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Dla kierowców i... właścicieli psów

Będą dwa nowe mandaty
Wkrótce do taryfikatora będą
dopisane dwa nowe mandaty.
Narażeni na nie będą przewoźnicy
oraz
opiekunowie
niebezpiecznych zwierząt.
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało
projekt
zmian
w
rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w
drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Są w
nim m.in. dwa nowe mandaty: dla
opiekunów
niebezpiecznych
zwierząt oraz przewoźników – informuje Rzeczpospolita.
W pierwszym przypadku właściciele niebezpiecznych zwierząt
będą musieli zachować należyte
środki ostrożności. Jeśli tego nie
zrobią trzymając zwierzę, które
stwarza niebezpieczeństwo dla
innych osób, otrzymają mandat w
wysokości 500 zł, oczywiście o ile
projekt nowelizacji przygotowany
przez MSWiA wejdzie w życie. Jak
podaje Rzeczpospolita, projektodawca zakłada możliwość surowszej kary – jeśli policja skieruje



zdj. pixabay

do sądu stosowny wniosek, sąd
może nałożyć na właściciela
grzywnę do 5 tys. zł, naganę, a
nawet ograniczenie wolności.
Warto podkreślić, że na nowy

mandat będą narażać się wszyscy
opiekunowie zwierząt stwarzających zagrożenie - nie tylko tych,
które znajdują się np. w wykazie
psów ras niebezpiecznych.

W drugim przypadku karze będzie podlegał przewoźnik, który
nie zapewni podróżnym odpowiednich warunków higieny i nie
będzie utrzymywał środka trans-

portu we właściwym stanie sanitarnym. Zgodnie z przepisami
powinien on systematycznie dezynfekować pojazd, a także
miejsca, które często są dotykane
przez pasażerów. Mowa tu na
przykład o uchwytach, podłokietnikach, czy oparciach foteli. Poza
tym powinien zapewnić podróżującym środki do dezynfekcji,
takie jak żel, czy płyn antybakteryjny. Projekt zakłada w obu
przypadkach złamania przepisów
karę w wysokości 100 zł. Na tego
rodzaju mandaty narażeni będą
kierowcy autobusów, taksówkarze, a także prywatni przewoźnicy. W przypadku odmowy
przyjęcia mandatu za nieprzestrzeganie zasad sanitarnych policja ma prawo skierować wniosek
o ukaranie do sanepidu. Ten ma
prawo wystawić karę w wysokości
od 5 tys. do 30 tys. zł.
Projektowane rozporządzenie
zostało skierowane do uzgodnień.
Nowy taryfikator mandatów ma
wejść w życie 14 dni po jego
ogłoszeniu.
Katarzyna Gwara

WYPADKI NA DROGACH

LOTY

Sprawdź, gdzie występują
utrudnienia

Pasażerowie muszą
przestrzegać zasad

Komenda Wojewódzka w Katowicach – jako pierwsza w kraju - udostępnia informacje on-line o utrudnieniach na drogach. Ogólnodostępna aplikacja pomoże
wskazać miejsce i czas trwania utrudnienia przejazdu drogą, na której doszło do zdarzenia. Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość natychmiastowego przekonania
się o tym, co zajmie nam więcej czasu – wybór drogi objazdem czy stanie w korku.

Każdy, kto zdecyduje się na podróż samolotem – póki co po kraju - musi dostosować
się do nowych wytycznych. Jakich? Obowiązkowo nosić maseczkę i utrzymać dystans
społeczny. Poza tym do samolotu nie wejdzie podróżny, którego temperatura jest
równa albo przekracza 38 st. Celsjusza.

Ciąg dalszy na str. 13

EKSTREMALNY POMYSŁ

Na rowerach do Gdańska.
Chcą pomóc choremu chłopcu
Czterech, skrajnie różnych mężczyzn o całkowicie odmiennych charakterach połączyła jedna pasja i ogromna wola walki. Dzięki temu narodził
się pomysł nietypowej akcji – panowie zamierzają wsiąść na rowery, w
ciągu trzech dni pokonać setki kilometrów i dojechać do Gdańska. Za
sprawą inicjatywy chcą zebrać, jak największą ilość pieniędzy dla Alana
Wnuka, podopiecznego fundacji Cancer Fighters.
Ciąg dalszy na str. 3

Ciąg dalszy na str. 5

RADNI SLD

Piszą do premiera
w sprawie pielgrzymek
- Szanujemy uczucia religijne Polaków, ale w dobie pandemii najważniejsze jest dla nas
życie i zdrowie częstochowianek i częstochowian. Dlatego w związku ze zbliżającym
się okresem wzmożonego ruchu pątniczego do Częstochowy, zwracamy się z prośbą o
odpowiednie uregulowanie i przygotowanie zasad dla osób uczestniczących w pielgrzymkach – piszą w liście do premiera radni SLD. Chcą oni między innymi, aby
ograniczyć liczbę osób w grupach pielgrzymkowych, a także zlecić badania uczestników przed rozpoczęciem wędrówki oraz w momencie wchodzenia do miasta.
Ciąg dalszy na str. 3
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Na rowerach do Gdańska.
Chcą pomóc choremu
chłopcu

Blisko dwa miliony
na termomodernizację

- Realizowany przez miasto projekt zakłada roboty termomoderni-

- Postanowiliśmy w spontaniczny
sposób spożytkować nadmiar energii
i w nietypowy sposób pomóc dzieciakom w walce z nowotworem na
oddziałach onkologicznych w Polsce.
Nasz zespół tworzy właściwie pięć
osób – czterech pojedzie na rowerach,
a jeden jest odpowiedzialny za sprawy
techniczne, noclegi i oczywiście jedzenie. To wybitny kucharz – mówi
Adrian Tuszewski, jeden z członków
ekipy. - Nadrzędnym celem jest zebranie jak największej ilości pieniędzy
dla Alana Wnuka, podopiecznego fundacji Cancer Fighters – dodaje. U
Alana w ubiegłym roku zdiagnozowano nowotwór tkanek miękkich,
który dał przerzuty na miednicę żebra
i płuca, wiele cykli chemioterapii spowodowało, że sytuację udało się nieco
opanować. Obecnie chłopiec jest w
trakcie przyjmowania chemii podtrzymującej, największy guz, który jest
umiejscowiony za lewym uchem i
który spowodował, że nie widzi na
lewe oko. Chłopiec jest pod stałą kontrolą lekarz i jest niemal u progu wy-

granej z nowotworem. Możliwe, że jak
Alan dorośnie i ryzyko operacji będzie
mniejsze to guz zostanie usunięty. Na
razie jednak zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację. Chcemy też uzmysłowić ludziom, że
aktualnie świat to nie tylko koronawirus. Potrzeby ludzi nie zniknęły od
tak – wielu wciąż zmaga się z poważnymi chorobami – podkreśla Adrian
Tuszewski. Miłośnicy jednośladów, aby
zrobiło się głośno o ich inicjatywie,
wymyślili nietypową akcję – w ciągu
trzech dni zamierzają dojechać do
Gdańska na rowerach. Wyjazd zaplanowany jest na 18 czerwca. - Cała
akcja „Cztery charaktery” nie jest
jednorazowa i będziemy się starali
dwa razy w roku organizować tego rodzaju wyjazdy, w celu propagowania
walki z nowotworem wśród najmłodszych – zaznacza Adrian Tuszewski.
Link do zbiórki utworzonej przez
fundację znajdziemy na stronie
www.pomagam.pl Musimy tylko
wpisać w wyszukiwarce wyzwanie
rowerowe.

CZĘSTOCHOWA

Powstanie około 350
mieszkań czynszowych
Przedstawiciele spółki ZGM
„TBS” spotkali się z prezydentem miasta i architektem
w sprawie koncepcji zagospodarowania działek i budowy
kilkuset mieszkań na Parkitce.
Wynika z niej, że na tym terenie
mogłoby
powstać
13 czterokondygnacyjnych budynków
wielorodzinnych,
z podziemnymi parkingami, pla
cami zabaw i dużą ilością zieleni.
Miasto planuje przekazać Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z
o.o. działki przy ul. Łódzkiej, na których
spółka zaprojektuje i wybuduje bloki,
w których w sumie miałoby się znaleźć
ok. 350 mieszkań czynszowych. Częstochowianki i częstochowianie są zainteresowani mieszkaniami tego typu.
Wszystkie realizowane dotychczas
przez spółkę inwestycje znajdują od
razu najemców.
- Przez kilka lat porządkowaliśmy
pod względem własnościowym ten
teren na Parkitce, tak by powstała
duża działka na której można by za-

projektować atrakcyjne, zielone i
przyjazne dla mieszkańców osiedle –
powiedział podczas spotkania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Nie
ma wątpliwości, że w Częstochowie
potrzebne są nowe mieszkania.
Wstępną koncepcję architektoniczną zabudowy wielorodzinnej
przedstawiła architekt Joanna Zębik.
- Chcielibyśmy by była to wizytówka Częstochowy – mówił prezes
ZGM „TBS” Paweł Konieczny. - Chcielibyśmy zastosować tam nowoczesne, ekologiczne rozwiązania
takie jak pompy ciepła, fotowoltaikę,
odzyskiwanie wody deszczowej.
Ze wstępnej koncepcji wynika, że
na tym terenie mogłoby powstać 13
czterokondygnacyjnych budynków
wielorodzinnych, z podziemnymi
parkingami, placami zabaw i dużą
ilością zieleni.
Koncepcja jest zgodna z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru położonego w dzielnicy Parkitka w rejonie ulic Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.

3.

DOFINANSOWANIE

Częstochowa otrzyma blisko
dwa miliony złotych dofinansowania
na
prace
termomodernizacyjne w wielorodzinnych
budynkach
komunalnych przy ul. Warszawskiej, a także likwidację
indywidualnych źródeł ogrzewania. Poprawa ich efektywności
energetycznej będzie oznaczać
mniejszą emisję gazów cieplarnianych.

Dokończenie ze str. 1
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zacyjne
w
wielorodzinnych
budynkach komunalnych przy ul.
Warszawskiej 13, 36 i 39, a także likwidację indywidualnych źródeł
ogrzewania (pieców węglowych) w
jednym z tych obiektów – przy ul.
Warszawskiej 39 – mówi Marcin
Breczko z biura prasowego magistratu. - We wszystkich trzech budynkach są w sumie 63 mieszkania
– łączną powierzchnia użytkowa to
prawie 3 tys. m kw. W wyniku realizacji projektu zmniejszy się emisja
gazów cieplarnianych oraz zużycie
energii końcowej – tłumaczy.
Całkowity koszt przedsięwzięcia

to ponad 3 mln 51 tys. zł, z czego
dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 mln 980 tys. zł.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i
Środowisko
2014-2020 (priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
działanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego; poddziałanie:
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim).

