
Czeska firma

Wielomilionowa inwestycja  
w Częstochowie

Blisko 30 mln euro zainwestuje w Częstochowie czeska firma  Accolade. Nieopodal 
Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego buduje właśnie nowo-
czesne centrum dystrybucyjne.

Ciąg dalszy na str.  3

Przypadki oddawania dzieci 
za pieniądze do nielegalnej 
adopcji będą bezwzględnie 
zwalczane. Pozwolą na to 
zmiany w prawie, przygoto-
wane w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, które kilka 
dni temu weszły w życie.

Konieczne zmiany w prawie
Dotąd odpowiedzialność karna 

groziła jedynie za organizowanie 
nielegalnych adopcji na szeroką 
skalę. Można było za to trafić do 
więzienia na okres od 3 miesięcy 
do 5 lat. Rządzący stwierdzili, że 
konieczne są zmiany w prawie. 
Efekt?
• Nowelizacja Kodeksu karnego 

powoduje, że bezkarne nie pozo-
staną również „pojedyncze” nie-
legalne adopcje. Karę poniesie  
zarówno matka, jak osoba przyj-
mująca dziecko. Nowy przepis 
mówi o tym, że każdy, kto odda 
lub przyjmie dziecko do adopcji 
z pominięciem odpowiedniego 
postępowania sądowego (np. 
poprzez fałszywe wskazanie oj-
costwa) może trafić nawet na 5 
lat do więzienia

• Taka sama kara będzie grozić 
osobie, która zatai przed sądem, 
że oddała dziecko za pieniądze 
lub inną korzyść. Jeśli zatai to 

– narazi się na 5 lat więzienia. 
Jeśli nie zatai – sąd uzna, czy 
doszło do transakcji, która wy-
klucza możliwość adopcji, czy 
jedynie do nieznaczącej gratyfi-
kacji. - Chodzi o to, by nie prze-

kreślać adopcji w przypadkach, 
gdy matka przyjmie od przy-
szłych rodziców adopcyjnych 
drobny prezent, np. pieluszki czy 
mleko dla niemowlęcia – pod-
kreśla resort sprawiedliwości.

Szara strefa adopcyjna
- Nie wolno tolerować sytuacji, 

w której bezpieczeństwo dziecka 
w wielu aspektach życiowych, psy-
chologicznych i prawnych jest za-
grożone. A takie są konsekwencje 

bezprawnych adopcji – twierdzi 
Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Groźne zjawisko rozszerzyło się 
do tego stopnia, że państwowe 
ośrodki zajmujące się znajdowa-
niem rodzin dla samotnych dzieci 
alarmowały o istnieniu w Polsce 
szarej strefy adopcyjnej! Z szacun-
kowych ocen wynika, że w naszym 
kraju mogło dochodzić rocznie 
nawet do 2 tys. przypadków 
handlu dziećmi, przy około 3 tys. 
legalnych adopcji. Część dzieci 
nielegalną drogą trafia za granicę.

Koniec bulwersujących 
transakcji

Nowe regulacje mają więc ude-
rzyć właśnie w szarą strefę adop-
cyjną, przeciwdziałając ogromnemu 
ryzyku dla dzieci. Legalni rodzice 
adopcyjni są sprawdzani w pań-
stwowych ośrodkach, przechodzą 
szkolenia, muszą spełniać odpo-
wiednie wymogi prawne i etyczne. 
W szarej strefie nie obowiązują 
natomiast żadne zasady, rządzi je-
dynie pieniądz. - Nowe rozwiązania 
umożliwią skuteczne ściganie 
uczestników groźnego procederu. 
Będą też miały skutek prewencyjny. 
Surowe kary powinny odstraszyć 
od zawierania bulwersujących 
transakcji, w których dziecko jest 
„żywym towarem” - podsumowuje 
resort sprawiedliwości.

Katarzyna Gwara

5 lat więzienia

Nielegalne adopcje będą bezwzględnie zwalczane

www.zycieczestochowy.pl              www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Są pierwsi młodzi medycy, którzy najbliższą przyszłość wiążą z Czę-
stochową. Trójka studentów ostatniego roku uniwersytetów 
medycznych podpisała z miastem umowy stypendialne w ramach pro-
gramu „Dostępny Lekarz”. Po zakończeniu nauki znajdą zatrudnienie 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Czętochowie. 

Ciąg dalszy na str. 5

Trzy lata podróżowania z systemem, który zmusza kierowcę do poddania się 
kontroli trzeźwości, zanim uruchomi zapłon – to sposób na to, by osoby skazane za 
jazdę po pijanemu szybciej mogły odzyskać prawo jazdy.

Ciąg dalszy na str.  18

Częstochowianie mieszkający w pobliżu Rynku Wieluńskiego od pewnego 
czasu zgłaszali skargi dotyczące organizowanego w tym miejscu Jurajskiego 
Jarmarku Staroci. Chodziło między innymi o blokowanie wjazdów na posesje, 
rozjeżdżanie trawników i chodników, parkowanie w pasach drogowych i na 
wlotach ulic, a także hałasy w noc poprzedzającą wydarzenie. Miasto po we-
ryfikacji zgłoszeń rozważa przeniesienie giełdy w inne miejsce. Na to nie 
godzą się jednak organizatorzy.

Ciąg dalszy na str.  3

ZAPRASZAMY! NIE PRZEGAP!   Przeczytaj nasz dodatek ślubny: str. 7-11 

Podpisali umowy

Pierwsi stypendyści programu 
„Dostępny Lekarz”

Blokada alkoholowa dla kierowców

Nie odpalisz auta  
na podwójnym gazie

Jurajski Jarmark

Giełda staroci zniknie  
z Rynku Wieluńskiego?
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Jurajski Jarmark

Giełda staroci 
zniknie z Rynku 
Wieluńskiego?

Czeska firma

Wielomilionowa 
inwestycja  

w Częstochowie

Poważny wypadek na DK 46

Dwoje dzieci 
rannych  

w wypadku

Dokończenie ze str.  1
Jurajski Jarmark Staroci odbywa 

się w Częstochowie od lat. Począt-
kowo miłośnicy antyków spotykali 
się na Starym Rynku. Przed dziesię-
cioma laty przenieśli się na Rynek 
Wieluński - lokalizację zmieniono 
ze względu na rozpoczęte w tamtym 
miejscu prace archeologiczne. 
Nowa nie wszystkim się jednak 
spodobała – okoliczni mieszkańcy 
zaczęli bowiem zgłaszać uciążli-
wości związane z organizacją wy-
darzenia. Chodziło blokowanie 
wjazdów na posesje, rozjeżdżanie 
trawników i chodników, parkowanie 
w pasach drogowych i na wlotach 
ulic, hałasy w noc poprzedzającą 
giełdę. Problemy zgłaszała też Rada 
Dzielnicy Częstochówka-Parkitka, 
a także jedna z miejskich radnych. 
- Skargi były weryfikowane przez 
urząd i potwierdziły fakt, że or-
ganizator giełdy nie jest w stanie 
zapanować nad organizacyjnym 
i komunikacyjnym chaosem, jaki 
panuje w okresie przygotowania i 
trwania giełdy – mówi Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy częstochow-
skiego magistratu. - W czasie wizji 
stwierdzono dodatkowo fakt pro-
wadzenia handlu poza miejscem do 
tego wyznaczonym, również w pasie 
drogowym, co stwarza szczególne 

niebezpieczeństwo – zaznacza. In-
terwencje porządkowe na terenie 
giełdy niestety nie przynosiły trwa-
łych rezultatów. - Dlatego podjęto 
ostatecznie kroki zmierzające do 
uporządkowania sytuacji i złożono 
organizatorowi giełdy propozycję 
przeniesienia jej - od 2020 r. - na 
Rynek Narutowicza na Zawodzie. 
Taką funkcję tego miejsca prze-
widuje nowy przetarg rozpisany 
na administrację tego targowiska. 
Miasto nie chcę w żadnym razie 
likwidacji giełdy, wiemy, że w mie-
ście jest nią spore zainteresowanie, 
natomiast nie można dłużej jej 
funkcjonowania - w naszej ocenie 
- utrzymać w dotychczasowym 
miejscu – tłumaczy Włodzimierz 
Tutaj. Wizja przeprowadzki nie po-
doba się jednak organizatorom. 
W zaistniałej sytuacji mają więc 
zamiar zrezygnować z organizacji 
wydarzenia. Twierdzą, ze Jurajski 
Jarmark Staroci, który odbył się 16 
listopada był ostatnim.

Równolegle trwają przygoto-
wania do oddania w administrację 
Rynku Wieluńskiego Miejskiemu 
Zarządowi Dróg i Transportu, który 
ma docelowo rozwiązać kwestię or-
ganizacji ruchu i zasad parkowania 
w obrębie Rynku.

Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str.  1
Panattoni Europe, lider rynku powierzchni 

magazynowych w Europie, rozpoczął bu-
dowę Panattoni Park Częstochowa. Nowo-
czesne centrum dystrybucyjne o łącznej 
powierzchni 30 400 m kw powstaje nie-
opodal Częstochowskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego. - Wybór tej 
lokalizacji nie jest przypadkowy – Panat-
toni sukcesywnie rozwija sieć powierzchni 
magazynowo-produkcyjnych poza dużymi 
aglomeracjami, wspierając rozwój biznesu 
w mniejszych ośrodkach. Należy do nich 
Częstochowa, która stała się centrum go-
spodarczym północnej części województwa 
śląskiego, do tego atrakcyjnie położonym 
przy najważniejszej trasie północ-południe 
kraju – autostradzie A1 – informują przedsta-
wiciele firmy. - Panattoni Park Częstochowa 
jest odpowiedzią na bardzo dynamiczny 
rozwój działalności biznesowej i duże zain-
teresowanie najemców tym regionem kraju. 
Miasto położone w południowej części Polski 
zapewnia doskonałą komunikację z Aglo-
meracją Śląską, Krakowem, a dzięki nowo 
wybudowanej autostradzie A1, z wszystkimi 
ważnymi ośrodkami miejskimi w kraju – pre-
cyzuje Dorota Jagodzińska-Sasson, Mana-
ging Director w Panattoni Europe.

Centrum składać się będzie z dwóch hal -  
o powierzchniach 23 100 m kw. i 7 300 m. kw. 
- Obiekty z przeznaczeniem na składowanie 
oraz lekką produkcję mogą być dowolnie 
dostosowane do potrzeb jednej firmy bądź 
kilku najemców. Park wyposażony będzie w 
wygodne place manewrowe, przestronne 
parkingi oraz nowoczesne moduły biurowe – 
informuja przedstawiciele firmy.

Katarzyna Gwara

Cztery osoby zostały 
poważnie ranne w wy-
padku, do którego 
doszło na drodze kra-
jowej nr 46 pomiędzy 
Pawonkowem a Gwoź-
dzianami. Wśród nich 
było dwoje dzieci. Po-
wodem zdarzenia było 
nieustąpienie pierw-
szeństwa.

Do zdarzenia doszło we 
wtorek (19.11.) przed go-
dziną 21 na drodze krajowej 
nr 46. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że 36-letni kieru-
jący volkswagenem polo 
wyjeżdżajał z drogi podpo-
rządkownej na drogę kra-
jową. Nie zachował jednak 
szczególnej ostrożności i nie 
ustąpił pierwszeństwa prze-
jazdu. W efekcie zderzył się 

z prawidłowo jadącym drogą 
krajową volkswagenem 
passatem. Cztery osoby ja-
dące vw polo zostały ranne. 
Trafiły one do szpitali w 
Częstochowie i Opolu. Po-
mocy medycznej wymagał 
również 25-latek siedzący 
za kierownicą passata. - Na 
miejscu zdarzenia do póź-
nych godzin nocnych czyn-
ności wykonywali policjanci 
i strażacy. Droga w miejscu 
zdarzenia była całkowicie 
zablokowana, a ruch po-
jazdów odbywał sie wyzna-
czonymi objazdami – mówi  
mł. asp. Michał Sklarczyk, 
oficer prasowy lubliniec-
kich policjantów. Dokładne 
okoliczności tego wypadku 
wyjaśniają śledczy z lubli-
nieckiej komendy.

Katarzyna Gwara

zdj. KPP Lubliniec



Poznaliśmy zwycięzców XVII Tur-
nieju amatorskich żeńskich zespołów 
młodzieżowych w siatkówce. Rozgrywki 
prowadzone były w Hali Polonia. Wyda-
rzenie objął honorowym patronatem 
prezydent miasta Częstochowy  
Krzysztof Matyjaszczyk.

Organizatorami turnieju był Klub Rekre-

acyjno-Sportowy TKKF „Sportowiec” Często-
chowa, Częstochowski Związek TKKF oraz  
Klub Seniora AZS Częstochowa. Na początku 
miało miejsce uroczyste otwarcie, którego 
dokonał Mieczysław Hrehorów – Honorowy 
Prezes  Cz. Z. TKKF   w obecności Janusz Danka 
– z-cy dyr. MOSiR Częstochowa,  Ryszarda 
Adamczyka – Prezesa Cz.Z. TKKF, Janusz So-
śniaka– Wydział Kultury,Promocji i Sportu  

UM Częstochowy, Wojciecha Nabiałka – kier. 
hali „Polonia”,  Macieja Żmudzińskiego– Pre-
zesa KRS TKKF „Hutnik”, Janusza Jadczyka–
kier.Klubu Mieszkańców CSM „Nasa Praca” i 
Jerzego Kowalskiego–wiceprezesa KRS TKKF 
„Sportowiec”.

Po przemarszu ekip i odśpiewaniu hymnu 
Polski, uczczono symboliczną minutą ciszy 
pamięć Jerzego Ostrowskiego, który był wie-
loletnim fotografem turnieju i Andrzeja Pałki 
– długoletniego sędziego turnieju. Głównym 
sędziom tegorocznych rozgrywek był Marcin 
Dobrzański (Śląski Zw. PS Katowice). Po części 
oficjalnej nastąpiła prezentacja zespołów 
startujących w turnieju. Wśród publiczności, 
która zasiadła na trybunach obecna była 
młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Zdobywców Przestworzy oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 42 im. Jana Brzechwy. W turnieju 
rywalizowało 6 zespołów. Każda z drużyn 
rozegrała 6 meczów w dwóch grupach, a 
następnie  półfinały i mecze  o msc 1-2, 3-4, 
5-6 . Uroczystego podsumowania oraz wrę-
czenia  pucharów i nagród dokonali obecni 
członkowie władz TKKF oraz przedstawiciele 
MOSiR. Wszystkie uczestniczki otrzymały 
upominki rzeczowe i słodycze. Organizatorzy 
dziękują sponsorom turnieju: Firmie Poligra-
ficzno-Introligatorskiej Udziałowiec Sp. Z o.o.  

w Olsztynie, Piekarni Jędryka w Częstochowie 
oraz Piekarni Majami w Woli Kiedrzyńskiej.

 
Wyniki końcowe:

I msc –    IV LO im. Henryka Sienkiewicza  –  
Puchar Prezesa Cz. Związku  TKKF

II msc –  Zespół Szkół im. Jana Kochanow-
skiego - Puchar Dyrektora   MOSiR  Często-
chowa                                                                                                                                   

III msc – Zespół Szkół Ekonomicznych – Pu-
char Prezesa KRS TKKF Sportowiec

IV msc –  V LO im. Adama Mickiewicza
V msc  -  Techniczne Zakłady Naukowe
VI msc -  Zespół Szkół im. Bolesława Prusa.

