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Zuzanna wraca na szczyt

Zmiana na pozycji liderki wśród najpopularniejszych 
imion nadawanych dziewczynkom! Tym razem na 
pierwszym miejscu znalazła się Zuzanna, która wy-
przedziła ubiegłoroczną liderkę Julię. Z kolei literacka 
miłość Romea znalazła się na 4. miejscu. Natomiast na 
2. miejsce na podium wskoczyła Zofia, a na 3. Hanna.  
Oba te imiona zaliczyły awans o jedną pozycję.

Top 10 imion dla córek (dla porównania w nawiasie 
pozycja danego imienia w 2020 roku):

1. Zuzanna - 3251 (awans z 2. miejsca)
2. Zofia – 3178 (awans z 3 miejsca)
3. Hanna – 3064 (awans z 4. miejsca)
4. Julia - 3022 (liderka zestawienia z połowy 2020 r.)
5. Maja - 2812 (to samo miejsce również w ubiegłym 

roku)
6. Laura - 2679 (awans z 10. miejsca)
7. Oliwia - 2377 (awans z 8. miejsca)
8. Alicja - 2362 (7. w 2020 r.)
9. Lena - 2309 (6. w 2020 r.)
10. Pola - 2190  (awans z 11. miejsca)

Król Antoni

W przypadku chłopców nie ma większych zmian na 
podium. Od lat króluje Antoni. Drugi Jan także utrzymał 
swoje wysokie miejsce. Jedynie Jakub spadł z 3. na  
5. lokatę.

Top 10 imion dla synów:

1. Antoni - 3862 (lider również w połowie 2020 r.)
2. Jan - 3535 (również 2. miejsce)
3. Aleksander - 3353 (awans z 4. miejsca)
4. Franciszek - 3252 (awans z 5.)
5. Jakub – 3236 (3. w 2020 r.)
6. Szymon – 2575 (bez zmian)
7. Mikołaj – 2536 (awans z 8. pozycji)
8. Leon – 2479 (awans z 11. miejsca)
9. Filip – 2372 (7. w 2020 r.)
10. Stanisław – 2295 (9. w 2020 r.)

Oryginalne mniej popularne

Jednak nie wszyscy rodzice szukają inspiracji pośród 
najpopularniejszych imion. Niektórzy decydują się na 
bardziej nieszablonowe wybory.

Mercedes, Ligia i Nia – to dziewczęce imiona, które  
w zestawieniu pojawiają się najrzadziej. Natomiast 
wśród chłopców możemy spotkać m. in. Gajusza, Raci-
bora, czy Romea.

Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, 
że według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię 
ośmieszające. Co więcej, imię powinno wskazywać też na 
płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kie-
rownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy 
zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz 
wybór. Szczegółowe dane na temat imion nadawanych  
w naszym kraju znajdziemy na stronie www.dane.gov.pl

 ■ Katarzyna Gwara

Mercedes i Romeo?

Znamy 
najpopularniejsze 
imiona!
Po babci, wujku, przyjaciółce, a może po ulubionej piosenkarce lub bohaterze literackim? 

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. Prezentujemy zestawienie tych  
najpopularniejszych, nadawanych w naszym kraju od stycznia do czerwca tego roku.

 ■ s.14
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Spis powszechny

Noc spisowa. W Częstochowie 
będą działać dwa punkty

Filharmonia Częstochowska

Koncert upamiętniający 
zmarłego dyrektora

Do 30 września trwa Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. Kto 
jeszcze nie zdążył spełnić swojego obo-
wiązku, będzie miał okazję to zrobić 25 
września w czasie Nocy Spisowej. Spe-
cjalne dyżury rozpoczną się o godzinie 
8.00 i zakończą o 24.00.

Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o zor-
ganizowaniu na terenie całego kraju akcji „Noc 
Spisowa” w związku ze zbliżającym się terminem 
zakończenia spisu oraz w celu zapewnienia wyso-
kiej kompletności wyników spisu powszechnego 
ludności i mieszkań w 2021 r.

Z tego też powodu, w sobotę, 25 września 
od godz. 8.00 do 24.00, na Częstochowy 
działać będą dwa punkty, w których miesz-
kanki i mieszkańcy będą mogli dokonać spisu, 
pierwszy w Urzędzie Miasta Częstochowy 
przy ul. Śląskiej 11/13, drugi w Oddziale 

Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy 
Alei Niepodległości 20/22.