RADNI SLD

Piszą do premiera
w sprawie pielgrzymek
Dokończenie ze str. 1

Radni podkreślają, że do tej pory
nasze miasto dobrze radziło sobie
z koronawirusem. Wskaźniki zachorowań i ofiar są u nas – zwłaszcza
na tle województwa śląskiego –
bardzo niskie. - Jednak doświadczenia na przykład ze śląskich
kopalń dowodzą, że skupiska ludzi,
w których trudno o zachowanie odległości i wysokich standardów sanitarnych, mogą być śmiertelnie
niebezpieczne. Dlatego dopuszczając do ich powstawania, należy
szczególnie zadbać o bezpieczeństwo publiczne – zaznaczają radni.
Chcą oni, aby ograniczyć liczbę
osób w grupach pielgrzymkowych,
a także zlecić badania uczestników
przed rozpoczęciem wędrówki oraz
w momencie wchodzenia do
miasta. Radni apelują również
o zapewnienie środków ochrony
osobistej – maseczek, rękawiczek,
środków do dezynfekcji – i wprowadzenie wszystkich możliwych
procedur i uregulować, które pozwolą skutecznie walczyć z pan-

demią
w
trakcie
sezonu
pielgrzymkowego. - Do poważnego
rozważenia pozostawiamy m.in.
decyzję dotyczącą zastosowania
testów przesiewowych i genetycznych, zwłaszcza w przypadku dużych pielgrzymek, których grupy
tradycyjnie łączą się w Częstochowie i wspólnie wchodzą na
Jasną Górę. Nie chcielibyśmy, aby
mocno zakorzeniona w polskiej historii tradycja pielgrzymowania do
naszego miasta, stała się przyczyną powstania kolejnych ognisk
zakażenia, które mogą być trudne
do opanowania lub być przyczyną
zapowiadanej przed epidemiologów „drugiej fali” zakażeń koronawirusem – piszą w liście do
premiera. Radni apelują o mocne
włączenie się administracji rządowej w proces właściwego przygotowania
sezonu
pielgrzymkowego i przeznaczenie
na ten cel z puli rządowej niezbędnych środków. - Należy pamiętać,
że
stwierdzenie
przypadków koronawirusa wśród
pielgrzymów
odwiedzających

Jasną Górę spowodowałoby znaczące komplikacje w funkcjonowaniu narodowego sanktuarium
i całego organizmu miejskiego
Częstochowy – dodają. Przy okazji
popierają wniosek prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka, który
apelował do władz państwowych
o zlokalizowanie w naszym mieście laboratorium do przeprowadzenia testów na obecność wirusa
Covid-19. - Dotychczasowy brak
decyzji o stworzeniu miejsca do
badania testów w subregionie
częstochowskich, w sytuacji,
w której możliwa będzie ponowna
organizacja masowych pielgrzymek, jest – naszym zdaniem –
wysoce nieodpowiedzialna wobec
istotnych zagrożeń związanych
z epidemią i braku należytej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców i gości naszego miasta.
Wierzymy, że dla Pana, Panie Premierze, tak jak dla nas, bez względu
na dzielące nas różnice, najważniejsze jest życie i zdrowie częstochowianek i częstochowian, Polek
i Polaków – podsumowują.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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DYREKTOR APELUJE

ARESZT ŚLEDCZY

Teatr musi grać – inaczej
po prostu umiera

Kolejne maseczki przekazane

- Znajdujemy się w dramatycznej sytuacji.
Nasz byt zależy od życzliwości publiczności. Utrzymujemy się i realizujmy kolejne
premiery
ze środków uzyskanych ze
sprzedaży biletów. Ostatnie przedstawienie zagraliśmy 11 marca! Zamknięcie
scen i widowni na kilka miesięcy, spowodowało ogromną wyrwę w naszym budżecie
– mówi Robert Dorosławski, dyrektor Teatru
im.
Adama
Mickiewicza
w Częstochowie. Z tego też powodu apeluje
o kupowanie specjalnych teatralnych voucherów, które będzie można zrealizować
w przyszłości.
Teatr był, jest i będzie spotkaniem ludzi i przenikaniem między nimi żywych emocji. - Za nami
czas trudnej społecznej izolacji, w którym staraliśmy się, abyście o nas nie zapomnieli. Jednak
aktywność w sieci nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu. Dlatego – wierząc w nadejście normalności, robimy wszystko, aby przygotować się na
wasze przyjęcie – zaznacza Robert Dorosławski.
Sytuacja budżetowa częstochowskiego teatru
jest - delikatnie mówiąc – ciężka. Placówka, co
prawda aplikuje o środki pomocowe do ministerstwa i do miasta, ale nie łudźmy się - bez pomocy
publiczności nie przetrwa. - Przygotowaliśmy
specjalny Voucher Teatralny, który można zakupić

on-line, a od 2 czerwca także w naszej kasie biletowej. Kupujcie je proszę! Dla siebie i na prezent.
Tylko w ten sposób możemy zebrać pieniądze na
realizację kolejnych premier. Sto lat temu mieszkańcy Częstochowy kupowali „cegiełki” zbierając
fundusze na budowę teatru. Nasza scena powstała
z prawdziwej ludzkiej potrzeby. Wierzę, że dzisiaj
następne pokolenia częstochowian, też tę potrzebę odczuwają i nie pozwolą na powolną
agonię swojego teatru – apeluje Robert Dorosławski. Wpływy ze sprzedaży zasilą nadwyrężony
pandemią budżet miejskiej sceny. Voucher będzie
ważny aż do końca 2021 roku. Na pewno więc
zdążymy z niego skorzystać i wymienić na miejsce
na widowni na interesujące nas przedstawienie
z bogatego repertuaru. W przypadku pytań można
dzwonić pod nr tel. 34 372 33 27, 34 372 33 47
lub 34 372 33 06.
Pierwsze po przerwie spektakle w budynku przy
ul. Kilińskiego zobaczymy już w dwa ostatnie
czerwcowe weekendy. 20 i 21 czerwca będzie
to ,,Łysa śpiewaczka” E. Ionesco w reż. Andrzeja
Majczaka (godz. 19.00), a 27 i 28 czerwca – ,,Testosteron” Andrzeja Saramonowicza w jego reżyserii
(również o godz. 19.00). W trosce zdrowie i bezpieczeństwo publiczności spektakle odbędą się na
Scenie Dużej. Umożliwi to zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy widzami.

NA PARKITCE

Dzień Dziecka
w częstochowskim szpitalu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im.
NMP
w Częstochowie we współpracy
z Fundacją „Dr Clown” w Częstochowie zorganizował z okazji
Dnia Dziecka specjalną akcję na
rzecz wsparcia najmłodszych
pacjentów placówki.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami związanymi z możliwością wejścia na teren
Szpitala, tym razem Fundacja „Dr
Clown” w Częstochowie przygotowała szereg rozrywek, które młoda
publiczność obejrzała z okien placówki. Pokazy dla dzieci odbyły się
obok budynku przy ul. Bialskiej,
pod oknami szpitalnych oddziałów
dziecięcych.
– Przygotowaliśmy ok. 30-minutowe pokazy, w trakcie których pojawiło się wiele atrakcji, m.in. muzyka,
tańce, balony, wielkie bańki mydlane,
a nawet pokaz żonglerski. Nasi wolontariusze słyną ze swoich kolorowych strojów, które tradycyjnie
przyciągnęły wzrok i uwagę dzieci. To
wszystko po to, aby choć na chwilę
oderwali się od szpitalnej rzeczywistości i problemów. Wiemy z doświadczenia, że uśmiech ma ogromną
moc. W ramach akcji przekazaliśmy
również szpitalowi „Paczki z uśmiechem”, w których znalazły się m.in. kolorowanki fundacyjne. Nie zabrakło
wśród nich wizerunków Doktorów
Clownów oraz różnych łamigłówek –
mówi Marta Wójcik, koordynatorka ds.
wolontariuszy Fundacji „Dr Clown”.
Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown”
w Częstochowie działają od stycznia
br. W częstochowskim Szpitalu Wojewódzkim pojawili się m.in. w lutym
na Oddziale Pediatrii, a także w ubiegłym miesiącu przy okazji Międzynarodowego
Dnia
Pielęgniarek
i Położnych. Wolontariusze, inaczej

zwani Doktorami Clownami, zazwyczaj odwiedzają dzieci bezpośrednio
na szpitalnych oddziałach, rozdając
kolorowe noski (ich znak rozpoznawczy) oraz spędzając z nimi czas.
Główną działalnością Fundacji jest
tzw. „terapia śmiechem”, która pomaga w poprawie nastroju człowieka,
niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
Śmiech, który między innymi
wzmacnia naszą odporność oraz obniża poziom stresu w naszym organizmie jest bardzo ważny w procesie
rekonwalescencji.
– W obecnej sytuacji, która wymusza konieczność zachowania odpowiedniego dystansu, szczególnie
ważne jest to, aby nie zapomnieć
o najmłodszych. Dzień Dziecka to doskonała okazja do tego, aby w tym
wyjątkowym czasie, dodatkowo
utrudnionym przez pobyt w szpitalu, wywołać uśmiech na twarzach
małych pacjentów. Tego typu akcje
przekładają się bezpośrednio na
lepsze samopoczucie dzieci, które
jest pomocne w procesie powrotu
do zdrowia – mówi Barbara Halkiewicz, Kierownik Ośrodka Szkoleń
i Promocji w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.
Od 1 czerwca Fundacja „Dr Clown”
ruszyła z wirtualną terapią śmiechem
i uruchomiła „Śmiechofon” umożliwiający dzieciom w szpitalach indywidualne, bezpłatne spotkania online
z Doktorami Clownami dostępne dla
wszystkich chętnych. Taką możliwość
mają również mali pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
Fundacja „Dr Clown” nieustannie
poszukuje nowych wolontariuszy.
W ich szeregi może wstąpić każda
pełnoletnia osoba. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
internetowej Fundacji oraz lokalnym
FP Fundacji „Dr Clown” Częstochowa.

zdj. Areszt Śledczy w Częstochowie

patia wspiera wzajemne zrozumienie, a przy
tym buduje zaufanie i poprawia komunikację. Empatia to cecha, którą można rozwijać. Bez względu na to, ile pokładów
empatii mamy w danej chwili, możemy cały
czas zwiększać swój potencjał, a podejmowane działania w tak szlachetnym celu,
jakim jest szycie maseczek tylko utwierdza
naszych beneficjentów, że warto – podsumowuje kpt. Magdalena Janik, rzecznik dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie.

800 sztuk maseczek trafiło do funkcjonariuszy śląskiej policji. To efekt akcji
#ResortSprawiedliwościPomaga
w Areszcie Śledczym w Częstochowie
oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym. Zainicjowało ją
Ministerstwo Sprawiedliwości.
Maseczki już po raz drugi trafiły do policjantów. Tym razem skazani uszyli je podczas trwającego w jednostce penitencjarnej
programu resocjalizacji z zakresu kształtowania kompetencji społecznych “Nić empatii”. - W programie bierze udział dwunastu
osadzonych – mówi kpt. Magdalena Janik,
rzecznik dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie. - Realizacja cieszy się dużym zainteresowaniem skazanych, kolejni chętni
dopytują o jego drugą edycję. Jak widać em-

zdj. Areszt Śledczy w Częstochowie

MAJĄC POMÓC DZIECIOM

W Galerii Jurajskiej stanęły…
czystozaury
Centra handlowe ciągle szukają
nowych
rozwiązań,
dzięki
którym wizyta w sklepach jest
bezpieczna.
Także
Galeria
Jurajska sięga po innowacyjne
pomysły, które sprawiają, że zakupy są komfortowe. Najlepszym
na to przykładem są czystozaury,
które właśnie stanęły w obiekcie.
Są to specjalne dozowniki z płynem
odkażającym stworzone z myślą
o dzieciach. Urządzenia, mające
kształt prehistorycznych gadów, w zamyśle twórców mają bawić i zachęcać
najmłodszych do dezynfekcji rąk m.in.
w trakcie zakupów z rodzicami i przed
posiłkami.
W centrum stanęły już 3 tego typu
bezdotykowe dozowniki uruchamiane stopą po naciśnięciu specjalnego napędu nożnego. Znaleźć je
można na alejach handlowych przy
sklepach dla dzieci , a także przy
strefie gastronomicznej.
Co niezwykle ważne, każdy z czytsozaurów wypełniono specjalnym
płynem odkażającym dla dzieci,
który jest łagodny dla skóry i nie podrażnia, a do tego ma przyjemny

zdj. Galeria Jurajska

owocowy zapach. Urządzenie pozwala na aż 10 tys. użyć!
- Najmłodsi nie zawsze chcą dezynfekować ręce. Zniechęca przykry zapach alkoholu, a także same
dozowniki, dlatego wpadliśmy na pomysł, aby połączyć tak ważną dziś
czynność higieniczną z zabawą. Pomagają w tym urządzenia, które nie
wzbudzają negatywnych skojarzeń.
Wręcz przeciwnie, przyciągają i ciekawią dzieci - mówi Violetta Dziubin-

-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii
Jurajskiej.
Urządzenia mają także pomóc
w edukacji. - Wciąż szukamy sposobów
na to, aby uczyć naszych klientów nowych zasad panujących na zakupach.
Koncentrujemy się też na dzieciach,
jako grupie najmniej świadomej zagrożeń. Urządzenie to ma szansę
w tym pomóc, bo oprócz tak ważnej
czynności jak dezynfekcja, dodatkowo
bawi ono najmłodszych - dodaje.

