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Będzie nowe świadczenie rodzinne

12 tysięcy
na dziecko
Już wkrótce będzie można skorzystać z nowego świadczenia rodzinnego. Rząd
zamierza bowiem dopłacać do opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ustawa
przewiduje, że od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko
w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko.
Świadczenie będzie wypłacane
w ramach Rodzinnego Kapitału
Opiekuńczego. Będzie ono obejmować 12 tys. zł na drugie i kolejne
dziecko w wieku od ukończenia 12.
do 36. miesiąca życia – niezależnie
od dochodów. Świadczenie wypłacane będzie w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł
miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców. To oni zdecydują
również, na co wydać pieniądze –
np. żłobek, nianię czy samodzielną
opiekę nad dzieckiem.
Za obsługę procesu przyjmowania
wniosków, a także przyznawania
i wypłaty świadczenia odpowiadać
będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie ustawa czeka już tylko
na podpis prezydenta Andrzeja
Dudy. Rozwiązanie ma wejść
w życie 1 stycznia 2022 r. W pierwszym roku działania ze wsparcia
ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.
Pierwsze dziecko w rodzinie? Rząd
też dopłaci
Ustawa zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci,
które nie będą objęte Rodzinnym
Kapitałem Opiekuńczym. To np.
pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie
wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie
dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio

instytucji (nie więcej niż wysokość
opłaty ponoszonej przez rodziców).
Tutaj również nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.
Rozwiązanie będzie obowiązywać
od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022
r. Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.
Zwiększone zostaną także nakłady
na program „Maluch+”, czyli program
wspierający rozwój sieci instytucji
opieki nad dziećmi do lat 3 w całej
Polsce. Dzisiaj budżet programu to
450 mln zł rocznie, po zmianach będzie to aż 1,5 mld zł rocznie.
■ Katarzyna Gwara
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Zmiana godzin pracy

Japońska firma inwestuje w Częstochowie

ZUS czynny
krócej

Będą nowe
miejsca pracy

Od 22 listopada w każdy poniedziałek sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych będą czynne od godziny 8.00 do
17.00. W ten sposób urząd ma funkcjonować do
31 marca przyszłego roku.

Japońska firma TS TECH zamierza ulokować
swój oddział w naszym mieście. Byłyby w nim
produkowane fotele dla kilku europejskich koncernów samochodowych. Dzięki tej inwestycji
stworzonych zostanie 200 nowych miejsc pracy.

W poniedziałki – począwszy od 22 listopada – placówki
ZUS będą czynne od godz. 8 do 17. To o godzinę krócej niż
dotychczas. Zmiana jest podyktowana m.in. sytuacją epidemiologiczną w kraju.
ZUS zbadał też natężenie ruchu w swoich placówkach,
w dniu kiedy urząd pracuje dłużej. Jak się okazało najwięcej osób odwiedza instytucję w godzinach dopołudniowych, czyli od 10.00 do 12.00. Po południu liczba klientów
maleje z godziny na godzinę, a po godzinie 17.00 sale obsługi świecą pustkami. - Nowy czas pracy sal obsługi, we
wszystkich placówkach ZUS w województwie śląskim, jak
i w kraju, wprowadzony zostanie od najbliższego poniedziałku i będzie obowiązywał do końca marca przyszłego
roku. W pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku,
sale obsługi klientów będą czynne tak jak dotychczas, czyli
w godzinach od 8.00 do 15.00 – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa
śląskiego. - Wiele spraw w ZUS można załatwić bez wychodzenia z domu, a informacje można uzyskać kontaktując się z urzędem telefonicznie bądź online - dodaje.
W dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 18.00 do dyspozycji klientów jest Centrum Obsługi Telefonicznej (nr
tel.: 22 560 16 00, e-mail: cot@zus.pl), natomiast wnioski
i dokumenty można przesyłać przez całą dobę za pomocą
Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Z pracownikami
swojego oddziału klienci mogą konsultować się podczas
e-wizyty, czyli wideorozmowy przez internet. Należy ją
umówić przez stronę www.zus.pl/e-wizyta.

- Szybka decyzja o zainwestowaniu w Częstochowie zaowocuje otwarciem nowego zakładu produkcyjnego z branży automotive na już zakupionej
nieruchomości. Inwestor jest w trakcie dopełniania
formalności związanych z założeniem spółki TS
TECH Poland z siedzibą w Częstochowie – mówi
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu.
Przedstawiciele firmy spotkali się już w magistracie
z władzami Częstochowy. Stronę japońską reprezentował Yoshikazu Ariga, a Częstochowę prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Piotr
Grzybowski i kierownik Centrum Obsługi Inwestora
Anna Tymoshenko.
Korzenie firmy sięgają roku 1960. TS TECH zajmuje
się głównie produkcją foteli samochodowych i siedzeń do motocykli dla takich klientów jak Honda czy
Suzuki. Są obecni m.in. w Japonii, Ameryce, Niemczech, Tajlandii i Chinach, zatrudniając 15 tys. pracowników.
Inwestor ma w planach wystartowanie z produkcją
w Częstochowie we wrześniu przyszłego roku, a z masową w czerwcu 2023 r. Docelowo firma ma zatrudnić
200 pracowników. W Częstochowie byłyby produkowane fotele dla kilku europejskich koncernów samochodowych.

PIĄTEK-NIEDZIELA 19-21 LISTOPADA 2021

3.

LIBERTY Częstochowa

Huta ponownie produkuje
prefabrykaty stalowe
Częstochowska huta, największy w Polsce producent
blach grubych i stali GREENSTEEL,
powróciła
do
wytwarzania prefabrykatów
stalowych. Przerwa w ich
produkcji trwała od połowy
2020 roku.
Częstochowska huta, przejęta przez LIBERTY Steel Group
w maju 2021 roku, produkuje
GREENSTEEL - stal z pieca
elektrycznego,
wytwarzaną
z poszanowaniem środowiska
naturalnego. Następnie powstają z niej blachy grube.
- Część blach wykorzystywana jest już na miejscu do
produkcji prefabrykatów dla
przemysłu maszynowego, energetycznego i budowlanego,
w tym elementów maszyn, wież
wiatrowych i zbiorników ciśnieniowych – wyjaśnia Jacek
Noszczyk, rzecznik prasowy
częstochowskiej huty.
Do 2020 r. w Częstochowie
produkowano około 2 500 ton
prefabrykatów
miesięcznie.
Kiedy linia została zawieszona
z
powodu
wcześniejszych
problemów
finansowych,
72-osobowa załoga Oddziału

Prefabrykacji pracowała w innych częściach huty. W listopadzie wznowiono produkcję.
Liberty Częstochowa posiada
wszystkie certyfikaty niezbędne
do wytwarzania prefabrykatów,
a pierwsze zamówienie do jednego ze stałych klientów jest
realizowane. - Realizacja pierwszych zamówień pozwoli nam
zweryfikować nasze możliwości
i sprawność urządzeń po długiej
przerwie – podkreśla Jarosław
Huptyś, dyrektor Zakładu Konstrukcji Stalowych i Prefabrykacji Liberty Częstochowa.
Kiedy uda się osiągnąć poprzedni poziom produkcji, powinno być możliwe zwiększenie
zatrudnienia w zakładzie do
ponad 100 pracowników. Cała
huta należąca do Liberty Częstochowa zatrudnia obecnie
niemal 1200 osób. - Czeka nas
bardzo dużo pracy, aby odbudować pozycję na rynku, ale
już otrzymujemy zapytania od
klientów, dla których produkowaliśmy w przeszłości, i liczymy,
że będą kolejne. Jesteśmy dobrej myśli i gotowi do pracy –
zauważa Robert Gierliński, szef
Działu Zarządzania Realizacją
Zamówień Prefabrykatów Liberty Częstochowa.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
MATERIAŁ INFORMACYJNY
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Jasna Góra

Jako jedyna w Polsce

Wybiorą najpiękniejszą choinkę Uczennica „Kopernika”
Wystarczyło niespełna półtora dnia, by czterdzieści
miejsc na liście zgłoszeniowej
do konkursu na najładniejszą
Wieczernikową Choinkę, zapełniło
się!
Placówki
zakwalifikowane do udziału,
powinny już otrzymać potwierdzenia.
Celem konkursu adresowanego
do uczniów szkół podstawowych,
przedszkoli i ośrodków szkolno
- wychowawczych regionu częstochowskiego jest powrót do polskich tradycji obchodów Bożego
Narodzenia i poznanie symboliki
świątecznych ozdób przez własnoręcznie przygotowanie świątecznych ozdób na bożonarodzeniowe

drzewko. Konkurs skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych,
przedszkoli i ośrodków szkolno wychowawczych regionu częstochowskiego. Uczestnicy mają za
zadanie przygotować ozdoby do
przystrojenia jednej choinki (tematyka dowolna) i umieszczenie
ich na drzewku. Powinny one zostać wykonane w taki sposób, by
były odporne na zimno i wilgoć.
Co istotne, nie mogą być one przygotowane z materiałów nadających się do spożycia np. z owoców,
ciasta, makaronu, itp. Choinki
będą umieszczone w Wieczerniku,
w ustawionym tam namiocie.
Dekorowanie świerków odbędzie
się 21 grudnia. O godz. 9.30 tego
dnia odbędzie się też losowanie

choinek. Drzewka zostaną ponumerowane od 1 do 40.
Konkursowe jury tworzyć będą
jasnogórscy pielgrzymi, którzy oddadzą swój głos, na ich zdaniem,
najpiękniej ozdobione świąteczne
drzewko. Specjalne urny na głosy
oznaczone numerem choinki
ustawione będą przy drzewkach
w dniach od 25 grudnia 2021r. do
30 grudnia 2021r.
Odbędzie się także głosowanie
online za pośrednictwem strony
Radia Jasna Góra w dniach od 25
grudnia 2021 do 3 stycznia 2022r.
W tym przypadku internauci wybiorą jedną najładniejszą ich zdaniem choinkę.

Wygrana w konkursie

Przedszkolaki mają ogród
dydaktyczny

zdj. UM Częstochowy

W Miejskim Przedszkolu nr 25
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
powstał
ogród
dydaktyczny.
Inwestycję
udało się zrealizować dzięki

dofinansowaniu, które było
nagrodową w konkursie.
W ogrodzie dydaktycznym
dzieci poprzez zabawę, obserwację i własne doświadczenia

przyrodnicze poznają otaczający je świat.
Adaptacja ogrodu przedszkolnego jest efektem wygranej
w konkursie, w którym wzięło
udział 41 częstochowskich
placówek. Zadaniem maluchów było wykonanie pracy
plastycznej pod hasłem „Wiosenne kwiaty z Ekorabaty” oraz
aranżacja „Wiosennego Kącika
Przyrodniczego”, a nagrodą dofinansowanie do modernizacji
ogrodu.
We wspólna pracę nad powstaniem nowego, przyjaznego
miejsca dla przedszkolaków
zaangażowane były trzy szkoły
zawodowe: Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Zespół Szkół Przemysłu Mody
i Reklamy im. Reymonta.

z międzynarodowym
sukcesem

Ogromny sukces uczennicy
klasy II w VII Liceum Ogólnokształcącym
im.
M.
Kopernika. Magdalena Tałaj,
jako jedyna z Polski, została
finalistką corocznego międzynarodowego konkursu
plastycznego Peace Pals International.
Peace Pals International to
międzynarodowy program, mający zachęcić młodych obywateli

świata do kreowania i propagowania pokoju poprzez zjednoczenie ludzi z różnych kultur,
religii, ludzi o odmiennych poglądach czy o różnym statusie społecznym.
Podczas tegorocznej edycji
konkursu uczestnicy z różnych
stron świata mieli wyrazić,
w jaki sposób pojmują hasło
przewodnie tej edycji, czyli
„życzliwość”.
Finalistką konkursu została
Magdalena Tałaj. Uczennica
klasy II w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
startowała w ostatniej kategorii
wiekowej (14-16 lat), w której
zwycięzcą okazał się uczeń z Nigerii. Sukces nastolatki cieszy
tym bardziej, że konkurencja
była bardzo duża - nadesłano
ponad 4,5 tys. prac z 79 krajów!

Uwaga pasażerowie

Autobusy pojadą
za tramwaje!
Z powodu prac konserwacyjnych
przy
torowisku,
w sobotę 20 listopada od
godz. 8:30 do 12:30 tramwaje
nie będą kursować Aleją Wyzwolenia. Linie tramwajowe
nr 2 i 3 zostaną skrócone do
pętli przy Promenadzie Niemena, a na odcinku od
Promenady Niemena do Fieldorfa-Nila będą kursowały
autobusy zastępcze „za
tramwaj”.
Ostatnie i pierwsze odjazdy
tramwajów z Fieldorfa-Nila:
• linia nr 2 o godz. 8:39, następny o godz. 12:59

• linia nr 3 o godz. 8:49, następny o godz. 13:09
W międzyczasie będzie kursował autobus „za tramwaj” co
10 minut, pierwszy kurs o 8:25,
a ostatni – o 12:45.
Ostatnie i pierwsze odjazdy
tramwajów z II Alei Najświętszej
Maryi Panny, które dojadą do
pętli Fieldorfa-Nila (kursy pomiędzy nimi skrócone do Promenady Niemena):
• linia nr 2 o godz. 8:00, następny o godz. 12:20
• linia nr 3 o godz. 8:10, następny o godz. 12:30.

Galeria Jurajska

Popularna kawiarnia w nowym wydaniu
Po krótkiej przerwie związanej
z
remodelingiem,
w Galerii Jurajskiej otwarto
pierwszą w Polsce kawiarnię
So Coffee w nowej odsłonie.

nowy koncept usługowy stworzony
przez
szwedzkiego
giganta. W galerii otwarto
również pierwszej w północnej
części regionu sklepy New Balance i Foot Locker.