 
MVP turnieju została wybrana  Wiktoria 

Kozik –  IV LO im. Henryka Sienkiewicza
Najlepiej przyjmująca – 
  Julia Pacak –IV LO im. Henryka Sienkiewicza
Najlepiej atakująca –     
   Weronika Stępień – IV LO im. Henryka Sien-

kiewicza
Najlepiej rozgrywająca 
   Iza Latek –  ZS im. Jana Kochanowskiego
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Prokuratura Okręgowa

Rezygnacja 
częstochowskich 

prokuratorów
Dwóch częstochowskich prokuratorów zre-

zygnowało ze swoich stanowisk. Powód? 
Względy osobiste.

Ze swojej funkcji zrezygnowała Elżbieta Funiok, 
która była szefową Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie. Do dymisji podał się też jej zastępca 
Cezary Gorgoń. Oboje zostali mianowani na swoje 
stanowiska w 2016 roku przez ministra sprawiedli-
wości, Zbigniewa Ziobrę. Jak podkreśla prokurator 
Piotr Wróblewski z biura prasowego Prokuratury 
Okręgowej w Częstochowie, rezygnacje nie mają nic 
wspólnego z żadną prowadzoną sprawą.  

Katarzyna Gwara

Din. Łowca dusz

Zwiedzając 
zapomnianą wyspę

Częstochowa

Kolejne 
utrudnienia przy 
budowie centrów 
przesiadkowych
Budowa centrów przesiadkowych wkracza 

w kolejną fazę. W związku z tym musimy li-
czyć się z jeszcze większymi problemami z 
dojazdem do dworca Stradom oraz na 
„czynnym” krótkim odcinku ul. Piłsudskiego.

Do poniedziałku, 24 listopada, w związku z ukła-
daniem nawierzchni drogi dojazdowej do dworca 
PKP Stradom, niestety nie będzie możliwości 
wjazdu na teren PKP Stradom. Natomiast od wtorku, 
25 listopada - do odwołania, z związku z kolejnym 
etapem prac przy Dworcu Głównym PKP wykonawca 
wprowadzi ruch połówkowy na odcinku od alei Naj-
świętszej Maryi Panny do ul. Katedralnej. Oznacza 
to, że będzie on odbywać się jednokierunkowo tylko 
na wspomnianej relacji, po zawężeniu drogi do jed-
nego pasa ruchu. Wyjazd z ul. Piłsudskiego w kie-
runku alei NMP będzie niemożliwy. Objazd będzie 
prowadził przez ul. Katedralną.

Katarzyna Gwara

Częstochowa

Przechwycili „lewy” 
alkohol i papierosy

Niższa cena

Dom Księcia na sprzedaż  
po raz drugi

18 kilogramów tytoniu, 300 paczek papie-
rosów i 34 butelki alkoholu bez polskich znaków 
akcyzy przyjęli częstochowscy policjanci z czwar-
tego komisariatu. Nielegalny towar 
przechowywany był w jednym z mieszkań w cen-
trum miasta. 58-letni mężczyzna został 
zatrzymany i przesłuchany.

Kilka dni temu policjanci z częstochowskiej „czwórki” 
postanowili sprawdzić informację, z której wynikało, 
że w jednym z mieszkań w centrum miasta może 
znajdować się duża ilość nielegalnego tytoniu i alko-
holu. Przypuszczenia śledczych okazały się słuszne. 
Podejrzany wpadł w momencie sprzedaży papierosów  
i tytoniu. Dodatkowo w jego mieszkaniu i piwnicy mun-
durowi również odnaleźli „lewy towar”. Łącznie zabez-
pieczyli ponad 300 paczek papierosów, 18 kg tytoniu 
oraz 34 butelki alkoholu bez polskich znaków akcyzy. 
Uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu nie-
zapłaconej akcyzy zostało wstępnie oszacowane na 
ponad 14 tys. złotych.

Śledczy ustalają szczegóły sprawy. 58-latek, do którego 
należał „towar” został zatrzymany. Odpowie za przestęp-
stwo skarbowe. Grozi mu kara grzywny. Odpowiedział-
ność będzie musiał również ponieść jego kupujący.

Miasto ogłosiło drugi przetarg 
dotyczacy sprzedaży zabytko-
wego Domu Księcia znajdującego 
się przy al. Wolności 44. Cena 
wywoławcza wynosi nieco ponad 
9 mln złotych.

Dom Księcia figuruje w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków. Powstał we-
dług projektu Brunona Paprockiego, 
a zbudowany został w latach 1912 
– 1913, jako największy wówczas 
gmach mieszkalny w Częstochowie. 
Po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej budynek przechodził różne 
koleje, a w końcu stał się częścią 
komunalnego zasobu gminy i został 
przeznaczony na cele mieszkalno-
-użytkowe. Mimo doraźnych prac 
zlecanych przez administratorów 
obiektu jego stan przez minione dzie-
sięciolecia się pogarszał. W efekcie 
decyzją Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Często-
chowie lokatorzy zostali wykwate-
rowani. ZGM TBS realizował prace 

zabezpieczające, które miały służyć 
poprawie bezpieczeństwa wewnątrz 
i na zewnątrz budynku. Sporządzono 
też wstępny kosztorys kompleksowej 
renowacji obiektu. Wartość prac osza-
cowano wówczas na ponad 40 mln 
zł. Miasto liczyło więc na to, że znaj-
dzie się prywatny inwestor, który od-
mieni oblicze nieruchomości (miasto 
ma 99,93 proc. udziałów w nieru-
chomości). Mijały lata, ale decyzji  
o sprzedaży budynku nie było. Do-
piero w marcu częstochowscy radni 
wyrazili na to zgodę. Dom Księcia 
został wystawiony na sprzedaż wraz 
z działkami położonymi przy ul. Tade-
usza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III 
Sobieskiego 3a oraz alei Wolności 44. 
Cena wywoławcza to 10 339 828,68 
zł (brutto).  Ostatecznie jednak nie 
było chętnych na zakup obiektu. 
Miasto postanowiło więc ogłosić 
drugi przetarg – tym razem cena wy-
woławcza to 9 305 845,81 zł (brutto).

Katarzyna Gwara

W Ośrodku Promocji Kultury odbędzie się spo-
tkanie autorskie z Januszem Baranowskim, który 
będzie promował swoją książkę „Din. Łowca dusz” 
adresowaną do najmłodszych czytelników. Spotkanie 
zaplanowano na środę 27 listopada na godzinę 18.00.

„Din. Łowca dusz” to bajka dla dzieci i starszych, utrzy-
mana w klimacie fantasy. Jej bohaterem jest Din. Młody 
podróżnik jako rozbitek znałazł się na zapomnianej wy-
spie zasiedlonej przez dziwne stwory. Kiedyś były one... 
ludźmi. Dzięki sprytowi i odwadze Din wszystkie stwo-
rzenia odzyskują ludzką postać i wolność. W jaki sposób? 
Tego dowiecie się z książki Janusza Baranowskiego. Z au-
torem będziemy mogli się spotkać 27 listopada (środa) w 
Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater. Początek wieczoru 
autorskiego o godzinie 18.00. Książka ukazała się w 2019 
roku nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

Katarzyna Gwara

Wystawa i promocja książki

Wielki wojownik sztuki
Z pewnością wielu z nas przechodząc przez kłobucki rynek – 

pośród małych, przedwojennych budynków – zauważyło 
mężczyznę siedzącego na stołeczku i malującego. To Marek Izydo-
rczyk – lokalny artysta, który na swoich obrazach przedstawia 
otaczającą go rzeczywistość – ludzi, miejsca, klimat... Wkrótce bę-
dzie okazja, aby przyjrzeć się jego twórczości. Wystawa połączona 
z promocją książki o autorze odbędzie się 23 listopada w Biblio-
tece Miejskiej w Kłobucku.

Marek Izydorczyk uchodzi za malarza kontrowersyjnego, w którym 
drzemie moc geniuszu. Autorem książki opowiadającej o jego życiu jest 
Robert Fallaszek. Ma ona przybliżyć twórczość i życie skromnego miesz-
kańca Kłobucka szerszemu audytorium, także poza granicami Polski.

Prace Marka Izydorczyka cieszą się coraz większym zainteresowaniem i 
uznaniem. Warto więc wybrać się na jego wystawę, która połączona będzie 
z promocją książki „Wielki wojownik sztuki – Marek Izydorczyk”. Odbędzie 
się ona 23 listopada w Bibliotece Miejskiej w Kłobucku. Początek o go-
dzinie 14.00. Podczas spotkania zaplanowano muzyczną niespodziankę.

Katarzyna Gwara

XVIII Turniej Siatkówki

Siatkarki rywalizowały o puchar prezesa TKKF

zdj. TKKF Częstochowa
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Również wystawili rachunek rządowi

Miejscy radni piszą 
do premiera

Akcja „Smog”

Policjanci zatrzymali  
17 dowodów rejestracyjnych

Kto wystąpi na placu Biegańskiego?

Sylwester pod chmurką

Podpisali umowy

Pierwsi stypendyści programu 
„Dostępny Lekarz”

Trwa budowa

Powstaje druga 
huta szkła

Częstochowscy radni z SLD 
napisali list do premiera Mate-
usza Morawieckiego w 
sprawie... zwrotu należnych 
wszystkim częstochowiankom i 
częstochowianom środków. Na-
mawiają też, aby do akcji 
przyłączyli się wszyscy miesz-
kańcy.

- Parę dni temu prezydent na-
szego miasta wystawił rachunek 
Rządowi RP na blisko 150 milionów 
złotych. Są to środki, które powinny 
być zrekompensowane Często-
chowie przez władze centralne 
- mówił Sebastian Trzeszkowski. 
Problem niezrekompensowanych 
miastom zmian w prawie podat-
kowym, skutków zmian w systemie 
edukacji, nowych danin, wzrostu cen 
energii itd. dotyczy nie tylko Często-
chowy. Radni postanowili więc po-
wiedzieć „dość” i zainicjowali akcję 
wysyłania listów do premiera. Do-
magają się w nim sprawiedliwego 
subwencjonowania i rekompenso-
wania za zadania i decyzje rządu, 
którymi dotknięta jest Częstochowa. 
- Chodzi przecież o blisko 150 mi-
lionów złotych. Ta kwota  mogłaby 
poprawić stan wielu naszych dróg, 
obiektów sportowych, moglibyśmy 
kontynuować realizację tak po-
trzebnych programów zdrowotnych, 
nie musielibyśmy też rezygnować z 
wielu lubianych przez mieszkanki i 
mieszkańców naszego miasta wy-
darzeń kulturalnych. Boleśnie coraz 
większe braki w miejskim budżecie 
odczuwają organizacje pozarzą-
dowe i szkoły, będziemy także mu-
sieli ograniczyć wydatki na ochronę 
środowiska (…) Częstochowianki i 
częstochowianie zasługują na to, 

aby mogli dysponować środkami 
wypracowanymi w mieście, a Rząd 
powinien wywiązywać się ze swoich 
zobowiązań finansowych wobec sa-
morządu, tak jak miasto wywiązuje 
się ze swoich powinności wobec 
państwa. Nie zgadzamy się na coraz 
większą degradację miejskich fi-
nansów, zmuszającą samorząd do 
ograniczania wielu istotnych dla 
społeczności Częstochowy działań, 
programów, projektów i inicjatyw 
– czytamy w liście. Radni SLD po-
szli w ślady prezydenta i również 
wystawili Rządowi rachunek. - Pro-
simy o rekompensatę tych prawie 
150 milionów złotych rocznie, 
które nasze miasto obecnie traci 
na skutek decyzji Rządu i więk-
szości parlamentarnej, którą pan 
reprezentuje. Prosimy nie odbierać 
naszemu miastu szans rozwoju, a 
częstochowiankom i częstocho-
wianom prawa do mieszkania w 
przyjaznym, nowoczesnym i funk-
cjonalnym otoczeniu. Pisząc te 
słowa z troski o miasto oraz dobro 
i przyszłość jego mieszkańców, 
czyli także nas i naszych rodzin, 
liczymy na pana reakcję – pod-
sumowują miejscy radni. Do akcji 
wysyłania listów zachęcają też 
mieszkańców.  Można to zrobić w 
sposób tradycyjny wysyłając je na 
adres Kancelarii Premiera oraz w 
formie elektronicznej za pośred-
nictwem portalu petycje online 
pod tytułem „Straty w budżecie 
miasta Częstochowy wymagają 
rekompensaty - podpisz apel do 
Premiera!”

Katarzyna Gwara

50 częstochowskich poli-
cjantów było zaangażowanych w 
akcję „Smog”. Jej celem było 
przede wszystkim zwrócenie 
uwagi na prawidłowy stan tech-
niczny pojazdów i emisję spalin 
do atmosfery. Mundurowi skon-
trolowali w sumie 153 samochody. 
Okazało się, że 17 pojazdów było 
niesprawnych – ich właściele 
stracili już dowody rejestracyjne. 
Co istotne, nie było wśród nich 
aut, które emitowałyby nad-
mierną ilość spalin.

W związku z rosnącym zanieczysz-
czeniem powietrza, a przez to nega-
tywnym wpływem wielu substancji na 

zdrowie oraz życie zarówno człowieka, 
jak też całej fauny i flory, smog stał się 
problemem na skalę światową. Dla-
tego wszyscy powinniśmy starać się 
przestrzegać przepisów związanych 
z emisjami szkodliwych substancji – 
przypomina asp. szt. Marta Kaczyńska 
z częstochowskiej policji. Z tego też 
powodu już po raz jedenasty orga-
nizowana była policyja akcja „Smog”. 
Mundurowi z wydziału ruchu drogo-
wego, wyposażeni w taki specjali-
styczny sprzęt kontrolno-pomiarowy, 
jak dymomierze czy analizatory spalin, 
sprawdzali pojazdy, wobec których ist-
nieje uzasadnione przypuszczenie, że 
naruszają wymagania ochrony środo-
wiska. W Częstochowie skontrolowali 

w sumie 153 samochody. Okazało się, 
że 17 pojazdów pozostawiał wiele do 
życzenia. W związku z tym ich wła-
ściele stracili już dowody rejestra-
cyjne. Co istotne, nie było wśród nich 
aut, które emitowałyby nadmierną 
ilość spalin. Akcja miała również cha-
rakter informacyjno-edukacyjny. - Pa-
miętajmy, że transport, szczególnie 
na terenie dużych miast, przyczynia 
się do pogorszenia jakości powietrza. 
Policjanci przypominali kierującym, że 
dający się we znaki smog, to również 
„zasługa” niesprawnych technicznie 
pojazdów emitujących spaliny o nad-
miernej toksyczności – podsumowuje  
asp. szt. Marta Kaczyńska.

Katarzyna Gwara

W ostatnią – najgorętszą - noc 
tego roku na placu Biegańskiego 
zagra zespół Czarno-Czarni. 
Dżentelmeni są znani też z grup 
Big Cyc i Bielizna. Czeka nas 
więc zabawa przy stylizowanym 
na lata 60., dowcipnym i po-
godnym rock’n’rollu.

Grupę Czarno-Czarni tworzą 
muzycy od lat występujący w ze-
społach Big Cyc i Bielizna. Nazwa 
nawiązuje do kolorowych zespołów, 
królujących na polskich scenach w 
latach 60. tych xx wieku.

