż-
szego czasu nie mogli korzystać 
z chodnika w rejonie kościoła 
Św. Mikołaja. Powód? Kierowcy 
zrobili sobie z niego... parking. 
Sprawą zajęli policjanci. 

Od początku roku funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Policji w 
Lublińcu kilkukrotnie interwenio-
wali wobec kierowców, którzy w 
sposób niezgodny z przepisami 
parkowali swoje pojazdy w rejonie 
ulicy Damrota w Lublińcu. Sygnały 
o nieprawidłowościach pochodziły 
od okolicznych mieszkańców, a 
także od użytkowników Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
- Do zgłoszeń często dołączony 
był materiał zdjęciowy przed-
stawiający pojazdy zaparkowane 
na chodniku, utrudniające ruch 
pieszych. Problem ten w swoim 
planie priorytetowym uwzględnił 
dzielnicowy sierż.szt. Dominik 
Brzozowski – mówi  mł. asp. Mi-
chał Sklarczyk, oficer prasowy lu-
blinieckich policjantów.

Z ustaleń  dzielnicowego  wynika, 
że sprawcami wykroczeń nieprawi-
dłowego parkowania w tym rejonie 
są najczęściej osoby, które odwie-
dzają okolice Rynku lub uczestniczą 
w uroczystościach religijnych w 
pobliskim kościele. - Niektórzy kie-
rujący przez nieuwagę czy pośpiech 

ignorują nakazany w tym miejscu 
sposób parkowania równolegle do 
chodnika „wciskając się” pod kątem 
pomiędzy zaparkowane wcześniej 
pojazdy. Zaparkowany w ten sposób 
pojazd nie tylko znacznie utrudnia 
pieszym korzystanie z chodnika, 
ale także stwarza niebezpieczne 
sytuacje dla innych kierujących ja-
dących ulicą Damrota. Dodatkowo 
pojazdy pozostawiane są w rejonie 
pobliskiego przejścia dla pieszych i 
skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego – 

tłumaczy  mł. asp. Michał Sklarczyk. 
W ostatnim czasie sytuacja na 

ulicy Damrota uległa wyraźnej 
poprawie nie tylko ze względu na 
zmniejszony ruch pojazdów, ale 
również dzięki uzupełnieniu ozna-
kowania i regularnym kontrolom 
dzielnicowego, który apeluje do 
wszystkich kierujących o przestrze-
ganie przepisów ruchu drogowego 
w rejonie ulicy Damrota.

Katarzyna Gwara

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

34.900 zł

AUDI A4 
1.4 benzyna, 
rok prod. 2017 kraj., I-wł., 
serwis., nawigacja

79.900 zł

RENAULT CLIO  
CZERWONY - 3 szt.

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

33.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016

29.900 zł

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

41.700 zł

VOLVO XC60 2.0 D, 
rok prod. 2016,  
nawigacja, 
serwisowany, F-VAT, 
I-wł.

82.900 zł

VW PASSAT 
1,8 benzyna,  
rok prod. 2016  
nawigacja, I-wł., 
serwisowany 

59.900 zł

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

n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  99.000 zł

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

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

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

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

n 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. 2016I - wł.  39.900 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  23.900 zł

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

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

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

n VOLVO XC60 2.4 Diesel 2009r., automat, 
nawigacja, 4x4 napęd  38.900 zł

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

n AUDI A6 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł., 
serwisowany  137.900 zł

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

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  49.900 zł

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

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

n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, 2016, I-wł., serwis., 
F-VAT  46.900 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 OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat, 
nawigacja, kraj., I-wł. 79.900 zł

n OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł. 
F-VAT, serwisowany 47.900 zł

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

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

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

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

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

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  23.900 złn 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.

15.900 złn MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008

22.900 złn NISSAN MICRA 1.2 benz., rok prod. 2016, 
kraj., serwisowany

106.000 złn MERCEDES CL 550 5.4 benzyna, rok prod. 2007

 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.