Zgodnie z Ustawą o statystyce Publicznej 
udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, 
a czas na jego wykonanie upływa 30 września 
2021 roku. Nasze dane chroni tajemnica sta-
tystyczna.

Spisać się można również poprzez 
stronę https://spis.gov.pl/ za pośrednic-
twem formularza spisowego. Spisując 
się przez internet mamy również możli-
wość wzięcia udziału w loterii, w której 
wygrać można wiele atrakcyjnych na-
gród. Zgłoszenia do niej przyjmowane 
są do 7 lipca. Jeśli nie możemy spisać 
się we własnym zakresie, możemy 
zadzwonić na infolinię 22 279 99 99  
i zrobić to przez telefon.

Dokładnie tydzień temu wziął udział w 
uroczystej Inauguracji 77. sezonu arty-
stycznego w Filharmonii Częstochowskiej. 
Wraz  z Adamem Klockiem nadał imię 
Wojciecha Kilara sali koncertowej w 
gmachu przy ul. Wilsona... Nikt nie spo-
dziewałby się, że najbliższy piątkowy 
koncert w Filharmonii Częstochowskiej – 
24 września –  będzie dedykowany 
dyrektorowi Ireneuszowi Kozerze, który 
nieoczekiwanie od nas odszedł...

Ireneusz Kozera zmarł nagle w sobotę, 18 
września. Zaledwie dzień po uroczystej in-
auguracji kolejnego sezonu artystycznego... 
Przez cały tydzień w holu wejściowym Fil-
harmonii Częstochowskiej wystawiona była 
księga kondolencyjna dyrektora Ireneusza 
Kozery.

Był rozpoznawalną postacią nie tylko dla 
melomanów, którzy odwiedzali gmach przy 
ul. Wilsona. Zawsze z uśmiechem, życzliwo-
ścią dla innych, z niespożytą energią do dzia-
łania, pełen pomysłów.

Wszyscy jego przyjaciele z pewnością spo-
tkają się podczas piątkowego koncertu upa-
miętniającego tego wybitnego organizatora 

miejskiej kultury. W ramach cyklu ,,Wielcy Kon-
certmistrzowie” znajdą się utwory Franciszka 
Schuberta w opracowaniu na orkiestrę smycz-
kową – ,,Quartettsatz c moll” oraz ,,Kwintet 
smyczkowy C dur op. 163”.  A skład instrumen-
talny, który usłyszymy, będzie połączeniem 
muzyków Baltic Neopolis Virtuosi z członkami 
Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej. Za-
grają koncertmistrzowie – określony przez fa-
chowy, poświęcony wiolinistyce portal.

„Strad” „jednym z najznamienitszych por-
tugalskich skrzypków swojego pokolenia” 
Emanuel Salvador oraz wiolonczelista Adam 
Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.

Koncert będzie także rodzajem muzycznej 
zapowiedzi zbliżającego się, 13. Festiwalu Wio-
linistycznego im. Bronisława Hubermana. Kon-
cert inauguracyjny zaplanowano na niedzielę, 
10 października. Bilety na najbliższy, piątkowy 
koncert – w cenach 45 zł (normalny), 38 zł 
(ulgowy), 20 zł (UTW) – są do nabycia w kasie 
Filharmonii oraz na jej stronie internetowej 
pod adresem www.filharmonia.com.pl

Kasa w gmachu Filharmonii przy ul. Wil-
sona 16 czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00-19.00 (tel. do kasy 
– 795 451 438).

Ruszyło głosowanie

Miejska kasa do wydania!
Rozpoczęło się głosowanie na pro-
jekty zadań zgłoszonych do VIII edycji 
BO. W sumie możemy wybrać spośród 
410 pomysłów, które przeszły pozy-
tywnie ocenę formalną i merytoryczną. 
Głosy można oddawać do 30 września 
włącznie.

Głosowanie do 30 września

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy 
mogą wybierać spośród 81 projektów 
zadań ogólnomiejskich. Pozostałe 329 
projektów zadań ma charakter dzielni-
cowy – przy czym należy pamiętać, że 
każdy może głosować na zadania tej dziel-
nicy, w której mieszka.