Również muzyka jest wypadkową 
prostych brzmień i bezpretensjo-
nalnych melodii.

Zespół działa składzie: Jarosław 
„Doktor”Janiszewski-wokal, Jacek 

„Dżej Dżej” Jędrzejak-bas, Roman 
„Piękny Roman” Lechowicz-gitara, 
Jarosław „Dżery” Lis-perkusja, Piotr”-
Gadak” Sztajdel-klawisze, który jest 
niezmienny od 1997 roku. Pierwsza 
płyta ukazała się w roku 1998. Jej 
wyjątkowość polegała na tym ,że 
nagrano ją przy użyciu starych buł-
garskich wzmacniaczy, gitarach z 
Niemiec Wschodnich i organach z 
byłego ZSRR. Ich recepta na ,,retro 
rock’n’rolla” z miejsca zyskała sym-
patię publiczności – już pierwsza 
płyta okryła się złotem, podobnie 
jak kolejna.

Zespół regularnie koncertuje i 
bierze udział w najważniejszych 
muzycznych imprezach w kraju 
i za granicą. Na swoim koncie 
mają współpracę z m.in. Anią Ru-

sowicz, Urszulą czy pochodzącą z 
Nashville wokalistką  Holly She-
pherd. Ich piosenka ,,Nie choruj” 
jest motywem przewodnim serialu 
,,Daleko od noszy”. Zespół wydał 
dotychczas osiem płyt długograją-
cych – ostatnia, „Francuska miłość”, 
ukazała się w 2017 roku.

Oprac. Katarzyna Gwara

Dokończenie ze str.  1
Problemy organizacyjno-ka-

drowe dotykają publiczną służbę 
zdrowia w całej Polsce. Nie inaczej 
jest w Częstochowie. Aby zwiększyć 
zainteresowanie lekarzy naszym 
miastem i pracą w miejskim szpi-
talu, powstał program ,,Dostępny 
lekarz”. Składa się on z trzech ele-
mentów. Pierwszy to mieszkania - 
miasto chce dać młodym medykom 
możliwość ubiegania się o najem 
lokalu mieszkalnego z zasobu lo-
kali czynszowych Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej TBS. Drugi 
element to ,,Kształcenie i podno-
szenie kwalifikacji osób wykonują-
cych zawody medyczne”. Przewiduje 
on m.in. refundację podnoszenia 
kwalifikacji lekarzy w trakcie spe-

cjalizacji – szkoleń wynikających z 
programu specjalizacji, jak również 
innych szkoleń mających wpływ 
na jakość usług medycznych (w 
zależności od potrzeb szpitala). 
Trzeci element to stypendia. Mogli 
się o nie ubiegać studenci VI roku 
kierunku lekarskiego, którzy po za-
kończeniu kształcenia zobowiązali 
się pracować w publicznym pod-
miocie leczniczym, dla którego 
Gmina Częstochowa jest organem 
założycielskim przynajmniej przez 
3 lata. Stypendium jest przyzna-
wane na okres 9 miesięcy. Jego 
wysokość to maksymalnie 2 ty-
siące zł miesięcznie. Pierwszych 
trzech stypendystów otrzymało 
już z rąk prezydenta umowy sty-
pendialne. Swoją przyszłość z 

Miejskim Szpitalem Zespolonym w 
Częstochowie zwiążą Paula Kita z 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Jan Wojtysiak z 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
i Mikołaj Sowiński ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach. Mówiąc o tym, co zachęciło 
ich do zainteresowania się miej-
skim stypendium zgodnie podkre-
ślali m.in. szybszą, niż w dużych 
ośrodkach akademickich, możli-
wość pełnego „wejścia” w lekarską 
praktykę oraz możliwość istotnego 
obniżenia kosztów utrzymania w 
okresie pracy w Częstochowie.

Radości z nowych rąk do 
pracy nie ukrywa Wojciech Ko-
nieczny, dyrektor Miejskiego Szpi-
tala Zespolonego i - od niedawna 
- Senator RP. Z analiz wynika, że  
w placówce przydałoby się 15-20 
nowych lekarzy.  Oczywiście na 
braki kadrowe trzeba patrzeć 
znacznie szerzej. W ciągu najbliż-
szych kilku lat wielu lekarzy odej-
dzie bowiem na emeryturę.

Warto podkreślić, że program 
„Dostępny lekarz”  nie istnieje 
obecnie w żadnym innym mieście w 
Polsce. Jako inicjatywa pilotażowa 
jego realizacja będzie na bieżąco 
korygowana i analizowana – a w 
razie potrzeb zmieniana.

Katarzyna Gwara

Trwa budowa drugiego za-
kładu produkcji szkła firmy 
Guardian. W realizację inwe-
stycji -  największej w jej historii 
- zaangażowanych jest 600 pra-
cowników z 37 firm, z 12 krajów. 
Nowy zakład ma dać ponad 150 
nowych miejsc pracy.

Przypomnijmy, że Amerykanie 
rozpoczęli produkcję szkła w Czę-
stochowie w 2002 roku. Pierwszy 
obiekt powstał w przeciągu zaledwie 
13 miesięcy. Błyskawicznie została 
uruchomiona linia produkcji szkła 
typu „float” (szkła bezbarwnego, 
szkła budowlanego, szkła na kolek-
tory słoneczne). Po roku, w ramach 
drugiego etapu inwestycji, oddano 
do eksploatacji najnowocześniejszą 

technologicznie linię do produkcji 
szkła powlekanego, wykorzystywa-
nego m.in. w budownictwie ener-
gooszczędnym. Guardian obecnie 
funkcjonuje w specjalnej strefie 
ekonomicznej. Należy do najnowo-
cześniejszych hut szkła na świecie. 
Jest jednym z największych przedsię-
biorstw działających w naszym mie-
ście. Zatrudnia ponad 350 osób.

Nowa huta Guardian powstaje w 
sąsiedztwie istniejącego zakładu. W 
realizację inwestycji zaangażowa-
nych jest 600 pracowników z 37 firm,  
z 12 krajów. W nowym budynku o 
powierzchni 74 000 m2  wylano już 
30 000 m3 betonu, użyto 3 700 ton 
stali i ułożono 350 km kabli.

W nowym zakładzie ma zostać 
uruchomiona nowoczesna linia 
powlekania szkła, gwarantującą 
produkcję na poziomie tysiąca ton 
dziennie. Dzięki temu konsorcjum 
umocni swoją pozycję wśród pro-
ducentów szkła w Europie. Zatrud-
nienie w drugiej hucie ma znaleźć 
ponad 150 osób.

Poza zakładami w naszym mie-
ście, Guardian posiada huty szkła 
typu float w 10 innych lokaliza-
cjach w Europie, między innymi w: 
Oroshaza na Węgrzech, Thalheim w 
Niemczech, a także Riazaniu i Ro-
stowie w Rosji.

Katarzyna Gwara

Program Nocy Sylwestrowej:
21.00 - 22.00 DJ Dziker
22.00 - 23.00 Apress Band
23.00 - 23.15 DJ Dziker
23.15 - 00.45 Czarno-Czarni
w przerwie życzenia Prezydenta 
Miasta Częstochowy

00.45 - 1.30 DJ Dziker

zdj. UM Częstochowa
zdj. UM Częstochowa
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23 i 24 listopada upłyną pod znakiem jednej z naj-
ciekawszych imprez targowych w Częstochowie. Już po 
raz kolejny podczas dwudniowych Targów Ślubnych 
zaprezentowane zostanie kilkaset pomysłów na to, jak 
powinien wyglądać ślub marzeń. W jednym miejscu 
zgromadzi się wielu wystawców z całego regionu. 
Będzie można między innymi poradzić się profesjo-
nalnych wedding planerów,    poznać najmodniejsze 
dziś atrakcje i zabawy weselne, posłuchać muzyki ze-
społów i dj-ów grających na przyjęciach czy poznać 
ofertę firm foto/video, właścicieli sal weselnych, 
makijażystów, barmanów, producentów zaproszeń, 
dekoratorów i florystów. Przyszłe pary młode będą 
mogły znaleźć inspiracje również dotyczące samo-
chodów ślubnych. Nie zabraknie też ofert z najlep-
szych kwiaciarni i cukierni. Zobaczycie pomysły na 
wymarzony tort, a także przykładowe aranżacje stołu 

i słodkości. Sommelierzy natomiast podpowiedzą, 
jakie wino wybrać do toastu.

Całość uświetni pokaz mody weselnej – naj-
większy w Częstochowie. W tym roku oprócz kilku-
nastu sukien ślubnych, na wybiegu pojawią się także 
kolekcje skierowane do przyszłych panów młodych. 
Krótko mówiąc, w dwa dni będzie można zobaczyć w 
Galerii Jurajskiej wszystko, co potrzebne jest młodej 
parze do organizacji ślubu. To idealny moment, aby 
podejrzeć trendy, ale także poszukać bardzo konkret-
nych rozwiązań i nawiązać współpracę z organizato-
rami tego typu wydarzeń.

Targi odbywają się w dniach 23 i 24 listopada. 
Udział w wydarzeniu i dodatkowych atrakcjach jest 
bezpłatny! Wydarzenie odbywać się będzie w godzi-
nach od 10.00 do 19.00. Zapraszamy!

Decyzja zapadła - bierzecie ślub! Pora zacząć planować ten wyjątkowy dzień – pod-
jęcie najwazniejszych decyzji organizacyjnych musi być przecież przemyślane. Jeśli 
wciąż nie możecie się w tym wszystkim odnaleźć, tego wydarzenia nie możecie prze-
gapić! Organizowane przez nas w Galerii Jurajskiej Targi Ślubne to najlepszy sposób 
by przygotować się do ślubu i wesela! Zaproście więc rodziców i świadków. Przypro-
wadźcie przyjaciół i gości. Razem poczujcie się, jak w dniu waszego ślubu!
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Ja Ciebie kocham...
Kocham Cię za to, boś ty mi jedyny

Pokazał drogę usłaną różami
Tyś mi pokazał szczęście  

przeogromne
Które zostało do dziś między nami.

Tyś mi pokazał niebo rozwieżdżone
Piękną mi swoją ukazałeś duszę

Lecz myśl o tobie,  
niesie czasami trwogę

Że się o Ciebie nieraz lękać muszę.

Dotyk twej dłoni koi serce moje
Każde twe słowa radość wywołują

Ciepłe spojrzenie  
pełnym dopełnieniem

Twych ust co czule tulą i całują.

Kocham Cię za to, boś mi jest jedyny
Którego tylko sercem wielbić mogę

Już mnie złe myśli wtedy  
nie nachodzą

I sny o tobie odganiają trwogę...

Otulona szczęściem
Odkąd błysnąłeś na mym cichym 

niebie
Gwiazdą, co duszę moją oświetlił

Wtedy wiedziałam, że los  
dał mi Ciebie

Abym szczęśliwa w życiu  
– jeszcze była...

Dziś swoim szczęściem otulona  
– żyję

I nadsłuchuję twoich cichych kroków
Kiedy Cię ujrzę czuję radość w sobie
I tak się dzieje, prawie od pół roku.

Dni i miesiące ulatują ptakiem
Nieraz tęsknota nocą spać nie daje.
Cicho spadają kartki z kalendarza

Każdy mój miesiąc – bywa dla mnie 
majem...

Twój pocałunek
Kocham twój pocałunek

zapięty w otoczce miłości
chcę by zawsze

pachniał słodyczą
koił – mój frasunek
by zawsze na mych 
ustach – gościł...

Chcę zawsze czuć
Ciepło twoich dłoni

byś był zawsze obok mnie
byś mnie obchodził ode mnie,

wtedy miłość przed nami
się skłoni

i zostawi posmak
szczęścia – we mnie...

Twoje oczy...
Piszę dla Ciebie te słowa

Jak wiesz – nie po raz pierwszy
Twoje oczy – pełne miłości

Wplotę w ten wierszyk...

Twoje oczy szaro-niebieskie
jak ta topiel w błękicie

dla serca – są nieszczęściem
Wciąż będą – śnić się...

Za te oczy – będę Ci wdzięczna
Że nie kłamią – że takie radosne
W nich – jesienią w te szare dni

Zawsze odnajdę wiosnę...

Wanda Sowińska

Galeria Jurajska 23, 24 listopada

Ślub jak ze snuKocham Cię 
w różnych językach

I love you  
- Anglia - Ameryka

Ek het jou lief - Afryka
Te dua - Albania

Ana behibak (ek) - Arabia
Yes kez sirumen - Armenia
Ya tabe kahayu -Białoruś

Volim te – Bośnia 
Obicham te – Bułgaria
Ngo oiy ney a – Chiny
Volim te – Chorwacja 

Miluji te – Czechy
Jeg Elsker Dig – Dania

Ma armastan sind  
– Estonia

Afgreki’ – Etiopia
Mahal kita – Filipiny

Mina rakastan sinua  
– Finlandia

Je t’aime, Je t’adore  
– Francja

S’agapo – Grecja
Aloha wau ia oi – Hawaje
Ik hou van jou – Holandia

Te quiero – Hiszpania
Saya cinta padamu  

– Indonezja
Taim i’ ngra leat – Irlandia

Eg elska tig – Islandia
Aishiteru – Japonia
Soro lahn nhee ah  

– Kambodża
Naanu ninna  

preetisuttene – Kanada

Sarang Heyo – Korea
Ti tengu caru – Korsyka

Bahibak – Liban
Tave myliu – Litwa

Es tevi miilu – Łotwa
Ana moajaba bik – Maroko

Ich liebe dich – Niemcy
Jeg Elsker Deg – Norwegia

Eu te amo – Portugalia
Te ubesk – Rumunia 

Ya tebya liubliu – Rosja
Volim te – Serbia

Lu`bim ta – Słowacja
Ljubim te – Słowenia

Jag alskar dig – Szwecja
Wa ga ei li – Tajwan

Seni Seviyorum - Turcja
Ya tebe kahayu - Ukraina

Szeretlek – Węgry
Anh (Em) ye^u em  

- Wietnam

Ti amo - Włochy

Papierowa, perłowa, diamentowa...
1 - Papierowa
2 - Bawełniana
3 - Skórzana
4 - Kwiatowa, Owocowa
5 - Drewniana
6 - Cukrowa
7 - Miedziana, Wełniana
8 - Spiżowa, Brązowa
9 - Gliniana, Generalska
10 - Cynowa, Aluminiowa
11 - Stalowa
12 - Płócienna, 

Jedwabna, Lniana
13 - Koronkowa
14 - Kości Słoniowej
15 - Kryształowa,   Szklana

Ceremonia ślubna to oczywiście szczególny 
czas. Jednak równie wyjątkowe powinny być ko-
lejne rocznice naszego małżeństwa. Od papie-
rowej po diamentową - są doskonałą okazją do 
świętowania. Związek małżeński to bycie razem 
na dobre i na złe. Jak to w życiu bywa, raz jest z 
górki, a raz pod górkę. Są chwile smutku, radości, 
rozczarowania, złości, gniewu, szczęścia. Jednak 
wspólnie spędzone dni warto uczcić w wyjątkowy 
sposób, bo wytrwanie w związku małżeńskim w 
obecnych czasach to nie lada sztuka. Ostatnio 
coraz modniejsze stało się urządzanie przyjęć 
z okazji rocznic – szczególnie tych okrągłych.  
To doskonała okazja do spotkania z najbliższymi i 
powspominania tego wyjątkowego dnia. 