AUTOKOMIS
ul. Piastowska 31
TEL. 603 448 548

 Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met. 
 - cena 8 500 PLN

 Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy met.  
- cena 4 800 PLN

 Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny  
- cena 7 600 PLN

 Volvo V50 1,6 HDI, 2005, pełne  
wyposażenie, skóra, czarny met.  
- cena 10 000 PLN

 Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN

 Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi, 
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN

 Volkswagen Polo 60 1998, 290 000 km, 
1 390 cm3, benzyna - cena 1 650 PLN

Autokomis EVIS
Cz-wa, ul. Piłskudskiego 35, tel. 533 210 534

  Volkswagen Passat Variant TD -Godny 
uwagi - Bez korozji - Transport - zamia-
na - Cena - 2450 zł

 Volkswagen Polo III 1996, 162 000 km,  
1 600 cm3, benzyna - cena -1450 zł  
do negocjacji

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

Grupa Krotoski:
ul. Makuszyńskiego 74/76  

42-209 Częstochowa, Wyczerpy - Aniołów (Polska)

tel.  601 383 710        781 440 156        34 368 48 75

 Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 cm3, 

diesel - 57 900 PLN

 Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 KM 6 G 
Salon PL 2010, 150 817 km, 1 368 cm3, 
benzyna - 18 900 PLN 

 Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tro-
nic Salon PL 2016 ,59 683 km, 1 968 cm3 
,diesel - 112 900 PLN

 Volkswagen Tiguan 2.0 Highline 2.0 
TDI 190 KM DSG R Line 4 Motion Salon 
PL 2019,  53 087 km, 1 968 cm3 , diesel  
-141 900 PLN

 Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 KM  
PowerShift 7 osobowy, Salon PL 2018,   
36 931 km, 1 997 cm3, diesel  
- 104 900 PLN

 Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S Tro-
nic Salon PL 2017 , 48 521 km , 1 498 cm3,  
benzyna - 79 900 PLN

 Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 2.0 TDI 
150 KM DSG Salon PL 2019, 12 718 km,  
1 968 cm3, Diesel - 118 900 PLN

 Hyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 185 
KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 900 PLN

 Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI 
190 KM DSG Salon Pl.2017,  96 296 km,  
1 968 cm3 - 117 900 PLN

 Volkswagen Golf VII Highline 1.4 TSI 122 
KM 6 G Salon PL 2014,  90 019 km, 1 395 
cm3, benzyna - 45 900 PLN

 Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5 
G Salon PL 2018, 31 333 km, 999cm3 
benzyna - 40 900 PLN

 Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 KM S  
Tronic Salon PL 2016 ,87 935 km, 1 798 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN

 Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tro-
nic Salon PL 2016 ,53 269 km, 1 968 cm3, 
diesel - 149 900 PLN

 Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 109 KM 
6 G 2013 Rok 2013 ,107 183 km, 1 796 cm3, 
diesel - 44 900 PLN

 Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 
1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 2018,  45 048 
km, 999 cm3, benzyna - 43 900 PLN

 Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic Salon PL 
2016,  89 744 km, 1 395 cm3, benzyna  
- 81 900 PLN

 Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Sa-
lon PL 2017,  9 100 km benzyna - 31 900 PLN

 Škoda RAPID 1.0 Spaceback Ambition 
1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 2018, 36 332 
km, 999 cm3, benzyna - 44 900 PLN

 Volkswagen Golf Comfortline 1.4 TSI 
125 KM 6 G Salon PL 2016,  43 276 km,  
1 395 cm3, benzyna - 51 900 PLN

 Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 TDI 190 

KM 4X4 DSG Salon PL 2017, 93 947 km,  

1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN

 Volkswagen Golf VII Comfortline 1.4 TSI  
125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 29 604 km, 
1 395 cm3, benzyna - 69 900 PLN

 Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 KM S Tro-
nic Salon PL 2016, 60 869 km, 1 984 cm3, 
benzyna - 99 900 PLN

 Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 KM auto-
mat, 2016, 70 348 km ,1 399 cm3, benzyna  
- 42 900 PLN
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n SPRZEDAM  
maszynę do szycia przemysłową, 
marki „MINERVA”  
- stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. 
Tel. 603 521 686 