Wiele nowości
Marki nie tylko chętnie wybierają Galerię Jurajską na swój
lokalny i regionalny debiut.
Największe w Częstochowie
centrum handlowe jest także
przestrzenią, w której brandy
pojawiają się po raz pierwszy ze
swoimi nowymi konceptami.
Przykład? Na początku listopada w Galerii Jurajskiej
otwarto pierwsze w woj. śląskim Studio Planowania IKEA,

Z końcem listopada w Jurajskiej szykuje się kolejny lokalny
debiut. Grupa CCC zdecydowała się ulokować w częstochowskiej galerii największy
w woj. śląskim sklep dynamicznie rozwijające się sieci
HalfPrice.
– Galeria Jurajska od lat jest
platformą, na której debiutują
zarówno nowe i wschodzące na
rynku marki, jak i świeże koncepty handlowe czy usługowe

wprowadzane przez marki
przechodzące np. rebranding
– mówi Anna Borecka-Suda,
zastępca dyrektora Galerii
Jurajskiej.
– W ostatnich miesiącach ta
atrakcyjność Jurajskiej jeszcze
bardziej wzrosła. Brandy poszukują bowiem nie tylko silnych
rynków, ale także partnerów
o dużym potencjale, dzięki
którym będą mogły z sukcesem
wprowadzić swoje nowości,
skutecznie docierając do klienta
– mówi.
Pierwsza taka kawiarnia
Na tym jednak nie koniec zmian.
Po krótkiej przerwie, kawiarnia So
Coffee wróciła do oferty Galerii

Jurajskiej w nowej odsłonie.
Jedna z największych sieci kawiarni w Polsce nie tylko odświeżyła swój logotyp, prezentując go
po raz pierwszy w Galerii Jurajskiej,
ale także zmieniła całą identyfikację wizualną, w tym hasło: „We
follow your taste”.
Zmieniła się również aranżacja
przestrzeni kawiarni. Nowe wnętrze wypełniają pastelowe kolory
i ekologiczne materiały, w tym
drewno, metal i kamień. Meble kawiarni zapewnili polscy producenci
– Paged oraz Noti. Zaś oświetlenie
to dzieło marki Kaspa.
W centralnym punkcie kawiarni
pojawił się stół socjalny w charakterystycznym dla marki kształcie

liter SC – od So Coffee. Miejsce
to umożliwia organizowanie spotkań w większej grupie. Ponadto
kawiarnia jest przystosowana
dla osób niepełnosprawnych, aby
każdy mógł cieszyć się pyszną kawą
bez żadnych przeszkód.
W menu obok kaw można znaleźć
w 100% świeżo wyciskane soki,
lody z własnej manufaktury, naturalne napary i herbaty, belgijską
gorącą czekoladę, ciasta i słodkie
przekąski oraz ofertę wytrawnych
przysmaków, a w niej m.in. kanapki,
tosty i quesadilla przygotowywane
na miejscu.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Nowi policjanci

„Czternastka” tylko dla
Wstąpili w policyjne szeregi
żyjącego emeryta czy rencisty
Czternasta emerytura przysługuje
tym świadczeniobiorcom, którzy żyli
w chwili odbioru świadczenia. Jak informuje ZUS, jeśli osoba zmarła
przed przekazaniem „czternastki”,
rodzina nie otrzyma jej w postaci
świadczenia niezrealizowanego.
Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do
świadczenia podstawowego, takiego
jak emerytura czy renta.
- Niezrealizowane świadczenie to takie,
do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała
lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli
np. członek naszej rodziny zmarł początkiem listopada, a termin wypłaty emerytury czy renty miał późniejszy, pod koniec
listopada, to ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc świadczenia,
ponieważ otrzymał informację o zgonie
tej osoby. Ale uprawnieni członkowie
rodziny zmarłego mogą otrzymać te pieniądze za listopad jako niezrealizowane
świadczenie – wówczas muszą złożyć do
ZUS stosowny wniosek – tłumaczy Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa śląskiego.
Trzeba pamiętać o tym, że wypłata
świadczenia niezrealizowanego odnosi
się wyłącznie do świadczenia podstawo-

wego, takiego jak emerytura czy renta.
- Inaczej jest w przypadku dodatkowych
świadczeń, które wypłacane są w postaci
trzynastej czy czternastej emerytury. Te
świadczenia nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego – informuje rzeczniczka.
Dla kogo „czternastka”?
Czternasta emerytura przysługuje
osobom, które na dzień 31 października
2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w
ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.
Czternastki nie otrzymają osoby, których
prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.
- Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto,
otrzymają te osoby, których świadczenie
podstawowe nie przekracza 2900 zł
brutto. Pozostali otrzymają czternastkę
pomniejszoną o kwotę przekroczenia.
Ustala się wówczas różnicę między kwotą
1250,88 zł, a kwotą o jaką świadczenie
przekracza 2900 zł – wyjaśnia rzeczniczka. Świadczenie jest opodatkowane
i oskładkowane na ogólnych zasadach, a
także nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje. Czternasta emerytura
jest przyznawana z urzędu, nie trzeba
składać żadnego wniosku. Trafi ona do
uprawionych wraz z wypłatą świadczenia
za listopad.

zdj. KMP CZ-wa

Dziewięciu nowych funkcjonariuszy dołączyło do załogi Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie. Nowo przyjęci
stróże prawa mają już za sobą uroczyste
ślubowanie. Wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe, a następnie zasilą
szeregi komisariatów w Częstochowie i
powiecie.
Uroczystość ślubowania odbyła się w auli
częstochowskiej komendy w obecności inspektora Dariusza Atłasika Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie i jego zastępcy
podinspektor Grażyny Dudek. Ze względu

na pandemię wydarzenie miało nieco skromniejszy charakter. Szef częstochowskiego garnizonu przyjął ślubowanie od 7 policjantów
i 2 policjantek, gratulując im wyboru drogi
zawodowej i życząc sukcesów zarówno podczas nauki w szkole policji, jak i w późniejszej
służbie.
Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
młodzi funkcjonariusze zasilą szeregi częstochowskiej drogówki oraz komisariatu III, IV, V,
VI, w Olsztynie, w Poczesnej i w Kłomnicach.

Udało się

Igor dostał szansę na nowe życie
Siedemnastolatek z Częstochowy, Igor Flak, który od
ponad dziesięciu lat walczył ze
złośliwym miejscowo guzem
mózgu – czaszkogardlakiem,
przeszedł operację w Stanach
Zjednoczonych i powrócił do
kraju. Nastolatek dochodzi do
siebie i z dnia na dzień jego
stan jest coraz lepszy. - Igor
dostał szansę na nowe życie –
przyznaje jego brat.
Druzgocąca diagnoza
Przypomnijmy, koszmar Igorka
i jego najbliższych rozpoczął się
w kwietniu 2010 roku. Chłopiec
był wtedy energicznym i uśmiechniętym siedmiolatkiem. Beztroskim dzieciakiem, który powoli
zakochuje się w tenisie, gra regularnie w piłkę ze starszym bratem
i zaczyna kształtować swoje
pierwsze pasje. Nagle jednak
źle się poczuł i w trybie pilnym
musiał wykonać badanie tomografii komputerowej. Diagnoza:
guz mózgu. Brzmiała jak wyrok…
Pierwsza operacja odbyła się kilka
dni później. Lekarze w łódzkim
Centrum Matki Polki wycięli fragment nowotworu, chociaż zabieg
obarczony był wielkim ryzykiem.
Igor długo dochodził do siebie,
a w związku z uszkodzeniem przysadki szybko pojawiły się u niego
poważne zaburzenia hormonalne,
a jakiś czas później doszło do całkowitej dysfunkcji endokrynolo-

gicznej. Najbliżsi myśleli jednak, że
wkrótce życie Igorka wróci do normalności. Niestety po niespełna
roku guz odrósł ponownie. Kolejna
operacja. Strach i litry wylanych
łez. Przysadka, odpowiadająca za
wiele kluczowych funkcji w organizmie, została już całkowicie
uszkodzona. Chociaż lekarzom
ponownie udało się wyciąć fragment guza, każdy wykonany zabieg zbierał coraz większe żniwo.
Ogromnym ryzykiem, a zarazem
prawdziwą iskierką nadziei była
radioterapia, po której guz uspokoił się na sześć lat.
Koszmar powrócił
Nadzieje okazały się jednak
złudne, a koszmar powrócił…
Łącznie Igorek odbył siedem operacji częściowej resekcji guza.
Choroba zabrała mu bardzo wiele
– dzieciństwo, młodzieńczą beztroskę… Szpitale, operacje, terapie
i badania wypełniały jego życie.
I chociaż – mimo nadziei na zatrzymanie wzrostu – guz zawsze
odrastał, to najbliżsi chłopca wierzyli, że słońce w końcu wyjdzie
zza chmur.
Rok 2021 okazał się koszmarem.
Wzrok Igorka drastycznie się
pogorszył, a po pewnym czasie –
dzielny wojownik prawie przestał
widzieć. Podczas operacji, która
odbyła się w lutym, życie Igorka
wisiało na włosku. Niestety i po
niej guz rozrósł się do śmiertelnie
niebezpiecznych rozmiarów, naciskając na najważniejsze struktury

w mózgu: tętnice, podwzgórze
i nerwy wzrokowe. Rozpoczęła się
walka z czasem!
Udało się!
Ostatnią szansą na uratowanie
życia Igorka była kosztowna,
przeprowadzana
nowoczesną,
mało inwazyjną metodą operacja
w klinice w Stanford w Stanach
Zjednoczonych. Przeszkodą były
oczywiście pieniądze. Ruszyła
więc zbiórka, odbywały się liczne
licytacje i akcje charytatywne. Na
szczęście udało się zebrać kwotę,
która dała nastolatkowi szansę
na życie. - Igor jest już po operacji. Wrócił już ze Stanów Zjednoczonych. Przebywał tam trzy
miesiące, ponieważ pojawiło się
bardzo dużo komplikacji – przyznaje brat Igora, Daniel Flak. - Po
operacji Igor całkowicie stracił
wzrok. Teraz jest już dużo lepiej.
Widzi na jedno oko. Co prawda nie
ma takiego pola widzenia, które
pozwalałoby na normalne funkcjonowanie na zewnątrz, ale z dnia na
dzień jest coraz lepiej. Wiadomo,
dużo przeszedł i potrzebuje czasu.
Najważniejsze jest to, że guz został wycięty praktycznie w całości. Można więc powiedzieć, że
Igor dostał nowe życie. Jesteśmy
bardzo szczęśliwy, że tak to się
ułożyło – zaznacza.
Co istotne, nastolatek powrócił
do swojej pasji, czyli szkicowania.
Rokowania na przyszłość napawają optymizmem. - Oczywiście
jak na razie Igor musi być pod kon-

zdj. Redakcja

zdj. Archiwum

trolą lekarzy. Jeśli chodzi o wzrok
to jest szansa, ze w jednym oczku
będzie on wracał stopniowo i będzie widział. Już teraz jest bardzo
duży progres w porównaniu do
tego, co było tuż po operacji –
dodaje brat nastolatka. - Z tego
miejsca chcieliśmy podziękować
wszystkim, którzy zaangażowali

się w zbiórkę. Pomoc mieszkańców
Częstochowy była niesamowita
i przekroczyła nasze oczekiwania.
Chciałbym też podziękować redakcji Życia Częstochowy za
wsparcie naszej akcji i zorganizowanie zbiórki – podsumowuje Daniel Flak.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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kryminalne newsy

Miała kilka tysięcy w kieszeni

To była dość kosztowna znajomość...
59-letni mężczyzna z pewnością na długo zapamięta
znajomość z 43-letnią kobietą.
Nieuczciwa „przyjaciółka” wykorzystała jego nieuwagę i...
zabrała mu wszystkie oszczędności. Gdy wezwani na miejsce
funkcjonariusze znaleźli 4650
złotych, kobieta nie potrafiła
logicznie wytłumaczyć, jak
weszła w ich posiadanie.
Twierdziła, że... być może ktoś
włożył pieniądze do jej kieszeni.
W Jastrzębiu na terenie rekreacyjnym tuż przy zalewie, z zaparkowanego pojazdu nieznany
sprawca ukradł pieniądze w
kwocie 25 tysięcy złotych. Przy-

byli na miejsce koziegłowscy
kryminalni w przyczepie kempingowej zastali zgłaszającego 59latka i jego 43-letnią koleżankę.
Mężczyzna oświadczył, że z zaparkowanego obok pojazdu, którego
jest właścicielem, ktoś ukradł mu
sporą ilość gotówki. Stróże prawa
szybko zorientowali się, że za
sprawą kradzieży może stać jego
znajoma.
Jak się okazało, mieli rację. W
kieszeni jej kurtki stróże prawa
odnaleźli 4650 złotych. Kobieta
nie potrafiła logicznie wytłumaczyć, skąd ma gotówkę. Cały czas
próbowała przekonać funkcjonariuszy, że być może ktoś włożył
pieniądze do jej kieszeni.
Oprócz tego podczas interwencji

policjanci zabezpieczyli kawałek
oderwanego banknotu o nominale 100 złotych, który przykuł
ich uwagę. 43-letnia mieszkanka
Żarek Letnisko została zatrzymana
i trafiła do policyjnego aresztu.
Wszelkie wątpliwości zostały
rozwiane, gdy śledczy podczas
przeszukania mieszkania kobiety
w Żarkach Letnisko odnaleźli gotówkę, a wśród znalezionych banknotów znalazła się... drugą część
fragmentu stuzłotówki, idealnie
pasująca do tej, zabezpieczonej na
miejscu kradzieży.
Koziegłowscy kryminalni odzyskali w sumie prawie 7 tysięcy złotych. Kobieta nie przyznała się do
winy. Grozi jej 5 lat za kratami.

„Żart” może ich słono kosztować

14-latkowie twierdzili,
że w ich szkole jest bomba
Dwóch 14-latków postanowiło sobie zrobić „niewinny
żart”. Chłopcy zadzwonili na
numer alarmowy i poinformowali, że w ich szkole jest
bomba.
Funkcjonariusze
szybko jednak namierzyli żartownisiów. Żaden z nich nie
chciał przyznać się do winy,
zrzucając odpowiedzialność z
jednego na drugiego.

Do zdarzenia doszło 16 listopada.
Operator centrum powiadamiania
ratunkowego otrzymał zgłoszenie
o podłożeniu bomby w jednej ze
szkół podstawowych. Policjanci,
dysponując numerem telefonu
zgłaszającego, ustalili jego dane
i pojechali do... placówki oświatowej. Podczas gdy policjant z
grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sprawdzał budynek,
mundurowi dotarli do zgłasza-

jącego. 14-letni uczeń tej szkoły
zaprzeczał, że dzwonił na numer
alarmowy i wskazał kolegę, który
miał to zrobić. Wskazany rówieśnik również nie przyznawał się do
winy, zrzucając odpowiedzialność
na tego, który go wskazał.
Chłopcy ze swojego postępowania będą się musieli wytłumaczyć przed sądem rodzinnym, do
którego policjanci przekażą zebrane w sprawie materiały.