Głosowanie odbywa się wyłącznie 
drogą elektroniczną na stronie www.kon-
sultacje.czestochowa.pl  Trwa do 30 wrze-
śnia włącznie.

Obowiązuje zasada bezpośredniości 
głosowania, czyli każda osoba głosująca 
robi to osobiście, w swoim imieniu.

W celu zapewnienia dostępności zo-
stanie uruchomiony stacjonarny punkt 
głosowania, mieszczący się przy ul. Ślą-
skiej 3/5, umożliwiający oddanie głosu 
przez osoby nieposiadające dostępu do 
internetu oraz bez możliwości weryfikacji 
danych przez platformę internetową. Gło-
sować w punkcie można w dni robocze w 
godz. 12.00 – 15.30, po uprzednim telefo-
nicznym umówieniu pod numerem tele-
fonu 34 370 74 97. Należy zabrać ze sobą 
dokument tożsamości ze zdjęciem.

Oczywiście punkt do głosowania funk-
cjonuje w reżimie sanitarnym. Oznacza 
to, że każda osoba musi mieć maseczkę 
zakrywającą nos i usta, a po wejściu do 
punktu zdezynfekować ręce.

Jak głosować?

Zasady głosowania: 
• Głosować mogą mieszkanki i miesz-

kańcy Częstochowy.
• Głosowanie odbywa się poprzez kartę 

do głosowania wypełnianą na plat-
formie internetowej do głosowania  
dostępnej na stronie internetowej 
www.konsultacje.czestochowa.pl

• Każda głosująca osoba ma do rozdys-
ponowania 10 punktów na projekty 
ogólnomiejskie oraz 10 punktów na 

projekty dzielnicowe. Punkty należy 
rozdysponować w trakcie jednego gło-
sowania. Niewykorzystanie pełnej puli 
punktów nie powoduje nieważności 
głosu.

• W przypadku projektów o charakterze 
dzielnicowym, osoby głosujące mogą 
oddać swój głos na projekty dotyczące 
dzielnicy, w której mieszkają.

• W ramach każdej puli (ogólnomiej-
skiej i dzielnicowej) można przyznać 
10 punktów jednemu projektowi lub 
rozdzielić punkty pomiędzy projekty.

• Każda osoba uprawniona do głoso-
wania ma prawo głosować tylko raz.

• Aby prawidłowo oddać głos należy 
podać swoje dane: imię i nazwisko,  
4 ostatnie cyfry numeru PESEL, adres 
zamieszkania oraz potwierdzić za-
warte oświadczenia.

• W celu weryfikacji oddania głosu na-
leży wprowadzić w określone pole 
numer telefonu komórkowego.

• Na wskazany numer telefonu osoba 
głosująca otrzyma SMS-em darmowy 
kod weryfikacyjny, który należy 
wpisać w kolejne pole.

• Przy użyciu jednego numeru telefonu 
mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ 
na jeden numer telefonu można uzy-
skać 2 kody - po jednym dla każdej  
z 2 osób.

• Jeśli nie możesz zagłosować, sprawdź 
czy wpisałeś/-aś poprawnie wszystkie 
swoje dane, przede wszystkim czy nie 
pomyliłeś/-aś się wpisując 4 ostatnie 
cyfry numeru PESEL.

• W bazie osób uprawnionych do głoso-
wania znajdują się osoby zameldowane 
w Częstochowie na pobyt stały lub cza-
sowy. Jeśli jesteś mieszkańcem/miesz-
kanką, który nie posiada meldunku, 
a chcesz zagłosować – zgłoś się z do-
wodem tożsamości do stacjonarnego 
punktu głosowania przy ul. Śląskiej 
3/5, czynnego w dni robocze w godz. 
12:00-15:30, w celu weryfikacji tożsa-
mości i dodania do bazy osób upraw-
nionych do głosowania.

• Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, 
również przyjdź do stacjonarnego 
punktu głosowania.