KUPON na bezp łatne  og łoszen ie

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

WYPEŁNIONY KUPON MOŻNA DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (w bramie, I piętro) 
OGŁOSZENIE WYSŁAĆ POPRZEZ SMS NA NR 533 333 049 

LUB POPRZEZ EMAIL NA ADRES: reklama@zycieczestochowy.pl

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 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  
-prasowalnica elektryczna 
- antena TV (kpl. do zawieszenia) 
-waga uchylna 
- waga dziesiętna (sklepowa) 
- maszyna dziewiarska firmy 
Bosch (nowa) 
tel. 34 362 94 27 (ul. Św. Rocha)

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 Pralka Whirlpool 
ładowana od góry. Tel. 721 390 993

n SPRZEDAM  
Kuchnia gazowo- elektryczna  
Tel. 721 390 993

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 TV LED 40 cali Samsung 
3-d full HD DVB-T. Tel. 721 390 993

n SPRZEDAM TV LCD 32 cale FUNAI.  
Tel. 721 049 100

n SPRZEDAM LODÓWKĘ Mastercook 
duża, biała. Tel. 721 390 993

n SPRZEDAM BMW 1 2008r.  
Cabrio, czarny, pełne wyposażenie, 
cena 38.800 tel. 603 448 548

n SPRZEDAM WV PASSAT B3  
920/93 1.9 TDI, sedan, stan dobry 
tel. 721 390 993

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

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

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

SPRZEDAM

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

n 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 

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

PRZYJMĘ

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

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

KURSY

PRACA

MOTORYZACYJNE

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

n NAPRAWA POMP wodnych, 
hydroforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych. 
Ul. Ikara 133A, tel. 669 245 082

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 Sprzedam działki budowlane w 
centrum Miedźna. Tel. 601 412 688

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

n PODEJMĘ PRACĘ pracownika 
gospodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp.  
Tel. 536 512 396

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

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

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

nn    MOTORYZACJA nn    NIERUCHOMOŚCI nn    KUPIĘ nn    SPRZEDAM

nn    ODDAM nn    PRACA nn    INNEnn    MATRYMONIALNE
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 SP 13

 SP 31

 SP 34

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Najlepsi w piłce ręcznej
Wiemy, którzy uczniowie częstochowskich 
szkół nie mają sobie równych, jeśli chodzi o 
piłkę ręczną. Podczas igrzysk młodzieży w 
tej dyscyplinie najlepsi okazali się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 13.

W drużynach grali chłopcy z rocznika 2005 

– 2000, czyli uczniowie klas VII i VIII. Do mi-
strzostw zgłosiło się dziewięć drużyn, które w 
wyniku losowania podzielone zostały na trzy 
grupy eliminacyjne grając systemem każdy z 
każdym. Po rozegraniu eliminacji pierwsze ze-
społy z poszczególnych grup awansowały do 
finału A rozgrywając mecze o miejsca I – III, dru-

żyny zajmujące drugie miejsca  rozegrały finał B 
o miejsca IV – VI oraz drużyny z trzecich miejsc 
rozegrały finał C o miejsca VII– IX. Wszystkie 
mecze zarówno w eliminacjach, jak i w finale stały 
na wysokim poziomie i były bardzo atrakcyjne.                                                                                                                       
Większa część zawodów odbyła się na Hali Po-
lonia. Niektóre mecze rozegrano też w hali przy SP 

7 w Częstochowie. Wprowadzono jedną poprawkę 
regulaminową dotycząca osiągniętego wyniku 
remisowego w danym meczu - zarządzano rzuty 
karne po 5. w danej serii, a później do skutku.   

O kolejności miejsc decydowała większa 
liczba zdobytych punktów, a także różnica 
bramek.  