Funkcjonariusze apelują do świadków

Potrącił pieszego.
Mężczyzna walczy o życie
Trzy miesiące za kratkami
spędzi 47-letni mieszkaniec
Częstochowy, który wsiadł za
kierownicę bmw pomimo sądowego zakazu i w centrum
miasta spowodował poważny
wypadek. Potrącił pieszego,
który przechodził przez przejście na zielonym świetle.
Mężczyzna walczy o życie w
szpitalu. Częstochowscy policjanci apelują do osób, które
były świadkami zdarzenia
oraz względem których kierujący
bmw
spowodował
zagrożenie, o kontakt.
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór, 15
listopada. Kierowca bmw jechał
aleją Wolności w Częstochowie
z nadmierną prędkością. Lekceważył sygnalizację świetlną. Z
relacji świadków wynika, że już w
pobliżu przejścia dla pieszych przy
PKP przejechał na czerwonym
świetle. Podobnie było na alei Kościuszki. Kierowca potrącił przechodzącego na zielonym świetle
47-latka, który nie zdążył uciec
przed rozpędzonym samochodem.
Mężczyzna w stanie krytycznym
trafił do szpitala.
Kierowca natychmiast uciekł z
miejsca zdarzenia. Po przejechaniu
około 200 metrów spowodował
kolizję i uderzył w audi. Jego bmw

musiało się zatrzymać z powodu
poważnych uszkodzeń. Razem z
nim podróżowała jego partnerka.
Kobieta doznała obrażeń ciała i
trafiła do szpitala.
Policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Częstochowy.
Wstępne badania na zawartość
alkoholu i środków odurzających
w organizmie kierującego dały
wynik negatywny. Od mężczyzny
została pobrana krew do dalszych
badań. Jak się okazało, kierowca
miał zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych. Prokurator postawił 47-latkowi zarzut
sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu
lądowym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Sąd na wniosek prokuratora
zdecydował, że mężczyzna kolejne
3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi
mu do 12 lat więzienia.
Kryminalni z Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie proszą
osoby, które były świadkami zdarzenia oraz względem których
kierujący bmw spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym lub posiadają nagrania
rejestrujące niebezpieczną jazdę
sprawcy przestępstwa o kontakt
z Wydziałem Kryminalnym pod
numerem 47 85 812 80 lub z najbliższą jednostką policji dzwoniąc
pod numer alarmowy 997.

Miał sporo na sumieniu

Nie zatrzymał się do kontroli
Policyjny pościg ulicami Częstochowy. Funkcjonariusze
chcieli zatrzymać do kontroli
kierowcę, który złamał zakaz
skrętu. Ten jednak zlekceważył ich sygnały i zaczął
uciekać. Dopiero gdy doprowadził do kolizji i samochód
odmówił mu posłuszeństwa,
wpadł w ręce stróżów prawa.
Jak się okazało mężczyzna był
pod wpływem środka odurzającego, nie posiadał uprawnień
do kierowania i był osobą poszukiwaną.
Patrol ruchu drogowego jadąc
aleją Wojska Polskiego, zauważył
kierowcę opla, który pomimo zakazu skręcił w ulicę Legionów.

Mundurowi włączyli sygnały
uprzywilejowania i pojechali za
sprawcą wykroczenia, by przeprowadzić stosowne czynności. Kierujący oplem nie zamierzał jednak
zatrzymać się do kontroli. Kilka
minut jeździł wąskimi uliczkami
na Zawodziu, próbując umknąć
policjantom. Przy tej okazji złamał
wiele przepisów ruchu drogowego.
Na ulicy Einsteina kierowca auta
uderzył w ogrodzenie prywatnej
posesji, ale nie przeszkodziło mu
to w kontynuowaniu ucieczki. Dopiero uszkodzenia samochodu,
jakie powstały w trakcie kolizji,
spowodowały, że kierowca zatrzymał się kilkadziesiąt metrów
dalej i zaczął uciekać pieszo. Przeskoczył przez ogrodzenie i znalazł

się na prywatnej posesji, z której
już nie miał wyjścia.
Podczas zatrzymania, policjanci
od razu zauważyli, że kierujący jest
silnie pobudzony, dlatego przebadali go na zawartość środków odurzających w organizmie. Wstępne
wyniki badań potwierdziły przypuszczenia mundurowych, że 30latek znajduje się pod wpływem
amfetaminy.
Ponadto okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania
i jest osobą poszukiwaną. Mieszkaniec Częstochowy usłyszał już
zarzuty za kierowanie pojazdem
pod wpływem środka odurzającego oraz niezatrzymanie się do
policyjnej kontroli. Grozi mu do 5
lat więzienia.

Grozi jej 10 lat więzienia

Miała 12 tysięcy działek amfetaminy
i blisko 10 porcji marihuany
Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową w Częstochowie zatrzymali 31-latkę, która
posiadała znaczne ilości środków
odurzających. Kryminalni przejęli prawie 12 tysięcy działek dilerskich amfetaminy i blisko 10
porcji marihuany. Na wniosek
prokuratora sąd zdecydował, że
kolejne dwa miesiące kobieta
spędzi w areszcie.

Z informacji kryminalnych wynikało, że karana 3 tygodnie wcześniej za posiadanie narkotyków
31-letnia mieszkanka Częstochowy ma przewozić znaczne
ilości środków odurzających
swoim samochodem. Funkcjonariusze zatrzymali renault, którym
przez centrum miasta przejeżdżała podejrzana kobieta.

Policjanci znaleźli w aucie ponad
kilogram amfetaminy. W miejscu
zamieszkania stróże prawa znaleźli kolejne działki dilerskie białego proszku i zielonego suszu.
Decyzją sądu 31-letnia częstochowianka kolejne dwa miesiące
spędzi w areszcie. Grozi jej do 10
lat więzienia.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Palisz papierosy? Rzuć je już dzisiaj!
30. rocznica Światowego Dnia
Rzucania Palenia w Polsce

Do Polski Światowy Dzień Rzucania Palenia zawitał w 1991
roku. Wtedy paliło u nas ponad
40 proc. społeczeństwa. Dzisiaj jest o niebo lepiej, ale nadal
nie jest różowo: papierosy pali
średnio 24 proc. dorosłych: co
trzeci Polak i co piąta Polka.
Łącznie około 8 milionów osób.
Co gorsza, nawet 14 milionów
ludzi w naszym kraju jest tzw.
biernymi palaczami, czyli wdycha
dym papierosowy z drugiej ręki,
kiedy np. ktoś obok nich pali papierosa. Niestety, coraz częściej
po papierosy zaczynają sięgać
też dzieci i młodzież. Moda na
palenie wśród nieletnich wraca,
bo papierosy są u nas po prostu
tanie. To powód, dla którego każdego dnia sięga po nie 500 dzieci.
Warto zatem przestrzegać
przed katastrofalnymi skutkami
palenia dla zdrowia: zarówno
samych palaczy, jak i osoby postronne. A te skutki są takie,
że palenie papierosów co roku

wymazuje z mapy Polski miasto
średniej wielkości – w roku
kalendarzowym umiera u nas
średnio 81 tys. palaczy.
Choć wiedza o zgubnym
wpływie palenia papierosów jest
dzisiaj szeroko dostępna, nadal
wielu poolskich palaczy ani myśli
rzucać. W Europie polscy palacze
– obok tych z Węgier i Rumunii
– na szarym końcu wśród tych,
którzy rzucają papierosy. Wielu
z nich nie zdaje sobie też sprawy
z tego, co truje ich najbardziej.
Zaskoczeniem może być informacja, że to nie nikotyna jest
głównym winowajcą. Przyczyną
chorób, na które chorują miłośnicy „dymka” i największym zagrożeniem dla ich zdrowia jest...
wdychanie dymu, który powstaje
podczas palenia papierosa. W gęstej i siwej zawiesinie jest nawet
7 tysięcy chemikaliów, w tym
np. tlenek węgla – toksyczna
substancja nazywana „cichym
zabójcą” płuc. Palacze palą, bo

Śląsk wolny od HCV

Weź udział w bezpłatnych
badaniach
Do końca roku w naszym mieście realizowana jest akcja
bezpłatnych badań w kierunku wykrycia wirusa HCV.
Częstochowianie mogą je wykonać w dwóch miejscach.
Czym jest wirus HCV?
HCV to wirus, który prowadzi
do zapalenia wątroby typu C.
Podstępność choroby polega na
braku widocznych objawów lub
ich niespecyficznym charakterze,
co w konsekwencji może przyczynić się do rozwoju marskości i
raka wątroby.
Ryzyko zakażenia występuje tam,
gdzie może dojść do uszkodzenia
skóry, bo wirus HCV przenosi się
przez kontakt z zainfekowaną
krwią. Zazwyczaj chory dowiaduje
się o zakażeniu oddając honorowo
krew lub wykonując pogłębione
badania np. przed operacją. Szereg
osób korzysta z usług gabinetów
kosmetycznych, fryzjerskich, wykonuje tatuaże i drobne zabiegi
medyczne. To obecnie najczęstsze
drogi zakażenia. Do tego dochodzą
transfuzje krwi, zażywanie, nawet
incydentalnie, narkotyków dożylnych, a także zwykła nieuwaga i
korzystanie z tych samych przyborów higienicznych (szczoteczki
do zębów i maszynki do golenia).
To wszystko może być źródłem zakażenia.

Najważniejsza jest profilaktyka
Kluczowe znaczenie w rozpoznaniu choroby ma diagnostyka,
która pozwala stwierdzić czy
dana osoba miała kontakt z wirusem i czy zakażenie jest nadal
aktywne. W razie konieczności
należy podjąć leczenie. - Mamy tu
problem z podstępnym przeciwnikiem. Chora wątroba nie boli,
co nie oznacza, że wirus HCV nie
niszczy organizmu. Zarząd Województwa Śląskiego wspiera każdą
inicjatywę, której celem jest profilaktyka zdrowotna. Naszą misją
jest ochrona zdrowia naszych
mieszkańców, dlatego apelujemy,
skorzystajcie z tej możliwości i
zbadajcie się! - podkreśla Izabela
Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Kto może skorzystać z badań?
Z bezpłatnego badania, wykrywającego obecność wirusa odpowiadającego za marskość i rozwój
raka wątroby, realizowanego w ramach akcji „Śląsk wolny od HCV!”
mogą skorzystać wszyscy częstochowianie i częstochowianki.
Badania są wykonywane w placówkach ALAB laboratoria mieszczących się w Częstochowie przy
ul. Brzozowej 7 lok.2 oraz przy ul.
Racławickiej 22.
Godziny pracy punktów można
sprawdzić na https://www.alablaboratoria.pl/

są uzależnieni od nikotyny, ale
umierają od dymu i od substancji
smolistych, które oblepiają ich
płuca. Dym papierosowy zabija i
tych, którzy palą – i tych, którzy
wdychają go mimowolnie.
Każdy palacz może rzucić
nałóg. Wymaga to z jego strony
silnej woli i samozaparcia, ale
też poważnego potraktowania
sprawy. Papieros to uzależnienie,
które trzeba i da się wyleczyć.
Warto w tym celu odwiedzić
gabinet lekarski – lekarz po
przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i poinformowaniu go o
ryzykach, będzie w stanie dobrać
odpowiednie leczenie. Palacze
mają dzisiaj szerokie możliwości
w tym zakresie: od preparatów
usmierzających głód nikotynowy
(np. sprayów, plastrów czy popularnych gum do żucia), leki (dostępne na receptę i bez recepty),
a – w razie niepowodzenia leczenia – na tzw. terapii pomostowej kończąc.
Badanie wykonuje się z krwi
żylnej i można wziąć w nim udział
niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. Nie wiąże się to z żadnymi
kosztami.
Zakażenie wirusem HCV to problem
globalny. Na świecie około 130-150
mln osób jest nim zakażonych, co odpowiada ok. 2 proc. populacji. Powoduje on śmierć prawie 350 tys. osób
rocznie i jest jednym z najczęstszych
powodów raka wątroby i przyczyną
przeszczepień wątroby. - W Polsce
szacuje się, że HCV dotyczy 150 tys.
osób, z czego aż 86% z nich nie jest
tego świadoma. Na samym Śląsku, w
2019 roku, zakażenie potwierdzono u
359 osób. W kolejnym roku, już dotkniętym pandemią, w całym kraju wykryto zaledwie 929 zakażenia. Te dane
są alarmujące! To pokazuje ogrom niedoszacowania danych i jeszcze dobitniej potrzebę prowadzenia diagnostyki
całego społeczeństwa - podkreśla
Grzegorz Hudzik Dyrektor WSSE Katowice, Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny.

fot. Unsplash, aut. Jonathan Kemper

Każdy moment na rzucenie papierosów jest dobry. Jeden dzień w roku szczególnie
sprzyja jednak rozstaniu z tym nałogiem: Światowy Dzień Rzucania Palenia, przypadający co roku w trzeci czwartek listopada. To najstarsza na świecie inicjatywa skierowana
do palaczy, która ma im przypominać o zgubnych skutkach palenia papierosów. W tym
roku w Polsce obchodzimy jej okrągłą, 30. rocznicę.

Ta ostatnia polega na tym, że
palacz, który nie rzuca nałogu,
odzwyczaja się od papierosów
stopniowo, zastępując papierosa
jego mniej szkodliwym (mniej obciążającym płuca) przebadanym
zamiennikiem, jak e-papieros
czy podgrzewacz tytoniu typu
IQOS. W ten sposób hamuje swój
głód nikotynowy i zaspokaja
psychiczny nawyk – ale szkodzi
sobie mniej, niż paląc tradycyjnego papierosa. Dlaczego? Takie
produkty nie wydzielają dymu
papierosowego, przez co nie ma
w nich np. substancji smolistych.
Choć nadal szkodzą, to znacznie
mniej niż papierosy. Z badań
przeprowadzonych przez CBOS
wynika, że 86 proc. polskich palaczy, którzy zamienili papierosa
na podgrzewacz tytoniu oraz

20 proc. tych, którzy przeszli
na e-papierosy – nie wróciło już
do palenia tradycyjnych papierosów. Choć terapia pomostowa
może pomóc ograniczyć palaczowi ryzyko zdrowotne – jak
np. ryzyko chorób serca czy płuc,
ale też zachorowania na choroby
nowotworowe – to nigdy nie da
tak dobrych rezultatów jak po
prostu całkowite zerwanie z nałogiem. To tylko półśrodek dla
tych, którym trudno jest rozstać
się z nałogiem z dnia na dzień. Ale
być może ten jeden szczególny
dzień – Światowy Dzień Rzucania Palenia – będzie właśnie
pierwszym, w którym papierosy
pójdą w odstawkę! To najlepsze
rozwiązanie, jakie palacze mają
dzisiaj pod ręką.