Uwaga: W przypadku zadań nieinwesty-
cyjnych, ich realizacja będzie zależna od 
sytuacji epidemiologicznej.
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Podpisane

Trójstronne porozumienie  
z ratownikami i pracodawcami

Przedstawiciele komitetu 
protestacyjnego ratowników 
medycznych, pracodawców 
i  Ministerstwa Zdrowia pod-
pisali porozumienie.

Porozumienie zostało zawarte 
między ministrem zdrowia, Komi-
tetem Protestacyjnym Ratowników 
Medycznych i  Związkiem Praco-
dawców Ratownictwa Medycznego 
SP ZOZ. - W  kontekście zwięk-
szającej się czwartej fali zakażeń 
covidowych to bardzo dobra infor-
macja, bo to oznacza, że nie będzie 
problemów, z  jakimi mieliśmy do 
czynienia w ostatnim czasie. Chodzi 
o brak obsad zespołów ratownictwa 
medycznego – zaznaczył minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

- W  porozumieniu, które zawar-
liśmy z  protestującymi, przywró-
ciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy 
– poinformował wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska. To 30% 
dodatek, który obowiązywał do 
2011 roku. Przysługuje on za pracę 
w  ciężkich warunkach. - Dodatek 
dotyczy nie tylko pracowników na 
umowę o  pracę, ale także pracow-
ników na umowę cywilnoprawną. 
Wiemy bowiem, że część ratow-
ników pracuje w  tych dwóch for-
mach zatrudnienia – powiedział.

Kraska podał, że pracodawcy zo-
bowiązali się do tego, by pracownik 
zatrudniony na podstawie umowy 
cywilnoprawnej nie mógł zarabiać 

mniej niż 40 zł na godzinę. - Jeżeli do-
łożymy do tego dodatek wyjazdowy 
w  wysokości 30 proc., to daje nam 
kwotę około 52 zł – mówił. Wiceszef 
MZ przypomniał, że każdy ratownik, 
który jeździ w  karetce, dostaje do-
datek za to, że jest kierownikiem ze-
społu, kierowcą ratownikiem i za to, 
że jeździ w zespole dwuosobowym. 
- To daje kwotę mniej więcej koło 
60 zł na godzinę. Jeżeli założymy, że 
ratownik medyczny pracuje ok. 200 
godzin w miesiącu, czyli mniej więcej 
tyle, ile wynosi etat, to daje kwotę 
równą około 12 tys. zł na miesiąc  
– mówił.

Piotr Dymon, przedstawiciel Ko-
mitetu Protestacyjnego Ratow-
ników Medycznych, powiedział, 
że komitet co prawda przerwał 
działania protestacyjne, ale będzie 
obserwować realizację tego porozu-
mienia. - Jeżeli coś będzie nie tak, na 
jakimś etapie, to wrócimy do działań 
– przyznał.

Po podpisaniu porozumienia, 
w środowisku ratowników medycz-
nych ponownie zawrzało. Wielu jest 
zdania, że zostało ono podpisane 
przez jedną osobę i  nie było z  nimi 
konsultowane. Poza tym zmiany 
będą obejmowały tylko ratow-
ników zatrudnionych w  zespole ra-
townictwa medycznego. Pominięci 
zostali natomiast ratownicy me-
dyczni pracujący w SOR-ach, izbach 
przyjęć, czy na oddziałach...

Nowa organizacja ruchu

Bezpieczniej w Rędzinach
Na około 2-kilometrowym odcinku DK91 w  Rędzinach dro-

gowcy wprowadzili nową organizację ruchu. Wyznaczono le-
woskręty, przeniesiono w nowe miejsce przejście dla pieszych 
budując w  osi jezdni azyl i  zmieniono geometrię zatoki auto-
busowej. - Kosztem około 140 tys. zł zlikwidowaliśmy niebez-
pieczne miejsce i zwiększyliśmy bezpieczeństwo użytkowników 
drogi – podkreślają drogowcy.

Bezpieczniej dla pieszych
Prace ruszyły w drugiej połowie sierpnia. Po miesiącu piesi i kie-

rowcy mogą już korzystać z  nowej bezpieczniejszej organizacji 
ruchu. - Poprawa bezpieczeństwa objęła ponad 2-kilometrowy od-
cinek drogi. Najpoważniejsze zmiany dokonały się jednak w rejonie 
przejścia dla pieszych przy Urzędzie Gminy w  Rędzinach, gdzie 
zmieniliśmy nie tylko lokalizację przejścia, ale i wykonaliśmy na nim 
azyl – wyliczają drogowcy. Korekcie uległa też zatoka autobusowa 
przy Urzędzie Gminy.