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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KOLEJNA KADENCJA

LUBLINIEC

Po służbie zatrzymali pijanego kierowcę
Policjantem jest się cały czas.
Kolejny raz udowodnili to dwaj
stróże prawa z Lublińca, którzy
w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwego kierowcę.
Badanie alkomatem wykazało,
że mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Jak
się okazało, złamał również sądowy
zakaz
prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
Będący po służbie dwaj policjanci
z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji
w Lublińcu wracali do domów prywatnym samochodem. - Jadąc przez

miejscowość Glinica zauważyli motorowerzystę, którego styl jazdy
wskazywał, że może się on znajdować pod wpływem alkoholu. Na
ulicy Równej stróże prawa zatrzymali pojazd do kontroli, o czym powiadomili dyżurnego lublinieckiej
komendy – mówi mł. asp. Michał
Sklarczyk, oficer prasowy lublinieckich policjantów. Już na początku
interwencji od zatrzymanego 25latka wyraźnie wyczuwalna była
woń alkoholu. Przybyły na miejsce
patrol ruchu drogowego poddał
mężczyznę badaniu alkomatem.
Okazało się, że ma ponad promil
alkoholu w jego organizmie. Dodat-

kowo wyszło na jaw, że zatrzymany
mieszkaniec gminy Pawonków posiada orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych, a jego motorower
nie ma aktualnych badań technicznych i polisy ubezpieczeniowej. Policjanci zatrzymali mu dowód
rejestracyjny, a o braku obowiązkowej polisy OC stróże prawa zawiadomili
Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny. Za swoje postępowanie mężczyzna wkrótce
stanie przed sadem. Grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

OD FIRMY KROTOSKI

Samochód dla szpitala
Firma Krotoski przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu
w Częstochowie samochód. Podarowany
volkswagen
ma
pomóc
w transporcie pacjentów m.in. na zabiegi rehabilitacyjne.
Kluczyki na ręce dyrektora szpitala na Parkitce Zbigniewa Bajkowskiego przekazał
Piotr Krakowian, dyrektor zarządzający Krotoski Częstochowa. - Dzięki temu, że szpital
na Parkitce jako jeden z pierwszych w województwie wznowił przyjęcia pacjentów,
możemy zaoferować swą pomoc dla mieszkańców miasta – podkreślał Piotr Krakowian.
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 Na zdjęciu od prawej: dyrektor szpitala Z. Bajkowski i dyrektor zarządzający
Krotoski Częstochowa - P. Krakowian.

Wybierali rektora
Uniwersytetu
Społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie wybrała rektora. Funkcję
tę – po raz drugi – pełnić będzie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. Jej kadencja zakończy
się w roku 2024.
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska reprezentuje dziedzinę
nauk humanistycznych, dyscyplinę
literaturoznawstwo. Doktoryzowała
się i habilitowała na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Tytuł profesora nauk
humanistycznych otrzymała w 2018
r. Specjalizuje się w historii teatru
i dramatu. Prowadzi badania interdyscyplinarne z zakresu nauk o literaturze, nauk o kulturze i nauk
o sztuce. Zrealizowała trzy projekty
naukowe finansowane w drodze
konkursowej, dwa Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne
utworów
literackich w Polsce do roku 1918” projekt w ramach dyscypliny nauk
o literaturze oraz „Warszawski teatr
operowy i operetkowy w latach
1880-1915” - projekt w ramach dyscypliny nauk o sztuce) oraz jeden
Narodowego Centrum Nauki („Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku” - projekt
w zakresie teatrologii i sztuk perfor-

matywnych). Jest członkiem kilku towarzystw naukowych. Prowadzi
współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami nauki i kultury.
Jest autorką monografii, redaktorką
prac wieloautorskich oraz autorką
publikacji w monografiach i artykułów w czasopismach polskich
i zagranicznych, a także biogramów
w Polskim Słowniku Biograficznym.
Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i za
granicą. Za książkę „Lwowski teatr
operowy i operetkowy w latach
1872-1918” otrzymała nagrodę „Teatralna Książka Roku 1999” przyznaną przez Sekcję Krytyków
Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. W 2006 objęła funkcję
zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, w kadencji
2008-2012 była prodziekanem ds.
nauki Wydziału Filologiczno-Historycznego, w kadencji 2012-2016
była prorektorem ds. rozwoju,
a w 2016 została rektorem Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie od 2018 roku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie.

LOTY

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Pasażerowie muszą
przestrzegać zasad

1,1 mld zł dla firm w województwie
śląskim

Dokończenie ze str. 1

Na razie można podróżować
samolotem po kraju. Pierwsze
rejsy uruchomiły PLL LOT, które
latają do ośmiu miast - z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina,
Wrocławia i Zielonej Góry oraz
z Krakowa do Gdańska.
Zgodnie z nowymi zasadami,
do terminala lotniska może
wejść osoba, która posiada
bilet lotniczy. Co oznacza, że
osoby odprowadzające nie
mają tam wstępu. Po wejściu
do terminala służby sprawdzają bilet, a następnie mierzą
temperaturę za pomocą kamer
termowizyjnych. Jeśli bilet się
zgadza, a temperatura ciała
jest niższa niż 38 stopni Celsjusza, pasażer może przejść
kolejne etapy podróży.
Jeżeli podróżny nie ma karty
pokładowej, udaje się do stanowiska linii lotniczej i tam
się odprawia; jeśli ma ją
w formie elektronicznej i nie
nadaje bagażu, może bezpośrednio przejść do kontroli
bezpieczeństwa. W całym terminalu pasażera obowiązuje
noszenie maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego.
Na
podłodze
w terminalu są naklejki przypominające o tym, że trzeba

zachować odstęp 1,5 metra.
Oczekując na kontrolę bezpieczeństwa, również należy
zachować dystans. Po niej pasażer może udać się bezpośrednio
do
swojego
gate’u i tam oczekiwać na samolot lub pójść na zakupy.
Zmieniły się też zasady boarding’u – po kolei wywoływani
są pasażerowie z konkretnych
rzędów. Najpierw wsiadają
osoby z miejscami z tyłu samolotu, a następnie zapraszani są podróżni z kolejnych
rzędów. Procedura ta ma ograniczyć kontakt między pasażerami. Niezbędne jest również
zachowanie dystansu społecznego w kabinie - dlatego też
pasażerowie zajmują miejsca
zgodnie z planem szachownicy. LOT ograniczył też liczbę
sprzedawanych biletów, aby
nie tworzyć zjawiska zwanego
overbookingiem i żeby wszyscy
pasażerowie mogli odbyć lot
zgodnie z planem.
Siatka połączeń PLL LOT od
1 czerwca obejmuje około
30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno
potrzeby klientów biznesowych,
jak i ruch turystyczny.

Ponad 1,1 mld zł wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej
otrzymali przedsiębiorcy z województwa śląskiego. To łączna
kwota zwolnień ze składek, jak
i wypłaconych świadczeń postojowych. Na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS można
sprawdzić
status
swojego
wniosku złożonego do ZUS, zarówno
tego
dotyczącego
zwolnienia ze składek, jak
i świadczenia postojowego.
Województwo śląskie, jest drugie
w Polsce - zaraz po mazowiecki - pod
względem wysokości umorzonych
składek i kwoty wypłaconych świadczeń postojowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. W sześciu oddziałach
ZUS w województwie śląskim o zwolnienie ze składek wnioskowało 196 tys.
firm. Łączna kwota zwolnienia za marzec i kwiecień przekroczyła 848 mln
zł, w całej Polsce to ponad 7,3 mld zł.
- O zwolnienie ze składek mogą
ubiegać się firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób,
spółdzielnie socjalne, osoby duchowne,
a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia,
w tym osoby korzystające z ulgi na
start - przypomina Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie śląskim. - Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z Tarczy
Antykryzysowej, mają czas do 30

O/ZUS

RAZEM
Liczba

Kwota w zł

Bielsko-Biała

24 919

49 397 278

Chorzów

22 105

42 482 120

Częstochowa

18 122

35 919 736

Rybnik

26 233

51 642 564

Sosnowiec

30 331

59 669 643

Zabrze

23 649

45 770 599

145 359

284 881 940

czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Muszą także do 30
czerwca złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020
r. chyba, że zgodnie z przepisami są
zwolnieni z ich składania – dodaje.
Śląskie oddziały ZUS cały czas realizują wypłatę świadczenia postojowego. Do 3 czerwca zrealizowano 145
tysięcy wypłat na kwotę przekraczającą 284 mln zł. O takie wsparcie mogą
ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące
umowy cywilnoprawne. W naszym regionie o postojowe stara się ponad
172 tys. osób, z czego zdecydowana
większość to osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Sprawdź status wniosku
na PUE ZUS
Od 26 maja ZUS na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) dodał możliwość podglądu wniosku o świadczenie
postojowe. Teraz można także sprawdzić wniosek o zwolnienie z opłacenia

składek. - Funkcja jest dostępna dla
osób, które mają profil na PUE i złożyły
wniosek RDZ – czyli właśnie o zwolnienie ze składek. Informacje są zamieszczone w zakładce „Płatnik”
w bocznym menu „Dokumenty i Wiadomości”. Tam znajduje się dodatkowa
zakładka „Tarcza antykryzysowa –
wnioski” - podpowiada rzeczniczka.
Przedsiębiorcy, którzy nie mają
jeszcze profilu na Platformie Usług
Elektronicznych, w prosty sposób mogą
go założyć np. przy okazji wizyty w ZUS.
Najwygodniej jednak zrobić to bez wychodzenia z domu, przez internet, wykorzystując profil zaufany albo
bankowość internetową. Obecnie na
PUE ZUS zarejestrowanych jest już
ponad 4,1 mln osób.
- Zachęcamy do składania wniosków
o pomoc z Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, za pośrednictwem PUE. To
najwygodniejszy
sposób,
który
zmniejsza ryzyko popełniania błędu
i tym samym przyspiesza obsługę
wniosku - dodaje Beata Kopczyńska.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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RYNECZEK
WZROST CEN

Ile zapłacimy za owoce i warzywa?

Wielu z nas z niepokojem obserwuje wciąż
rosnące ceny owoców i warzyw. W porównaniu do roku ubiegłego wszystko jest
droższe. Wybraliśmy się na częstochowskie targowiska, aby sprawdzić na jakim są
aktualnie poziomie.
Grożąca nam w tym roku susza i szalejąca pandemia koronawirusa powodują, że ceny warzyw
i owoców są bardzo wysokie, a mogą być jeszcze
wyższe. Rekordowe ceny osiągały truskawki, czereśnie bób, maliny, borówki i jabłka.18 złotych za
kilogram truskawek i nawet 40 zł za kilogram
czereśni stały się już niemal codziennością.
W pierwszych dniach czerwca ich ceny nieco
spadły. Jednak nie łudźmy się - o tych z zeszłego
roku możemy jedynie pomarzyć. Jak informuje
Główny Urząd Statystyczny, w skali roku owoce
podrożały już o 22%, a warzywa - o 8%! Niestety
sytuacja z pewnością nie ulegnie znaczącej poprawie – ekonomiści prognozują wręcz, że będzie
jeszcze drożej.

Z badań wynika, że aż 65% naszych rodaków czeka co roku na moment, gdy pojawiają się truskawki, które są ulubionymi
owocami co trzeciego mieszkańca naszego
kraju. Niewiele mniejszą popularnością cieszą
się jabłka (30 proc.), a na kolejnych miejscach
znalazły się maliny (10 proc.), czereśnie
(10 proc.), śliwki (8 proc.), gruszki (7 proc.),
banany (6 proc.) i borówki (5 proc.). Badani
wymieniali także wiśnie, winogrona, porzeczki, brzoskwinie, kiwi, ananasa, jagody,
grejpfruta, aronię i agrest. Wśród najchętniej
jedzonych warzyw absolutnym liderem jest
pomidor, wymieniony jako ulubiony przez
34 proc. badanych. Co piąty (21 proc.) badany najchętniej spożywał ogórki, 13 proc.
wybierało ziemniaki, a 11 proc. marchew.
Dalej wymieniane były: sałata (9 proc.), kalafior (8 proc.), papryka (8 proc.), kapusta
(6 proc.), brokuły (6 proc.) i cebula
(4 proc.). Często w odpowiedziach pojawiały
się także buraki, rzodkiewka, cukinia, por, fasolka, seler, pieczarki, dynia, pietruszka, groszek, szczypior, kalarepa, szparagi i bób. Takie
dane płyną z „Narodowych badań konsumpcji
warzyw i owoców” przeprowadzonego przez
firmę Kantar w ramach podsumowania poprzedniego sezonu.
W kolejnym numerze przedstawimy ceny wędlin i mięsa.
Katarzyna Gwara

EDUKACJA
NAUCZANIE ZDALNE

Organizacja roku szkolnego
2019/2020 do wakacji
Podczas konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że od 1 czerwca możliwe jest
organizowanie:
■ konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
■ zajęć praktycznych dla uczniów III
klas branżowej szkoły I stopnia,
■ zajęć praktycznych z zakresu nauki
jazdy pojazdem silnikowym dla
uczniów III klas technikum,
■ praktyk zawodowych u pracodawców
dla uczniów wszystkich klas technikum.
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał także o zbliżających się egzaminach,
które
dla
maturzystów
rozpoczynają się już 8 czerwca, a dla
uczniów klas VIII – 16 czerwca.
Szef MEN zapowiedział ponadto, że
nauka z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, którą
wprowadzono 25 marca, zostanie przedłużona do 26 czerwca. O sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor
szkoły lub placówki, przy współpracy
z nauczycielami i po uwzględnieniu
możliwości uczniów i rodziców.