W zawodach udział wzięły następujące drużyny:
GRUPA I GRUPA II  GRUPA  III  
SP  13   SP  36  SP 31  
SP  52  SP  34  SP Społeczna 1
SP  21  SP  54  SP 14

                                                                                                
TERMINARZ  GIER

Grupa I
SP  13 SP  21
SP  52 SP  21
SP  13 SP  52

Grupa II
SP 36 SP  54
SP 54 SP 34
SP 36 SP 34

Grupa III
SP 31 SP 14 11 : 8
SP 14 SP Społ 1 8 : 9
SP 31 SP Społ 1 11 : 8

                                       
TABELA KOŃCOWA  ELIMINACJI

LP MIEJSCE SZKOŁA PKTY BRAMKI
GRUPA  I

1 I SP 13 6 19 : 8
2 II SP 21 3 12 : 9
 3 III SP 52 0    6 : 20

GRUPA  II
1 I SP 34 6 17 : 13
2 II SP 36 3 16 : 17
3 III SP 54 0 10 : 13

                                    GRUPA  III
1 I SP 31 5 22 : 16
2 II SP Społ 1 2 17 : 19
3 III SP 14 2 16 : 20

TABELA KOŃCOWA  GIER  FINAŁOWYCH
FINAL  A

LP Miejsce Szkoła Nr Pkty
1 I SP 13 6
2 II SP 31 3
3 III SP 34 0

FINAŁ  B
1 I SP 21 3
2 II SP Społ. 3
3 III SP 36 3

FINAŁ  C
1 I SP 54 6
2 II SP 14 4
3 III SP 52 0

TABELA  KOŃCOWA  FINAŁÓW

LP MIEJSCE      SP NR Punkty do 
współzawodnictwa

1 I SP 13 11
2 II SP 31 9
3 III SP 34 8
4 IV SP 21 7
5 V SP Społ 1 6
6 VI SP 36 5
7 VII SP 54 4
8 VIII SP 14 3
9 IX SP 52 2

Drużyna SP 13 wystąpiła w składzie: Patryk Ksawery, Stawoszczyk Julian, 
Krzywda Dawid, Ostrowski Mateusz, Szymon Jakubowski, Rabęda Jakub, 
Gładysz Karol, Karliński Jakub, Bajor Filip, Popławski Filip, Kiedrzyn Jakub,
Nauczyciel – Leszek Matyja 
Drużyna SP 31 wystąpiła w składzie: Wilk Kacper, Rosiak Leon, Głowacki 
Maksymilian, Rymkiewicz Mateusz, Górny Jakub, Spręgiel Aleksander, Klimczyk 
Marcel, Michalak Jakub, Poradomski Antoni, Jarecki Grzegorz,
Nauczyciel – Jerzy Gaj 
Drużyna SP 34 wystąpiła w składzie: Filip Dądela, Fabian Kuciński, Piotr Tyrek, 
Paweł Tyrek, Dawid Kopczyński, Kacper Sacharczuk, Kacper Sitak, Dariusz 
Kaczmarek, Jakub Churas, Erwin Henkiel, Jakub Binek
Nauczyciel – Mariusz Stępień  
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Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Internetowy sklep  
już działa

SKRA CZĘSTOCHOWA

Terminy większości 
meczów już znane

Swoją działalność rozpoczął długo 
oczekiwany przez wszystkich ki-
biców oficjalny internetowy 
sklep klubu RKS Raków. Na sklep.
rakow.com można kupić m.in. 
oficjalne koszulki meczowe na 
sezon 2019/2020, a  także czer-
wono-niebieskie akcesoria 
i  gadżety niezbędne dla każdego 
fana Rakowa.

Wśród dostępnego asortymentu 
są też m.in. szaliki, perfumy, czy 
odzież z  kolekcji sponsora tech-
nicznego, firmy Hummel. - Oferta 

sklepowa będzie stale rozszerzana. 
W  najbliższych dniach do sprze-
daży trafi m.in. kolejna dostawa 
maseczek ochronnych w  dwóch 
wersjach: czerwono-niebieskiej 
i  czarnej – zapowiadają władze 
klubu. - W  przewidzianej formie 
dostawy, oprócz standardowych 
przesyłek kurierskich, uwzględni-
liśmy także możliwość osobistego 
odbioru zamówienia w  naszym 
oficjalnym sklepie stacjonarnym 
w Galerii Jurajskiej – podsumowują.