W Polsce za pięćdziesięcioletnie pożycie małżeń-
skie wojewoda może wystąpić do Prezydenta RP o 
nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Taka rocznica to rocznica złota. Jednak 
każda z nich ma swoją specyficzną i niepowtarzalną 
nazwę. Im więcej wspólnie spędzonych lat, tym 
lepszy powód do uczczenia tak ważnej w naszym 
życiu daty.

20 - Porcelanowa
25 - Srebrna
30 - Perłowa
35 - Koralowa
40 - Rubinowa
45 - Szafirowa
50 - Złota
55 - Szmaragdowa, 

Platynowa
60 – Diamentowa
65 – Żelazna
70 – Kamienna
75 – Brylantowa
80 - Dębowa

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara
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Przesądy ślubne bardziej i mniej znane

Jak zadbać  
o szczęście  

w małżeństwie?
Ceremonia w miesiącu z literą „r” w nazwie, zakaz pokazywania 

sukni ślubnej przyszłemu małżonkowi oraz obsypywanie nowo-
żeńców ryżem i drobnymi monetami przez gości weselnych – to 
najbardziej znane ślubne zwyczaje, które mają zapewnić młodej 
parze szczęście. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, by zagwaran-
tować sobie dobre i zgodne małżeństwo?

Data i miejsce
Warto zacząć od wyboru nie tylko odpowiedniego miesiąca na 

ślub, ale także daty. Szczególną pomyślność zapewniają święta Bo-
żego Narodzenia, Wielkanocy oraz karnawał. Co bardziej przesądni 
uważają, że „piątek zły początek” i unikają brania ślubu właśnie w ten 
dzień tygodnia.

Miejsce również ma znaczenie. Najlepiej, gdy ceremonia odbywa 
się w tej samej parafii, w której panna młoda została ochrzczona.

Organizacja ślubu
Pamiętaj, aby rozdać wszystkie zaproszenia ślubne. Żadne z nich 

nie powinno zostać w domu niewykorzystane. Należy również od-
powiednio wybrać świadków. Nie może to być para, ponieważ przy-
niesie młodemu małżeństwu pecha. Ich stan cywilny również ma 
znaczenie – najlepiej, gdy druhna jest panną, a drużba – kawalerem.

Suknia ślubna i garnitur
Wiele przesądów ślubnych dotyczy oczywiście stroju. Przede 

wszystkim – pan młody nie powinien przed ceremonią oglądać 
panny młodej w sukni ślubnej. Dobrze więc, gdy w doborze kreacji 
pomoże jej matka lub przyjaciółka. Panna młoda zapewni sobie rów-
nież szczęście małżeńskie, zakładając suknię ślubną tylko do przy-
miarek i ślubu. 

Przesądna panna młoda wybiera dla swojego męża koszulę, nato-
miast pan młody kupuje przyszłej małżonce buty. Te po zakupie na-
leży postawić na parapecie i trzymać je tam aż do dnia ślubu. Dzięki 
temu „wejdzie do nich” szczęście. Ten zwyczaj ma również zapewnić 
piękną pogodę.

W dniu ślubu
Przede wszystkim matka panny młodej nie powinna jej w niczym 

pomagać aż do momentu błogosławieństwa. Przez cały ten czas 
przyszłą małżonką zajmuje się świadkowa. Pomaga jej również za-
łożyć welon.

Nieco mniej znany przesąd dotyczy także tego, w jaki sposób para 
młoda dostaje się do kościoła. Zgodnie ze zwyczajem, kierowcą powi-
nien być mężczyzna. Panna młoda nie powinna samej siebie zawozić 
na ceremonię. Przyszli małżonkowie muszą jechać za każdym razem 
inną drogą, aby „zwieść nieszczęście”. Absolutnie nie wolno im wtedy 
przystawać, ani zawracać. Jeśli czegoś zapomnieli, należy po zgubę 
wysłać kogoś z rodziny lub przyjaciół.

W kościele
W drodze do ołtarza para młoda nie powinna się zbytnio roz-

glądać. Najlepiej iść z uśmiechem na twarzy, bo to przynosi szczęście. 
Łzy wzruszenia jednak w niczym nie szkodzą – wierzymy, że po ślubie 
zmienią się w radość. Ten, kto pierwszy wstanie z klęczek przy ołtarzu, 
będzie rządzić w tym małżeństwie. I, co najważniejsze dla zestreso-
wanych przyszłych małżonków: nie należy się martwić pomyłkami w 
trakcie powtarzania przysięgi – to dobry znak!

Sylwia Chwalana
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Pomysły na dobrą zabawę dla przyszłej  

pary młodej

Jak zorganizować wieczór 
panieński i kawalerski?

Najciekawsze atrakcje dla pary młodej i gości

Jak zorganizować 
niezapomniane 

wesele?

Coraz więcej przyszłych 
par młodych przed ślubem 
organizuje wieczór panieński 
i kawalerski. Co zrobić, by 
obie imprezy były udane  
i niezapomniane?

Od czego zacząć?
Wieczór panieński zwykle 

przygotowuje druhna, natomiast 
wieczór kawalerski – drużba. W 
procesie organizacji najbardziej 
istotne jest to, by zapewnić zestre-
sowanym przyszłym małżonkom 
dobrą zabawę. Najlepiej więc wy-
brać rozrywki bezpieczne, zgodne 
z ich zainteresowaniami i osobo-
wościami. Wbrew pozorom, nie 
tylko panny młode wolą spokojne 
imprezy, bez kontrowersyjnych do-
datków i atrakcji.

Na początku warto zastanowić się 
nad myślą przewodnią wieczoru  

– czy to będzie bal przebierańców, 
retro party, a może impreza w stylu 

hawajskim?
Najłatwiejsza w organizacji i naj-

tańsza jest klasyczna domówka – wy-
starczą  bowiem jedynie miejsca dla 
gości oraz jedzenie i napoje. Może 
to być także impreza składkowa, gdy 
każdy z uczestników ma przygotować 
jakąś potrawę. Podobnie wygląda sy-
tuacja, gdy organizujemy grilla dla 
znajomych, garden party lub ognisko. 
Może to być także dobry wstęp do 
dalszych rozrywek – na przykład do 
zabawy w klubie.

Uniwersalny pomysł, zarówno 

dla pań, jak i panów, to wieczór w 
domu tajemnic. To spokojna i nie-
banalna rozrywka. Dodatkowo, 
damska i męska drużyna lub młoda 
para mogą wtedy zdalnie rywali-
zować ze sobą, kto szybciej roz-
wiąże wszystkie zagadki, i na koniec 
wymienić się wynikami. W podobny 
sposób możemy zorganizować wyj-
ście do kręgielni.

Panowie chętnie spędzą także 
wieczór na przykład na torze kar-
tingowym, paintballu lub survivalu. 
Równie dobrym pomysłem może 
być także mecz piłki nożnej, koszy-
kówki czy siatkówki, lub… wspólna 
wyprawa na mecz.

Panie z kolei często wybierają 
spokojny wieczór panieński w SPA, 
podczas którego mogą zadbać 
o urodę i zrelaksować się przed 
ślubem. Niektóre decydują się rów-
nież na lekcję tańca, warsztaty go-
towania lub sesję fotograficzną.

Dla tych, którzy lubią bardziej 
emocjonujące rozrywki, dobrym po-
mysłem może być także gra miejska, 
w trakcie której muszą dotrzeć do 
miejsca imprezy. To również bardzo 
dobry sposób na zintegrowanie 
uczestników.

A może wspólny wieczór panień-
sko-kawalerski? Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by rozpocząć dwiema 
osobnymi imprezami, a później 
bawić się już wspólnie w jednym 
miejscu. Warto więc najpierw do-
wiedzieć się, czego oczekuje nasza 
para młoda.

Najpierw życzenia, potem 
rosół, pierwszy taniec, a o pół-
nocy oczepiny? Tak wygląda 
praktycznie każde wesele. A co 
można zrobić, by nasza impreza 
zapadła w pamięć na długo?

Nietypowy pierwszy taniec
Zazwyczaj pary młode wybierają 

romantyczne i spokojne piosenki. 
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by 
zaskoczyć gości i zatańczyć do mniej 
oczywistego, bardziej skocznego 
utworu, a nawet specjalnie zmonto-
wanego miksu kilku przebojów.

Pokaz zdjęć lub filmu
Może warto opowiedzieć go-

ściom swoją historię? Pokazać 
im wspólne zwariowane zdjęcia i 
wrócić pamięcią do pięknych chwil? 
Wyświetl pokaz zdjęć, prezentację 
lub nawet krótkie wideo. Im bar-
dziej humorystyczne, tym lepiej!

Pokaz barmański
Efektowny pokaz robienia 

drinków oraz możliwość później-
szego ich skosztowania na pewno 
zrobi na gościach wrażenie. Po-
dobnie jak dostępny podczas we-
sela drink-bar.

Występ taneczny
 lub muzyczny

Ciekawym urozmaiceniem stan-
dardowego przebiegu imprezy 
może być gościnny występ mu-

zyczny lub taneczny. Pary młode 
chętnie decydują się na przykład na 
pokazy samby.

Pokaz iluzjonistyczny
Coraz więcej osób wzbogaca 

swoje wesele o… pokaz iluzjoni-
styczny na żywo. Wbrew pozorom, 
to może być świetna rozrywka nie 
tylko dla dzieci, ale także dla doro-
słych uczestników.

Pokaz fajerwerków
Kolorowe rozbłyski na niebie 

doskonale podkreślą uroczysty 
charakter przyjęcia. Dla tych, którzy 
nieco cichsze atrakcje, dobrym 
pomysłem może być puszczanie 
chińskich lampionów lub rozdanie 
gościom zimnych ogni. Przy okazji 
można także zrobić klimatyczną 
sesję zdjęciową.

Fotobudka
Wystarczy niewielka kabina oraz 

rekwizyty. Dzięki temu goście oraz 
para młoda będą cieszyć się nie-
zapomnianymi i absolutnie wyjąt-
kowymi zdjęciami z wesela, często 
także natychmiast wywoływanymi.

Animacje dla dzieci
To również dość często wybie-

rana rozrywka. Warto o niej po-
myśleć, gdy na naszym weselu ma 
pojawić się wiele rodzin z dziećmi. 
Dzięki temu mamy pewność, że za-
równo maluchy, jak i dorośli będą 
dobrze wspominać nasze wesele.

Kolumnę opracowała Sylwia Chwalana



Podstawą udanego wesele 
jest dobra atmosfera, znako-
mity zespół i ... wyśmienite 
jedzenie.  W zapomnienie ode-
szły czasy, gdy liczyła się tylko 
jak największa ilość potraw na 
stole. Teraz o tym, czy menu 
weselne będzie uznane za 
udane, decyduje jakość serwo-
wanych dań. 

Oczywiście ilość nie straciła zu-
pełnie na znaczeniu. Nie można 

pozwolić, aby goście byli głodni, ale 
też nie ma potrzeby, aby stoły ugi-
nały się pod naporem jedzenia. Na 
standardowym weselu - trwającym 
ok. 12 godzin - podaje się zazwy-
czaj od 4 do 5 dań ciepłych, do tego 
przystawki, zakąski, ciasta i owoce. 
Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj 
różnorodność – tak, aby każdy zna-
lazł coś dla siebie. Nie można za-
pominać też o wegetarianach. Jeśli 
wiemy, że na naszym weselu będą 
goście, którzy nie jedzą mięsa, po-

winniśmy zatroszczyć się o to, aby i 
dla nich w menu nie zabrakło odpo-
wiednich potraw. 

Niezwykle istotne jest też 
odpowiednie,  czasowe rozpla-
nowanie  podawanych potraw, 
zwłaszcza ciepłych posiłków. Nie 
mogą być one podawane ani w zbyt 
krótkich, ani w zbyt długich odstę-
pach. Ciepłe posiłki powinny być 
podawane co dwie, trzy godziny. 
Weźmy jednak pod uwagę również 
godzinę rozpoczęcia wesela.  Jeśli 

ma się ono zacząć około godziny 
19.00, pięć gorących posiłków w 
ciągu nocy wystarczy w zupełności. 
Pamiętajmy też, że doprecyzować 
czy chcemy, żeby dania serwowane 
podczas naszego przyjęcia były por-
cjowane, czy na przykład podawane 
w półmiskach. Zaznaczmy również, 
aby jedzenie najpierw trafiło do... 
członków zespołu weselnego. Po-
zwoli to na uniknięcie sytuacji, w 
której wszyscy goście zjedzą i nie-
cierpliwie czekają na muzykę. 

Oprócz dań serwowanych, bardzo 
modne stają się stacje z kuchnią 
„na żywo”. Kucharz na oczach gości 
czaruje najbardziej wymyślne po-
trawy. Wszystko wygląda niezwykle 
efektownie i elegancko. Nie bez 
znaczenia w ślubnym menu jest 
elegancki bufet ze słodkościami. 
Może on być dużą atrakcją na na-
szym weselu. Twierdzenie, że goście 
nie jedzą słodyczy, nie znajduje 
odzwierciedlenia na dzisiejszych, 
nowoczesnych przyjęciach. Piękne 
podane, drobne deserki, ciastka, 
mini torciki babeczki, czekoladowe 
fontanny i wiele innych najróżniej-
szych słodkości cieszy nie tylko oko, 
ale też podniebienie.

Katarzyna Gwara
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Weselne menu

Dobre jedzenie przede wszystkim
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Idealne suknie ślubne

Wymarzona  
i doskonała, czyli  

cenowy zawrót głowy
Wybór idealnej sukienki 

ślubnej niejednej pannie 
młodej spędza sen z powiek. 
Musi być ona dowiem bajkowa, 
idealnie dopasowana, stwo-
rzona z najlepszych materiałów 
i ozdobiona w wysmakowany 
sposób! Projektanci prześcigają 
się w pomysłach chcąc sprostać 
oczekiwaniom najbardziej wy-
brednych klientek.

 
W naszym kraju przeciętnie za 

nową suknię ślubną trzeba zapłacić 
około 3 tysięcy złotych. Natomiast 
bardziej ekskluzywne modele z 
prestiżowych salonów mogą kosz-
tować ok. 7000-10 000 zł. Jeśli na-
tomiast zdecydujemy się na zakup 
sukni od zagranicznych marek, mo-
żemy zapłacić taką samą kwotę, ale 
w euro. Poza klasyfikacją są rzecz 
jasna celebrytki. Dla nich nie ma 
ograniczeń cenowych, nawet jeśli 
ślub biorą po raz kolejny. 