Organizacja letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży
Podczas konferencji minister Dariusz
Piontkowski przedstawił też liczbę
zgłoszeń wypoczynku, jaka napłynęła
do bazy wypoczynek.men.gov.pl.
Zgłoszenia organizatorów wypoczynku
w bazie wypoczynek.men.gov.pl:
■ 1 154 – liczba zgłoszeń w bazie,
■ 617 – liczba zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty.
Prawie 25 tys. uczniów (24 476) planuje wyjechać w tym roku na zorgani-
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Uczniowie
nie wrócą do szkół
W tym roku szkolnym uczniowie
nie wrócą już do szkół – kształcenie
będzie
kontynuowane
w sposób zdalny.

PIĄTEK-NIEDZIELA 5-7 CZERWCA 2020

zowany wypoczynek:
■ krajowy – 17 063,
■ półkolonie – 5 339,
■ wyjazdy zagraniczne – 2 074.
W sumie z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach
konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty ma zostać przeznaczonych blisko 28 mln zł. W pierwszej
kolejności z takiego wypoczynku skorzystają m.in. dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących
w trudnych warunkach materialnych,
z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim
i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne
GIS, MZ i MEN
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny
oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne
dla organizatorów wypoczynku dzieci
oraz młodzieży. – Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek
w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim
bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić organizacje, które będą
organizowały wyjazdy – mówił minister
edukacji.
Wytyczne te regulują m.in. liczbę
uczestników wypoczynku, organizację
odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.
Dokument zawiera także porady
i wskazówki dla rodziców wysyłających
dzieci na letni wypoczynek. Rodzice
i opiekunowie powinni zadbać przede
wszystkim o to, aby dzieci udające się
wypoczynek były zdrowe, bez objawów
infekcji lub choroby zakaźne.
Szczegółowe wytyczne sanitarne
MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
znajdują się na stronie MEN.

Maturalny maraton
czas zacząć
Około 272 000 uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum
w roku szkolnym 2019/2020, przystąpi do
egzaminu maturalnego. Gdyby nie pandemia,
maturzyści mieliby już wakacje, bo egzaminy
byłyby już dawno za nimi. Tymczasem rząd
zdecydował o zmianie harmonogramu - sesja
główna pisemnych egzaminów rozpocznie
się więc 8 i potrwa do 29 czerwca. Egzaminy
ustne zdawać będą tylko ci abiturienci,
którzy aplikują na uczelnię zagraniczną
i wynik z egzaminu jest tam wymagany.
Abiturienci będą zdawać egzaminy z z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:
■ język polski – na poziomie podstawowym
■ matematyka – na poziomie podstawowym
■ język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
■ język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości
narodowej).
W 2020 r. część ustna egzaminu maturalnego nie
będzie przeprowadzana. Wyjątkiem będą jedynie te
osoby, które aplikują na uczelnię zagraniczną i wynik
z egzaminu jest tam wymagany.
Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania,
muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent
może również przystąpić do egzaminu maturalnego
z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi
określonymi przez szkoły wyższe.

Poziom rozszerzony – najchętniej wybierane
przedmioty
Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2020 r.) egzaminy z przedmiotów
dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:
■ język angielski – 162 928 osób (59,9% zdających –
absolwentów 2020 r.)
■ geografia – 72 461 osób (26,6% zdających – absolwentów 2020 r.)

■ matematyka – 65 936 osób
(24,2% zdających – absolwentów 2020 r.)
■ język polski – 60 555 osób
(22,3% zdających – absolwentów 2020 r.)
■ biologia – 46 805 osób (17,2% zdających
– absolwentów 2020 r.)
■ chemia – 25 594 osoby (9,4% zdających
– absolwentów 2020 r.)
■ fizyka – 21 672 osoby (8,0% zdających
– absolwentów 2020 r.)
■ historia – 20 430 osób (7,5% zdających
– absolwentów 2020 r.)
■ wiedza o społeczeństwie – 16 641 osób
(6,1% zdających – absolwentów 2020 r.)
■ informatyka – 9 151 osób (3,4% zdających
– absolwentów 2020 r.)
■ język niemiecki – 6 376 osób (2,2% zdających
– absolwentów 2020 r.).
Ogłoszenie wyników 11 sierpnia br.
Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego
w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy
z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 różnego rodzaju arkuszy oraz 78 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków
obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół
przez okręgowe komisje egzaminacyjne do
11 sierpnia. Tego samego dnia (11 sierpnia) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.
Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane
na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych
zgodnie z następującym harmonogramem:
■ w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się
o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
■ w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się
o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym
w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są
dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.

KONKURS

Torebka dla mojej mamy
42 prace zgłoszono do międzyszkolnego
konkursu
plastyczno-technicznego „Torebka dla mojej mamy”. Jego
organizatorem była – już po raz
kolejny zresztą - Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie.

Konkurs nadzorowała Sylwia
Szczygłowska dyrektor SP 27, a koordynatorem była Ewa Hartlińska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Był on adresowany do uczniów klas
I – III szkół podstawowych. - W tym
roku konkurs został przeprowadzony
zdalnie. Każdy z uczestników po wykonaniu pracy miał za zadanie ją
sfotografować i przesłać drogą mailową zdjęcie do organizatora – wyjaśnia Ewa Hartlińska. Do konkursu
zostały zgłoszone 42 prace z 15
szkół podstawowych z Częstochowy.
Komisja stanęła przed nie lada wyzwaniem – musiała wyłonić po trzy
prace z każdej kategorii. Pierwsza
kategoria to prace uczniów z klas I.
Przyznano trzy wyróżnienia, cztery
miejsca 3, trzy miejsca 2, trzy miejsca
1. Kategoria druga to prace uczniów
z klas II. W tym przypadku przyznano
jedno wyróżnienie, trzy miejsca 3,
dwa miejsca 2, dwa miejsca 1.
Trzecia kategoria to prace uczniów z
klas III. Tutaj przyznano jedno
miejsce 2 oraz jedno miejsce 1. Dy-

plomy, nagrody i podziękowania zostaną wręczone, gdy uczniowie
wrócą do szkół. - Dziękujemy
wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i opiekunom za tak liczny
udział w konkursie oraz zachęcamy
do uczestniczenia w kolejnych organizowanych przez nas międzyszkolnych rywalizacjach – podsumowuje
Ewa Hartlińska.
Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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HARMONOGRAM EGZAMINÓW
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz
w szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze wiosennym

W terminie
głównym

W terminie
dodatkowym

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze jesiennym

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
1. część humanistyczna – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)
■ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
■ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 17 czerwca 2020 r. (środa)
■ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
■ z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)
■ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
■ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie dodatkowym

W przypadku egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TRYBIE GŁÓWNYM
Część ustna egzaminu maturalnego dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 „rozporządzenia 1905”

od 15 do 29 czerwca
(oprócz 21 i 28 czerwca)

język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski
języki obce nowożytne

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według szkolnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych.

EDUKACJA
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HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
W TERMINIE DODATKOWYM

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec

godz. 9:00

godz. 14:00

8

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

9

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

10

środa

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj*

11

czwartek

12

piątek

Boże Ciało

9.

Część ustna egzaminu maturalnego dla zdających, o których mowa
w § 11kb ust. 1 „rozporządzenia 1905”

od 8 do 14 lipca
(oprócz 12 lipca)

język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski
języki obce nowożytne

Dzień bez egzaminów

Egzamin jest
przeprowadzany
w szkołach według szkolnych
harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

13-14 czerwca - sobota, niedziela
15

poniedziałek

matematyka – pr

filozofia – pp filozofia – pr

16

wtorek

biologia – pp
biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

17

środa

chemia – pp
chemia – pr

informatyka – pp
informatyka – pr

18

czwartek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

19

piątek

geografia – pp
geografia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

Część pisemna egzaminu maturalnego
lipiec

godz. 9:00

godz. 14:00

8

środa

biologia – pp**, pr**
wos – pp, pr

geografia – pp, pr
informatyka – pp, pr

9

czwartek

język polski – pp
języki mniejszości
narodowych – pp

matematyka – pp

język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

język angielski – pr
język angielski – dj**
język francuski – pr
język francuski – dj
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
język włoski – pr
język włoski – dj

20-21 czerwca - sobota, niedziela
22

poniedziałek

język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

język włoski – pr
język włoski – dj

23

wtorek

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski – dj

24

środa

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp
historia – pr

25

czwartek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

10

piątek

11-12 lipca - sobota, niedziela
26

piątek

27-28 czerwca - sobota, niedziela

języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr

języki mniejszości narodowych – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

29

poniedziałek

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

13

14

poniedziałek

wtorek

matematyka – pr
filozofia – pp, pr
język polski – pr
język łaciński i kultura antyczna
fizyka i astronomia – pp, pr
– pp, pr
fizyka – pr
historia sztuki – pp, pr
historia muzyki – pp, pr

chemia – pp, pr
historia – pp, pr

języki mniejszości narodowych
– pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów
dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników
egzaminu maturalnego

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom
świadectw, aneksów
i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym
świadectw, aneksów
i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.
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Blaski i cienie e - nauczania
W obecnych czasach wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, której z pewnością nikt z nas się nie
spodziewał. Pandemia zmusiła
nas do zmiany naszego życia
o 180 stopni. Szkoły, restauracje, kina, teatry i inne miejsca zrzeszające
skupiska ludzi zostały zamknięte,
a od kilku miesięcy obowiązuje izolacja. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci w tym roku szkolnym nie wrócą już do placówek edukacyjnych, dlatego wprowadzone zostało e- nauczanie. Lekcje online oczywiście są nam
wszystkim znane, jednak cieszą się one większą popularnością w innych państwach, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Nasz kraj
nie był do końca przygotowany na tak szybkie
i gwałtowne przejście z nauczania tradycyjnego do e – learningu. Lekcje zdalne mają swoje
plusy i minusy, a dyskusje na ten temat są głośnym tematem w domach Polaków.
W Internecie możemy znaleźć mnóstwo artykułów czy komentarzy narzekających na
obecny stan e- nauczania. Jako uczennica
drugiej klasy liceum mogłabym podpisać się
pod wieloma z nich. Ogromnym problemem
jest ograniczona ilość sprzętu lub miejsca
w domach, gdzie młodzież mogłaby się uczyć.
Kwestia ta jest szczególnie widoczna, gdy
w jakimś domu mieszka rodzeństwo, które
musi odbywać zajęcia online w tym samym
czasie, a rodzina nie jest w stanie zapewnić
na przykład więcej niż jednego laptopa. Mnie
samej w przeciągu ostatniego miesiąca już
parę razy zdarzyło się mieć problem z dołączeniem na sprawdzian, gdy moja siostra również miała test o tej samej godzinie, w dodatku na tej samej platformie. W związku z przeciążeniem połączeń problemy techniczne są
właściwie nieuniknione. Wciąż powstają nowe platformy i programy do e- nauczania, jednak proces ten odbywa się zbyt wolno i często nie jest dość efektywny. Nagłe zerwania
połączeń lub niedziałające mikrofony to zmora zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W ostatnim czasie zauważyłam też, że znacznie trudniej jest mi się skupić na e- lekcjach niż gdy
uczyłam się w szkole. W trakcie matematyki
czy przyrody moje myśli często odbiegają do
tak ważnych i niecierpiących zwłoki tematów
jak - co zrobić na obiad lub czy na pewno wyłączyłam żelazko. Niemożność dostatecznego skupienia się oraz trudność w znalezieniu
motywacji bywa utrapieniem praktycznie
wszystkich moich znajomych. Należy jednak
pamiętać, że zdalne nauczanie nie przynosi
kłopotów jedynie uczniom. Wymaga ono więcej pracy ze strony nauczycieli, którzy zmuszeni są w szybkim czasie nauczyć się obsługi nowych programów oraz przystosować program nauczania do lekcji przez Internet. Zawód nauczyciela jest niesamowicie trudny
i wymagający wiele poświęceń już sam w sobie, a obecna sytuacja zdecydowanie tego nie
ułatwia. Nie można nie wspomnieć również
o niemożności rzetelnego sprawdzenia wiedzy uczniów. Nie należy się bowiem okłamywać - sprawdziany czy kartkówki online często kończą się ze strony uczniów sprawdzaniem odpowiedzi w Internecie lub konsultacjami z resztą klasy. Oprócz tego uważam, że
nic nie jest w stanie zastąpić nam kontaktu
z drugim człowiekiem. Obecnie nie jesteśmy
w stanie zobaczyć reakcji ucznia lub nauczyciela, dostrzec jego emocji. W przekazywaniu
wiedzy niezbędne jest uzyskanie kontaktu i relacji z uczniami, aby móc później w jak najlepszy sposób objaśnić im zagadnienia, tak by
zostały z nimi na długie lata.
Ponieważ staram się być osobą widzącą
szklankę w połowie pełną, nie mogłabym nie
wspomnieć o zaletach zdalnego nauczania.