8.

szkolne życie
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V LO
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Nikodem Then - Wicemistrz
Polski w Boksie 2021
Nikodem Then, uczeń
klasy IIA V LO uczestniczył w XXVII
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach
Halowych
„Łódzkie 2021”,
która
odbyła
się
Centralnym
Ośrodku
Sportu
w Spale i uzyskał tam
tytuł Wicemistrza Polski
2021 zdobywając srebrny
medal w boksie mężczyzn w kategorii wagowej do 57 kg.
Podczas Olimpiady zaprezentowało się ponad 60 klubów
z całej Polski, a na ringach o tytuł mistrzów Polski kadetek i kadetów walczyło ponad 100 zawodników i zawodniczek.
Jest to kolejny sukces tego młodego sportowca, ponieważ wiosną w Hali BKS Bielsko - Biała odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Śląska w Boksie Olimpijskim,
podczas których uzyskał tytuł Mistrza w Boksie Olimpijskim w kategorii do 57 kg. W tych mistrzostwach uczestniczyło 160 zawodników z 27 klubów.
Nikodem reprezentuje Śląski Klub Garda Gierałtowice, a na co dzień trenuje w częstochowskim klubie
Zyzik Boxing Team pod okiem trenera Piotra Zyzika
i Adam Sapiechy.
Gratulujemy Nikodemowi, jego rodzicom oraz trenerom
odniesionych sukcesów, które niewątpliwie wynikają z talentu, determinacji i ciężkiej pracy. Życzymy dalszych osiągnięć i wspaniałego rozwoju kariery sportowej.
mgr M. Duchnik z klasą IIA

Oskar Minkina laureatem konkursu
„Getto - Ludzie - Pamiętanie”
Uczeń V LO - Oskar Minkina
(IE) zajął I miejsce w Konkursie
Plastyczno-Informatycznym
„Getto - Ludzie - Pamiętanie”, który odbył się w ramach projektu związanego
z Obchodami Roku Pamięci o Ofiarach Częstochowskiego Getta.
Organizatorem
projektu był Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Częstochowy,
a współorganizatorami Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów
w Polsce, Oddział w Częstochowie oraz I LO
im. J. Słowackiego w Częstochowie. Patronat

honorowy nad projektem objęło
Stowarzyszenie Żydów Częstochowian w Izraelu.
Zadaniem uczestników
konkursu było opracowanie graficznego symbolu upamiętniającego
istnienie i kaźń częstochowskiego getta Uroczyste
podsumowanie
projektu, połączone z rozdaniem nagród w siedzibie
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – Oddział
w Częstochowie.
mgr D. Magacz

Szlakiem północnych miast Polski
W dniach 20-22 października uczniowie
klas IIB, IIE, IIC i IIIA wyjechali na wycieczkę
w północną część Polski. Młodzież pod
opieką mgra J. Sobkowskiego, mgra R. Budzynowskiego, mgr E. Pietrzkowskiej oraz mgr
E. Noszczyk odwiedziła Gdańsk, Malbork,
Frombork i Elbląg.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku. Z zaciekawieniem oglądaliśmy zgromadzone fotografie, filmy,
mapy i eksponaty, jednak największe wrażenie
zrobiła na nas rekonstrukcja miasta przed i powojennego. Po pobycie w muzeum mieliśmy
okazję zachwycić się klimatem i urokiem miasta.
Kolejnego dnia udaliśmy się do Malborka,
gdzie panie przewodniczki oprowadziły nas
po zamku Krzyżackim. W interesujący sposób
opowiadały o pomieszczeniach i przedmiotach znajdujących się siedzibie Muzeum Zamkowego i ukazywały piękno średniowiecznej
architektury. Następnie pojechaliśmy do
Elbląga, by obejrzeć Katedrę św. Mikołaja,
Bramę Targową, Pomnik Piekarczyka, a także
podziwiać wyjątkowość ulic i zabudowę Sta-

rego Miasta.
Ostatniego dnia obejrzeliśmy Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku,
w której został pochowany Mikołaj Kopernik.
Wnętrze gotyckiego kościoła zachwyciło
uczestników wycieczki, gdyż znajdują się
w nim piękne ołtarze i kaplice, które zdobią
wyjątkowe obrazy oraz rzeźby.
Podczas pobytu w Planetarium mieliśmy
okazję obserwować widok nieba z różnych
miejsc na Ziemi w trakcie różnych pór roku.
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób odnaleźć w sferze niebieskiej najpopularniejsze
gwiazdy tworzące gwiazdozbiory. Zgłębiliśmy również swoją wiedzę na temat Słońca,
planet, komet i sztucznych satelitów.
W trakcie wyjazdu zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc i usłyszeliśmy bardzo dużo ciekawostek. Spędziliśmy aktywnie czas, który
był połączeniem dobrej zabawy i wartościowych wiadomości. Wspomnienia na pewno
długo pozostaną w naszej pamięci.
A. Wójcik (IIE)

Podsumowanie
konkursu
„Bezpieczny świat
we mnie i wokół
mnie”

Uczennice V LO - Wiktoria Brzeziecka (IIIF) oraz Julia Przygodzka
(IIIF) zajęły II miejsce w międzyszkolnym konkursie na spot filmowy
pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE
I WOKÓŁ MNIE.
Konkurs organizowany był w ramach projektu CZĘSTOCHOWA
WOLNA OD PRZEMOCY realizowanego przez Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie we współpracy
z Pełnomocniczką Prezydenta
Miasta Częstochowy ds. Równych
Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu
Miasta oraz Wydziałem Prewencji
Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia
pod patronatem Urzędu Miasta
w Częstochowie.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
dr M. Orzechowska

„Przeszłość żyje w nas”

Prus przyspiesza!
Kolejny miesiąc nauki obfitował w wiele nowych inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli
i uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie. Były wśród nich szkolne uroczystości i przedsięwzięcia inicjowane przez Samorząd Uczniowski, a przede wszystkim wydarzenia większej rangi,
które na długo pozostaną w pamięci społeczności uczniowskiej.

„Być artystą...”
Uczennice klasy maturalnej,
kształcące się w zawodzie
technik fotografii i multimediów: Natalia Bloma, Monika
Gwóźdź, Paulina Pielużek,
Klaudia Pietrek, Kamila Więckowska i Weronika Zasępa 18
października br. zaprezentowały
w Regionalnym Ośrodku Kultury
w Częstochowie swoje prace, różnorodne pod względem rozwiązań
wizualnych i doboru technik
fotograficznych. Każda z
dziewcząt,
wypowiadając
się w uniwersalnym języku
sztuki, jakim jest fotografia
portretowa, zaangażowana
społecznie, czy mówiąca
relacjach
międzyludzkich,
udowodniła, że jest w pełni
ukształtowaną artystką. Tym
bardziej chcemy wchodzić w
ten świat, pozornie „zakryty”
milczeniem, pozornie pozbawiony treści, pozornie pozbawiony wartości. Oglądając

prezentowane prace często
doznajemy uczucia niepokoju
i zachwytu za jednym razem.
Niepokój pojawia się wtedy,
gdy zauważymy, jaką skomplikowaną problematykę mają
zdjęcia, które mamy okazję
podziwiać, z jak trudnymi
zagadnieniami się zmagają.

Zachwyt pojawia się, kiedy podziwiamy ich wyważone piękno oraz
umiar w użyciu środków - mówił
przygotowujący młodzież do wystawy, nauczyciel Konrad Grzyb.

Wierni tej idei pozostają członkowie 1 Samodzielnego Plutonu
Pododdziałów Tradycji Oręża
Polskiego - PDS, działającego
w szkole na Prusa. W ostatnim
czasie gościli oni w Centrum
Edukacyjnym IPN „Przystanek
Historia im. Janusza Gąsiorowskiego” w Częstochowie, gdzie
wysłuchali prelekcji wybitnego
historyka Adama Kurusa nt.
działań bojowych prowadzonych
we wrześniu 1939 r. na ziemi częstochowskiej przez 7 Dywizję Piechoty
oraz Wołyńską Brygadę Kawalerii
przeciwko armii niemieckiej.
Ci sami uczniowie zainicjowali
akcję opieki nad mogiłami poległych

„W nauce siła!”
Szkoła na Prusa od lat uczestnicy
w europejskich projektach, w ramach których, młodzież wyjeżdża
na zagraniczne staże. W latach
2015 - 2018 uczniowie doskonalili
swoje umiejętności zawodowe w
zakładach pracy na terenie Niemiec.
Od 2018 roku przyszli elektronicy,
mechatronicy, geodeci i technicy

w pierwszych dniach II wojny światowej żołnierzy, spoczywających na
rakowskiej nekropolii im. św. Józefa.
PDS przy Zespole Szkół im. B. Prusa
postanowił się zaopiekować grobem
27 letniego żołnierza Wojska Polskiego poległego pod Włoszczową.
fotografii i multimediów regularnie
wyjeżdżają do Bolonii i zdobywają
szlify u włoskich przedsiębiorców.
Wyjazdy w ramach mobilności
sprzyjają rozwojowi zarówno praktycznych, jak i językowych umiejętności. Młodzi ludzie przebywając
poza granicami kraju, doskonalą
swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego oraz uczą się podstaw języka włoskiego.
Obecnie na realizację czekają dwa
nowe projekty: „Job experience szansa na lepszy start zawodowy młodzieży” oraz
„Z wiedzą ku zdobywaniu
doświadczenia zawodowego”. Oby pandemia nie
pokrzyżowała wyjazdu
116 uczestników do Bolonii. Pierwsza mobilność,
do której rekrutacja rozpoczęła się w listopadzie,
planowana jest już w
styczniu 2022 r.

weekend ślubny
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Dodatek Slubny
19-20 listopada

Weekend Ślubny
w Galerii Jurajskiej
Organizacja ślubu to nie lada
wyzwanie! Jak więc przygotować tę uroczystość od A do
Z? Tego dowiecie się, odwiedzając w dniach 19-20
listopada Galerię Jurajską.
Podczas „Weekendu Ślubnego” znajdziecie mnóstwo
inspiracji, aby zaplanować ten
wyjątkowy dzień. Zaproście
rodziców i świadków. Przyprowadźcie przyjaciół i gości.
Razem poczujcie się, jak w
dniu waszego ślubu!
W Galerii Jurajskiej będzie
można spotkać kilkudziesięciu wystawców reprezentujących branżę
ślubną. Będą to przede wszystkim
firmy z Częstochowy i okolic. Sama
impreza ma za zadanie pomóc narzeczonym w organizacji zarówno
ceremonii ślubnej, jaki przyjęcia
weselnego. Nie zabraknie więc
firm zajmujących się produkcją
filmów z imprez, fotografów, właścicieli sal weselnych, makijażystów, barmanów, cukierników,
producentów zaproszeń, dekoratorów i florystów. Ponadto będzie można zobaczyć najnowsze
trendy w modzie ślubnej. Przyszłe
pary młode będą mogły znaleźć inspiracje również dotyczące samochodów ślubnych.
Jak co roku nie zabraknie także

profesjonalnych wedding plannerów. To osoby, którym można
powierzyć kompleksową organizację ślubu. Specjaliści ci najlepiej
znają branżę weselną, wiedzą
gdzie szukać kwiatów, sukni
ślubnej i weselnej kapeli.
W ciągu dwóch dni zaprezentowanych zostanie kilkaset
pomysłów na to, jak powinien wyglądać ślub marzeń. Ale nie tylko!
Dowiemy się również, jak zorganizować wieczór panieński i kawalerski, a także podróż poślubną.

Zapraszamy

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wystawcy będą dostępni
w godzinach od 10.00 do 19.00.

Czy znasz je wszystkie?

Ślubne przesądy,
czyli lepiej dmuchać na zimne
Zgodnie z tradycją, aby zapewnić sobie szczęśliwe
małżeństwo, zarówno przed,
jak i w dniu ślubu koniecznie
trzeba przestrzegać kilku
bardzo ważnych zasad. Przesądom można wierzyć lub nie,
ale co tu dużo mówić nie wypada ich nie znać. Jednak
najlepiej traktować je ze
sporym przymrużeniem oka
pamiętając jednocześnie, że
szczęściu warto czasem
pomóc...
l Jeśli ślub, to tylko w tych miesiącach, w nazwach których
pojawia się litera „r”. Najszczęśliwsze będą ponoć te pary,
które pobiorą się w okresie
Bożego Narodzenia, w karnawale, lub w czasie Wielkanocy.
Z kolei składanie przysięgi małżeńskiej w maju, listopadzie, a
także 1 kwietnia w prima aprilis
podobno przynosi pecha. Co
bardziej przesądni uważają, że
„piątek zły początek” i unikają
brania ślubu właśnie w ten dzień
tygodnia.
l Panna młoda nie powinna mierzyć sukni przed ślubem. Oczywiście w tym przypadku wyjątek
stanowi przymiarka u krawcowej lub w salonie. Zakładanie
sukni tylko dla przyjemności
niesie złą wróżbę.
l Pan młody pod żadnym pozorem
nie może zobaczyć sukni ślubnej
swojej wybranki. Oglądanie kreacji przez narzeczonego, a także
pomoc w jej wyborze wróży bowiem niezgodę w małżeństwie.
l Jeśli panna młoda zdecyduje się
na bukiet z róż, powinny być one
pozbawione kolców.
l Narzeczeni nie powinni – bez
uzasadnionej potrzeby – przymierzać obrączek. Poza tym
panna młoda nie powinna odbierać, ani płacić za obrączki
l Buty przyszłej panny młodej
powinny stać na parapecie, co
zapewni parze szczęście i ładną
pogodę w dniu ślubu.
l Koniecznie
trzeba
rozdać
wszystkie zaproszenia ślubne.
Żadne z nich nie powinno zostać
w domu niewykorzystane.
l Przed wyjściem do kościoła
panna młoda pod żadnym pozorem nie powinna oglądać w
pełnym stroju swojej sylwetki w
lustrze – jeśli chce się przejrzeć
powinna zdjąć choćby jeden element stroju.
l Welon wkłada pannie młodej
druhna, która musi być panną.
l W fałdkach sukni ślubnej należy zaszyć okruszek chleba
i ziarenko cukru, a do buta
panny młodej włożyć monetę.

Wszystko to ma zapewnić
młodej parze dobrobyt.
l Kierowcą wiozącym młodą parę
do ślubu nie powinna być kobieta.
l Wypatrzenie przed ceremonią
ślubną gołębia lub sroki przynosi
szczęście w przeciwieństwie
do napotkania na swej drodze
wron, czy kruków.
l Państwo młodzi nie mogą zawracać z drogi do kościoła.
Jeśli nawet o czymś zapomnieli,
powinni skorzystać z pomocy
krewnych lub przyjaciół.
l Zawarcie małżeństwa w kościele, w którym było ochrzczone
któreś z nowożeńców gwarantuje szczęście.
l Podczas ślubu panna młoda
powinna mieć przy sobie coś
białego (znak czystości uczuć),
coś niebieskiego (aby zapewnić
wierność małżonka), coś nowego (gwarantuje dostatek),
coś starego (zapewnia wsparcie
krewnych i przyjaciół), coś pożyczonego (gwarantuje życzliwość
nowej rodziny).
l Próg kościoła należy przekraczać prawą nogą.
l Idąc do ołtarza młoda para musi
ostrożnie stawiać kroki, żeby się
nie potknąć. Poza tym idąc do
ołtarza, albo podczas uroczystości ślubnej, panna młoda nie
powinna oglądać się za siebie ani
sprawdzać, czy welon jest ładnie
ułożony.
l Druhna panny młodej nie może
być w dniu ceremonii w ciąży.
l Łzy panny młodej podczas ślubu
stanowią dobrą wróżbę dla
obojga.
l Jeśli podczas zaślubin upadnie
jedna z obrączek, powinien podnieść ją ksiądz lub ministrant.
l Jeśli w czasie ślubu rąbek sukni
zasłoni but pana młodego – mąż
będzie pod pantoflem żony.
l W chwili, kiedy młodzi odchodzą
już od ołtarza, ta osoba, która
odwróci swoją drugą połowę,
będzie sprawować rządy w małżeństwie.
l Pierwszą osobą, która złoży
młodym życzenia, powinien być
mężczyzna.
l Po toaście za zdrowie i pomyślność, nowożeńcy powinni rzucić
za siebie puste kieliszki. Jeśli się
rozbiją, czekają ich lata szczęśliwego i dostatniego życia. Im
więcej szkła stłucze się w trakcie
ślubu, tym szczęśliwsze będzie
życie pary młodej.
l Rok po ślubie należy spalić swoją
wiązankę ślubną. W niektórych
zakątkach Polski jest zwyczaj
mówiący o tym, że wiązankę
można spalić dopiero po udanym
porodzie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Trendy w modzie ślubnej

Jakie suknie najmodniejsze?
Jeżeli wybór wymarzonej
sukni ślubnej jeszcze przed
wami, koniecznie przeczytajcie o trendach, jakie będą
królować w sezonie 2022.
Wśród różnych propozycji
z pewnością odnajdziecie „tę
jedyną”.
W nadchodzącym sezonie powrócą suknie ślubne o kroju
syrenki i księżniczki – nic na
długo nie wychodzi bowiem
z mody. Pojawią się także suknie
ślubne z gorsetem, wykorzystywanym w różnych formach. Nowością będą kreacje z jednym
długim rękawem, który będzie
pełnił rolę elementu dekoracyjnego,
podkreślającego
sylwetkę panny młodej. Taki
zabieg sprawi dodatkowo, że
suknia będzie wyglądać bardzo
wytwornie. Co jeszcze w trendach piszczy? Modne będą zarówno stylizacje bez ramiączek,
jak i te z cieniutkimi ramiączkami. Nie zabraknie na ślubnych kobiercach sukni z topami
i spódnicami, nadającymi lekki
i swobodny charakter.