Oto jedne z najdroższych sukni 
ślubnych światowych sław:

 Kate Middleton: ok. 400 tys. do-
larów (projekt sukni: Alexander 
MCQueen)

 Catherine Zeta-Jones: ok. 140 tys. 
dolarów (projekt sukni: Christian 
Lacroix)

 Melania Knauss: ok. 125 tys. do-
larów (projekt sukni: Christian 
Dior)

 Księżna Diana: ok. 115 tys. do-
larów (projekt sukni: Elizabeth 
Emanuel)

 Victoria Beckham: ok. 100 tys. do-
larów (projekt sukni: Vera Wang)

 Madonna: ok. 80 tys. dolarów 
(projekt sukni: Stella McCartney)

 Kim Kardashian: ok. 75 tys. do-
larów (projekt sukni: Vera Wang)

 Keely Shaye Smith: ok. 60 tys. 
dolarów (projekt sukni: Richard 
Tylor)

 Katie Holmes: ok. 50 tys. dolarów 
(projekt sukni: Armani)

  Tori Spelling: ok. 50 tys. dolarów 
(projekt sukni: Badgley Mischka)

  Jennifer Aniston: ok. 50 tys. do-
larów (projekt sukni: Lawrence 
Steele)

  Liza Minelli: ok. 45 tys. dolarów

Sumy przyprawiające o zawrót 
głowy wydają również polskie 
gwiazdy i celebrytki. Wśród naj-

droższych kreacji wymienić można:

  Joanna Krupa - ok. 10 tys. do-
larów (projekt sukni: Chagoury 
Couture)

  Małgorzata Kożuchowska - ok. 
16 tysięcy złotycy (projekt sukni: 
Gosia Baczyńska)

  Marina Łuczenko - cena owiana 
była tajemnicą, ale za podobny 
model trzeba zapłacić od 8 do 
12 tys. dolarów!  (projekt: Mira 
Zwillinger z kolekcji Whisper of 
Blossom)

 Izabela Janachowska – suknia 
ślubna, w której stanęła przed 
ołtarzem, pochodziła od Lazaro. 
Była obszyta perełkami i krysz-
tałkami Swarovskiego. Ceny 
takich kreacji zaczynają się od  
30 tys. PLN. 

W porównaniu z innym rankin-
giem powyższe kwoty nie robią aż 
tak wielkiego wrażenia. Jak widać 
poniżej projektanci górnej gra-
nicy cenowej prawdopodobnie nie 
znają...

1. 12 mln dolarów  
(prawie 40 mln zł)

Najdroższa suknia ślubna na 
świecie została stworzona przez 
firmę biżuteryjną Martin Katz i 
właściciela luksusowego salonu 
w Beverly Hills, Renee Straussa.   
Była ozdobiona 150 diamentami. 
Premiera tego projektu miała 
miejsce w 2006 roku, podczas 
targów dla nowożeńców w Marina 
del Rey. Do tej pory nie doczekała 
się swojej właścicielki. 

2. 8,5 mln dolarów
Druga pod względem ceny 

suknia ślubna została zapro-
jektowana przez Yumi Katsura. 
Uszyto ją z najlepszego jedwabiu i 
ozdobiono tysiącem drogocennych 
pereł oraz specjalnie wyselekcjono-
wanym 5 karatowym diamentem. 
Podobnie jak poprzednia nie zo-
stała jeszcze założona przez żadną 
pannę młodą. 

3. 1,5 mln dolarów
Ostatnia suknia na podium to 

suknia zaprojektowana przez Were 
Wang. Została  zrobiona... z ponad 
dwóch tysięcy pawich piór. W ni-
czym nie przypomina tradycyjnej 
kreacji ślubnej. Swoją premierę 
miała w 2009 roku. Wykonaniem 
tego dzieła zajmowało się ośmiu 
specjalistów, którzy pracowali przy 
projekcie ponad dwa miesiące. 

Oprac. Katarzyna Gwara
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Spotkanie dla osób powyżej 18. roku życia
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Giełdzie towarzyszyć będzie 
Wystawa M.Szpądrowskiego  
(Absolwenta PCz)  
„Tożsamość fotografią pisana” w Klubie Politechnik

Na wystawę składają się 43 zestawy, wybranych z okresu 
ostatnich ponad trzydziestu lat, fotografii oprawionych w ele-
ganckie złote ramy 70x 50 cm. Są to zdjęcia wykonane podczas 
niezwykle ważnych i tych bardziej powszednich wydarzeń w 
Częstochowie, Warszawie, Oświęcimiu i Wadowicach, łączą-
cych Polaków i skłaniających do refleksji nad swoim życiem  
i tożsamością.

Sponsorzy Giełdy
Promocji Absolwentów
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UJD

Pierwsze miejsce 
uczelnianego projektu

Warsztaty w I LO im. Słowackiego

Idealne miasto oczami 
młodych

Z wizytą na Targach Książki w 
Krakowie

25 października 2019r. 
uczniowie naszej szkoły, pod 
opieką pani Renaty Białowąs, 
uczestniczyli w 23. Międzynaro-
dowych Targach Książki w Kra-

kowie. Hala EXPO zamieniła się 
w gigantyczną księgarnię, lista 
wystawców była długa i impo-
nująca. Organizatorzy zapewnili 
zwiedzającym wiele atrakcji, 
m.in. mogliśmy wziąć udział w 
spotkaniach z autorami, prezen-
tacjach i wykładach, zapoznać 
się z ofertą dużych i mniejszych 
wydawnictw.

Mieliśmy niepowtarzalną 
okazję porozmawiać z autorami 
książek, zadać pytania, zdobyć 
autografy, zrobić pamiątkowe 
zdjęcia. I tak nasi uczniowie 
spotkali pana Wojciecha Cejrow-
skiego – reklamującego swoje 
podróżnicze książki oraz pana 
Andrzeja Pilipiuka – po raz ko-
lejny udało nam się z nim chwilę 

porozmawiać.
Spotkaliśmy również panią 

Annę Brengos, autorkę powieści 
obyczajowych, min. powieści pt. 
„Prażeńka”, którą pani Anna dla 
nas podpisała: „Czytelnikom VIII 
LO Samorządowego z pozdrowie-
niami i uśmiechem”.

Udało się nam zdobyć książki 
naszej tegorocznej Noblistki, pani 
Olgi Tokarczuk, a także złożyć 
wpis do księgi pamiątkowej, która 
zostanie wręczona pisarce pod-
czas spotkania z czytelnikami.

Wszyscy byliśmy oczarowani 
ilością książek, zadowoleni z 
możliwości spotkania z twórcami 
literatury, no i zakupy……

To było wyjątkowe czytelnicze 
święto. Nasza biblioteka wzbo-
gaciła się o ciekawe tytuły, które 
już niedługo będą dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych 
dobrą literaturą. Mamy nadzieję, 
że za rok również będziemy 
mogli uczestniczyć w takim wy-
darzeniu.

Biblioteka VIII LOS
Wyniki Konkursu Recytatorskiego

Powiatowy Konkurs Recyta-
torski „Ja i moja mała – wielka 

Ojczyzna”

5 listopada 2019 roku w VIII 
LO Samorządowym w Często-
chowie odbył się Powiatowy 
Konkurs Recytatorski wierszy o 
tematyce patriotycznej „Ja i moja 
mała –wielka Ojczyzna”. Do re-
cytatorskiego pojedynku stanęło 
27 uczniów VII i VIII klas szkół 
podstawowych, a także uczniów 
szkół ponadpodstawowych.

Jury w składzie: Aleksandra 
Łebek-Jurgielewicz – zastępca 
dyrektora w Samorządowym 
Ośrodku Doskonalenia w Często-
chowie, Agnieszka Grudzińska 
– konsultant w Regionalnym 
Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli „WOM” w Częstochowie i 
Katarzyna Szeląg – specjalista 
ds. promocji i sprzedaży Teatru 
im. Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie zdecydowało, że w 
kategorii uczniów z klas VII i VIII 
szkół podstawowych laureatami 
konkursu zostali:
I. miejsce – Maciej Rogoziński 

(Szkoła Podstawowa nr 33 im. 
Marii Kownackiej w Często-
chowie),

II. miejsce – Wiktoria Mika 
(Szkoła Podstawowa nr 49 im. 
Janusza Kusocińskiego 

w Częstochowie), 
III. miejsce – Karolina Garko-

wienko (Szkoła Podstawowa 
nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza 
w Częstochowie).
Wyróżnienie w tej kategorii 

otrzymał Albert Tomżyński 
(Szkoła Podstawowa nr 30 im. 
por. Michała Brzeskiego w Czę-
stochowie).

W kategorii uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych jury wyłoniło 
następujących laureatów:
I. miejsce – Daria Kierasińska  

(I LO im. Juliusza Słowackiego 
w Częstochowie),

II. miejsce – Zuzanna Bąk (VII LO 
im. Mikołaja Kopernika w Czę-
stochowie),

III. miejsce – Julia Matuszczyk 
 (I LO im. Juliusza Słowackiego 
w Częstochowie).
Wyróżnienia w tej kategorii 

otrzymali: Daria Kulej (VII LO im. 

Mikołaja Kopernika  w Często-
chowie), Magdalena Kaczmarek 
(LO w Kamienicy Polskiej), Mał-
gorzata Wąsińska (IX LO im. C.K. 
Norwida w Częstochowie).

W przerwie konkursu 
uczniowie VIII LOS zaprezento-
wali montaż słowno – muzyczny, 
tematycznie związany z odzy-
skaniem przez Polskę niepodle-
głości.

Laureatom serdecznie gratu-
lujemy, a wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękujemy za udział w 
konkursie. W imieniu organiza-
torów – Iwona Skrzypczyk-Gał-
kowska, Renata Białowąs.

Spotkanie z Marcinem Zegadło
 „Coraz mniej poezji w naszych 

czasach, a przecież jest nam ona 
bardzo potrzebna” Anna Dymna

W ramach projektu Szkoła Te-
atru, w maju tego roku,  młodzież 
naszej szkoły uczestniczyła w 
Salonie Poezji, podczas którego 
odczytywane były wiersze pana 
Marcina Zegadły. 

Z Teatru im. Adama Mickie-
wicza wyszliśmy oczarowani i 
ten stan trwa do dziś… Spodo-
bało nam się, że pan Zegadło 
porusza bardzo trudne tematy 
….z wielką lekkością. Pisze o 
śmierci, chorobie, przemijaniu 
jak o integralnej część życia ludz-
kiego. Poeta oswaja nas z prze-

mijaniem, choć sam nie do końca 
godzi się z upływem czasu.

8 listopada 2019 roku mie-
liśmy ogromną przyjemność 
gościć pana Marcina Zegadłę  w 
naszej szkole. Poeta opowiadał 
o sobie, swoich wierszach, poru-
szał tematy trudne, uniwersalne, 
ale niezmiernie ciekawe dla 
młodych ludzi. Członkowie Koła 
Teatralnego prezentowali twór-
czość pana Zegadły, a młodzież 
naszej szkoły słuchała z zainte-
resowaniem i chętnie zadawała 
pytania.  Jesteśmy  wdzięczni za 
wspaniałe spotkanie.

Dziękujemy za Pana wiersze, 
za mądre słowa, za nieprzeciętną 
wrażliwość, za ciepło i życzliwość, 
które emanują od Pana. Było to 
pierwsze, ale mamy nadzieję, że 
nie ostatnie  nasze spotkanie.

Uniwersytet Humanistyczno 
– Przyrodniczy im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie otrzymał 
blisko cztery miliony dofinan-
sowania na realizację projektu 
„Uniwersytet dostępny. Pro-
gram wsparcia zmian 
organizacyjnych i podnoszenia 
kompetencji kadry z zakresu 
niepełnosprawności w UJD”. Co 
istotne, zajął on pierwsze 
miejsce na liście rankingowej!

Do konkursu zgłosiło się 108 
uczelni. Dofinansowanie otrzymało 
natomiast 85. Projekt przygotowany 
przez częstochowską uczelnie zajął 
pierwsze miejsce na liście rankin-
gowej otrzymując maksymalną liczbę 
punktów. W efekcie UJD otrzyma  
3 888 772,42 zł dofinansowania.

- Zwycięski projekt dotyczy po-
prawy dostępności Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie 
dla osób z niepełnosprawnością 
(w tym studentów, doktorantów 
oraz pracowników) – mówi dr 
Anna Irasiak z UJD. - Działania te 
będą realizowane poprzez opra-
cowanie i dostosowanie procedur 
kształcenia, realizowanych zajęć 
oraz wykorzystywanych na nich 
materiałów dydaktycznych do po-
trzeb osób z niepełnosprawnością, 
dostosowanie administrowanych 
stron internetowych do standardów 
WCAG, dostosowanie narzędzi in-
formatycznych w tym platformy 
e-learningowej, a także szkolenia 
pracowników uczelni oraz udział 
w krajowych i zagranicznych kon-
ferencjach i wizytach studyjnych 
– wyjaśnia. W ramach projektu po-

wstanie też winda umożliwiająca 
poruszanie się osób z niepełno-
sprawnością w budynku, który do 
tej pory był dla nich niedostępny. 
Poza tym utworzone zostaną: biuro 
ds. osób z niepełnosprawnością 
oraz pokój wyciszeń i pokoju pracy 
indywidualnej. Zakupiony zostanie 
również specjalistyczny sprzęt 
dedykowany osobom z niepełno-
sprawnością (w tym wspierający 
realizację kształcenia w zakresie 
języków obcych i wychowania fi-
zycznego).

Aby zadania te były realizo-
wane w sposób odpowiadający po-
trzebom studentów, doktorantów i 
pracowników z niepełnosprawno-
ścią, zostaną przeprowadzone spe-
cjalne badania, w których wezmą 
udział między innymi niepełno-
sprawni członkowie wspólnoty 
akademickiej. - Projekt realizowany 
będzie także w sformalizowanej 
współpracy ze środowiskiem osób 
z niepełnosprawnościami spoza 
uczelni m.in. stowarzyszeniami 
zrzeszającymi i działającymi na 
rzecz osób z niepełnosprawnością 
takimi jak Polski Związek Głuchych, 
Polski Związek Niewidomych, Fun-
dacja Primo Diagnosis (działająca 
na rzecz osób z ASD) – podkreśla dr 
Anna Irasiak z UJD.

Realizacja projektu ma pozwolić 
na wypracowanie strategii dzia-
łania w celu tworzenia racjonalnych 
usprawnień i rozwiązań dostęp-
nych dla osób, które ze względu 
na kondycję psychofizyczną nie 
mogą w pełni uczestniczyć w pro-
cesie kształcenia i korzystać z oferty 
uczelni.

Katarzyna Gwara

Uczennice i uczniowie  
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego sta-
nęli przed nie lada wyzwaniem. 
Podczas specjalnych warsz-
tatów wspólnotowych mieli 
stworzyć wizję miasta ideal-
nego.

Warsztaty zorganizowano w 
ramach realizowanego w Często-
chowie projektu „Strefa empatii.” 
Pierwsze, pilotażowe zajęcia od-
były się 20 listopada, w 30. rocznicę 
uchwalenia przez ONZ Konwencji o 
prawach dziecka. Były one prowa-
dzone metodą Points of You – the 
coaching game, która pozwala pre-
cyzować cele, diagnozować zasoby 
i ograniczenia. - Budując metafory 
oparte na obrazach można dostrzec 
potencjał tkwiący w każdej sytuacji 
i kreować nowe rozwiązania - bo 
zmiana najczęściej zachodzi wtedy, 
kiedy potrafimy spojrzeć na to, co już znamy z zupełnie 
nowej perspektywy – wyjaśnia Justyna Głąb z Referatu 
Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Częstochowy.  - Zdaniem młodych ludzi 
dziś bardzo silnie odczuwamy wszelkie podziały, mamy 
dla siebie zbyt mało czasu, nie potrafimy budować sa-
tysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi. Poruszając się 
utartymi koleinami przegapiamy możliwość zmiany – 
dodaje Justyna Głąb.