Wierzę bowiem, że w każdej sytuacji można
odnaleźć pozytywy. Tak jest również i w tym
przypadku. Pierwszym plusem przychodzącym większości z nas do głowy jest ogromna
oszczędność czasu. Ucząc się z domu, nie
musimy bowiem nigdzie dojeżdżać, wszystko
mamy już na miejscu, w domowym zaciszu.
Jest to bez wątpienia ogromne udogodnienie
dla osób, które mieszkają z dala od swoich
szkół. Bardzo powszechnym zjawiskiem,
przynajmniej wśród uczniów, jest także późniejsze wstawanie do szkoły, na przykład 15
lub 10 minut przed lekcją. Słyszałam także
o rekordzistach, wyłączających swoje budziki
minutę przed rozpoczęciem zajęć. Nie da się
ukryć, że zbyt mała ilość snu była utrapieniem
wielu młodych ludzi, dlatego teraz mają okazję
nadrobić wszystkie nieprzespane noce. Dzięki
izolacji zyskaliśmy też więcej czasu dla siebie
oraz naszych rodzin. W domostwach zaobserwowano znaczące zmiany- rozmawiamy więcej i poznajemy się na nowo. Niektórym
uczniom obecna sytuacja może pomóc odkryć
nowy, bardziej pasujący im sposób nauki. Być
może część z nich w następnym roku szkolnym
przejdzie na nauczanie domowe. E- nauczanie
niesie ze sobą także długotrwałe skutki. Uczy
nas ono stawiania sobie wyżej poprzeczki, samodyscypliny oraz umiejętności odnajdywania
się w nowych sytuacjach. Jeśli teraz sami nie
weźmiemy się do pracy, nikt inny za nas tego
nie zrobi. Wszystko leży w naszych rękach,
a świadomość posiadania pełnej odpowiedzialności za swój szkolny los budzi w uczniach
odrobinę strachu, ale też uczy ich samodzielności oraz przygotowuje do dorosłości.

W życiu kieruję się przekonaniem, że nic nie
dzieje się bez przyczyny. Odzwierciedlenie
tych słów można z łatwością odnaleźć
w obecnej sytuacji. Wszystko, co nas spotyka,
ma za zadanie nas czegoś nauczyć. Lekcje
zdalne oraz e- learning z pewnością dostarczą
nam wszystkim nowych życiowych doświadczeń, które będziemy w stanie użyć na przykład w naszych przyszłych zajęciach zawodowych. Patrząc na zdalne nauczanie z perspektywy, jesteśmy zatem w stanie stwierdzić, że
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Przy połączeniu naszych sił i pomaganiu sobie nawzajem z pewnością uda nam się przetrwać ten okres i wyciągnąć z niego niezbędne wnioski. 


Dominika Musiał IIb

Tradycja szkolna przeniesiona
do świata wirtualnego
- Czerwcówka online
Czerwcówka to szkolna tradycja, podczas której odbywają się koncerty, grill oraz różne zabawy. W tym roku z
powodu pandemii Samorząd Uczniowski postarał się
uchwycić klimat tego wydarzenia w formie online.
Jak co roku, szkolny event odbył się 1 czerwca - w Międzynarodowy Dzień Dziecka. W krótkich odstępach czasowych na wydarzeniu na Facebooku pojawiały się różne
atrakcje, które na pewno urozmaiciły uczniom Słowackiego ten dzień. Pierwszą niespodzianką było nagranie
Miksera - częstochowskiego freestylera, który swoje wykonanie zadedykował całej społeczności I LO. W akcji
wziął udział również kolejny utalentowany artysta - Daniel
Kowacki. Jego utwór z pewnością wprowadził uczniów w
niepowtarzalny klimat.

Podsumowanie roku szkolnego
2019/2020
Rok szkolny 2019/2020 obfitował u Słowaków w wiele wydarzeń.
12.09 - mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły
uczniów z Izraela. Następnie 18 oraz 19.09 - świętowaliśmy Dni
Patrona, czyli 210 rocznicę urodzin J. Słowackiego. 20. 09
- uczniowie, którzy zdobyli średnią powyżej 5,0 w roku
szkolnym 2018/19 pojechali w nagrodę na wycieczkę do
Pszczyny. Cały miesiąc mogliśmy dokształcać się przez
słuchanie audycji radiowej „Kartka z kalendarza” nt. działań
z września 1939 roku. Pierwszy miesiąc nauki w tym roku
szkolnym zwieńczyły wybory nowego samorządu szkolnego, którego przewodniczącą została Lena Głogowska.
Październik rozpoczęliśmy podsumowaniem zeszłorocznej
akcji Nakrętkowa Częstochowa, w której w kategorii szkoły
ponadgimnazjalne, zajęliśmy pierwsze miejsce. Celem
zbiórki była pomoc w rehabilitacji pięcioletniego Jasia. W
tym roku także braliśmy udział w tej akcji. 8.10 gościliśmy
panią Hagit Limor- amerykańską reporterkę i dziennikarkę.
Tego samego dnia wzięliśmy udział w symulacji wyborów
parlamentarnych 2019 r. Nie zabrakło także odkrywania nowych miejsc, bo 9-11.10 odbyła się wycieczka do Pragi, a
29-30 - do Wrocławia oraz Plastinarium w Gubinie. Miesiąc październik obfitował także w liczne sukcesy Słowaków, takie jak zwycięstwo Marty Kundzicz w XXIV edycji
„Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Myszków 2019” w kategorii solistów 16-25 lat.
Listopad rozpoczęliśmy wycieczką do Trójmiasta, która
miała miejsce 7 i 8 dnia miesiąca. W tym czasie uczniowie
naszego LO uczestniczyli także w obchodach upamiętniających protest członków NSZZ „Solidarność” w klubie „Ikar”.
8.11 zespół „Słowak i Muza” wziął udział w Zaduszkach Katyńskich. 12.11 odbyła się kolejna wycieczka - tym razem do
Biblioteki Austriackiej w Opolu. Dzień później mieliśmy przyjemność gościć grupę nauczycieli i przedstawicieli Urzędu
Miasta Santa Maria de Feira w Portugalii wraz z wójtem
gminy Miedźno, panem Piotrem Derejczykiem, w ramach
projektu Erasmus+. W drugiej połowie miesiąca, a dokładniej 20.11. nasi uczniowie mieli zaszczyt współtworzyć seminarium poetycko - muzyczne poświęcone twórczości Wisławy Szymborskiej oraz Ludmiły Marjańskiej. Natomiast
28.11 mieliśmy okazję gościć absolwentkę Słowaka, panią
Marzenę Chełminiak, dziennikarkę. W listopadzie nie obyło
się bez sukcesów naszych uczniów. Natalia Dela zajęła I
miejsce w ćwierćfinale Wojewódzkiej Licealiady w Pływaniu
Drużynowym dziewcząt i chłopców, a w Powiatowym Konkursie Recytatorskim wierszy o tematyce patriotycznej „Ja i

Działalność Samorządu
Uczniowskiego w trakcie zdalnego
nauczania
Otaczająca nas rzeczywistość zdecydowanie nie sprzyja
funkcjonowaniu Samorządu I LO. Ten trudny czas nie przezwycięża jednak naszych chęci do działania. W ciągu ostatnich miesięcy zostało zrealizowanych wiele projektów,
pozwalających uczniom brać czynny udział w życiu szkoły.
Największym osiągnięciem Samorządu było podtrzymanie szkolnej tradycji kwietniowych dni otwartych, które
- jak co roku - cieszyły się wielką popularnością. Podczas
wydarzenia udało się pokazać wyjątkowość Liceum
im. Juliusza Słowackiego.
W Prima Aprilis na uczniów czekała zabawna niespo-

Czerwcówka była także czasem wspomnień i nostalgii.
Samorząd przygotował krótkie, fotograficzne podsumowanie roku szkolnego, które pozwoliło wrócić do pięknych
chwil spędzonych w murach szkoły. Uczestnicy mogli
spróbować swoich sił w quizie, który dotyczył liceum Słowackiego. Zostały przedstawione listy ulubionych
utworów zarówno uczniów, jak i kadry nauczycielskiej.
Każdy miał okazję zaangażować się w część artystyczną
Czerwcówki. Wielu uczniów przygotowało filmiki prezentujące ich niewątpliwie imponujące umiejętności. Dzień
ten był szczególny również dla nauczycieli. Przygotowaliśmy serię zdjęć z dedykacją dla naszych profesorów, aby
przekazać im, jak bardzo tęsknimy za tradycyjną formą
edukacji „twarzą w twarz”.
Całe wydarzenie przebiegło zgodnie z planem. Niewątpliwie udało nam się przenieść szkolne wydarzenie do
świata wirtualnego oraz tym samym utrzymać coroczną
tradycję.
Natalia Jarkiewicz II b

moja mała-wielka ojczyzna” w kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła Daria Kierasińska. W listopadzie w
naszej szkole miały miejsce: zbiórka dla schroniska dla
zwierząt oraz akcja „Święty Mikołaj na Kresy”.
Od 28.11 do 4.12 uczniowie Słowackiego mieli okazję gościć
w Niemczech w ramach programu ERASMUS+. Nie zabrakło
także innych wycieczek: 3.12- do Wrocławia, a 13.12- do Krakowa. Natomiast dla Słowaków pozostających w murach
szkoły atrakcją był coroczny Weihnachtsmarkt, który odbył
się 11.12. Powody do dumy dała w grudniu Patrycja Leszczyńska, która to znalazła się wśród uzdolnionych uczniów z
terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, którzy 16 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Częstochowie zostali uhonorowani Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także Aleksandra Małecka, która została laureatką XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O
Laur Wierzbaka” .Wiersze Aleksandry zostały opublikowane
w tomiku poezji młodych poetów „Użytkownicy”.
Styczeń rozpoczęliśmy wycieczką do Warszawy. Następnie
8. 01 mieliśmy zaszczyt gościć niemieckich nauczycieli stażystów z Bambergu. Maturzyści doczekali się jednego z najbardziej wyczekiwanych licealnych wydarzeń, czyli studniówki, która odbyła się 10.01. Nasza szkoła po raz kolejny
uzyskała „SREBRNĄ TARCZĘ” w Ogólnopolskim Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Miesiąc zakończyliśmy koncertem kolęd - ,,Najstarsze licea częstochowskie seniorom edukacji”, który odbył się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza.
Luty był kolejnym miesiącem ERASMUSowych podbojów.
Nasi uczniowie ponownie gościli w Niemczech od 9 do
15.02., z kolei 10.02 nasze liceum wzięło udział w upamiętnieniu żydowskich mieszkańców Częstochowy. 12.02 natomiast obchodziliśmy 90 rocznicę urodzin Kaliny Jędrusik.
Także w lutym nie zabrakło sukcesów. Michał Trośniak i Jakub Chłond zajęli I miejsce w międzyszkolnych rozgrywkach
gry ekonomicznej w ramach projektu „Ciekawi Świata. Ciekawi przyszłości.”
Marzec pomimo wstrzymania nauki stacjonarnej zdążył
nam przynieść sukces Zuzanny Michalczyk w Finale Konkursu Angielskiej Ortografii „Spelling Quiz 2020” organizowanego przez V LO im. A. Mickiewicza oraz Julii Zielińskiej,
która została Laureatką w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym GALILEO.
W ramach podsumowania końcoworocznego dowiedzieliśmy się, że w tym roku tytułem finalisty w olimpiadach
przedmiotowych i interdyscyplinarnych może poszczycić
się 10 uczniów naszej szkoły!
Klaudia Mikuta IIb