Elegancja i prostota
Ten styl nigdy nie wychodzi
z mody – w przypadku sukien,
które szyte są w myśl zasady
„mniej znaczy więcej”, jakość, a nie
ilość decyduje o elegancji i klasie.
Przy wyborze tego typu sukni
skupiamy się przede wszystkim na
wysokogatunkowych materiałach
i minimalistycznych krojach, które
podkreślą atuty sylwetki.

Suknie z długim
rękawem
Suknia ślubna z długimi rękawami to nie tylko dobry wybór
na zimowe uroczystości. Stylizacje tego typu to klasyka
gatunku w modzie ślubnej.
Bez względu na to, czy wybierzemy koronkowe, bufiaste,
czy gładkie rękawy, pewne jest
to, że nie musimy odsłaniać
ramion, żeby zaprezentować
swoje atuty. W niektórych
przypadkach rękawy mogą posłużyć temu, aby ukryć niedoskonałości. Jeżeli mamy pewne
opory przed pokazywaniem
swoich ramion, wybór długich
rękawów sprawi, że ukryjemy
niedoskonałości i wizualnie
wyszczuplimy ręce. Oczywiście długie rękawy mogą
przemówić do nas z jeszcze
jednego,
bardzo
ważnego
względu – są po prostu bardzo
modne! Poczuj się jak Kate
Middleton, Audrey Hepburn
czy Miranda Kerr!

Romantyczne,
opadające ramiączka
Przepis na romantyczną stylizację ślubną? Suknia z opadającymi
ramiączkami.
Ich
dodatkową zaletą jest to, że
modelują ramiona i kark, przez
co panna młoda wygląda jeszcze
bardziej atrakcyjnie. To odpowiedni wybór dla pań, które

uważają, że ich ramiona są
nieco zbyt szerokie, ale także
dla tych, które chcą te ramiona
wyeksponować. Cechą charakterystyczną tego typu sukni jest
z pewnością lekko zalotny styl.

Dekolt halter – w stylu
Meghan Markle
To powrót, który zawdzięczamy Meghan Markle, żonie
księcia Harry’ego. Wystąpiła
ona bowiem na swoim weselnym przyjęciu w minimalistycznej sukience ze stójką,
która wyeksponowała ramiona
i plecy. Efekt wow zapewnił
dekolt typu halter – z zapięciem wokół szyi. Tego typu
kreacja jest dość wymagająca
– nie każdy będzie w niej wyglądał dobrze, ponieważ może
skracać wizualnie szyję i uwydatniać ramiona. Problemu
nie powinny mieć panie, które
wręcz pragną podkreślić wyrzeźbione partie ciała.

W kształcie litery V
Alternatywą dla dekoltu typu
halter, jest dekolt w kształcie
litery V, który podkreśla górną
część ciała, a co najważniejsze
– wysmukla ją. Tego typu wycięcie nadaje sylwetce lekkości
i wyciąga szyję. Z pewnością
przypadnie do gustu wszystkim
fankom ultra kobiecego stylu.
Oczywiście możemy wybrać
różne długości wycięcia, zdecydować się na ramiączka lub
rękawy. Pamiętajmy, by przy wyborze głębokiego dekoltu, okryć
go w przypadku ceremonii zaślubin w kościele.

Asymetria
– na jedno ramię
Asymetria znów jest w modzie! Suknie ślubne na jedno
ramię zawojowały poprzedni
sezon i nie zamierzają odpuścić
w nadchodzącym. Tego typu
propozycja kreacji podkreśli
ramiona, obojczyki i plecy
panny młodej. Nie musi być
prosta jak w przypadku sukni
w stylu greckim. Opcji jest naprawdę sporo. Jeżeli będziemy
mieć ochotę na asymetryczną
suknię ze zdobieniami, możemy zdecydować się na falbany, kokardy lub kwiaty.

Styl vintage
dla retro duszy
Ten styl znajduje coraz więcej
zwolenniczek. Jeżeli macie
retro duszę, nie ma się nad
czym zastanawiać – postawcie
na stylizację typu vintage. Możecie wybrać zarówno sukienki
midi, które podkreślą talię
i będą rozszerzane ku dołowi
lub swobodne sukienki w stylu
bohemy – nieco ekscentryczne
i nonszalanckie. Styl vintage to
także minimalistyczne modele
rodem z lat 90. W przypadku
tych kreacji warto pomyśleć
o kolorystyce – idealnie pasują
tu złamane biele i beże.

Princesski w nowym
wydaniu
Suknie typu princesska są
nieśmiertelne. Czasami można
odnieść wrażenie, że one nigdy
nie wyjdą z mody. W nadchodzącym sezonie pojawią się
z nowoczesnej odsłonie. Nie

będą już przypominać tradycyjnych bez, zajmujących
sporo miejsca i utrudniających ruchy. Najważniejsze
będą odpowiednie proporcje
i delikatne materiały, które
nadadzą całej stylizacji lekkości. Bardzo nowoczesnym
wyborem będą na przykład
doczepiane spódnice. Dzięki
temu, panna młoda może mieć
na sobie w dniu ślubu wymarzoną princesskę, ale nie musi
rezygnować z komfortu i swobody.

Błysk i błysk
W tym szczególnym dniu
chcemy być w centrum uwagi,
przyciągać wzrok gości i czuć
się wyjątkowo. Pomóc nam
w tym mogą połyskujące drobinki, błyszczące materiały,
kryształki czy kamienie. Zastosowań oczywiście jest wiele, ale
błysk należy stosować mimo
wszystko z rozwagą. Takie elementy nadadzą sukni wieczorowego charakteru.
■ Paula Nogaj
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Ciekawostki

Ślubne tradycje
z egzotycznym akcentem
Bez względu na szerokość geograficzną oraz wyznanie, ślub
ma ten sam cel: połączenie
„węzłem małżeńskim” dwóch
(a w niektórych kulturach
nawet kilku osób). Jednak
sama ceremonia zaślubin
wszędzie wygląda inaczej.
Niektóre zwyczaje – przedślubne i ślubne - są naprawdę
niezwykłe i z pewnością zadziwią niejednego.
Śluby i wesela w kulturze europejskiej zwykle przebiegają w
podobnym sposób. Mamy młodą
parę, gości, przysięgę i wymienianie się obrączkami symbolizującymi małżeństwo. W niektórych
zakątkach świata ślubne zwyczaje
są naprawdę zaskakujące.
Y W Samoa podobno strój panny
młodej wykonany jest z... kory
drzewa. Pewnie nie należy do
najwygodniejszych, ale przecież
czego się nie robi, aby przypodobać się swojemu wybrankowi.
Y W Kenii panuje bardzo ciekawy
zwyczaj - pan młody przez
pierwszy miesiąc po ślubie nosi
ubrania swojej żony. Po co?
Żeby zrozumiał jak ciężko jest
być kobietą.
Y Wśród niektórych plemion
w Etiopii panna młoda przez
ślubem usuwa wszystkie dolne
zęby, przebija wargę i wkłada
sobie w to miejsce gliniany

dysk. Od czasu do czasu dysk
jest wymieniany na taki o większej średnicy. Zasada jest prosta
- im większy dysk, tym większy
posag otrzymają nowożeńcy.
Y Na wyspie Jawa, tak jak w większości innych krajów, przed
przystąpieniem do ślubu należy
uiścić opłatę. Rzecz w tym, że na
Jawie opłata za ślub wynosi... 25
szczurzych ogonów. To właśnie
je muszą przynieść nowożeńcy
do urzędu stanu cywilnego, jeżeli chcą się pobrać. Zwyczaj
może jest i niezwykle ciekawy,
jednak trochę obrzydliwy.
Y W Albanii noc poślubną nieco
odkłada się w czasie. Obywatele tamtejszego kraju mają
zasadę, która nakazuje pannie
młodej opierać się wykonywaniu swoich „małżeńskich powinności” przez pierwsze 3 dni
i 3 noce od ślubu. Wszystko po
to, aby odpędzić złe duchy.
Y Będąc na uczcie weselnej na
Bali przy stole zobaczysz tylko
kobiety. A co z mężczyznami?
Muszą odpocząć po przygotowaniu całej uczty, którą z uśmiechem na ustach delektują się
wszystkie zaproszone kobiety.
Ciężko powiedzieć, czy trzeba
ślepo wierzyć w powyższe zwyczaje, czy może lepiej traktować
je z lekkim przymrużeniem oka.
Warto jednak – jako zwykłe ciekawostki – je poznać.
■ Katarzyna Gwara
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Co powinno znaleźć się na weselnym stole?
Tradycyjne, polskie wesela
słyną przede wszystkim z zabawy do białego rana,
hucznego świętowania, lejącego się niemal strumieniami
alkoholu i... suto zastawionego
stołu. Wyjście głodnym z wesela jest niedopuszczalne!
Oczywiście ciepłe posiłki i
duży wybór potraw na stole to
jedno. Ważna jest również ich
jakość.

Obecnie za „jeden talerz” płaci
się średnio od 200 zł w górę.
Cena zależy nie tylko od lokalu, w
którym organizujemy wesele, ale
również od tego co i w jakiej ilości
zostanie zaserwowane gościom. I
właśnie w tym momencie pojawia
się kolejny problem. Otóż właśnie
- ile posiłków chcemy, żeby zostało
podanych. Na standardowym weselu - trwającym ok. 12 godzin
- podaje się zazwyczaj od 4 do 5

dań ciepłych, do tego przystawki,
zakąski, ciasta i owoce.
Przy wyborze menu należy dążyć
do harmonizacji – odpowiednio
dopasowane potrawy mogą się
okazać kluczem do sukcesu. Menu
nie może się składać tylko z dań
ciężkich ani też tylko z lekkich.
Unikajmy również dodawania tych
samych dodatków. Na przykład
jeśli zdecydujemy się na ryż do
ryby, do dania mięsnego weźmy

ziemniaki.
Nie
wybierajmy zupy
pieczarkowej, jeśli
pieczarki będą zaserwowane jako na
przykład dodatek
do dania mięsnego.
Bardzo
ważną
rolę odgrywa tutaj
różnorodność
–
tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.
Nie można zapominać też o wegetarianach. Jeśli
wiemy, że na naszym weselu będą
goście, którzy nie jedzą mięsa, powinniśmy zatroszczyć się o to, aby
i dla nich w menu nie zabrakło odpowiednich potraw.
Niezwykle istotne jest też odpowiednie, czasowe rozplanowanie
podawanych potraw, zwłaszcza
ciepłych posiłków. Nie mogą być
one podawane ani w zbyt krótkich, ani w zbyt długich odstępach. 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 porcjowane,
czy na przykład podawane w półmiskach. Zaznaczmy również,
aby jedzenie najpierw trafiło do...
członków zespołu weselnego. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w
której wszyscy goście zjedzą i niecierpliwie czekają na muzykę.
Do tego nie zapomnijmy o pół-
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miskach z owocami i ciastami. Nie
bez znaczenia w ślubnym menu
jest elegancki bufet ze słodkościami. Może on być dużą atrakcją
na naszym 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
najróżniejszych słodkości cieszy
nie tylko oko, ale też podniebienie. Amatorzy słodyczy będą
po prostu w raju. Goście nie pogardzą również wiejskim stołem
na którym znajdą się: wędliny, kiełbaski, chleb, masło, ogórki, smalec
i mocny alkohol.
Oprócz
dań
serwowanych,
bardzo modne stają się stacje z
kuchnią „na żywo”. Kucharz na
oczach gości czaruje najbardziej
wymyślne potrawy. Może to być
np. tradycyjny grill, lub nowoczesna stacja z sushi, włoskie
makarony, czy ciepła wariacja na
temat stołu wiejskiego. Wszystko
zależy od rodzaju i miejsca imprezy.
■ kg

Wolne rodniki oraz promieniowanie słoneczne - odpowiedzialne są za proces starzenia
się skóry i powstawanie pierwszych zmarszczek.
Wolne rodniki powodują uszkodzenia oksydacyjne DNA, które prowadzą do upośledzenia
funkcji fizjologicznych komórek oraz tkanek. Czynniki zewnętrzne tj. alkohol, nikotyna, zła dieta
oraz infekcje bakteryjne również zwiększają ich ilość na naszej skórze.
Idealnym zabiegiem anti-angin jest oczyszczanie wodorowe. Dzięki cudownym właściwością aktywnego wodoru usuwa wolne rodniki oraz poprawia elastyczność skóry. Twarz
po zabiegu jest dokładnie oczyszczona oraz złuszczona dzięki czemu wygląda na odświeżoną i wypoczętą. Jest to idealny zabieg oczyszczający skórę po lecie, jak również
przed zabiegami z wykorzystaniem kwasów lub mezoterapii igłowej/mikroigłowej.
Dorota Bojanek-Mazur

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

eliminacja wolnych rodników
wyrównanie kolorytu skóry
poprawa elastyczności
poprawa gęstości i jędrności skóry
dotlenienie skóry
oczyszczenie porów
złuszczenie obumarłych warstw naskórka
złagodzenie stanów zapalnych
regulacja wydzielania sebum
redukcja przebarwień
stymulacja powstawania włókien kolagenowych
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Weselne atrakcje

Dlaczego zatrudnić barmana?
1. Dla każdego coś pysznego
To jeden z głównych powodów, dla
których barman na weselu to strzał w
dziesiątkę. Nie wszyscy przepadają za
wódką – zwłaszcza kobiety czasami
wolą skosztować czegoś lżejszego i –
co tu dużo kryć – słodszego. Barman
to ukłon w stronę gości weselnych,
którzy mają różne gusta. Taki specjalista od alkoholu z pewnością znajdzie dla każdego odpowiedni trunek.