„Projekt restart” w drugiej lidze już za niewiele ponad tydzień. 
Znane są już dokładne daty i godziny niemal wszystkich meczów, 
które pozostały klubowi Skra Częstochowa do rozegrania w tym 
sezonie. Tempo będzie mordercze, ponieważ do 26 lipca ma zostać 
rozegranych aż 12 serii gier! Pierwszy mecz częstochowscy pił-
karze mają w środę, 3 czerwca. Wtedy to w ramach 23. kolejki 
zmierzą się na wyjeździe z Widzewem Łódź. 

Terminu spotkania nie wyznaczył jeszcze tylko klub z Pruszkowa. Nie-
znane są też daty i godziny dwóch ostatnich serii gier, tutaj w swoim 
czasie uczyni to oczywiście PZPN. Kalendarz pozostałych meczów prezen-
tuje się następująco:

3 czerwca – środa, godzina 19.10
Widzew Łódź – Skra Częstochowa

7 czerwca – niedziela, godzina 17.30
Skra Częstochowa – GKS Katowice

13 czerwca – sobota, godzina 17.00
Stal Stalowa Wola – Skra Częstochowa

17 czerwca – środa, godzina 18.00
Skra Częstochowa – Resovia Rzeszów

20-21 czerwca
Znicz Pruszków – Skra Częstochowa

27 czerwca – sobota, godzina 17.30
Skra Częstochowa – Gryf Wejherowo

1 lipca – środa, godzina 18.00
Bytovia Bytów – Skra Częstochowa

5 lipca – niedziela, godzina 17.30
Skra Częstochowa – Błękitni Stargard

11 lipca – sobota, godzina 16.00
Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa

15 lipca – środa, godzina 18.00
Skra Częstochowa – Górnik Łęczna

18-19 lipca
Skra Częstochowa – Pogoń Siedlce

25-26 lipca
Stal Rzeszów – Skra Częstochowa

* daty meczów oraz ich godziny mogą ulec zmianie w przypadku zain-
teresowania transmisjami TVP. Planowo wszystkie domowe mecze Skry 
będą do obejrzenia bezpłatnie na klubowym kanale na YouTube

MINI ŻUŻEL

Trwa remont toru przy ulicy 
Brzegowej

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

Wszyscy zawodnicy są zdrowi

NA SEZON 2020/2021

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 
ogłasza nabór

Tor przy ulicy Brzegowej, poło-
żony 1300 metrów w linii prostej 
od Areny Częstochowa, to 
miejsce, w którym pierwsze żuż-
lowe kroki stawiają najmłodsi 
adepci żużla. Wśród nich z pew-
nością będą zawodnicy, którzy za 
kilka lat dołączą do podstawo-
wego składu Eltrox  Włókniarz 
Częstochowa. Jak na razie trwają 
prace nad torem. 

Młodzi zawodnicy mają jasno ob-
rany cel - przenieść się z mini toru 
przy ulicy Brzegowej na duży obiekt 
przy ulicy Olsztyńskiej. Podobne 

plany do swoich najmłodszych 
adeptów ma zarząd klubu, z  pre-
zesem  Michałem  Świącikiem  na 
czele, który w  tych młodych pa-
sjonatach czarnego sportu widzi 
przyszłe gwiazdy Włókniarza Czę-
stochowa. Młodzi zawodnicy trenują 
pod okiem Sławomira Drabika. Co 
prawda start tegorocznego sezonu 
został lekko opóźniony ze względu 
na pandemię  koronawirusa, ale 
z  całą  pewnością, kiedy  dojdzie 
do skutku, odbędzie się z  wielką 
pompą. Wszystko za sprawą prac, 
które na torze przy ulicy Brze-
gowej trwają od zeszłego sezonu. 
Zmieni się geometria, nawierzchnia 
oraz bandy. Wszystko dla lepszego 

rozwoju naszych najmłodszych 
wychowanków. – Nie zwalniamy 
tempa. Wielkimi krokami zbliżamy 
się do budowy nowego toru mini 
żużlowego przy ulicy Brzegowej – 
zapewnia Michał Świącik, prezes 
Włókniarza. - Zmianie ulegnie na-
chylenie i  geometria całego toru. 
Wymieniona zostanie również na-
wierzchnia na nową, sjenitową, czyli 
taką, która znajduje się na Arenie 
Częstochowa. Tor dodatkowo zo-
stanie wyposażony w nową bandę 
zamontowaną na nowej konstrukcji 
– dodaje. Koszt inwestycji to około 
200 tysięcy złotych. Klub pokrywa 
go ze środków własnych.