Uspokojenie ruchu
Na całym odcinku wprowadzonych zmian obowiązuje ustawowa 

prędkość przejazdu dla obszaru zabudowanego tj. 50 km/h. Zmniej-
szeniu uległa również szerokość jezdni z 10 m do 7 m (tj. 2 pasy po 
do 3,5 m, z wyznaczeniem 1,5-metrowych opasek). Skrzyżowania 
z ul. Zawilcową i ul. Wrzosową zostały wzbogacone o dodatkowe 
pasy do skrętu w lewo.  

- Te działania, umożliwią w  szczególności pieszym, bezpieczne 
i  bardziej komfortowe przekraczanie jezdni. Zyskali również kie-
rowcy, bowiem w  rejonie skrzyżowań wyznaczono „lewoskręty”, 
które umożliwią wykonanie bezpiecznego manewru zmiany kie-
runku jazdy. Korekta geometrii zatoki autobusowej zwiększyła 
widoczność i ułatwiła bezpieczne włączanie się do ruchu pojazdów 
komunikacji zbiorowej – zaznaczają drogowcy.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu została wykonana w ramach bie-
żącego trzymania dróg ze środków finansowych będących w dys-
pozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Nad Wartą

Wspólne sprzątanie 
bulwarów

Projekty

„Perełki” zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego

Okazja, aby oczyścić ze śmieci okolice 
sporego odcinka rzeki Warty, będzie 
w  najbliższą niedzielę, 26 września. 
Centrum Usług Komunalnych organi-
zuje tę akcję jako element ,,Sprzątania 
Świata”.

Wszyscy chętni, aby wspólnie wziąć 
udział w  oczyszczaniu częstochowskich 
okolic Warty na Starym Mieście, spotkają 
się w niedzielę, 26 września, o godz. 10.00 
obok hotelu Scout.

Stamtąd uczestniczki i  uczestnicy akcji 
ruszą bulwarami nad Wartą (w  kierunku 
mostu przy ul. Mirowskiej) usuwając przy 
okazji z nadrzecznych okolic wszelkie śmieci 
pozostawione tam przez tych, dla których 
najwyraźniej estetyka miejskich, zielonych 
terenów nie jest istotnym dobrem…

Organizator – czyli częstochowskie Cen-
trum Usług Komunalnych – zapewnia ręka-
wiczki oraz worki na śmieci. Ale możemy 
się spodziewać jeszcze czegoś – ma być 
poczęstunek oraz nagrody dla uczestni-
czek i uczestników spotkania.

Partnerami akcji są „Dobra Kaloria”, 
„Nowodvorski Lighting” oraz Kanap-
karnia Jędryka.

Informacji o  akcji można też szukać na 
fanpejdżu Centrum Usług Komunalnych 
(CUK).

Do 30 września można głosować 
na zadania, które zostaną zrealizo-
wane w ramach budżetu obywatel-
skiego. Tymczasem przyjrzeliśmy 
się projektom, które zostały odrzu-
cone. Przedstawiamy tylko kilka 
„perełek”, które wzbudziły nasze 
zainteresowanie, bądź zdziwienie.

1) Budowa masztu i zawieszenie na 
niej flagi LGBT.

2) Montaż automatów z prezerwa-
tywami w szkołach średnich.

3) Dofinansowanie do środków obni-
żających libido dla księży.

4) Odebranie honorowego obywa-
tela Janowi Pawłowi II.

5) Palma na rondzie na Rynku 
Wieluńskim.

6) Postawienie dekoracji na jeziorze 
- wielkiej, żółtej kaczki na wodzie.

7) Usunięcie krzyży i innych symboli 
religijnych z miejsc publicznych.

8) Utworzenie miejskiego systemu 
gospodarki odchodami psów.