Nawet w sytuacji, gdy nie pije się alkoholu na weselu, milej jest sączyć napój
w fantazyjnej oprawie.
2. Odkrywanie smaków
Możliwość spróbowania drinków
przyrządzonych przez specjalistę będzie z pewnością atrakcją dla tych,
którzy do tej pory nie mieli okazji wypróbować wielu z nich. Wasi goście z
pewnością będą chcieli przetestować
rzeczy, których jeszcze nie pili. Być

4. Show dla oka
Niektórzy barmani z chęcią prezentują swój kunszt barmański. Często
zamówić można dodatkowo specjalny pokaz, podczas którego goście
weselni podziwiać nogą spektakl
przygotowywania drinków w rytm
muzyki. Nie brakuje w tych występach żonglowania, latających butelek, czy wybuchów ognia.
5. Atrakcja dla dzieci
Na weselu do barmana podchodzą
nie tylko kobiety i mężczyźni, ale
także… dzieci. Fantazyjnie udekorowane napoje przyciągają uwagę najmłodszych. Oczywiście dobry barman
zaserwuje dzieciakom coś wystrzałowego i pysznego bez alkoholu.

■ Paula Nogaj

Alkohol na weselu to dla większości oczywistość. Dawniej para
młoda serwowała swoim gościom
wódkę, która jest najchętniej pitym
alkoholem na przyjęciach weselnych. Z czasem zaczęły się pojawiać
dla urozmaicenia inne trunki, takie
jak wino, whiskey, rum, a nawet
piwo, aż w końcu na rynek weselny
wkroczyli barmani. Dlaczego warto
zainwestować w taką atrakcję?

może znajdą swój ulubiony smak? To
dopiero zabawa!
3. Drinki z motywem
Każdy barman potrafi przygotować
klasyczne drinki, takie jak Mohito, Cuba
Libre czy Cosmopolitan. Jeżeli będziecie
mieć takie życzenie, z pewnością przyrządzi specjalny napój alkoholowy, który
idealnie wpasuje się w motyw przewodni waszego przyjęcia. Wszystko
zależy od tego, jakie kolory i ozdoby
będą królować w dekoracji. Zdecydowaliście, że wasze wesele odbędzie się
w egzotycznym klimacie? W takim razie
postawcie na egzotyczne drinki. Postawiliście na filmowe wesele? Poproście,
aby w menu znalazły się drinki z najbardziej kultowych scen kina.

weekend ślubny
Porady ślubne

Dobry plan to podstawa!
Na najpiękniejszy dzień w życiu składa się zarówno ceremonia ślubna i przyjęcie weselne. I jedno
i drugie powinno przebiegać idealnie. A to wymaga odpowiedniego planowania oraz organizacji.
Naturalnie nie każdy dysponuje
odpowiednimi umiejętnościami
zarządzania oraz samodyscypliną
pozwalająca na stworzenie doskonałego planu dnia ślubu. Ale
istnieje kilka czynności, które skutecznie ułatwią to zadanie.

Jak planować?
Decydując się na organizację
ślubu warto zadać sobie kilka kluczowych pytań. Należy przede
wszystkim ustalić między sobą czy
ślub ma być kościelny czy cywilny,
oraz czy wesele ma być duże, czy
bardziej skromne. Warto ustalić, w
jakim stylu ma to być uroczystość,
na jaką porę roku jest planowana i
kto może pomóc w ewentualnych
przygotowaniach (rodzice, przyjaciele). Ważne jest również określenie budżetu.

Budżet ślubny
Koszt wesela to największy
punkt ślubnego budżetu. Niektóre
pary wciąż decydują się na dwudniowe imprezy, chociaż coraz
więcej młodych rezygnuje np. z
poprawin na rzecz hucznej, ale
jednodniowej imprezy. Niektórzy
nowożeńcy w ogóle ograniczają
przyjęcie do kilkugodzinnego, uroczystego obiadu dla najbliższych
członków rodziny.
Ponadto w koszta ślubu należy
także doliczyć opłaty związane z
formalnościami, stroje państwa
młodych, dekoracje, atrakcje weselne, fotografa, kamerzystę, muzyków, makijaż i fryzurę panny
młodej. Generalnie przedział
cenowy ślubnego budżetu jest
bardzo szeroki i zależy do tego, jak
ma wyglądać impreza. Najskromniejsze uroczystości mogą kosztować kilka tysięcy złotych. Górną
granicę trudno określić – budżety
najbardziej hucznych wesel mogą
przekroczyć nawet 100 tysięcy
złotych!

Harmonogram
przygotowań
W odpowiednim czasie należy
ustalić dokładny termin ślubu.
W zależności od zakresu planowanych przygotowań można to
zrobić nawet rok wcześniej, jednak
za najpóźniejszą datę można uznać
pół roku przed ślubem. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę
miejsce ceremonii i wesela. Terminy w najpopularniejszych lokalach w większych miastach są
często zarezerwowane nawet na...
parę lat do przodu! W tym samym
czasie koniecznie trzeba wybrać
salę weselną i zapisać się na nauki
przedmałżeńskie. Wstępnie warto
rozejrzeć się za suknią ślubną i garniturem. Wypadałoby też omówić
kwestie finansowe, ustalić budżet i
podział wydatków.
Na 4 miesiące przed ślubem należy zgromadzić potrzebne dokumenty, akty urodzenia itd. Warto
ustalić z księdzem i organistą
repertuar, wybrać świadków i
druhny, zespół muzyczny oraz kamerzystę, zaplanować podróż po-

ślubną i zarezerwować samochód
ślubny.
Trzy miesiące poprzedzające
uroczystość to czas na wybór i wydrukowanie zaproszeń ślubnych
oraz wręczenie lub wysłanie ich
rodzinie i przyjaciołom. Warto zastanowić się nad listą prezentów,
wybrać obrączki i złożyć dokumenty w USC.
Na dwa miesiące przed ślubem
należy zaprosić znajomych na
wieczór kawalerski i panieński,
ustalić weselne menu, zamówić
tort i alkohol. Warto pomyśleć o
noclegach dla gości, ustalić termin
wizyty u kosmetyczki, fryzjera,
manikiurzystki i wizażystki oraz
zamówić dekorację kościoła i samochodu ślubnego.
Miesiąc przed ślubem goście powinni potwierdzić swoje przybycie
na imprezę. Po tym można ustalić
usadzenie ich przy weselnym stole.
W tym czasie można też ustalić
repertuar zabaw i gier weselnych
i zaplanować oczepiny. Powinna
mieć również miejsce pierwsza
spowiedź przedślubna.
Ostatnie tygodnie muszą obej-

mować m.in. ustalenie z proboszczem i organistą ostatecznego
repertuaru i spisanie protokołu
przedślubnego. Należy przymierzyć suknię i garnitur, „rozchodzić”
buty, zamówić bukiet i odebrać
obrączki.
W ostatnim tygodniu należy po
raz ostatni zweryfikować liczbę
gości i poinformować o niej dom
weselny. Wcześniej warto również
przygotować dokumenty, odebrać
kwiaty i udać się na drugą spowiedź przedślubną. Panna młoda
powinna dokładnie zaplanować
wizyty makijażystki, manikiurzystki itd. Dzień ślubu powinien
być doskonale zaplanowany –
warto nawet ustalić, w którym
pokoju ma się odbyć błogosławieństwo w domu panny młodej.
Troska o szczegóły i ich dokładne
przećwiczenie sprawi, że każda
para młoda nie będzie musiała
tego dnia zaprzątać sobie głowy
kwestiami organizacyjnymi. Dobry
plan to również eliminacja ryzyka
większości wpadek.
■ Katarzyna Gwara
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weekend ślubny

Najdroższe śluby świata

...by mówiono jak najwięcej...
Śluby celebrytów, największych
gwiazd show-biznesu zawsze przyciągają uwagę tłumów. A ci doskonale
zdają sobie z tego sprawę i wydają na
organizację tego wyjątkowego dnia
kosmiczne sumy. Prywatne odrzutowce, koncerty gwiazd, kreacje
wysadzane kamieniami szlachetnymi,
luksusowe hotele – to tylko niewielka
część elementów ślubnych ceremonii.
Postanowiliśmy się przyjrzeć, ile pochłonęły najdroższe śluby świata.

1

Od wielu lat na pierwszym miejscu
rankingu najdroższych ślubów świata
jest ślub czwartej córki sułtana Brunei,
księżniczki Hajah Hafizah Sururul Bolkiah.
Ceremonię zorganizowano w Sali Tronowej
pałacu Istana Nurul Imana, który uważany
jest za największy pałac na ziemi. Na weselu
bawiło się „zaledwie” 3000 gości! Na catering wydano 40 milionów dolarów. Całość
natomiast pochłonęła ponad 400 mln dolarów! Trzeba przyznać, że tę sumę trudno
będzie przebić...

2

Ślubem stulecia okrzyknięto też ślub
księcia Karola i Diany Spencer. W
uroczystości ogłoszonej „świętem
narodowym” uczestniczyło 3500 osób, 600
tysięcy ludzi pojawiło się na ulicach Londynu, a kolejne 750 mln ludzi obejrzało ceremonię w telewizji. Na samą kreację panny
młodej wydano 400 tysięcy dolarów. Cała
uroczystość kosztowała natomiast aż 110
mln dolarów.

3

Podium zamyka inna para z rodziny
królewskiej. Ślub Meghan Markle i
księcia Harry’ego z 2018 roku pochłonął równie oszałamiającą sumę. Najwięcej wydano na ochronę ceremonii - koszt
snajperów, tajnej policji, technologia woj-

skowej i dronów bezpieczeństwa wyniósł
około 43 miliony dolarów. Łącznie całość
kosztowała 45,8 milionów dolarów.

Na naszym lokalnym podwórku w
kwestii ślubów króluje Joanna Krupa.
Jej pierwszy ślub z Romainem Zago
kosztował ponad 3,5 mln złotych.
Ceremonia odbyła się jednak nie w
Polsce, ale w Kalifornii. W przypadku
drugiego ślubu Joanny Krupy kwota
już tak nie zwala z nóg – pochłonął on
bowiem 180 tysięcy i został zawarty w
Krakowie.
■ Katarzyna Gwara

weekend ślubny
Tylko z głową

Nie zapomnij się wyszaleć!
W natłoku weselnych przygotowań nie
wolno zapominać o oficjalnym pożegnaniu
się ze stanem wolnym! Wieczory panieńskie i kawalerskie wpisały się już na stałe
w naszą tradycję.
Przyjęło się, że wieczór panieński i kawalerski
organizują świadkowie ślubni. Termin najlepiej
uzgodnić z przyszłą parą młodą. Jednak w naszym kraju raczej nie czekamy z nim do ostatniej chwili. Zazwyczaj takie wieczory planuje
się dwa tygodnie lub (co zdarza się najczęściej)
tydzień przed zaplanowanym ślubem. Dzięki
temu mamy czas na wyleczenie „bólu głowy”, zagojenie ewentualnych ran, czy siniaków.
Przed organizacją imprezy powinniśmy wziąć
pod uwagę oczekiwania oraz zainteresowania
przyszłych nowożeńców. Zastanówmy się także,
czy fakt organizowania wieczoru kawalerskiego
i panieńskiego będzie tajemnicą i przyjmie
formę przyjęcia – niespodzianki, czy też przyszli nowożeńcy zostaną o wszystkim dokładnie
poinformowani. Bardzo ważne jest stworzenie
listy gości. Powinni się na niej znaleźć koleżanki,
koledzy, znajomi z pracy, siostry i bracia nowożeńców. Jeśli organizowany przez nas wieczór
nie jest tajemnicą, warto zapytać przyszłych
nowożeńców, kogo życzą sobie wśród zaproszonych. Nie bez znaczenia przy organizacji ostatniego wieczoru wolności jest oczywiście budżet.
Najczęstszym i chyba najlepszym rozwiązaniem
są składki. Po tym wszystkim pozostaje tylko
jedno – prawdopodobnie – najważniejsze pytanie: gdzie chcemy spędzić tę wyjątkową noc.
Najbardziej popularne wieczory panieńskie i
kawalerskie rozpoczynają się w domu, a później
przenoszą się do klubu czy dyskoteki. Jednak
niektórzy wolą postawić na imprezy niestandardowe. Wybierać jest w czym – zdecydowanie!

Propozycje dla kobiet:
Domowe SPA, czyli coś dla ucha,
ducha i brzucha
Muzyka, pyszne przekąski, wyszukane
drinki i domowe zabiegi pielęgnacyjne.
Czego chcieć więcej? To pomysł właściwie
na każdą kieszeń i łatwy do przygotowania. Wystarczy zaopatrzyć się w zestaw aromatycznych maseczek, zestaw do
manicure i pedicure, lakiery do paznokci
w wystrzałowych kolorach. Dobrym pomysłem będzie rozpalenie kominka z aromatycznym
olejkiem, który pobudzi Wasze
zmysły.
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Babskie ploty przy winie

Spontaniczna przygoda

Wieczór wspomnień, czyli klasyczne
ploty i zabawne historie przy winie to propozycja, która spodoba się tym, które wolą
dobrą rozmowę zamiast dzikich pląsów w
klubie.

Spontaniczny wyjazd może być równie
ekscytujący co zaplanowana impreza. Pozwólcie, by przygoda was odnalazła i nie
zastanawiajcie się co będzie dalej!

Konkursy i wyzwania na mieście
Wspólne wyjście w miasto daje szerokie
pole możliwości do różnych zadań. Gdy będziecie na takim wypadzie warto postawić
na wesołe konkursy. Do zabaw można wykorzystać śmieszne gadżety i karty z zadaniami. Dobrym pomysłem będą wesołe
dodatki, np. opaski z rogami, czy przypinki.
To będzie znak rozpoznawczy, że świętujecie wieczór panieński!

Ekstremalny wieczór
kawalerski
Panowie coraz chętniej decydują się
na spędzenie wieczoru kawalerskiego w
sposób aktywy. Wybierają grę w paintball,
tzw. off roady (np. na quadach), skoki na
spadochronie, paralotnię, czy bardziej popularne gokarty, dla zaawansowanych – treningi survivalowe – obozy przetrwania.
Właściwie wszystko, czego dusza sportowca i uzależnionego od adrenaliny
tylko zapragnie można zrealizować podczas wieczoru kawalerskiego.