Pomysłów dzięki którym można zmienić naszą rze-
czywistość nie zabrakło. W tworzeniu miasta naszych 
marzeń – zdaniem uczniów - pomóc mogą m.in.: kre-
atywność, odwaga, zaangażowanie i empatia. Zgodnie 
z ich wizją miasto idealne skupia całą społeczność, 
nikogo nie wyklucza,  ludzie mogą wzajemnie sobie 
ufać, są tolerancyjni i empatyczni, akceptują wielość 
poglądów i życiowych postaw odnosząc się do siebie 

z szacunkiem - każdy ma szanse by się rozwijać i re-
alizować swoje pasje. - Praca z obrazem i metaforą 
umożliwia integrację półkul mózgowych, otwarcie się 
na intuicję i emocje przy jednoczesnym korzystaniu  
z zasobów wynikających z umiejętności logicznego my-
ślenia i analizy – podkreśla Justyna Głąb.

W warsztatach opracowanych w Referacie Dialogu 
i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Częstochowy mogą wziąć udział uczniowie klas 
VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół po-
nadpodstawowych. Czas zajęć to dwie jednostki lek-
cyjne (1,5h).

Szkoły, które są zainteresowane przeprowadzeniem 
warsztatów, proszone są o zgłoszenie pod numerem te-
lefonu 34 3707 497. Można również przesłać zgłoszenie 
na adres e-mail: jglab@czestochowa.um.gov.pl

oprac. Katarzyna Gwara

zdj. UM Częstochowa
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Starostwo Powiatowe

Nietypowy kalendarz Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie

Kościelec

Piękne małżeńskie jubileusze

Mokrzesz

Mają nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy

Kusięta

Sukces Szkoły Podstawowej

Pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w 
Częstochowie staną 
się bohaterami spe-
cjalnego kalendarza 
na rok 2020. - Posta-
nowiliśmy odejść od 
sztampowych roz-
wiązań i przygotować 
autorską wersję ka-
lendarza – tłumaczą 
p r z e d s t a w i c i e l e 
urzędu.

- Każdy od czasu do 
czasu musi wybrać się 
do urzędu. Przeważnie ta 
konieczność wywołuje u 
nas negatywne emocje 
– mówi Krzysztof Smela, 
starosta częstochowski. 
- Wyobraźnia stawia nam przed oczami ko-
lejki, procedury i cały trud biurokracji. To 
efekt stereotypu zbudowanego w minionym 
okresie. Dziś urząd to nowoczesna i co ważne 
przyjazna obywatelowi instytucja. Motorem 
napędowym tych zmian są pracownicy, kom-
petentni, wykształceni z poczuciem misji 
– wyjaśnia. Starostwo chce w ten sposób po-
kazać i wzbudzić świadomość, że po drugiej 
stronie biurka jest człowiek, z dobrymi in-
tencjami i propetenckim nastawieniem. - Ka-
lendarz z pracownikami urzędu jest nie tylko 
działaniem marketingowym, ale kampanią 
społeczną burzącą mur niechęci pomiędzy 
mieszkańcem, a administracją – dodaje 
Krzysztof Smela.

Prace związane z przygotowaniem kalen-
darza są w toku. Całość ma być gotowa w 
grudniu. - Starostwo Powiatowe w Często-

chowie na bieżąco wprowadza ulepszenia 
mające usprawnić i pozytywnie wpłynąć na 
poziom jakości obsługi petenta – podkreśla 
Patryk Jeziak, rzecznik Starostwa Powiato-
wego w Częstochowie. - Efektywność tych 
działań zależna jest nie tylko od wprowa-
dzanych rozwiązań wewnątrz instytucji, ale 
także od świadomości osób odwiedzających 
urząd co do ograniczeń proceduralnych sta-
wianych pracownikom samorządowym przez 
ustawodawcę. Ważne jest budowanie linii 
porozumienia i otwartości kontaktu. Każdy 
mieszkaniec zawsze może liczyć na pomoc 
naszych pracowników, którzy w zakresie 
swoich kompetencji udzielą wsparcia i po-
rady. Mieszkaniec musi mieć świadomość, że 
w urzędzie czeka na niego prawdziwy czło-
wiek taki sam jak on, a nie biurokratyczna 
maszyna – podsumowuje.

W Kościelcu odbyła się tradycyjna 
gminna uroczystość Jubileuszy Małżeń-
skich. W wydarzeniu uczestniczyło  
60 par, które w tym roku obchodzą  
40-tą, 45-tą, 50-tą, 55-tą i 60-tą  rocznicę 
ślubowania sobie miłości, wierności  
i uczciwości małżeńskiej.

Uroczyste obchody rozpoczęła msza 
święta w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej w Kościelcu odprawiona 
przez ks. proboszcza Władysława Walczaka. 
Przy tej okazji pary odnowiły przyrzeczenia 
małżeńskie. Później jubilacji udali się do re-
mizy OSP w Kościelcu. Przybyłych przywitał 
wójta gminy Rędziny Paweł Militowski. Nie-
spodzianką był  krótki koncert pieśni biesiad-
nych w wykonaniu Orkiestry Dętej Rędziny. 
Nie zabrakło również życzeń i wspólnych 
zdjęć. Pary otrzymały okolicznościowe dy-
plomy i upominki.

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznawane przez Prezydenta RP otrzymali:

1.Teresa i Ryszard Górniewicz
2.Jadwiga i Mieczysław Biś
3.Krystyna i Zdzisław Basiak

4.Janina i Wacław Leciak
5.Małgorzata i Janusz Błaszczak
6.Danuta i Stanisław Borkowscy
7.Henryka i Stanisław Krzynówek
8.Zofia i Zdzisław Palacz
9.Bogumiła i Edward Świącik
10.Genowefa i Stanisław Radeccy
11.Barbara i Zbigniew Połacik
12.Irena i Stanisław Król
13.Janina i Stanisław Jarczok
14.Lucja i Wiesław Wójcik
15.Elżbieta i Jerzy Dymarczyk
16.Janina i Tytus Woźniak

W imieniu prezydenta medale wręczał 
wójt Paweł Militowski w asyście kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Rędzinach Anny 
Moroń-Mielczarek. Muzyczny przerywnik w 
trakcie uroczystości stanowił występ zespołu 
Kościelanki, które zaprezentowały wiązankę 
pieśni ludowych.  Kościelanki  przygotowały 
także wyśmienity poczęstunek dla zapro-
szonych gości oraz wspaniały tort. Po za-
kończeniu oficjalnej części uroczystości dla 
najwytrwalszych uczestników przewidziano 
zabawę taneczną.

Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mokrzeszy 
mają do dyspozycji nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy. 
To pierwszy pojazd w historii 
jednostki zakupiony i przeka-
zany przez gminę Mstów.

Symboliczne przekazanie 
pojazdu odbyło się podczas 
gminnych obchodów Święta Nie-
podległości. Samochód został po-
święcony przez proboszcza parafii 
Mokrzesz ks. Krzysztofa Nowaka oraz 
kapelana jednostki ks. Sławomira 
Kaczmarka (obecnie proboszcz parafii w Ko-
nopiskach). Natomiast oficjalnego przeka-
zania kluczyków, w obecności prezesa OSP 
Mokrzesz Marka Chmielarza i naczelnika 
Jerzego Walaszczyka, dokonał wójt gminy 
Mstów Tomasz Gęsiarz. - Jest to pierwszy sa-
mochód w historii jednostki OSP Mokrzesz, 
zakupiony i przekazany przez gminę Mstów. 
Niech „Mokrzuś” służy druhom strażakom, 
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – 

podkreślał Tomasz Gęsiarz. Pojazd, który 
otrzymali strażacy to renault master (wypro-
dukowany w tym roku). Na jego wyposażeniu 
są między innymi ergonomiczne półki na 
sprzęt i wyposażenie pożarnicze, urządzenie 
gaśnicze wodno-pianowe z pompą o wydaj-
ności max. 350l/min zintegrowane z szybkim 
natarciem, teleskopowy maszt oświetleniowy 
pneumatyczny oraz prądownica dodatkowa 
zintegrowana z pojemnikiem na środek pia-
notwórczy.

Szkoła Podstawowa w Kusiętach 
wygrała „Mobilną Pracownię Multi-
medialną”. W jej skład wchodzi16 
laptopów umieszczonych w przeno-
śnej szafie z punktem dostępowym do 
internetu.

„Mobilna Pracownia Multimedialna” była 
nagrodą w konkursie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej „OSEWyzwania”. Został on ogło-
szony przez Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową - Państwowy Instytut Ba-
dawczy pod patronatem Ministerstwa Cy-
fryzacji w porozumieniu z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej.

Podjęte przez dyrektora Szkoły Podsta-

wowej w Kusiętach Mariusza Żołędziewskiego 
i nauczyciela informatyki Marcina Hurasa 
działania w zakresie nowoczesnej cyfryzacji 
szkoły przyniosły efekt. Zadań konkursowych 
było wiele. Jednym z nich było przygotowanie 
przez uczniów prac plastycznych „Komputer 
w oczach dziecka”. - Przystąpienie szkoły do 
programu OSEHero,  mLegitymacje oraz wy-
pełnienia i złożenia stosownej dokumentacji 
pozwoliło na zakwalifikowanie się do kon-
kursu. Ten szereg podjętych działań pozwolił 
na osiągnięcie tego sukcesu i wygranie na-
grody – podkreślają przedstawiciele Urzędu 
Gminy Olsztyn. Warto zaznaczyć, że placówka 
z Kusiąt jako jedyna z pięciu szkół z Powiatu 
Częstochowskiego może pochwalić się takim 
osiągnięciem.

Powiat Częstochowski włączył się w 
akcję „Święty Mikołaj na Kresach” orga-
nizowaną przez Stowarzyszenie 
Patriotyczne Kresy w Częstochowie. W 
jej ramach polskim dzieciom zostaną 
przekazane słodycze, maskotki i arty-
kuły szkolne.

Upominki trafią na Litwę do polskich szkół 
w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, 
Ławryszkach i w Pakienie. Na Białoruś dary 
zostaną przekazane placówkom w Lidzie, 
Wołkowysku, Oszmianie, Ostrowcu i Grodnie, 
a na Ukrainie do polskiej szkoły w Stanisła-
wowie i do dzieci uczących się języka pol-
skiego w Katedrze Lwowskiej.

Podarunki zostały gromadzone podczas 
specjalnej zbiórki. Aktywnie włączył się w 

nią Powiat Częstochowski wraz z Zespołem 
Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Po-
toku, Liceum Ogólnokształcącym w Kamie-
nicy Polskiej, Zespołem szkół w Koniecpolu 
oraz Specjalnym Ośrodkiem Szklono-Wy-
chowawczy im. J. Brzechwy w Bogumiłku. - To 
ważna i potrzebna inicjatywa, która nie tylko 
zapewni chwilę radości dzieci dzięki otrzy-
manym prezentom, ale przede wszystkim 
pokazuje polskim rodzinom na kresach, że 
tu w Polsce pamiętamy o nich – podkreślał 
Krzysztof Smela starosta częstochowski. - Na-
leży także podkreślić, że angażując w tą akcję 
młodzież już dziś budujemy w nich poczucie 
ogólnej potrzeby pomagania i solidarności z 
rodakami na kresach. Tym samym tworząc za-
plecze pokoleniowe, które zapewni ciągłość 
tego pięknego pomysłu – dodał.

Powiat częstochowski

Święty Mikołaj na Kresach

Kolumnę opracowała Katarzyna Gwara

zdj. Starostwo Powiatowe

zdj. Starostwo Powiatowe

zdj. Starostwo Powiatowe

zdj. UG Mstów

zdj. UG Rędziny
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Optyminimalizm w Częstochowie

Andrzej Poniedzielski  
świętował w „Politechniku”

Nienachalny entuzjazm  
i optymizm zwłoczny to myśli 
przewodnie jubileuszowego 
koncertu Andrzeja Poniedziel-
skiego, który odbył się w 
minioną sobotę w Klubie Poli-
technik. Znany ze swojego 
niebanalnego poczucia hu-
moru satyryk oraz autor 
tekstów piosenek świętował 
tym samym w Częstochowie 
swoje 65. urodziny oraz 40-
lecie pracy artystycznej.

Wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem, wy-
pełniając widownię Klubu po brzegi.

W programie znalazły się piosenki 
takie jak „Wesoła dumka o starości”, 
„Beze mnie muszą”, czy też słynna 
już „My way”. Każdy utwór autor po-
przedził satyrycznym monologiem. 
Tym razem Andrzej Poniedzielski 
podzielił się z widownią refleksjami 
na temat emerytury, starości i pro-
cesu twórczego. Opowiedział także 
o swojej filozofii życiowej - opty-
minimalizmie, czyli optymizmie 
zwłocznym, nie na teraz:

- Mnie to szybko dość złapało, 
jak się zorientowałem, gdzie żyję i 
na co się zanosi. Pod tą szerokością 
geograficzną i z tym położeniem ge-
opolitycznym optymizmu w amery-

kańskim tego słowa znaczeniu nie 
można tutaj stosować, bo to grozi 
śmiercią lub kalectwem – dodał po 
występie artysta.

Koncert zgromadził w Klubie 
Politechnik setki widzów, którzy na-
grodzili satyryka długimi brawami. 
Z okazji jubileuszu odśpiewali rów-
nież chóralne „Sto lat”.

Przed i po występie można było 
kupić zbiór wierszy i tekstów pio-
senek pt. „Dla duszy gram” oraz 
płyty „Live” i „Melo-nie-dramat”. An-
drzej Poniedzielski rozdawał rów-
nież autografy.

Sylwia Chwalana
zdjęcia: Sylwia Chwalana, TS
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n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

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

n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

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

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

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

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

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

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

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

n MAZDA CX7 2.3 Turbo E, rok prod. 2007 25.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n MAZDA 6 2.0 E, kraj., I – wł. 49.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E + LPG, rok prod. 2017 42.400 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n RENAULT CLIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
 FV, serwis 37.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.2 E, rok prod. 2006, kraj. 7.800 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2007, automat 17.800 zł

n OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., serwis 35.900 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

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

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

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

n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  
kraj., I – wł., serwis, F. VAT 33.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n OPEL CORSA 1.4E, rok prod. 2016, kraj., I-wł. 32.900 zł
n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł

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

n VOLVO V50 1.8 E, rok prod. 2004 11.900 zł
n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł
n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 złOPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

42.900 zł

VW POLO 1,4 E+LPG,  
rok prod. 2009, kraj. 

19.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis.,  
F. VAT

29.900 zł

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

29.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

5.600 złn ROVER 45 1.6 E, rok prod. 2003

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

29.900 złn SEAT IBIZA 1.0 E, rok prod. 2016

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

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

Blokada alkoholowa dla kierowców

Nie odpalisz auta na podwójnym gazie
Dokończenie ze str.  1

Czym jest blokada 
alkoholowa?

Jest to system powiązany z za-
płonem samochodu, który unie-
możliwia osobie nietrzeźwej 
uruchomienie silnika pojazdu. 
Przed rozpoczęciem jazdy kierowca 
musi zbadać stężenie alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Jeśli jego 
poziom przekroczy 0,1 mg alkoholu 
w 1 decymetrze sześciennym, po-
jazd nie zostanie uruchomiony.