9) Zakup 15 koszy na psie odchody i 
rozmieszczenie ich na terenie czę-
stych spacerów z pieskami.
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Lemańsk

Niezwykła lekcja historii

Jak co roku przy mogile żoł-
nierzy Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii w  Lemańsku od-
były się obchody 82. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 
- Ofiara patriotów, przed któ-
rych mogiłą stoimy jest 
testamentem, który zobowią-
zuje nas do dbałości o historię 
i pamięci o  tym, co się wyda-
rzyło – mówiła podczas 
uroczystości Maria Habrajska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Starym Kocinie.

W zbiorowej mogile w Lemańsku 
spoczywa pięciu żołnierzy Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii. Okoliczni 
mieszkańcy od samego początku 
otoczyli ich pochówek troską. Od 
wielu lat pieczę nad mogiłą spra-
wuje również Szkoła Podstawowa 
w  Starym Kocinie im. Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii. Tegoroczna 
uroczystość rocznicowa odbyła się 
w minioną niedzielę 19 września. - 
W  sprawie polskiej ziemi polegli 
nieopodal i  spoczywają tutaj pod 
tym niebem. Żołnierze Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii. W  nierównej 
walce życia i  śmierci polegli. 
Młodzi byli, pełni nadziei byli, mi-
łości do ojczyzny i  wiary w  cud. 
Nie wiedzieli, że zginą, nie przy-
puszczali. Pamięć o tamtych złych 
chwilach pozostaje żywa w  ser-
cach patriotów, a naszym obowiąz-
kiem jest przekazywanie wiedzy 
o bohaterach Wołyńskiej Brygady 

Kawalerii, którzy walczyli zaciekle 
o  ojczyznę, o  Polskę. Władze 
samorządowe, strażacy, soł-
tysi, stowarzyszenia, wspólnoty, 
uczniowie, mieszkańcy okolicz-
nych wsi dbają o  tę pamięć przy-
chodząc tutaj przed mogiłę Eryka 
Stokłosy i  czterech żołnierzy nie-
znanych, ale znanych tylko Bogu. 1 
września Niemcy, 17 września So-
wieci, Pakt Ribbentrop-Mołotow 
wypełniony. Tajne załączniki doko-
nane. Sen o wolności przerwany na 
pięć lat, a  potem na kolejne dzie-
sięciolecia. II wojna światowa jest 
wydarzeniem odległym w  czasie, 
ale wciąż żywym w pamięci poko-
lenia, które było jej uczestnikiem 
i  świadkiem. Żywym również dla 
nas, którzy te straszne lata znamy 
z  lekcji historii. Losy narodu pol-
skiego wielokrotnie wystawione 
były na próby, nierzadko bolesne, 
wymagające ofiar. Dlatego historia 
naszego narodu to coś więcej niż 
tylko fakty z  przeszłości. Świado-
mość historyczna jest nieodłączną 
częścią naszej mentalności na-
rodowej, wrażliwości politycznej 

i  sposoby postrzegania świata. 
Na przeszłość musimy patrzeć 
jak na źródło wiedzy, księgę prze-
stróg i kierunkowskaz działań. Nie 
spotykamy się jednak, by rozdra-
pywać rany czy rozliczać. Naszym 
moralnym obowiązkiem jest za-
chowanie pamięci, która każe po-
chylać się nad doznaną krzywdą, 
ale i przestrzega, by nigdy nie po-
wtórzył się tamten czas. Obecnie 
w dobie ciągłych konfliktów zbroj-
nych jesteśmy odpowiedzialni za 
przekazywanie światła pokoju, 
braterstwa, przyjaźni obecnym 
i  przyszłym pokoleniom. Oby 
nigdy mieszkańcy naszego kraju, 
naszej małej ojczyzny oraz żad-
nego innego obszaru nie budziło 
wycie syren, huk eskadry samo-
lotów i  świst spadających bomb. 
Oby nigdy nienawiść i  nacjona-
lizm nie zdominowały współpracy 
między narodami. Wielkie to za-
danie dla obecnego i  przyszłego 
pokolenia. Ofiara patriotów, przed 
których mogiłą stoimy jest testa-
mentem, który zobowiązuje nas do 
dbałości o historię i pamięci o tym, 
co się wydarzyło. Wszystko po to, 
aby tragiczne wojenne wydarzenia 
nigdy więcej nie powtórzyły się, 
a  uczczenie bohaterów Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii przyczy-
niło do wzmocnienia narodowej 
jedności oraz dumy bycia Pola-
kiem w wolnej ojczyźnie – mówiła 
w  swoim poruszającym wystą-
pieniu Maria Habrajska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w  Starym 
Kocinie. Coroczne spotkania przy 
mogile Eryka Stokłosy i  czterech 
żołnierzy nieznanych w Lemańsku 
są zawsze podniosłym wydarze-
niem dla mieszkańców okolicz-
nych wsi i niezwykłą lekcją historii 
dla dzieci i  młodzieży. Po mszy 
polowej tradycyjnie odczytano 
Apel Poległych, a następnie z pro-
gramem artystycznym wystąpili 
uczniowie SP w  Starym Kocinie. 
Po przemówieniach zaproszonych 
gości, złożono wieńce na grobie 
poległych żołnierzy.