To propozycja dla tych, którzy potrafią się zorganizować wcześniej i
chętnie przeznaczą większy budżet
na połączenie imprezy z odpoczynkiem. Gdzie można wyjechać? Najczęstsze kierunki i rodzaje wypadów:
w góry, na Mazury, nad morze i za
granicę; pod namioty, do domków,
na działkę lub do hotelu/pensjonatu.

W odpowiedni nastrój wprowadzą nas rozwieszone w domu
kolorowe chusty i materiały
oraz indyjskie figurki. Poza tym...
szisza, tatuaże z henny i klejnoty
do przyozdobienia ciała – tego nie
powinno zabraknąć na indyjskiej
imprezie.

Razem z przyjaciółkami można zorganizować przyszłej pannie młodej wypad na
lekcje tańca. Może to być lap dance lub
sexy dance. Poza tym świetnym dodatkiem
do takiej imprezy będzie prezent w formie
zestawu kuszącej bielizny.

Propozycje dla panów:

Wyjazdowy wieczór
kawalerski

Impreza w stylu
Bollywood

Wieczór z nauką
zmysłowego tańca

17.

Luksusowa noc w hotelu
Dobrym pomysłem jest noc w luksusowym hotelu. Taka noc zdarza się raz w
życiu dlatego warto poczuć się jak prawdziwe celebrytki! Wieczorowe kreacje i
ekskluzywne kieliszki do szampana obowiązkowe!

Gry miejskie
Podobnie jak w przypadku pań, panowie
także mogą zdecydować się na gry tematyczne, w których są zadania do wykonania
i w których zdobywa się punkty lub różne
prezenty. Dobra dla osobników z zacięciem detektywistycznym i maniaków gier
strategicznych. Oczywiście mogą zakończyć się imprezą w klubie lub dyskotece.
■ Katarzyna Gwara

18.

motoryzacja
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Diagności powiedzieli „dość”

Za przegląd zapłacimy więcej?
Diagności samochodowi powiedzieli „dość” i wyszli
protestować na ulice. Ich
główny postulat to podwyżka
cen za badania. W efekcie niektóre stacje były zamknięte, a
niektóre pracowały w okrojonym składzie.
Jak zaznaczają przedstawiciele
Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, opłaty za badania techniczne pojazdów nie zmieniły się
od 17 lat. - W tym okresie o 340%
wzrosło minimalne wynagrodzenie, zmieniła się stawka VAT
z 22 na 23%, a inflacja wzrosła o
przeszło 40%. Bardzo zwiększyły
się także koszty prowadzenia działalności. Co z tego, skoro opłata za
badanie techniczne w tym okresie
w ogóle się nie zmieniła. Jej wysokość jest zamrożona. Dla przed-

siębiorcy 98 zł brutto za badanie
techniczne samochodu osobowego ma obecnie zupełnie inną
wartość niż w 2004 roku. Teraz
mamy diametralnie inne realia gospodarcze!
To powoduje, że wiele stacji kontroli pojazdów balansuje na progu
rentowności. Jeśli ten stan będzie
się dłużej utrzymywał, przedsiębiorcy zaczną bankrutować
– twierdzą diagności. Co więcej,
niczym bumerang powracają zapowiedzi rozszerzenia zakresu
badań technicznych, co bez wątpienia wiązać się będzie z koniecznością dalszych inwestycji.
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów od dawna podejmuje
działania „na rzecz waloryzacji i
urealnienia wysokości opłat za badania techniczne”. I mimo że mówią
o tym już od pewnego czasu, w tej
kwestii – oczywiście ku uciesze
kierowców – nic się
jednak nie zmienia.
P r z e d s t aw i c i e l e
tej branży nie mają
wątpliwości, że na
przeszkodzi
stoi
tu polityka. Ich
cierpliwość się już
skończyła. Swoje
niezadowolenie
postanowili więc
zamanifestować.
18 listopada spotkali się w stolicy,

przeszli przez centrum Warszawy
i protestowali pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów chciałaby, aby stawka
za badanie techniczne wynosiła
184,50 zł. Obecnie za taką usługę
płacimy 98 zł oraz 1 zł opłaty ewidencyjnej.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 19 listopada 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

166.800 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 

34.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 

SKODA SUPERB
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017,
I-wł., serwisowany,
F-VAT

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

79.900 zł

139.900 zł

VW PASSAT
2.0 D, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

AUDI A3
1.4 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł.,
serwisowany,

74.900 zł

77.900 zł

SKODA OCTAVIA
1.6D, rok prod. 2017,
kraj.,I-wł., F-VAT,
serwisowany

MAZDA 6
2.5 E, rok prod. 2018,
automat, I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

44.900 zł

114.900 zł

11.800 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

24.300 zł

BMW 3 GT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 


18.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013, 

23.000 zł

OPEL CORSA 1.4 E, zakup 2011, kraj., 

15.900 zł

41.500 zł

OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019, 

64.200 zł

OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os., 

33.500 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008, 

22.000 zł

148.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008, 

7.900 zł

CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os. 

11.500 zł

CHRYSLER 300D 3.0 D, rok prod. 2008, automat, 

5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł.,

94.900 zł

BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 


OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

26.900 zł

RENAULT CAPTUR 1.2 E, rok prod. 2017, automat, kraj.,
I-wł., serwisowany

61.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

1.800 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj., 

16.900 zł

TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,

serwisowany, rok prod. 2017, 

68.900 zł

VW GOLF VII 2.0 D, rok prod. 2015, 

45.500 zł

KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007, 

12.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT

69.500 zł

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003, 

11.200 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj.,

15.800 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

8.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 

serwisowany,

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,
MERCEDES S350 LONG 3.0 D, rok prod. 2015,
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,

 39. 000 zł


181.500zł
109. 000 zł

MERCEDES GLC 220, 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



163.800 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,



173. 900 zł

28.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,


71.900 zł

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

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 zł

motoryzacja
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Polska podpisała deklarację

To koniec samochodów spalinowych?
Polska nie chce samochodów
spalinowych. Podpisała już deklarację
zakończenia
sprzedaży tego typu pojazdów
nie później niż do 2035 r. na
wiodących rynkach i do roku
2040 w skali globalnej.
Podczas 26 Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie
Zmian Klimatu w Glasgow
(COP26), 33 państwa, 39 miast i
regionów z całego świata, a także
kilkadziesiąt firm z branży motoryzacyjnej oraz największych operatorów flot, instytucji finansowych
i innych podmiotów podpisało
deklarację na rzecz zakończenia
sprzedaży samochodów spalinowych. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazła się Polska.

Cel jest taki, aby wspólnie dążyć
do rejestracji wyłącznie zeroemisyjnych samochodów osobowych
i dostawczych na rynku nowych
pojazdów. Ma on zostać osiągnięty
osiągnięty nie później niż do 2035
r. na wiodących rynkach i do roku
2040 r. w pozostałych państwach.
Założenia są dość ambitne. Wynika z nich, że pojazdy zeroemisyjne mają stać się powszechnie
dostępne i przystępne cenowo we
wszystkich regionach świata do
2030 r.
– Deklaracja podpisana na
COP26 to pierwsze takie stanowisko polskiego rządu w zakresie
końca sprzedaży samochodów z
silnikami spalinowymi - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający

Licznik elektromobilności

Mamy więcej
elektryków
Na koniec października po polskich drogach jeździły 33 143
samochody osobowe z napędem elektrycznym. Przez
pierwsze dziesięć miesięcy ich liczba zwiększyła się o 14
549 sztuk, tj. o 105% więcej niż w analogicznym okresie
2020 r. Tak wynika z najnowszych danych Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

fot. Unsplash, aut. Jonathan Kemper

Według danych Polskiego Stowarzyszenia
Paliw Alternatywnych
(PSPA) i Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM)
pod koniec października
po polskich drogach jeździły 33 143 elektryczne
samochody osobowe.
Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles)
odpowiadały za 48% (16
037 szt.) tej części parku
pojazdów, a pozostałą
część (52%) stanowiły
hybrydy typu plug-in
(PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles)
– 17 106 szt. Park elektrycznych samochodów
dostawczych i ciężarowych liczył 1 412 szt.
W dalszym ciągu rośnie
też flota elektrycznych
motorowerów i motocykli, która
na koniec października składała
się z 10 601 szt, jak również liczba
osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się
do 303 393 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów
elektrycznych w Polsce wzrósł do
633 szt. Od stycznia do października 2021 r. flota elektrobusów
powiększyła się o 202 zeroemisyjne pojazdy. W porównaniu z
analogicznym okresem 2020 r.,
kiedy zarejestrowano 154 takie
autobusy, oznacza to wzrost o
31% r/r.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym,
rozwija się również infrastruktura
ładowania. Pod koniec października w Polsce funkcjonowało
1 712 ogólnodostępnych stacji
ładowania pojazdów elektrycznych (3 337 punktów). 31% z nich
stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69%
– wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej
lub równej 22 kW. W październiku
uruchomiono 37 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania
(57 punktów).

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Polskiego Stowarzyszenia Paliw
Alternatywnych (PSPA). - Traktujemy tę deklarację jako istotny
krok na drodze do przyspieszenia
dekarbonizacji sektora transportu
w Polsce. Brakowało w naszym
kraju dialogu i publicznej dyskusji
na ten temat. W ślad za deklaracjami powinny jednak zostać
wdrożone konkretne instrumenty
– w pierwszej kolejności w postaci
aktualizacji krajowych celów strategicznych w tym zakresie, a następnie – w dalszej perspektywie
– wprowadzenie odpowiednich,
wiążących regulacji prawnych –
dodaje.
Deklarację na COP26 podpisały
rządy Austrii, Azerbejdżanu, Chile,
Chorwacji, Cypru, Danii, Domi-

nikany, Finlandii, Ghany, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kambodży,
Kanady, Kenii, Litwy, Luksemburga, Maroko, Meksyku, Niderlandów, Norwegii, Nowej Zelandii,
Paragwaju, Polski, Rwandy, Salwadoru, Słowenii, Szwecji, Turcji,
Urugwaju, Wielkiej Brytanii i
Wysp Zielonego Przylądka. W
gronie sygnatariuszy znalazły się
również rządy miast i regionów
(m.in. Atlanty, Barcelony, Buenos
Aires, Kalifornii, Nowego Jorku,
Quebecu, Rzymu i Sao Paulo), koncerny motoryzacyjne (m.in. BYD,
Ford, General Motors, Jaguar
Land Rover, Mercedes-Benz oraz
Volvo), najwięksi operatorzy flot
(m.in. ABB, Astra Zeneca, E.ON,
Iberdrola, IKEA, Siemens, SK Inno-

vation, Tesco, Uber Technologies,
Unilever czy Vattenfall), instytucje
finansowe i szereg innych podmiotów.
Trzeba mieć jednak na uwadze,
że zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych w roku 2035 nie oznacza,
że znikną one całkowicie z naszych
dróg. Według ekspertów taki scenariusz może ziścić się dopiero
około 2050 roku. Skąd taka rozbieżność? Zakaz ma obejmować
wyłącznie nowe pojazdy. W naszym rodzimym rynku królują
jednak pojazdy używane i te nie
zostaną wyeliminowane. Poza tym
z analiz wynika, że jeździmy samochodami bardzo długo - nawet połowa użytkowanych samochodów
ma więcej niż 20 lat.
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LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8, tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Meble w dobrym stanie - szafa,
regał, szafka, regał nad szafkę,
stolik, stolik pod TV, laptop
- Częstochowa Lisiniec,
tel. 508 747 290
O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

O Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym stanie.
Tel.: 693 629 529
O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi harmonijkowe

Tel. 501 109 822
O Drzwi do łazienki prawe 70,
z wzorem i szybką, bez ościeżnicy
w b. dobrym stanie, może być
z transportem, tanio oddam.
Tel. 693 629 529
O Drzwi wewnętrzne pełne 80,
bez ościenicy, prawe i lewe.
Tel. 693 629 529
O Garnitur męski nowy, na wzrost
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

O Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,
tel. 697 272 102

USŁUGI
O Pomagam oddłużyć – zadłużone
mieszkanie, wynagrodzenie jedynie kiedy będzie efekt - Zadzwoń
Tel. 797 - 725 - 320
O Flash gsm profesjonalny serwis
telefonów komórkowych oraz nawigacji gps. Częstochowa, al. Wolności
10 (w bramie). Tel. 888 149 969

O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,
tel. 697 272 102
O Kopiarkę laserową HP LaserJet
1010, dobra, 50 zł / tel. 697 272 102
O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27

INNE

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

O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102

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

O Lekcje ry na gitarze,
tel. 697 272 102

O Toaleta kompaktowa
– używana w bdb. stanie, z „Koła”.
Tel. 501 109 822
O Umywalka z „Koła” z baterią
o wym. 65x47 + szafka biała.
tel. 501 109 822

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27

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

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

O Wanna metalowa – używaną
w b. dobrym stanie, o wym.
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS
.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

zapraszamy
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PGE Ekstraliga

Lech Kędziora, fot. T. Kudala

Eltrox Włókniarz domyka skład

Ekstraliga U24

Włókniarz stawia na swoich
Nowością w nadchodzącym sezonie
2022 będą rozgrywki Ekstraligi U24.
Włókniarz Częstochowa zadecydował
postawić
na
swoich
wychowanków i w przeciwieństwie
do innych klubów, nie podpisał kontraktów z obcokrajowcami.
Do rywalizacji w Ekstralidze U24 ma
stanąć osiem drużyn, które rozegrają
czternaście rund, aby zmierzyć się ze
sobą dwukrotnie – na własnym terenie i
na wyjeździe. Dwa najlepsze zespoły spotkają się ze sobą w finałowym dwumeczu,
który wyłoni Drużynowego Mistrza “U24
Ekstraligi”. Składy drużyn będą liczyć od
sześciu do ośmiu zawodników poniżej
24. roku życia. Jednym z warunków jest
obsadzenie minimum dwóch Polaków i
minimum dwóch obcokrajowców. Włókniarz, w przeciwieństwie do większości
klubów, postanowił wykorzystać taką

możliwość i zapewnić w składzie miejsce
swoim wychowankom. W Ekstralidze U24
w biało-zielonych barwach startować
będzie Andriej Rozaliuk, Jonas Jeppesen
oraz juniorzy - Kajetan Kupiec, Patryk
Kowalik, Jakub Martyniak i Kamil Król.
Do tych zawodników dołączać będą na
wiosnę kolejni adepci – wychowankowie
klubu, którzy podejdą do egzaminu na certyfikat “Ż”. Włókniarz słusznie zauważa,
że nowego zawodnika do Ekstraligi U24
zgłosić można według przepisów w dowolnym momencie. Nie wykluczone więc,
że częstochowski klub nie skorzysta z takiej możliwości. W nowych rozgrywkach
nie mogliby na ten moment wziąć udziału
Bartosz Smektała, Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki, choć jeszcze nie ukończyli
24. roku życia. Uzyskali jednak za wysokie
średnie w PGE Ekstralidze (powyżej 1,4
punktu na bieg), a to przekreśla możliwość
startu w nowej formule.