Zawodnicy, sztab szkoleniowy, 
mechanicy oraz osoby funk-
cyjne związane z klubem  Eltrox 
Włókniarza Częstochowa prze-
sz l i  obowiązkowe 
testy  w  kierunku detekcji wi-
rusa  SARS-Cov-2 (COVID 19). 
Okazało się, że wszyscy są 
zdrowi. 

Przypomnijmy, Fredrik Lindgren, 
Rune Holta  oraz  Jason Doyle  to 
trójka zawodników Eltrox Włókniarz 

Częstochowa, którzy z powodu swo-
jego miejsca zamieszkania – poza 
granicami Polski, musieli  przyje-
chać do naszego kraju i  rozpocząć 
obowiązkową 14-dniową kwaran-
tannę. Odbywali ją w hotelu Arche 
– zostało dla nich wydzielone całe 
skrzydło, a  każdy z  nich miał od-
rębny apartament. Zadbano również 
o  to, aby  zawodnicy mogli korzy-
stać z  wydzielonej wyłącznie dla 
nich strefy ogrodu. Zaadaptowana 
została  również siłownia,  dzięki 
czemu nasi zawodnicy mogli w bez-
piecznych warunkach dbać o swoją 

formę.
Kolejnym krokiem po kwaran-

tannie były testy dla  zawodników, 
mechaników oraz sztabów szko-
leniowych oraz osób funkcyjnych 
i urzędowych PZM oraz klubu.

Wyniki dotarły kilka dni temu. 
Wszystkie były negatywne. Zawod-
nicy mogli więc wyjechać na owal 
i  szlifować formę. Inauguracyjny 
mecz sezonu zaplanowano na 12 
czerwca - Eltrox Włókniarza Często-
chowa zmierzy się z   MRGARDEN 
GKM Grudziądz S.A.

Nabór uzupełniający do drużyn 
Eco-Team AZS-u  Stoelzle Czę-
stochowa na sezon 2020/2021 
wkracza w  kolejną fazę. Dzięki 
zdjęciu kolejnych obostrzeń 
i  możliwości korzystania z  hal 
sportowych częstochowski klub 
ogłosił, że już w pierwszą sobotę 
czerwca przeprowadzi pierwsze 
testy sprawnościowe. 

Nabór prowadzony przez AZS jest 
skierowany do chłopców z rocznika 
2003-2006. Testy dla zawodników 

odbędą się w  Hali Sportowej „Czę-
stochowa” (ul. Żużlowa 4) i zaplano-
wane są na 6, 13, 20 i  27 czerwca 
(wszystkie daty to sobota). Początek 
testów od godziny 12.00. Wszyscy 
zainteresowani obowiązkowo pro-
szeni są o  wcześniejsze przesłanie 
zgłoszenia na adres: testyazs2020@
gmail.com, w którym podadzą imię 
i  nazwisko, rok urodzenia, numer 
telefonu, wzrost i wagę, pozycję na 
boisku, obecny klub oraz imię i na-
zwisko trenera. Osoby, które już na-
desłały swoje zgłoszenie nie muszą 
robić tego drugi raz.

W  przypadku braku możliwości 

pojawienia się na testach w poda-
nych przez klub terminach, istnieje 
możliwość umówienia się na do-
datkowy termin.

Ponadto klub spod Jasnej Góry 
informuje, że wszyscy zawodnicy 
z  rocznika 2003- 2005, którzy do-
łączą do klubu, będą mogli wziąć 
udział w  naborze do klas sporto-
wych Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego „Nobilito” w Częstochowie. 

Kontakt do trenerów:
Wojciech Pudo – 508-146-431
Paweł Tomaszewski – 795 420 832

zdj. Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 
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