 ■ Paula Nogaj

O tym musisz pamiętać

Pobierasz 
rentę rodzinną?
Studenci pierwszego roku, 
którzy otrzymują z  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
rentę rodzinną, mają tylko kilka 
dni na złożenie zaświadczenia 
z uczelni. Dzięki temu ZUS bę-
dzie mógł wypłacić im rentę 
rodzinną także za wrzesień. 
Czas na dostarczenie doku-
mentów upływa 30 września.

- Renta rodzinna przysługuje 
dzieciom do ukończenia przez nie 
16. roku życia. Jeśli jednak dziecko 
nadal się kształci, dostanie rentę 
aż do zakończenia nauki, lecz 
nie dłużej niż do 25. roku życia. 
Chyba, że urodziny te przypadają 
w trakcie ostatniego roku studiów 
– wówczas świadczenie przysłu-
guje do końca roku akademickiego 
– informuje Beata Kopczyńska, re-
gionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
województwa śląskiego.

Zaświadczenie z uczelni  
lub oświadczenie studenta

Uczniowie szkół ponadpod-
stawowych otrzymują rentę ro-
dzinną do końca wakacji, czyli do 
31 sierpnia. Natomiast wypłata 
renty rodzinnej dla studentów za-
zwyczaj obejmuje rok akademicki, 
czyli od października do września. 
A co z żakami, którzy dopiero roz-
poczynają od października swoją 
edukację na wyższej uczelni? Czy 
im się należy renta rodzinna za 
wrzesień?

- Student, który dopiero rozpo-
czyna naukę na uniwersytecie czy 
w  szkole wyższej, chce mieć wy-
płatę świadczenia za wrzesień, po 
ukończeniu szkoły średniej, musi 
złożyć w  ZUS, najpóźniej do 30 
września, zaświadczenie o konty-
nuowaniu kształcenia. Potrzebne 
zaświadczenie wyda placówka, 
w  której będzie kontynuowana 
nauka. W przypadku gdy uczelnia 
nie będzie mogła wystawić 

zaświadczenia we wrześniu, 
wystarczy, że dostarczy nam za-
wiadomienie o przyjęciu na studia 
i sam napisze oświadczenie. Musi 
w nim podać planowaną datę roz-
poczęcia studiów i  zobowiązać 
się, że dostarczy zaświadczenie 
z  uczelni, najpóźniej w  miesiącu, 
w  którym rozpoczyna się rok 
akademicki i  podejmie naukę – 
informuje Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Natomiast studenci, którzy kon-
tynuują studia, a  zaświadczenie 
z uczelni mieli wydane na rok aka-
demicki,  mają czas na złożenie 
kolejnego zaświadczenia do końca 
października.  

Gdy zakończysz naukę

Jeśli uprawniony do renty 
student przestanie się uczyć, 
musi niezwłocznie zawiadomić 
o  tym ZUS. Wówczas instytucja 
wstrzyma wypłatę świadczenia. 
Jeśli uczeń czy student tego nie 
zrobi to Zakład nadal będzie wy-
płacał świadczenie, które później 
trzeba będzie zwrócić i w dodatku 
razem z odsetkami.