Nowy zawodnik

zdj. oficjalna strona wlokniarz.com

Marcel Kowolik dołącza
do Włókniarza

Włókniarz może pochwalić się
wzmocnieniem formacji młodzieżowej. Nowym zawodnikiem “Lwów”
został Marcel Kowolik, pochodzący z
Rudy Śląskiej. Jego rodzina od wielu
lat związana jest z “czarnym sportem”.
Ciekawostką jest, że wujek Marcela
– Sebastian Kowolik w sezonie 1997
reprezentował barwy Włókniarza Częstochowa, startując łącznie w piętnastu
spotkaniach. Marcel swoją karierę rozpoczął od startów na miniżużlu w klubie
Rybki Rybnik, gdzie odnosił spore sukcesy.
Po zmienieniu sprzętu na „duży” motocykl,
uczył się podstaw u wspomnianego wcześniej wujka, taty oraz trenera “Rybek”
– Antoniego Skupienia. W sezonie 2021
młody zawodnik rozpoczął treningi w
szkółce Włókniarza pod bacznym okiem
swojego ojca i Sławomira Drabika. – Po-

rozumieliśmy się z klubem Rybki Rybnik,
któremu przy okazji dziękujemy za
bardzo rzeczowe i profesjonalne podejście do rozmów. Podpisaliśmy kontrakt
z Marcelem Kowolikiem i teraz będzie
on startował z “Lwem” na plastronie, dodatkowo podnosząc swoje umiejętności
pod okiem Sławka Drabika – powiedział
Prezes Włókniarza, Michał Świącik. – Ja
oczywiście bardzo się z tego transferu
cieszę. Osobiście zajmuje się skautingiem
i wyszukiwaniem młodych żużlowców, w
których warto zainwestować. Dodatkowo
Marcel i jego rodzina to bardzo mili i fajni
ludzie. Przy okazji jeszcze raz dziękuję
klubowi Rybki Rybnik i prezesowi Aleksandrowi Szołtyskowi za profesjonalne
podejście do sprawy – dodał. Jak podkreślił częstochowski klub, Marcel związał się
z biało-zielonymi barwami do końca wieku
juniorskiego.

Zarząd Eltrox Włókniarza Częstochowa
dopełnił wszelkich formalności, związanych z podpisywaniem kontraktów oraz
aneksów zawodniczych na sezon 2022.
Skład biało-zielonej drużyny nie uległ
większym zmianom.
- Miło nam poinformować, że w ciągu
ostatnich dni oficjalnie swój start w naszej
drużynie potwierdzili już: Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Bartosz Smektała oraz Jonas
Jeppesen. Dodatkowo wcześniej stosowne
umowy podpisali: Kacper Woryna i Mateusz
Świdnicki - poinformował klub pod koniec
żużlowego okienka transferowego. W miniony poniedziałek oficjalnie ogłoszono również, że kolejny sezon z lwem na plastronie
spędzi najlepszy junior w Polsce i na świecie
- Jakub Miśkowiak. Zdolny żużlowiec w minionym sezonie uzyskał średnią biegową na
poziomie (1,965) i uplasował się tym samym
na 13. miejscu w rankingu najskuteczniejszych jeźdźców PGE Ekstraligi. - Znakomite
wyniki naszego zawodnika przełożyły się
również na wiele medali dla Włókniarza w
zawodach młodzieżowych. Przypomnijmy,
że „Lwy” z Miśkowiakiem w składzie zdobyły złoto Drużynowych Mistrzostw Polski
Juniorów oraz srebro Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych – podkreślił
klub. Nadchodzący rok będzie dla Kuby już
czwartym z kolei w „biało-zielonych” barwach
i ostatnim w gronie młodzieżowców.

Rune Holta z kontraktem
„warszawskim”
Jeszcze na zakończenie okresu transferowego, umowę z Eltrox Włókniarzem

Częstochowa podpisał dobrze znany częstochowskim kibicom Rune Holta. Klub zaznacza jednak, że jest to wyłącznie kontrakt
„warszawski”. Oznacza to, że zawodnik w dowolnej chwili będzie miał możliwość znaleźć
sobie nowego pracodawcę i trafić do niego na
zasadzie wypożyczenia z Włókniarza.

Nowy – stary trener
Już w październiku Włókniarz Częstochowa informował o powrocie Lecha
Kędziory w roli trenera biało-zielonych.
Doświadczony szkoleniowiec zastąpi na
tym stanowisku Piotra Świderskiego. Przypomnijmy, że Lech Kędziora prowadził już
częstochowski zespół w rozgrywkach PGE
Ekstraligi w 2017 roku. Wtedy też “Lwy” zakończyły sezon na 5. miejscu. – Dziś startujemy dokładnie z tej samej pozycji. Cele są
jednak inne. Przyszedł czas, żeby z tym zespołem, który mamy obecnie, awansować
do fazy play-off – zapowiedział nowy szkoleniowiec Włókniarza.
Lech Kędziora swoją przygodę z żużlem
rozpoczął w 1978 roku. Występował
wówczas jako zawodnik w GKM-ie Grudziądz i bronił barw tego zespołu niemal
przez całą karierę, czyli do 1991 roku, z
przerwą na występy w Ostrovii Ostrów
w sezonie 1986.Do jego największych
sukcesów należy awans do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski na torze w
Gorzowie Wielkopolskim w 1984 roku. Po
zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem m.in. w GKM-ie Grudziądz, Starcie
Gniezno, Polonii Piła, Wybrzeżu Gdańsk,
Gwardii Warszawa, Orle Łódź oraz Polonii
Bydgoszcz.

Częstochowski talent wypożyczony

Karczewski pojedzie dla Wilków
Utalentowany częstochowski zawodnik
Franciszek Karczewski został wypożyczony do zespołu Cellfast Wilki Krosno i
w sezonie 2022 będzie bronił barw
tegoż klubu w zmaganiach ligowych. Zespół z Krosna w tym roku będzie
startował w roli beniaminka eWinner 1.
Ligi. Częstochowski klub uspokaja
jednak, że naturalnie w zmaganiach juniorskich 16-letni zawodnik będzie
występować z lwem na plastronie.
Karczewski zadebiutował w minionym
sezonie jako pełnoprawny uczestnikiem w
rozgrywkach juniorskich. Wraz z kolegami
wywalczył złoty medal Drużynowych Mi-

strzostw Polski Juniorów. Bardzo dobrze prezentował się podczas rywalizacji na Zapleczu
Kadry Juniorów. W nadchodzącym sezonie
utalentowany zawodnik zadebiutuje w zmaganiach ligowych na zapleczu PGE Ekstraligi.
- Wypożyczenie zawodnika potrwa 1 sezon,
po którym, zgodnie z umową, Franciszek Karczewski powróci do Eltrox Włókniarza Częstochowa – zapewnia częstochowski klub,
który zdaje sobie sprawę z tego, że przyszły
sezon będzie ostatnim w gronie juniorów dla
Jakuba Miśkowiaka oraz Mateusza Świdnickiego. Za jakiś czas to właśnie Franciszek
Karczewski będzie stanowił o sile formacji
juniorskiej biało-zielonych.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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PKO Ekstraklasa

Mistrzostwa Świata U-19

Cracovia vs. Raków Częstochowa
fot. UM Cz-wa

Siatkarz Norwida ze złotym
medalem

Po przerwie reprezentacyjnej wracają
rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. W poniedziałek 22 listopada Raków
Częstochowa zmierzy się na wyjeździe
z zespołem Cracovii. Początek tego
spotkania zaplanowano na godz.
20:30.
Ostatnie dwie kolejki Czerwono-Niebiescy zremisowali. Obecnie zajmują 4.

miejsce w tabeli, mając na swoim koncie
26 punktów. Tracą 3 oczka do liderującego Lecha Poznań. Z kolei Cracovia zajmuje obecnie 11. miejsce z 17 punktami.
Ostatnio odniosła porażkę w derbach i zapewne będzie chciała za wszelką cenę wygrać nadchodzący mecz z Rakowem, ale to
częstochowska drużyna jest faworytem tej
konfrontacji.

Memoriał Lebka i Łęgowika

Damian Biliński może pochwalić się
ogromnym sukcesem, odniesionym
podczas Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej U-19, które odbyły się w Teheranie. Rozgrywający juniorskiej
i seniorskiej drużyny Exact Systems
Norwid Częstochowa wywalczył z reprezentacją Polski złoty medal,
zdobywając tym samym tytuł Mistrzów Świata w swojej kategorii
wiekowej. Złoty medalista został zaproszony przez prezydenta Krzysztofa
Matyjaszczyka do Urzędu Miasta.
Damian Biliński swoją przygodę z siat-

kówką rozpoczął we wrocławskiej Gwardii.
Do seniorów częstochowskiego Norwida
dołączył w ubiegłym roku, aby wesprzeć
ich zmagania w rozgrywkach Tauron 1. Ligi.
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, podczas spotkania z młodym
siatkarzem, które odbyło się 16 listopada,
wręczył sportowcowi list gratulacyjny
i życzył mu dalszych sukcesów. Jak poinformował Urząd Miasta Częstochowy, Damianowi Bilińskiemu towarzyszyli Krzysztof
Wachowiak - prezes klubu Exact Systems
Norwid Częstochowa, Piotr Gruszka trener drużyny seniorów i Radosław Panas
- dyrektor sportowy klubu i trener juniorów.

Przełajowe Mistrzostwa Śląska

Zawodnicy Kolejarza-Jury
z medalami
W sobotę 13 listopada w Hucisku odbyły się Przełajowe Mistrzostwa
Śląska, podczas których zawodnicy
Kolejarza-Jury Częstochowa wywalczyli aż 4 medale – 1 złoty i 3 srebrne.
W kategorii juniorów na pierwszym
miejscu podium stanął Bartosz Oleksiak
i to właśnie do niego powędrował jeden
z wywalczonych medali. W tej samej kategorii tuż za podium uplasował się Mateusz
Konwiński, natomiast Kajtek Wąsowicz
ukończył zawody na 6. pozycji. Srebro w juniorkach wywalczyła Marta Marek.
W juniorkach młodszych srebrny medal

wywalczyła również Milena Tokarska. Larysa Kolańczyk w tej kategorii ukończyła
wyścig na 5. miejscu. Srebro wywalczył
także Oskar Rybak, startujący w kategorii
młodzików. Jego kolega, Franek Weżgowiec zajął bardzo dobre, 5. miejsce. 17 lokatę zanotował Hubert Gębka. W juniorach
młodszych najlepiej z zawodników Kolejarza-Jury Częstochowa zaprezentował się
Szymon Czerniecki, który był dziewiąty,
następnie Mikołaj Sikorski na piętnastym
miejscu i Bartek Hłond na szesnastym.
W żakach swój pierwszy start zaliczył młodziutki Bartek Winiarski, który wywalczył
bardzo dobre 9. miejsce.

Skra Ladies

Porażka na zakończenie rundy
Skra Ladies przegrała w Tczewie 0:1,
kończąc niestety porażką rundę jesienną w pierwszej lidze. Obecnie
częstochowska ekipa zajmuje siódme
miejsce w tabeli, ale to jeszcze może
się zmienić po rozegraniu zaległych
spotkań.
W pierwszej, dość wyrównanej połowie
meczu nie padła żadna bramka. Ciężko było
stworzyć kluczowe sytuacje na grząskim
boisku Pogoni. W drugiej części spotkania

zaczęła się zarysowywać nieznaczna przewaga tczewskiej drużyny. Zawodniczki
z Pomorza potwierdziły ją w 77. minucie,
kiedy ekipa Ladies nie wybiła w zamieszaniu
podbramkowym piłki. Strzałem z bliskiej odległości 3 punkty dla swojej drużyny zapewniła Monika Wziątek. Podsumowując, w 11
jesiennych meczach Skra Ladies wywalczyła
15 punktów, wygrywając 5 spotkań. Częstochowska drużyna sześć razy schodziła z boiska pokonana.
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Zwyciężył Daniel Wozniak

XI Memoriał Patryka Lebka i IV Memoriał Jerzego Łęgowika w tenisie
stołowym rozegrano w czwartek 11 listopada w hali Akademickiego
Centrum Sportu UJD w Częstochowie.
Sportowe zmagania zwyciężył Daniel
Wozniak.
- Grano systemem mieszanym (grupowo-pucharowym). Każdy z uczestników
rozegrał co najmniej 6 spotkań. Pierwsze
miejsce wywalczył Daniel Wozniak, który
w finale pokonał Wojciecha Kozika, trzecie
miejsce zdobył Mateusz Ligenza, czwarty

był Jakub Niedziela. Na piątek pozycji
sklasyfikowano Lilianę Nowak. Pierwsza
szóstka otrzymała pamiątkowe statuetki.
Najmłodszym uczestnikiem zawodów był
Dima Saliuk – poinformował AZS UJD Częstochowa, który rokrocznie upamiętnia
swoich byłych zawodników i działaczy. Patryk Lebek był zawodnik II-ligowej sekcji
tenisa stołowego mężczyzn i trenerem ekstraklasy kobiet. Jerzy Łęgowik był długoletnim członkiem zarządu AZS AJD, sędzią
Honorowym PZTS, a także współorganizatorem międzynarodowych i krajowych zawodów sportowych.

Skra jest dumna

Zofia Dubiel powołana
do reprezentacji U-15
Skra Częstochowa może być dumna ze
swojej 14-letniej zawodniczki Zofii
Dubiel, która została powołana na
zgrupowanie reprezentacji Polski
U-15 w Piasecznie.
Młoda piłkarka na co dzień występuje
w młodzieżowym zespole, który kilka tygodni temu wywalczył awans do Centralnej
Ligi Juniorów. Zofia gra na środku pomocy
i jest również reprezentantką Śląska.
W 2021 roku wraz z koleżankami z zespołu wywalczyła złoty medal Mistrzostw
Polski. W meczu finałowym strzeliła
bramkę, zapewniając swojej ekipie wielki
sukces. – To ważny dzień i wielkie wyróżnienie dla Naszej akademii. Cieszę się, że
wraz z rozwojem struktury szkoleniowej

grup i sukcesami naszych drużyn młodzieżowych, idą w parze też indywidualne sukcesy naszych zawodniczek, które nie byłyby
możliwe bez pracy pozostałych dziewcząt.
Serdeczne gratulacje dla Zosi i jej najbliższych, w których ma fantastyczne oparcie
i niesamowitą pomoc. Wierzę, że nie jest
to ostatnia zawodniczka, która będzie reprezentować Skrę z orzełkiem na piersi
– podsumowuje koordynator ds. piłki kobiecej Patryk Mrugacz. Skra Częstochowa
podkreśla, że powołanie dla Zofii jasno
wskazuje na to, że prowadzone szkolenie
dziewcząt stoi w klubie na bardzo wysokim
poziomie. - Z całego serca gratulujemy zawodniczce Skry i życzymy jej powodzenia
na zgrupowaniu kadry, które rozpocznie się
22 listopada! - dodaje klub.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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