Kto i kiedy może wnioskować 
o zastosowanie tego środka?

Jak powiedział nam Rzecznik Pra-
sowy Sądu Okręgowego w Często-
chowie, Dominik Bogacz, sąd bierze 
pod uwagę spełnienie warunków 
formalnych, czyli odbycie minimum 
połowy wyroku oraz dobrą opinię 
środowiskową wnioskodawcy. 
Oznacza to, że kierowca z zakazem 
prowadzenia pojazdów, który odbył 
już określony w artykule Art. 182a. 
§ 1 wymiar kary, a jego zachowanie 
w trakcie jej odbywania nie budzi 
wątpliwości, najprawdopodobniej 
otrzyma możliwość warunkowego 
poruszania się pojazdami wyposa-
żonymi w taką blokadę.

Jakie wnioskować o 
założenie blokady 

alkoholowej?
Skazany składa w tym celu 

wniosek do sądu. Jeśli sąd rozpatrzy 

wniosek pozytywnie, kierowca we 
własnym zakresie montuje urzą-
dzenie. Następnie zgłasza się do 
Urzędu Miasta, a Wydział Komu-
nikacji weryfikuje, czy blokada zo-
stała założona i wydaje prawo jazdy 
z adnotacją, że kierowca może się 
poruszać wyłącznie pojazdami z za-
montowaną blokadą. Jeśli kierowca 
stracił uprawnienia na ponad rok, 
musi też ponownie zdać egzamin 
na prawo jazdy i odzyskać prawo do 
prowadzenia samochodu.

Czy blokada alkoholowa jest 
tylko dla kierowców 

zawodowych?
- Przepis nie określa, kto może 

złożyć wniosek o zamontowanie 
tego typu blokady – mówi Dominik 
Bogacz. Każdy kierowca skazany 
za prowadzenie pod wpływem 
alkoholu może wnioskować o za-
stosowanie tego typu środka, nie-
zależnie od tego, czy chce poruszać 
się samochodem prywatnie, czy 
służbowo. – Zwykle jednak główną 
motywacją jest to, że prawo jazdy 
jest potrzebne do pracy – dodaje 
rzecznik sądu.

Należy przy tym pamiętać, że 
kierowcę wciąż obowiązuje zakaz 
prowadzenia pojazdów bez za-
montowanej blokady alkoholowej. 
To oznacza, że urządzenie musi 
być założone na przykład w jego 
samochodzie służbowym… lub w 
każdym pojeździe, z jakiego za-
mierza korzystać.

Ile kosztuje założenie blokady 
alkoholowej?

Ostateczny koszt zależy od ro-
dzaju pojazdu. Zgodnie z szacun-
kami Ministerstwa Infrastruktury, 
ceny samej blokady zaczynają się 
od 5 tysięcy złotych, natomiast 
montaż to około 500 zł. Po zamon-
towaniu należy również wykonać 
badanie techniczne, które kosz-
tuje 50 zł. Wymagana jest również 
coroczna kalibracja urządzenia. 

Blokadę może zamontować w sa-
mochodzie jedynie jego producent 
lub upoważniony właściciel.

Ilu kierowców w 
Częstochowie jeździ 

samochodami z blokadą?
- Ten przepis obowiązuje od 18 

maja 2015 roku. Nie ma dokład-
nych statystyk, ale ustaliłem, że 
wpływa takich wniosków około 
50 do 70 rocznie – mówi Rzecznik 

Sądu Okręgowego w Częstochowie. 
- Większość jest rozpatrywana po-
zytywnie. Nie są uwzględniane 
jedynie te wnioski, w których nie 
zostały spełnione wymogi for-
malne, czyli na przykład upływ po-
łowy wymaganego wymiaru kary. 
Należy jednak pamiętać, że samo 
wydanie takiego postanowienia nie 
powoduje, że skazany tę blokadę 
założy.

Sylwia Chwalana

zdj. archiwum
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Pomysłowe akcesoria  
do samochodu

Gadżety dla 
kierowców

Systemy i funkcje, które warto mieć w swoim aucie 

Dodatkowe wyposażenie samochodu

Główne przyczyny zatrzymania 
dokumentów przez policję

Za co można stracić 
prawo jazdy?

Lokalizator kluczyków samochodowych
Musisz już wyjść, a kluczyki do samochodu 

zapadły się pod ziemię? Pomoże Ci lokali-
zator. To niewielki brelok połączony z aplikacją 
w telefonie. Wystarczy go przypiąć do kluczy. 
Urządzenie wskaże Ci na mapie ich aktualne po-
łożenie lub uruchomi głośny sygnał dźwiękowy, 
dzięki któremu z łatwością sam je znajdziesz.

Lokalizator samochodu na parkingu
Przyjeżdżasz na parking pod centrum han-

dlowym, zostawiasz samochód, a potem nie 
możesz sobie przypomnieć, który to był sektor? 
W takim razie nie zapomnij o niewielkim od-
biorniku GPS w samochodzie. Wystarczy, że 
zaraz po zaparkowaniu zapamiętasz położenie 
samochodu, naciskając niewielki guzik w urzą-
dzeniu i weźmiesz gadżet ze sobą. Lokalizator 
bezbłędnie wskaże Ci drogę za pomocą strzałek. 
W podobny sposób działają także aplikacje na 
telefon, np. Gdzie zaparkowałem.

Przenośny ekspres do kawy
Niewielki, przenośny ekspres typu hand-

pressso przyda Ci się, jeśli podróżujesz dużo, 
często i na długie trasy, a nie zawsze masz czas 
na postój lub stację benzynową po drodze. Na-
lewasz odpowiednią ilość wody, umieszczasz 
saszetkę kawy w urządzeniu i podłączasz do 
gniazdka zapalniczki. Ekspres wytworzy ci-
śnienie, dzięki któremu po chwili w kubku lub 
filiżance znajdzie się aromatyczna, gorąca kawa.

Alarm antydrzemkowy
To bardzo praktyczny gadżet. Zakładasz go za 

uchem, podobnie jak słuchawkę Bluetooth. Gdy 
tylko pochylisz głowę do przodu, urządzenie 
uzna, że zasnąłeś i uruchomi alarm. Nie włączy 
jednak sygnału dźwiękowego, gdy będziesz się 
rozglądać na boki, dzięki czemu możesz bez 
obaw spoglądać na przykład w lusterka boczne.

Sylwia Chwalana

Nowoczesne auta są wyposażone w 
szereg systemów zwiększających bezpie-
czeństwo i komfort. Sprawdźmy, jakie 
funkcje możemy w nich obecnie spotkać.

Aktywny tempomat
Tempomat to znana już z wielu modeli 

samochodów funkcja utrzymywania stałej 
prędkości. Aktywny tempomat jest dodat-
kowo wyposażony w czujnik odległości, który 
pozwala zachować odpowiedni dystans od 
auta przed nami i w razie potrzeby automa-
tycznie zahamować lub zwolnić.

Asystent pasa ruchu
To funkcja, która chroni kierowcę przed 

nieopatrznym zjechaniem z pasa i zderze-
niem z innym pojazdem. W najprostszym 
wydaniu system jedynie ostrzega kierowcę 
w momencie najechania na linię oddziela-
jącą pasy. W pozostałych przypadkach może 
także delikatnie korygować tor jazdy lub 
nawet całkowicie przejąć kierownicę w razie 

braku reakcji.
Czujniki parkowania

Te najbardziej podstawowe ostrzegają 
jedynie dźwiękiem o zbliżaniu się do prze-
szkody. Im bliżej, tym wyższa częstotliwość 
sygnału. Nowoczesne auta wyposażone są 
zwykle w czujniki 360 stopni, znajdujące się 
z każdej strony pojazdu oraz kamerę cofania, 
która umożliwia także podejrzenie, co znaj-
duje się za samochodem.

Asystent parkowania
Parkowanie to jeden z trudniejszych i 

bardziej wymagających manewrów. Dla kie-
rowców, którzy chcą go sobie oszczędzić lub 
nie czują się podczas niego zbyt pewnie, 
świetnym rozwiązaniem jest samochód, który 
zaparkuje sam w wyznaczonym miejscu.

Automatyczna klapa bagażnika
Wracasz do samochodu obładowany zaku-

pami i co dalej? Przesuwasz stopą pod tylnym 
zderzakiem – a bagażnik otwiera się sam. To 
prosty sposób na oszczędność czasu, który w 

innym przypadku musisz poświęcić dodat-
kowo na odłożenie toreb i ręczne otwarcie 
klapy.

Wspomaganie ruszania pod górę
Bardzo praktyczny i przydatny w co-

dziennej jeździe system. W czasie ruszania 
podtrzymuje ciśnienie w układzie hamul-
cowym, tak, by auto nie stoczyło się w dół. 
Dzięki temu możesz zapomnieć o znanym z 
nauki jazdy ruszaniu z użyciem hamulca ręcz-
nego.

Aktywne tłumienie hałasu
Pomagają w tym podwójne szyby i odpo-

wiednia konstrukcja nadwozia. W luksuso-
wych autach stosuje się także rozwiązanie 
podobne do znanego ze słuchawek Active 
Noise Control: układ nagłośnienia nie tylko 
odtwarza muzykę, ale także wysyła fale 
dźwiękowe w przeciwfazie do hałasu. W ten 
sposób skutecznie zagłusza niepożądane 
dźwięki.

Sylwia Chwalana

Jazda po pijanemu lub 
stwarzająca zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu 
drogowego, a nawet kiero-
wanie pojazdem mimo 
wcześniej orzeczonego za-
kazu – to wszystko może 
skutkować zabraniem do-
kumentów przez policjanta. 
Czego jeszcze należy się 
wystrzegać na drodze?

Kiedy policja zatrzyma 
prawo jazdy?

▸ Dokument nieważny lub w 
złym stanie

Policjant zatrzyma prawo 
jazdy, które straciło ważność, 
zostało zniszczone lub budzi 
podejrzenia, że mogło zostać 
sfałszowane.
▸ Przewożenie zbyt dużej 
liczby osób

Jeśli przewozisz 6 osób w 
5-osobowym samochodzie, 
musisz liczyć się z możliwo-
ścią czasowej utraty swojego 
prawa jazdy.
▸ Wjechanie na skrzyżowanie 
na czerwonym świetle

To jedno z dość często po-
pełnianych wykroczeń, za 
które również policja może 
odebrać kierowcy dokumenty.
▸ Przekroczenie prędkości o 
50 km/h na terenie zabudo-
wanym

Każdy kierujący, który prze-

kroczy o 50 km/h dozwoloną 
prędkość w obszarze zabudo-
wanym traci prawo jazdy na  
3 miesiące.
▸Przekroczenie liczby dopusz-
czalnych punktów karnych

Kierowca, który już zgro-
madził punkty karne i w 
momencie popełnienia wy-
kroczenia przekroczył dopusz-
czalny limit (24 punkty dla 
doświadczonych kierowców 
i 20 punktów dla tych, którzy 
otrzymały prawo jazdy w ciągu 
ostatniego roku) natychmiast 
traci uprawnienia.
Za co można dożywotnio 

stracić prawo jazdy?
Dożywotnim zakazem pro-

wadzenia samochodu skut-
kuje:
• spowodowanie wypadku 

pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków (ze skutkiem 
śmiertelnym lub spowo-
dowaniem uszczerbku na 
zdrowiu),

• spowodowanie wypadku  
i ucieczka z miejsca wy-
padku,

• ponowna jazda pod 
wpływem alkoholu lub nar-
kotyków.

Pamiętajmy, że prawo jazdy za-
trzymuje policja. Natomiast 
o jego odebraniu decyduje 
sąd.

Sylwia Chwalana
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Przyjmę do pracy fryzjerkę
 z doświadczeniem 

na 1/2 etatu 
tel. 601 697 724

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

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

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

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

tel. 34 368 19 45
l Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

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

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

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

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

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

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

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

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

n SPRZEDAM szlifierka stołowa 
– mało używana! tel. 790 819 855 

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

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
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  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

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

SPRZEDAM

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE

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

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

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

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

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

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

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

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

PRZYJMĘ

KUPIĘ

KURSY na kwalifikowanego 
 pracownika ochrony.

Kursy doskonalące dla kwalifikowa-
nych pracowników ochrony wa-

runkujące przedłużenie uprawnień. 
S.P. „Oświata” ul. Kawia 4/16 

biuro@kursy-czestochowa.pl 
www.kursy-czestochowa.pl  

Tel. 34 3616 425

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

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

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381
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zdj. SZS

Licealiada

Szkolna rywalizacja w tenisa stołowego
Zakończyła się szkolna rywalizacja w tenisa 

stołowego. W rozgrywach uczestniczyli 
uczniowie ze szkół ponadpodstawowych  
– zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.

W zawodach brała udział młodzież z rocznika 2000 
i młodsi. W kategorii dziewcząt startowało dwanaście 
szkół, a w kategorii chłopców czternaście. - Tenis sto-
łowy zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Zawody musieliśmy 
więc podzielić na dwa terminy – osobno zawodniczki 
i osobno zawodnicy – podkreślają przedstawiciele 
Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie. 

Miejscem rozgrywek była hala sportowa III Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Biegańskiego. - Słowa po-
dziękowania kierujemy pod adresem dyrektora szkoły 
oraz nauczycieli wychowania fizycznego, którzy zna-
komicie przygotowali warunki do rozegrania tych 
mistrzostw - dodają. Sędzią głównym zawodów był 
Dariusz Szlubowski, który już od kilku lat je organizuje. 
Wyniki tej rywalizacji są wliczane do współzawod-
nictwa sportowego szkół na najbardziej usporto-
wioną placówkę w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Częstochowie. 

Tytułu mistrzowskiego z roku ubiegłego w kate-
gorii dziewcząt broniły dziewczęta z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Słowackiego. W tym roku musiały 
jednak uznać wyższość rywalek – zawodniczki z tej 
szkoły zajęły dopiero czwarte miejsce.                                                                 

W kategorii chłopców tytułu mistrzowskiego bro-
nili chłopcy z IV Liceum Ogólnokształcącego im.  
H. Sienkiewicza. Im również nie udało się obronić tego 
tytułu - zajęli dopiero piąte miejsce.  