dzianka w postaci filmików przygotowanych przez przedstawicieli szkoły.
Liceum przyłączyło się do akcji #zostańwdomu. Został
ogłoszony konkurs pod tytułem „Zostaję w domu”, który
miał zachęcić uczniów do aktywnego spędzania czasu
podczas kwarantanny.
Dzień Ziemi był czasem, w którym społeczność Słowackiego miała okazję podzielić się z innymi swoimi ekologicznymi pomysłami na ochronę planety.
Ostatni miesiąc nauki szkolnej rozpoczął się wirtualną Czerwcówką, która urozmaiciła uczniom początek czasu letniego.
Pomimo wyzwania, z którym musiał zmierzyć się Samorząd, większość jego pomysłów i planów na rok 2019/2020
została sukcesywnie zrealizowana.
Natalia Jarkiewicz IIb                                              
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Co powstaje w naszym mieście?
Wkrótce w Częstochowie będzie można korzystać z powstających właśnie nowoczesnych obiektów.
Wyruszyliśmy w miasto z aparatem, aby sprawdzić na jakim etapie są realizowane prace.
Nowoczesna galeria
W samym centrum miasta, nieopodal ratusza, obok zabytkowej „Popówki”, przy Alei 49 powstaje właśnie nowoczesna galeria z powierzchniami biurowymi do
wynajęcia. Wcześniej stał tutaj niszczejący budynek,
wyłączony z użytku w 2011 roku. Parter budynku przeznaczono na handel i usługi, ale na dwóch kolejnych
kondygnacjach – I o powierzchni 1821,75 m² oraz II
o powierzchni 1696 m² – można ulokować biura lub
usługi dla biznesu. Ze względu na lokalizację w ścisłym
centrum i konieczność zbilansowania miejsc parkingowych, dodatkowym atutem nieruchomości ma być parking podziemny. Inwestycja będzie gotowa do użytku
w październiku tego roku.

Sąd
Na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i św. Rocha trwa budowa długo wyczekiwanej siedziby sądu. Dzięki inwestycji obecny Sąd Rejonowy w Częstochowie będzie
mógł zostać podzielony na dwie jednostki. W obecnej
siedzibie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 będzie pracował
Sąd Rejonowy Częstochowa Południe. Natomiast
w nowym budynku przy ul. Św. Rocha 80/90 znajdzie się
Sąd Rejonowy Częstochowa Północ. Obiekt będzie miał
siedem kondygnacji (w tym dwie podziemne) i ponad
9 tys. m2 powierzchni użytkowej. Planowany termin
zakończenia budowy to III kwartał 2022r.

Dworzec PKP
W połowie przyszłego roku mają rozpocząć się prace związane z kompleksową
przebudową dworca głównego w Częstochowie. Oddanie obiektu podróżnym zaplanowano natomiast pod koniec 2022 roku. Zgodnie z projektem nowy dworzec Częstochowa Główna będzie zrealizowany w formie prostego i eleganckiego pasażu
nad torami opartego od stron zachodniej i wschodniej na przeszklonych prostopadłościanach kryjących nowoczesne funkcje obsługi pasażerów. W części wschodniej
planowane jest umieszczenie na parterze kas biletowych, informacji, punktu wynajmu samochodów, automatów biletowych, toalet oraz zejścia do przejścia podziemnego. Na poziomie pasażu górnego (piętro) mają pojawić się pozostałe
pomieszczenia obsługi podróżnych (poczekalnia, restauracja, miejsce zabaw dla
dzieci, księgarnia, kaplica i drugi zespół toalet). Ostatnia kondygnacja skryje pomieszczenia techniczne i administracyjne. W części zachodniej znajdą się m.in. mała
poczekalnia, biletomaty i toalety. Pasaż nad torami pełnić będzie funkcję handlową.
Poza tym w sąsiedztwie nowej bryły ma pojawić się wieża zegarowa nawiązująca
do – zlokalizowanego po wschodniej stronie stacji – dawnego dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, który posiadał tego rodzaju dominantę architektoniczną. Dokładne koszty inwestycji zostaną przedstawione po opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych.

Park wodny
Przy ulicy Dekabrystów 45 powstał trzykondygnacyjny budynek, w którym ma
funkcjonować park wodny. Inwestycja jest realizowana w sąsiedztwie Pływalni Letniej MOSiR, z którą ma on tworzyć jeden kompleks. W centrum hali basenowej znajdzie się niecka rekreacyjna z atrakcjami wodnymi. Wydzielono także mniejsze strefy
– dziką i leniwą rzekę, grotę sztucznej fali, część ze sztuczną falą wytwarzaną za pomocą kuli, strefę z masażami pod- i nawodnymi oraz gejzerami powietrznymi,
a także strefę relaksu z leżankami i ławeczkami z masażem. W pobliżu niecki rekreacyjnej mają być baseny z hydromasażem oraz miejsca wypoczynku na leżakach. Będzie też strefa z brodzikiem dla dzieci. Poza tym na parterze budynku znajdą się
punkty kasowe oraz szatnie wyposażone w 227 szafek dla 554 osób, 20 przebieralni
(w tym jedna dla osób niepełnosprawnych) oraz dodatkowo 2 szatnie dla grup zorganizowanych (łącznie 105 osób) i 3 przebieralnie (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych). Na piętrze z kolei powstanie strefa SPA, a także taras relaksacyjny
z placem zabaw oraz strefa gastronomiczna – z barem ,,suchym” i ,,mokrym” – na
antresoli. Budowa parku wodnego dobiega już końca. Obiekt powinien zostać
otwarty na przełomie września i października.

Stadion
Stadion klubu Raków Częstochowa znajdujący się przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 po przebudowie ma spełniać kryteria związane z grą w Ekstraklasie. Będzie też dopasowany do wymogów w zakresie organizacji imprez masowych oraz
prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W ramach prac ma
powstać między innymi trybuna na 5,5 tys. miejsc, w tym dla kibiców z niepełnosprawnościami. Na zadaszonej trybunie zachodniej ma znaleźć się miejsce dla przynajmniej tysiąca osób. W ramach inwestycji ma powstać podgrzewana murawa
boiska głównego, wybudowane zaplecze socjalne, punkty kasowe i depozytowe dla
trybun, pomieszczenie magazynowe i niezbędna infrastruktura sportowa oraz parkingi. Podczas majowej sesji zostały zabudżetowane środki niezbędne do przeprowadzenia modernizacji obiektu. Prace wciąż jeszcze nie ruszyły. W ostatnich dniach
miasto czekało na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące odwołania
konsorcjum firm Stadion Pro i Granit-Tec od wyniku przetargu. Nakazała ona powtórne badanie ofert. Po ich otrzymaniu magistrat ma niezwłocznie przystąpić do
dalszych przewidzianych prawem czynności związanych z przetargiem.
Druga część ukaże się w następnym numerze. 

Katarzyna Gwara

12.

KUP SAMOCHÓD Z GWARANCJĄ

PIĄTEK-NIEDZIELA 5-7 CZERWCA 2020

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G

Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 KM auto-

Salon PL 2012, 127 700 km, 1 968 cm3,

mat, 2016, 70 348 km ,1 399 cm3, benzyna

diesel - 57 900 PLN - tel. 601 383 710

- 42 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S
Tronic Salon PL 2016 ,59 683 km, 1 968
cm3, diesel - 112 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 5 G Salon PL 2017, 9 100 km benzyna
- 31 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 KM S
Tronic Salon PL 2017 , 48 521 km , 1 498
cm3, benzyna - 79 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 95 KM 5
G Salon PL 2018, 31 333 km, 999cm3 benzyna - 40 900 PLN - tel. 601 383 710

Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 KM S Tronic
Salon PL 2016 ,53 269 km, 1 968 cm3, diesel
- 149 900 PLN - tel. 601 383 710
Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 KM S
Tronic Salon PL 2016 ,87 935 km, 1 798 cm3,
benzyna - 99 900 PLN
- tel. 601 383 710
Q Audi Q2 1.4 TFSI 150 KM S Tronic Salon PL
2016, 89 744 km, 1 395 cm3, benzyna
- 81 900 PLN - tel. 601 383 710
Q Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 KM
PowerShift 7 osobowy, Salon PL 2018,
36 931 km, 1 997 cm3, diesel
- 104 900 PLN - tel. 601 383 710
Q 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
- tel. 601 383 710
Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km, 1 984 cm3,
benzyna - 99 900 PLN

Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 KM 6 G
Salon PL 2010, 150 817 km, 1 368 cm3, benzyna - 18 900 PLN - tel. 601 383 710
Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 109 KM 6
G 2013 Rok 2013 ,107 183 km, 1 796 cm3,
diesel - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

Q 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
- tel. 601 383 710
Q 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
- tel. 601 383 710
Q 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
- tel. 601 383 710
Q Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI
190 KM DSG Salon Pl.2017, 96 296 km,
1 968 cm3 - 117 900 PLN
- tel. 601 383 710

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

TOYOTA AURIS
1.33 benzyna
rok prod. 2014, kraj.,
I – wł., serwis, F-VAT
34.900 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

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

52.900 zł

pełne wyposażenie, granatowy met.
- cena 8 500 PLN - tel. 603 448 548

Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,

pełne wyposażenie, granatowy met.
- cena 4 800 PLN- tel. 603 448 548

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

 Volkswagen Passat Variant TD
-Godny uwagi - Bez korozji - Transport - zamiana - Cena - 2450 zł
- tel. 533 210 534
 Volkswagen Polo III 1996, 162 000 km,
1 600 cm3, benzyna - cena -1450 zł
do negocjacji - tel. 533 210 534

- tel. 533 210 534

n AUDI A3 1.9 D, rok prod. 2008
n AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 22.900 zł
 49.900 zł

 38.900 - 39.900 zł
n AUDI Q7 3.0 D, rok prod. 2006/2007
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,
 99.000 zł
automat, skóra, navi, czujniki
n CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.  22.900 zł
19.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009
n FIAT 500 1.2 E, rok prod. 2017
36.500 zł
n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009
n FORD FOCUS 1.6+LPG, kraj., I-wł., serwisowany
n FORD FOCUS 1.8 D, rok prod. 2005
n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,
serwis, F-ra VAT
n FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.

14.800 zł
 37.900 zł
 8.900 zł
 29.900 zł
 21.900 zł


16.900
n FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007-2009, kraj. - 21.900 zł
n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,
 37.900 zł
I – wł.
n HYUNDAI i301.4 E, rok prod. 2016
 41.900 zł
kraj., I-wł., serwis, gwarancja, F-VAT

n
n

Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 diesel DCL,
197 tys. pełne wyposażenie, stan bdb.
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 462
Q TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojemność
silnika tysiąc, przebieg 69 tysięcy, klimatyzacja, 5-cio drzwiowy, stam bdb.,
- cena 14900 PLN. Tel. 503 002 462
Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5- cio
drzwiowy, - cena 1400 PLN.
Tel. 503 002 462
Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E, 4 - ro drzwiowy, kraj, - cena 1590 PLN.
Tel. 503 002 462

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

cm3, benzyna - cena - 1450 zł

n
n
n
n

- cena 1 650 PLN - tel. 533 210 534

Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski

 Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 400

n

290 000 km, 1 390 cm3, benzyna

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

- cena 6500 PLN - tel. 603 448 548

n

 Volkswagen Polo 60 1998,

Q Volvo V50 1,6 HDI, 2005, pełne
wyposażenie, skóra, czarny met.
- cena 10 000 PLN - tel. 603 448 548

biała, pełne wyposażenie

Q Volkswagen Golf VII Comfortline 1.4 TSI
125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 29 604 km,
1 395 cm3, benzyna - 69 900 PLN
- tel. 601 383 710

59.900 zł

Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005,

Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,

Q Volkswagen Golf Comfortline 1.4 TSI 125
KM 6 G Salon PL 2016, 43 276 km,
1 395 cm3, benzyna - 51 900 PLN
- tel. 601 383 710

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

Q 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 - tel. 601 383 710

- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 2.0 TDI
150 KM DSG Salon PL 2019, 12 718 km,
1 968 cm3, Diesel - 118 900 PLN
- tel. 601 383 710

Wybrane samochody na dzień 5 czerwca 2020 r.

Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4 TSI 122
KM 6 G Salon PL 2014, 90 019 km, 1 395
cm3, benzyna - 45 900 PLN
- tel. 601 383 710

Q FORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, pełne
wyposażenie, srebrny, - cena 15900
PLN. Tel. 503 002 462
Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 5 - cio
drzwiowy, opłacony - cena 1490 PLN.
Tel. 503 002 462
Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,
5- cio osobowy, kraj, - cena 3000 PLN.
Tel. 503 002 462
Q KIA K - 2700 1999 r, wywrotka do poprawek, - cena 5000 PLN.
Tel. 503 002 462

 15.900 zł
n OPEL ASTRA 1.6 benzyna, rok prod. 2010, kraj.
 12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006
n OPEL INSIGNIA 2.0D, rok prod. 2018, automat,
79.900 zł
nawigacja, kraj., I-wł.
 23.900 zł
n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008
 16.900 zł
n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009
n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT  27.900 zł
39.900 zł
n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016I - wł.
n RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  29.900 zł
n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010
 19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, ROK PROD. 2016, serwis

29.900 zł
kraj., I-wł., F-VAT
 12.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.4 benzyna+gaz, rok prod. 2006
 14.900 zł
n SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006
n TOYOTA AVENSIS 2.0 D, 2016, I-wł., serwis.,

46.900 zł
F-VAT
n TOYOTA RAV 4X4 DIESEL rok prod. 2007, kraj.
n TOYOTA VERSO 2.0 D, rok prod. 2009, 7-os.

 22.900 zł
24.900 zł

 19.900 zł
n TOYOTA YARIS 1.3 benzyna, rok prod. 2009, kraj.
n TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2016
 33.900 zł
gwarancja, I-wł., F-VAT
n VOLVO XC60 2.4 Diesel 2009r., automat,
 38.900 zł
nawigacja, 4x4 napęd
 23.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010
n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007

17.900 zł
NISSAN MICRA 1.2 benz., rok prod. 2016,
22.900 zł
kraj., serwisowany
36.000 zł netto
n VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014
15.900 zł n VW PASSAT 2.0 D, 2017, kraj., I-wł.,serwis., F-VAT  57.900 zł
MERCEDES A 180 2.0 D, rok prod. 2008
MERCEDES CL 550 5.4 benzyna, rok prod. 2007 106.000 zł n VW PASSAT 2.0 Diesel 2017, krajowy, I-wł.,
 58.900 zł
serwisowany
 47.500 zł
MINI COOPER 1.5 E, rok prod. 2016, kraj.
 6.900 zł
OPEL AGILLA 1.2 benzyna, rok prod. 2000
4.900 zł n VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002
16.800
-19.900zł
n
VW
PASSAT
2.0
D,
rok
prod.
2008-2009
OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.
 7.900 zł
n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM
 49.900 zł
OPEL ASTRA V 1.4 benz., rok prod. 2017, kraj., I-wł.
47.900 zł n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat
F-VAT, serwisowany
6.900 zł

MOTORYZACJA
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WYPADKI NA DROGACH

Sprawdź, gdzie występują utrudnienia
Dokończenie ze str. 1

Na stronie policja.orsip.pl udostępniona
została
zakładka
CYFROWE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA, na której m.in. zamieszczone są aplikacje związane
z codzienną pracą śląskiej policji
drogowej:
● zdarzenia drogowe online
● historia zdarzeń drogowych
i miejsc szczególnie niebezpiecznych
Aplikacja zdarzenia drogowe on-line jest dostępna w każdym urządzeniu z łączem internetowym.
Informacje o utrudnieniach na
drodze zamieszczają policjanci
drogówki bezpośrednio po dotarciu na miejsce. - Śląska policja
ma nadzieję na chęć nawiązania
współpracy przez operatorów systemów nawigacji drogowych, co
dzięki posiadanej w danej chwili
tylko przez policjantów wiedzy o
czasie trwającego utrudnienia, pozwoli na ustalenie, czy krótszy czas
przejazdu do celu zajmie nam postój w zatorze drogowym, czy należy
wybrać drogę objazdem – podkreślają stróże prawa.

rządowych i zarządców dróg.
Te nowoczesne rozwiązania powstały w ramach projektu pn. „Cyfrowe
Obserwatorium
B ez p i ecze ń s t w a
Wo j e wództwa Śląskiego – Śląska Policja bliżej społeczeństwa”, który
został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego
na lata 2014- 2020.
Całkowita wartość projektu
wyniosła 23 166 170,99 zł,
z czego 19 476 692,60 zł (ponad
84%) dofinansowane zostało ze
środków UE.
Katarzyna Gwara

Aplikacja historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych
pozwoli
na
sprawdzenie miejsc/ rejonów/
odcinków dróg, na których dochodziło do wypadków i stłuczek.
Narzędzie może więc stanowić
cenną pomoc dla instytucji samo-

Ryneczek
istnieje
od
60 lat!
Częstochowski „Ryneczek”
w tym roku obchodzi dwa wyjątkowe jubileusze. Pierwszy
związany jest z 60-leciem istnienia. Drugi natomiast gruntownej przebudowy – 9 czerwca
minie dokładnie 10 lat od momentu, jak został ponownie
otwarty po metamorfozie, która
pozwala klientom na zdecydowanie bardziej komfortowe zakupy. Ze względu na panującą
pandemię hucznego świętowania jednak nie będzie. Mimo to
kupcy zachęcają do odwiedzania
stoisk. Znajdziemy u nich najlepsze produkty – pochodzące
od lokalnych producentów
– w bardzo konkurencyjnych cenach. Zarząd dba o to, aby zachowane
były
wszelkie
procedury związane z aktualnymi wymogami sanitarnymi.
„Ryneczek” zaprasza więc na
komfortowe i bezpieczne
zakupy!
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OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

A
LUCJ
REWO OWA
CEN

n

SKUP n SPRZEDAŻ
n

Okna 5-kom.
1435 mm

1465 mm

LOMBARD
KAPS

LOMBARD
DELTA
ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.

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

l

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM,
RTV i inne

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Cz-wa, al. NMP 3,

tel. 34 365 53 14
l

Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

tel. 34 368 19 45
l

Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9

www.kapssc.pl

tel. 506 107 375

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
n SPRZEDAM

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

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 programator do pralki
typ 770 nowy – tel. 790 819 855
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 pilarka poprzeczno
-wzdłużna DMPA-40
– mało używana! tel. 790 819 855
n SPRZEDAM lustro łazienkowe –
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822
n SPRZEDAM ANTYKI – francuski
komplet z 1896 r.: biblioteczka
+ komoda z marmurowym blatem.
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.
Tel. 34 – 367 65 56
n SPRZEDAM cegłę (czerwona,
pełna) z rozbiórki - 1000 szt.
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

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

obojętny -tel. 663 626 576

n PRZYJMĘ srebro, może być

złom. Tel. 667 499 164

MOTORYZACYJNE

n SPRZEDAM
maszynę do szycia przemysłową,
marki „MINERVA”
- stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
n SPRZEDAM toaletę kompakt. –
używaną w b. dobrym stanie
Tel. 501 109 822
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 PAWILON 50M2,
na Biznes Centrum (możliwość
wynajęcia), tel. 602 307 570
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)

WYNAJMĘ
n WYNAJMĘ działkę pod działalność
gospodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Częstochowy,
mieszkanie Trzech Wieszczy, M - 3,
umeblowane, cena 1000 zł
- tel. 503 002 462

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

n WYNAJMĘ M3 50M2, I piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,
najem krótkoterminowy,
ul. Dąbrowskiego 41, tel. 602 307 570
n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85

m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki.
Tel. 695 654 373, 667 860 288

KURSY

n TRENING ZDOLNOŚCI

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

PRACA

n SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ
Chrysler voyager 97/98r. 3.3
benzyna+ gaz, 7 osobowy, nowy
akumulator, hamulce i filtr.
Tel. 699 609 944
n KUPIĘ motocykl , samochód,
motorower z lat 50-tych, 60tych, 70-tych
zapomniany, zastały w garażu
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 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 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 ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km,
2007r. stan bardzo dobry, full
opcja, cena 17500 tel. 788 635667

n SPRZEDAM DOM w szeregowej

 ODDAM

lefonów komórkowych orz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

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 MALARSKIE czysto, tanio,
malowania każdych pomieszczeń
mieszkalnych i lokali – Częstochowa
i okolice tel. 793 403 834
n MALOWANIE mieszkań, profesjonalnie, czysto, dokładnie, każdych
pomieszczeń wewnątrz - Częstochowa i okolice do 30 km
- tel. 663 545 775

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. Ro-

cha. Dojazd z dwóch stron. Idealny na
działalność. Tel. 606 875 401

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 MALOWANIE tanio, czysto, dokładnie, zlecenia gipsowo-malarskie
tel. 883 844 555
n NAPRAWA POMP wodnych,

hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych.
Ul. Ikara 133A, tel. 669 245 082

n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 62A.

Tel. 509 876 249

n SPRZEDAM działkę budowlaną o pow.

MATRYMONIALNE

2086 m2, wszystkie media: woda, prąd, gaz.
Jaskrów, 42-244 Mstów,

ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

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

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią

na I lub II piętrze w centrum lub śródmieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040
(prosić Adama Klimasa)

n Sprzedam działki budowlane w

centrum Miedźna. Tel. 601 412 688

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

n FLASH GSM profesjonalny serwis te-

zabudowie : Cz-wa / Lisiniec.
40% do wykończenia.
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

K U P O N na
 MOTORYZACJA

USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

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 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

bezpłatne ogłoszenie
 KUPIĘ

 MATRYMONIALNE

 SPRZEDAM

 INNE

Treść ogłoszenia:
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nr tel. .................................................................................

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

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

SPORT
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28. KOLEJKA

EKSTRAKLASA

Raków Częstochowa
vs ŁKS Łódź

Raków otrzymał licencję

W najbliższą niedzielę 7 czerwca
Raków Częstochowa podejmie w
roli gospodarza ŁKS Łódź. Mecz
zostanie rozegrany na GIEKSA
Arenie w Bełchatowie. Początek
o 12:30. Transmisja ze spotkania
planowana w TV planowana jest
na kanałach: Planet Sport 1,
Canal+ Sport 3, Canal+ Sport.
W poprzednim spotkaniu, które
zostało rozegrane w ramach 27.
kolejki PKO Ekstraklasy, Raków
Częstochowa zmierzył się ze Śląskiem we Wrocławiu. Mecz zakończył się remisem 1:1. Pierwsza
połowa spotkania przebiegła bezbramkowo. Dopiero w 83. minucie

dośrodkowanie Daniela Bartla na
bramkę zamienił Felicio Brown
Forbes. Jednak już w 89. minucie

PZPN pozytywnie rozpatrzył
wniosek Rakowa o przyznanie
licencji na udział w rozgrywkach PKO Ekstraklasy i
rozgrywkach UEFA w sezonie
2020/2021.

sędzia po analizie VAR pokazał
żółtą kartkę Petraskowi za faul na
Pichu. Michał Chrapek, który wykonywał rzut karny, zdobył dla
swojej drużyny bramkę i wyrównał wynik spotkania przed
końcem meczu. Niedzielny rywal
Rakowa – ŁKS Łódź znajduje się
obecnie na ostatnim miejscu w
tabeli ligowej, podczas gdy „Czerwono-Niebiescy”

z

przewagą

17 punktów, obejmuje 9 lokatę.