Dziewczęta:                                 
 I miejsce - ZS Gastronomicznych                                                                                                                                 
 II miejsce- ZS Kochanowskiego                                                                                                                                  
III miejsce - IX LO im.C.K.Norwida                                                                                                                         
IV miejsce - I LO im.J.Słowackiego                                                                                                                              
V miejsce - IV LO im.H.Sienkiewicza                                                                                                                         
VI miejsce - V LO im.A.Mickiewicza                                                                                                                          
VII miejsce - ZSTiO im.Stefana Żeromskiego                                                                                                           
VIII miejsce - ZS Ekonomicznych                                                                                                                               
IX miejsce - VIII LO Samorządowe                                                                                                                             
X miejsce - II LO im.R.Traugutta                                                                                                                                 
XI miejsce - VII LO im.M.Kopernika                                                                                                                                   
XII  miejsce - Techniczne Zakłady Naukowe                                                                                                               

Drużyna  ZS Gastronomicznych wystąpiła w składzie: 
Martyna Bala, Marita Bednarska, Karolina Rakowska. 
Nauczyciel: Marzena Pirowska-Korzec.     
Drużyna ZS Kochanowskiego wystąpiła w składzie: 
Klaudia Lenczewska, Klaudia Mazur, Oliwia Mysłek. 
Nauczyciel: Agnieszka Kędzierska  
Drużyna IX LO im.C.K.Norwida wystąpiła w składzie: 
Rataj Gabriela, Dominika Szyguła.   
Nauczyciel: Piotr Stachura  

Drużynę III LO Biegańskiego reprezentowali:   
Kochel Tymoteusz, Sławiński Kacper, Stanik Adam 
Trener: Krzysztof Cygan                                                                                                                                         
Drużynę IX LO Norwida reprezentowali:   
Bednarek Dawid, Drobina Krystian, Kowalczyk Bartos
Trener: Piotr Stachura                                                                                                                                         
Drużynę ZS Kochanowskiego reprezentowali:  
Chaładaj Piotr, Kita Bartłomiej, Wójcik Kacper 
Trener: Paweł Trebert                                                         

Chłopcy                                                                                                                                              
I miejsce - III LO im. Wł. Biegańskiego
II miejsce IX LO im.C.K.Norwida                                                                                                                            
III miejsce - ZS Kochanowskiego                                                                                                                                
IV miejsce - ZSTiO im.Stefana Żeromskiego                                                                                                          
V miejsce IV LO im.H.Sienkiewicza                                                                                                                    
 VI miejsce - Techniczne Zakłady Naukowe                                                                                                         
 VII miejsce - ZS Ekonomicznych                                                                                                                            
VIII miejsce - ZS Sam-Budowlanych                                                                                                                          
IX miejsce - I LO im.J.Słowackiego                                                                                                                           
X miejsce  - ZS Mech-Elektrycznych 
XI miejsce - V LO im.A.Mickiewicza                                                                                                                        
XII miejsce - ZS Technicznych                                                                                                                                   
XIII miejsce - II LO im.R.Traugutta                                                                                                                          
XIV miejsce - VII LO im.M.Kopernika                                                                                                                            
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I liga

Galeria Jurajska Częstochowianka  
vs. SAN-Pajda Jarosław

Częstochowianka zmierzy się 23 listopada z 
drużyną MKS SAN-Pajda Jarosław w ramach 
11. kolejki I ligi kobiet w piłce siatkowej. Bę-
dzie to dla zawodniczek spod Jasnej Góry 
spotkanie wyjazdowe

W minioną środę 20 listopada Galeria Jurajska 
Częstochowianka zdecydowanie pokonała Stal 
Mielec 3:0 w ramach 10. kolejki I ligi Siatkówki Ko-
biet. Mecz rozgrywany był na boisku w Hali Spor-
towej Częstochowa przy ul. Żużlowej. MVP meczu 
została zawodniczka Ola Stachowicz, a szczegółowy 
wynik spotkania przedstawia się następująco 25:15, 
25:23, 25:18. 

II liga

Skra Częstochowa vs. Garbarnia Kraków

PKO Ekstraklasa

Raków zmierzy się  
z Koroną Kielce

Wielkopolski Puchar w Kumite

Sukces wojowników 
Uechi-Ryu SPARTAN

Krispol I liga
Norwid 

Częstochowa 
vs. Gwardia 

Wrocław

Taekwondo Kantor

Świetnie wyniki 
częstochowskich zawodników

W sezonie 2020

Marek Cieślak nadal 
trenerem reprezentacji Polski

Skra Częstochowa w sobotę 23 listopada rozegra 
mecz wyjazdowy z Garbarnią na krakowskim sta-
dionie przy ul. Rydlówka 23. Początek spotkania 
zaplanowano na godzinę 13:00. 

                                      
-Tradycją w polskich ligach centralnych stało się już, 

że pierwsze kolejki rundy rewanżowej są rozgrywane 
awansem na jesieni. Dla naszej drużyny to właśnie te 
trzy mecze mogą być decydującym punktem odniesienia 
w walce o utrzymanie drugiej ligi – komentuje klub na 
swojej stronie internetowej. W miniony weekend Skra 
nie rozegrała żadnego meczu ze względu na powo-

łanie Mateusza Bondarenki do reprezentacji U-20. So-
botni rywal Skrzaków przegrał tydzień temu z drużyną 
z Łęcznej. -Mecz z Garbarzami na ich terenie będzie 
miał wielką wagę, ponieważ spadkowicz z pierwszej 
ligi wyprzedza nas o 7 punktów i chcąc nie stracić kon-
taktu z bezpieczną strefą celem minimum na wyjazd 
pod Wawel musi być zdobycie jednego punktu. Przy 
Loretańskiej w pierwszym meczu przegraliśmy nie-
stety 1-3 – przypomina klub. Podpieczni szkoleniowca 
Pawła Ściebury ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz 
u siebie z Legionovią. Spotkanie zaplanowano na  
27 listopada o godz. 13:00. 

W najbliższą sobotę 23 
grudnia Raków Częstochowa 
zmierzy się na wyjeździe z Ko-
roną Kielce w ramach 16. 
kolejki PKO Ekstraklasy. Po-
czątek spotkania zaplanowano 
na godzinę 15:00. 

Obecnie Raków znajduje się na 
11 miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy 
z ilością 19 punktów. Korona Kielce 
zajmuje natomiast miejsce 14, 
mając na swoim koncie 12 punktów. 
„Czerwono-Niebiescy” odnotowali 
do tej pory 6 zwycięstw, 1 remis i 
8 porażek. Pokonali na boisku Ja-
giellonię Białystok, Lechię Gdańsk, 
Arkę Gdynia, Pogoń Szczecin, Śląsk 

Wrocław i Wisłę Kraków. Klub podał 
również informację o terminie 
meczu 1/8 TOTOLOTEK Pucharu 
Polski, w którym Raków Często-
chowa zagra na wyjeździe z Cra-
covią. Wiadomo już, że spotkanie to 
odbędzie się w czwartek 5 grudnia 
o godzinie 20.45. Na chwilę obecną 
Cracovia zajmuje czwarte miejsce w 
rozgrywkach PKO Ekstraklasy. -Dla 
naszych piłkarzy będzie to pierwsze 
z dwóch wyjazdowych starć z 
Cracovią w jednym tygodniu. W 
czwartek (5.12) zagrają z Pasami w 
meczu TOTOLOTEK Pucharu Polski, 
a w niedzielę (8.12) w rozgrywkach 
PKO Ekstraklasy – informuje klub. 

To kolejny, mocny sukces czę-
stochowskich wojowników z 
klubu Uechi-Ryu SPARTAN. W 
Koninie podczas Wielkopolskiego 
Pucharu w Kumite zdobyli aż 16 
medali – tw tym 11 złotych, 4 
srebrne i 1 brązowy.

W wydarzeniu organizowanym 
przez Koński Klub Karate Kyokushin 
wzięło udział 140 karateków z 11 
miast Polski. Klub Uechi-Ryu SPARTAN 
wystawił 12 swoich zawodników, 
którzy przygotowywali się pod okiem  
trenerów Karate i Ju-jitsu Zbigniewa 
Rychlewskiego 5 Dan i Nikoli Zasępy 
3 Dan. Rozgrywane były dwie konku-
rencje: kumite i grappling. W kumite 
były dozwolone wszystkie techniki 
na strefę głowy i nóg - wersja full 
contact. Ponadto dozwolone były 
wszystkie techniki w grappling do 
momentu poddania się przeciwnika. 
-Nasi podopieczni zrobili spustoszenie 
i strach wśród swoich rywali kończąc 
wszystkie swoje walki przed czasem. 
Swoją wojowniczą postawą dopro-
wadzali swoich przeciwników do tego, 
że nie wychodzili do rywalizacji z na-
szymi zawodnikami. Nasi zawodnicy 
otrzymywali bezpośrednie gratulację 
i podziękowania od trenerów innych 
drużyn co podniosło ich morale, pew-

ność siebie i uwierzenie w swoje umie-
jętności – komentuje z dumą klub.

Wyniki częstochowskich zawodników:
1. Izabela Skrzypczyk (uczennica  szkoły 

podstawowej nr 49 w Częstochowie), 
złoty medal w kumite,  

2. Julia Kowalska (uczennica  szkoły 
podstawowej nr 50 w Częstochowie),  
złoty medal w kumite, drugi złoty medal w 
grapplingu,

3. Nicola Woźniak (uczennica  szkoły 
podstawowej nr 50 w Częstochowie), 
złoty medal w kumite, drugi złoty medal w 
grapplingu,

4. Oktawia Wychowaniec (uczennica szkoły 
podstawowej w Poraju), złoty medal w 
kumite, drugi złoty medal w grapplingu,

5. Oliwia Wychowaniec (uczennica szkoły 
podstawowej w Poraju), złoty medal w 
grapplingu,

6. Wiktoria Trentkiewicz (uczennica  szkoły 
podstawowej nr 49 w Częstochowie), 
srebrny medal w kumite, złoty medal w 
grapplingu, 

7. Olgierd Psiuk (uczeń szkoły podstawowej 
nr 49 w Częstochowie), złoty medal w 
grappling, srebrny medal w kumite, 

8. Marta Kamińska (uczennica  szkoły podsta-
wowej nr 50 w Częstochowie), srebrny medal 
w grapplingu,  medal srebrny w kumite,

9. Jakub Piątek (uczeń  Zespołu Szkół im. Bole-
sława Prusa w Częstochowie), złoty medal w 
grapplingu,  medal brązowy w kumite.

Polski Związek Motorowy 
przedłużył umowę z Markiem 
Cieślakiem. Tym samym trener 
forBET Włókniarza w nadcho-
dzącym sezonie 2020 wciąż 
będzie pełnił funkcję szkole-
niowca żużlowej reprezentacji 
Polski. Informację tę przeka-
zano w poniedziałek 18 
listopada. 

Marek Cieślak jest uznanym tre-
nerem, który jako szkoleniowiec 

kadry narodowej ma na swoim 
koncie wiele tytułów. Pod jego 
przewodnictwem reprezentacja 
zwyciężyła sześciokrotnie w Dru-
żynowym Pucharze Świata – w 
2007, 2009, 2010, 2011, 2013 i 
2016 roku. W ubiegłym roku Po-
lacy zdobyli w FIM Speedway 
of Nations brąz, a w 2019 roku 
srebro. Marek Cieślak jest wycho-
wankiem Włókniarza i jednym z 
najwybitniejszych zawodników w 
lwiej historii.

W niedzielę 24 listopada Exact 
Systems Norwid Częstochowa w ra-
mach 11. kolejki I ligi zmierzy się z 
KFC Gwardią Wrocław. Spotkanie 
rozpocznie się o godzinie 17:00.

Dla częstochowskich zawodników bę-
dzie to mecz wyjazdowy, rozgrywany w 
Hali Orbita we Wrocławiu. Obecnie Norwid 
Częstochowa znajduje się na 11 miejscu w 
tabeli z ilością 11 punktów. Gospodarz – 
Gwardia Wrocław znajduje się na miejscu 
8. Nad częstochowską drużyną ma 5 
punktów przewagi. W poprzedniej rundzie 
siatkarze Exact Systems odnieśli kolejne 
zwycięstwo w rozgrywkach Krispol 1 Ligi. 
Po zaciętym spotkaniu błękitno-granatowi 
pokonali KPS Siedlce 3-1, a MVP spotkania 
został atakujący Mateusz Piotrowski.

Zawodnicy klubu Taekwondo Kantor zaprezentowali się 
17 listopada na zawodach w Warszawie i w Puławach, wra-
cając pod Jasną Górę z wieloma medalami.

O Puchar Poomsae Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei na 
7 th KCC Poomsae Cup w Warszawie walczyła sześcioosobowa dru-
żyna, która wywalczyła 6 medali. Pierwsze miejsce w swojej kategorii 
wiekowej zdobyła Nadia Świtała (9-11 lat), podobnie jak Natan Kan-
torysiński (6-8 lat). Drugim miejscem na podium pochwalić się może 
Alex Kuban (9-11 lat). Trzecie natomiast przypadło Idze Świtale (9-11 
lat). W kategorii Family Poomsae zwyciężyli ponadto Natan Kantory-
siński i Robert Kantorysiński. Gosia Winiarska tym razem była o krok 
od medalu. W Puławach natomiast odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
w Taekwondo Olimpijskim. Klub Taekwondo Kantor reprezentowało 
dwóch zawodników - Igor Sapała i Tymon Sapała. Pierwszy z nich wy-
grał dwie walki dużą przewagą punktów, a drugi zdobył złoty medal 
po stoczeniu trzech walk. Jak poinformował klub Taekwondo Kantor, 
na prośbę rodziców i trenera innego klubu, Tymon odbył również 
walkę sparingową, którą również wygrał.

zdj. Klub Sportowy Częstochowianka

Kolumnę opracowała Paula Nogaj
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Gospoda Złoty Garniec 

Tu można dobrze zjeść, zjeść po polsku

O pasji  i  miłości do kuchni polskiej oraz o 
kultywowaniu tradycji rodzinnej opowiadają 
właściciele restauracji w Częstochowie.

Beata  i Grzegorz od siedmiu lat prowadzą restaurację ”Złoty 
Garniec” mieszczącą się przy ul. Iglastej 8. Wnętrze urządzono 

w ciepłym, rustykalnym stylu. Nowe dania pojawiają się w 
karcie trzy razy w roku.


Naszą specjalizacją jest tradycyjna kuchnia polska – nieco zapo-
mniana na co dzień. Stawiamy na zdrowe i naturalne produkty. 

Nasz smak doceniają zarówno lokalni goście, jak i turyści z 
całego świata. W  restauracji wszystkie potrawy gotowane są 
na bazie przepisów kuchni staropolskiej. Promujemy również 
tradycyjną kuchnię regionalną na kulinarnym szlaku “Śląskich 

Smaków”.  


Uwielbiamy bawić się smakami. Szef naszej restauracji, który 
kieruje jej sercem, czyli kuchnią, wciąż poszukuje  nowych  

doznań kulinarnych. Jego zdaniem w okresie jesienno-zimowym 
na szczególną uwagę zasługuje dziczyzna, która właśnie w tym 

czasie jest najsmaczniejsza. 


Dieta dzikich zwierząt różni się znacznie od tego, co jedzą one 
w cieplejszych porach roku. Dzięki temu smak i aromat mięsa 

nie ma sobie równych.


W naszej restauracji goście mają możliwość posmakowania 
mięsa z dzikich zwierząt, w którym nie ma substancji kon-
serwujących i innych sztucznych wspomagaczy. Mamy do 

czynienia ze zdrową żywnością w najczystszej postaci.


Z uwagi na bardzo niską wartość energetyczną mogą je spo-
żywać wszyscy. Średnio 100g dziczyzny dostarcza 120 kcal, a 
taka sama porcja wieprzowiny – niemal trzykrotnie więcej. 


Niewielu wie, że niemal 90% polskiej dziczyzny przeznaczone 

jest na eksport. Warte zastanowienia jest, co takiego sprawia, że 
nasi sąsiedzi tak chętnie ją konsumują. W myśl starego przy-

słowia „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” może warto by z 
większym zainteresowaniem przyjrzeć się dziczyźnie i nieco 

zmodyfikować swoje zwyczaje żywieniowe. Zapraszamy Was na kulinarną podróż po staropolskich smakach!
ZŁOTY GARNIEC  |   ul. Iglasta 8  |  Częstochowa  |  tel. 505 42 42 45