Posiedzenie plenarne, na którym
Komisja ds. Licencji Klubowych
PZPN rozpatrzyła wnioski klubów
Ekstraklasy odbyło się w piątek 29
maja. Wśród klubów, które otrzymały
licencję na grę w najwyższej klasie
rozgrywkowej znalazł się Raków
Częstochowa, jednak licencja została przyznana z nadzorem infrastrukturalnym.
Klub
będzie
rozgrywał swoje mecze domowe na
stadionie w Bełchatowie przy ul.
Sportowej 3. Jednak za każdy mecz
rozegrany w roli gospodarza na

innym obiekcie, niż znajdującym się
w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 83, klub zobowiązany został
do zapłaty kwoty 30 000 zł, która
posłużyć ma jako środek nadzoru.
- To bardzo dobra wiadomość.
Cieszę się, że Komisja Licencyjna po
analizie naszego wniosku podjęła
taką decyzję. Chciałbym podkreślić,
iż Podręcznik licencyjny dla klubów
Ekstraklasy jasno wskazuje sytuację,
w której klub po przedstawieniu
stosownych, ściśle określonych dokumentów, może wnioskować o rozgrywanie swoich meczów na
stadionie zastępczym. Raków takie
dokumenty przedłożył i stąd taka
decyzja Komisji. Oczywiście nie
oznacza ona, że możemy spocząć na
laurach. Wręcz przeciwnie, teraz jest
czas by – po blisko trzymiesięcznym
okresie zawieszenia związanego z

koronawirusem – zabrać się mocno
do roboty, dopiąć procedury prawne
i dążyć do zakończenia prac na Limanowskiego na tyle szybko, aby
ustalona przez Komisję sankcja finansowa nie została nigdy naliczona – skomentował prezes
Rakowa, Wojciech Cygan.
Przypomnijmy, że 28 maja odbyła
się rozprawa odwoławcza dla konsorcjum Stadion Pro i Granit-Tec w
sprawie wyniku procedury przetargowej na przebudowę MSP „Raków”.
Krajowa Izba Odwoławcza uznała
odwołanie tych firm. W związku
z tym Urząd Miasta w Częstochowie
po przeanalizowaniu pisemnego
uzasadnienia dotyczącego tego wyroku, będzie mogło ustalić i podjąć
kolejne kroki.

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

NOWA NAZWA STADIONU

Nowe informacje
ws. karnetów

Arena
zielona-energia.com

otrzymają od klubu limitowane koszulki
#MuremZaWłókniarzem, a także uczestniczyć będą w pikniku, organizowanym przez
klub – poinformował Włókniarz Częstochowa. W specjalnym komunikacie napisano również, że w związku z obostrzeniami,
numeracja miejsc w tym sezonie zostaje
anulowana. Kibice będą musieli zajmować
miejsca wyznaczone przez klub, ale szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

Karnety i zmiany
w regulaminie
zdj. Włókniarz Częstochowa

W związku z nowymi postanowieniami o
możliwości przyjmowania kibiców na
stadiony żużlowe od 19 czerwca 2020
roku, zarząd Włókniarza Częstochowa
przedstawił nowe informacje dla posiadaczy karnetów na sezon 2020.
Zielone światło dla kibiców czarnego sportu
pojawiło się 29 maja, kiedy podczas swojego
wystąpienia Premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poinformował o możliwości przyjmowania przyjmowania kibiców
na stadiony żużlowe od 19 czerwca 2020
roku w liczbie nieprzekraczającej 25% zapełnienia obiektu. Klub Włókniarz Częstochowa poinformował, że w związku z tymi
ustaleniami, sprzedaż karnetów na mecze w
sezonie 2020 nie zostanie ponownie uruchomiona, a możliwość zamiany karnetu na
cegiełkę wpierającą klub została zakończona.
- Jesteśmy wdzięczni kibicom, którzy nie
pozostawili klubu w tych ciężkich czasach i
zdecydowali się przekształcić karnet w symboliczną “cegiełkę“ wspierającą klub. Oczywiście osoby z cegiełkami wchodzą na
mecze w sezonie 2020. Biorąc pod uwagę
reżim sanitarny i skomplikowaną procedurę
wpuszczania na stadion jaka nas czeka, analizujemy możliwość w pierwszej kolejności
wpuszczania w dniu meczu przez bramki
osób z cegiełkami. Pozostałe zasady dotyczące uhonorowania tych kibiców w związku
z przekazaniem wsparcia dla klubu, pozostają bez zmian. A zatem niebawem osoby te

Karnety, które zostały zakupione przez kibiców na sezon 2020, utrzymują swoją ważność. Ulega jednak regulamin, który ich
dotyczy. - W związku z nadzwyczajną sytuacją
epidemiologiczną karnet uprawnia do wstępu
na mecze ligowe drużyny Eltrox Włókniarza
Częstochowa na stadionie Arena Zielona-Energia.com, natomiast w przypadku zmiany
decyzji dotyczącej wpuszczania kibiców na
stadiony zdeterminowanej obostrzeniami rządowymi, karnet będzie uważany za zrealizowany i nie będzie on podlegał przeniesieniu
na kolejny sezon. Tym samym w przypadku
zmiany decyzji o wpuszczaniu kibiców na stadiony np. w połowie sezonu zasadniczego lub
pod koniec sezonu zasadniczego karnet będzie uznany za wykorzystany, bez względu na
liczbę meczów, na które pierwotnie dawał
możliwość wstępu na obiekt. Kibice, którzy
nie zgadzają się z powyższą zmianą regulaminu, mają możliwość zwrotu karnetu do
5.czerwca br – czytamy w komunikacie.
Wiemy także, że posiadacze srebrnych karnetów przez wzgląd na nadzwyczajne obostrzenia sanitarne, które dotyczą zasiadania
na stadionach w tym roku, są proszeni o
zmianę na karnety zwykłe. Klub uwzględni
zwrot środków finansowych wynikających z
różnicy w cenie. Wszystkie zwroty karnetów,
które zostały już dokonane, zostaną zrealizowane, a niebawem możemy spodziewać się
informacji o możliwości zakupów biletów na
mecze ligowe Eltrox Włókniarza Częstochowa.
Klub zapewnił, że sprzedaż wirtualnych biletów będzie prowadzona.

Zarząd Włókniarza Częstochowa poinformował, że stadion przy ul. Olsztyńskiej
ma nowego sponsora tytularnego. Od
czerwca nazywa się Arena zielona-energia.com.
Firma zielona-energia.com nie zaprzestała w
tych trudnych gospodarczo czasach sponsorować klub Włókniarza. W dodatku zwiększyła
swoje wsparcie, nawiązując nową formę
współpracy. Została bowiem sponsorem tytularnym stadionu przy ul. Olsztyńskiej. - W Częstochowie zwykliśmy mówić, że barwy
biało-zielone to barwy niezwyciężone. Wszak
kolor zielony to barwa życia, natury, wolności,
szczęścia, Ziemi, harmonii, uzdrowienia i nadziei. I właśnie idąc w tym kierunku miło nam
poinformować Państwa, iż nasz dotychczasowy sponsor strategiczny firma zielona-energia.com postanowiła w tych ciężkich
czasach zwiększyć wsparcie dla klub stając się
sponsorem tytularnym stadionu przy ulicy
Olsztyńskiej, który teraz nosił będzie nazwę
Arena zielona-energia.com. Jest nam tym bar-

dziej miło, iż tytularny sponsor obiektu to
firma, której barwy i nazwa jest tak zbliżona
do barw Włókniarza. To również firma, której
strategia działania i kierunek rozwoju jest
równoległy do wizji rozwoju naszego klubu –
skomentował Włókniarz Częstochowa. Klub
podziękował również firmie SGP Group, która
przez wiele lat, aż dotychczas była sponsorem
tytularnym Areny Częstochowa. - SGP Group
na czele z prezesem firmy Panem Mariuszem
Puto zawsze była silnym wsparciem dla Włókniarza Częstochowa – w chwilach triumfu oraz
w sezonie, w którym nie startowaliśmy w
lidze. Wsparcie, którego wówczas potrzebowaliśmy od grona naszych oddanych przyjaciół,
nadeszło również od firmy SGP Group. Dziękujemy! - napisał w specjalnym komunikacie zarząd, zapewniając, że to podziękowanie nie
oznacza zakończenia współpracy pomiędzy
Eltrox Włókniarzem Częstochowa a SGP
Group. Przedstawiciele firmy podkreślili, że
pozostaną dumnym sponsorem klubu.

II LIGA

Skra pokonała Widzew Łódź!

Skra Częstochowa wróciła do rozgrywek w wielkim stylu. W pierwszym meczu po przerwie, która została wymuszona sytuacją epidemiologiczną w kraju, drużyna zwyciężyła
podczas meczu wyjazdowego z liderem II ligi – Widzewem Łódź 2:1. Wygrana cieszy tym
bardziej, że to drugie zwycięstwo z tym zespołem podczas rozgrywek obecnego sezonu.
Bramki dla częstochowskiego klubu zdobyli Adam Mesjasz i Daniel Rumin.
Do Częstochowy Skra przywiozła ze sobą trzy punkty, a już w najbliższą niedzielę o godz. 17:30 będzie miała szansę na zdobycie kolejnych na własnym obiekcie przy ul. Loretańskiej. Rozegrane zostanie bowiem spotkanie z GKS-em Katowice. Transmisję tego meczu będzie można obejrzeć na
żywo w TVP3.
Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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POZIOMO: 13) wstęp do książki; 14) Ferenc,
twórca hymnu węgierskiego; 16) rodzinne miasto
Leo Beenhakkera; 17) gastronomiczny lub wyborczy; 18) przedmiot; 19) państwo ze stolicą w
Trypolisie; 20) najdłuższa rzeka Francji; 21) owocowy lub gazowany; 22) stolica Wysp Salomona;
24) paciorecznik inaczej; 25) dla zwycięzcy lub
znalazcy; 30) okresowa zmiana sierści; 33) kraksa,
zderzenie; 36) jednoosobowe, ciężkie sanie sportowe; 38) stolica Libanu; 39) wyspa Odyseusza;
40) spadek notowań na giełdzie; 41) najwyższy
szczyt Kaukazu; 42) pobiera świadczenie z tytułu
inwalidztwa; 44) inaczej sprężyce, komórki;
46) dochodowy, zyskowny; 48) miękka tkanina bawełniana; 52) foliowy na śmieci; 55) kraina z Kartuzami; 58) potocznie o Górach Izerskich; 59)
okrągłe skrzyżowanie; 60) mieszkaniec Podhala;
61) Barbara dla przyjaciół; 62) Shaw, autor „Pogody dla bogaczy”; 64) paginacja; 65) jon o ładunku ujemnym; 66) gwiazda pięcioramienna.
PIONOWO: 1) smoleński lub poległych; 2) i toporek, i laska taternika; 3) praca z domu, na odległość; 4) niepełne dowody przestępstwa;
5) pościelić, posłać łóżko; 6) żyje z jałmużny; 7)
ślad po operacji; 8) tężyzna fizyczna potocznie; 9)
ryba księżycowa; 10) znawca budowy Ziemi; 11)
łodyga trawy, pszenicy; 12) miękławka, ryba drapieżna; 15) trójkąt murarski; 22) długa broń strażnika pałacowego; 23) przybywanie obywateli
innego państwa; 26) artysta tworzący w drzewie;
27) nie są przekonani co do istnienia Boga; 28) koronny w sądzie; 29) dba o nagłośnienie w sali koncertowej; 31) mały zeszyt na notatki; 32) królestwo
mitologicznego Augiasza; 34) biała na piwie;
35) szczecińskie jezioro; 36) policja polityczna
byłej NRD; 37) prezydent przed przysięgą; 43) największe jezioro wysokogórskie Ziemi; 45) z plecakami na szlaku; 47) trucizna w papierosach;
49) blizna po ranie; 50) Malczewski albo Chełmoński; 51) spacerowa ulica; 52) dokonać wyboru,
wytypować; 53) historyczna lub geograficzna, region; 54) podrzędna restauracja; 56) największa
wyspa Marianów Północnych; 57) dzieła literackie
lub muzyczne; 60) bandycka szajka; 63) kapitan
Nautilusa z powieści J. Verne’a.

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj nagrodę - niespodziankę! Rozwiązanie prześlij na adres: konkursy@zycieczestochowy.pl do dnia 10.06.2020 r.
Nazwisko zwyciężcy opublikujemy wraz z kolejną krzyżówką. Zapraszamy do zabawy!

Pobierz e-wydanie z dnia 29.05.2020 i baw się razem z nami!
Nagrody czekają!

1

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

4

5

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

6

2
3

Uwaga!

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

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

Wydan

ie

nr 61