Ponadto jeśli osoba ucząca się 
do 25. roku życia pobiera rentę 
rodzinną musi zawiadamiać  ZUS  
między innymi o:

• o  podjęciu zatrudnienia oraz 
o  wysokości przychodu osią-
gniętego w  minionym roku ka-
lendarzowym – w  terminie do 
końca lutego kolejnego roku,

• zmianie miejsca zamieszkania, 
numeru rachunku bankowego,

• pobieraniu renty z innego tytułu 
– przyznanej przez inny organ 
rentowy, bądź renty socjalnej,

• zaprzestaniu uczęszczania do 
szkoły przez osobę, która skoń-
czyła już 16 lat.

 ■ Katarzyna Gwara
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Aż 29 mln zł przeznaczyła Czę-
stochowa na inwestycje 
związane z oświatą. Pieniądze 
zostały wydane głównie na 
termomodernizację placówek 
edukacyjnych. Tylko w tym 
roku miejskie remonty w 
oświacie pochłonęły około 
1,9 mln zł.

Przed rozpoczęciem roku szkol-
nego zakończyła się zdecydowana 
większość prac remontowych w 
szkołach. Zadania remontowe 
zlecone przez Wydział Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miasta były związane z remon-
tami dachów, korytarzy szkol-

nych, sal gimnastycznych, a także 
wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania oraz stolarki okiennej.

Wymianę instalacji c.o. zreali-
zowano w SP nr 27 przy ul. Roz-
dolnej (koszt 183,3 tys. zł),  SP nr 
35 przy ul. Ogrodowej (376,4 tys. 
zł) oraz SP nr 37 przy ul. Wielko-
borskiej (199,3 tys. zł), a stolarki 
okiennej w ZSS nr 23 przy ul. Le-
gionów (141,5 tys. zł). Remont 
przeszły także korytarze w V LO 
przy ul. Krakowskiej (289 tys. zł )
i Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym nr 5 (37,5 tys. 
zł) oraz sala gimnastyczna w IX LO 
im. C.K. Norwida (54,7 tys. zł).  

Jeżeli chodzi o poprawę stanu 
dachów w sierpniu prace zakoń-

czyły się w SP nr 35 przy ul. Ogro-
dowej (koszt 137,5 tys. zł) oraz w 
SP nr 15 przy ul. Wirażowej (230,6 
tys. zł), finalizowane są w SP nr 24 
przy ul. Hubermana (43,5 tys. zł),  
i SP nr 25 przy ul. Rędzińskiej (41,4 
tys. zł). Nieco później zakończą się 
remonty dachów w SP nr 46 ul. 
przy Szamotowej 8 (74,6 tys. zł), I 
LO im. Słowackiego (11,1 tys. zł) i V 
LO im. Mickiewicza (48 tys. zł).

Przypomnijmy, że oprócz 
tych „sezonowych” remontów,  
w 9 placówkach oświatowych 
trwają obecnie inwestycje zwią-
zane z termomodernizacją. Są to 
MP 7 (koszt 650 tys. zł), MP 36 
(725 tys. zł), MP 38 (wraz z roz-
budową budynku przedszkola  
- 2,9 mln zł), SP 17 (2,2 mln zł), 
SP 19 (950 tys. zł), SP 34 (1,5 mln 
zł), Zespół Szkół Ekonomicznych 
(2,4 mln zł), VIII LO Samorządowe 
(2,8 mln wraz z budową windy 
zewnętrznej dla osób z niepeł-
nosprawnościami) oraz IX LO im. 
Norwida (3 mln zł).

Rozpoczynają się też 4 kolejne 
termomodernizacje, na które 
miasto zdobyło niedawno dofi-
nansowanie w ramach projektu 
unijnego: w SP 36 (koszt 3,1 mln 
zł), SP 42 (2,95 mln zł), Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 3  
(1,5 mln zł) oraz II LO im. Trau-
gutta (4,1 mln zł).

Łączny koszt tych 13 inwestycji 
możliwych dzięki finansowaniu 
ze środków unijnych, rządo-
wego funduszu covidowego oraz 
środków własnych miasta - to 
blisko 29 mln zł.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Ministerstwo Edukacji i  Nauki 
dołożyło kolejne 10 mln zł na 
realizację programu „Poznaj 
Polskę”. Resort twierdzi, że 
dzięki temu ok. 70 tys. kolej-
nych uczniów skorzysta 
z  dofinansowanych wycieczek 
szkolnych.

„Poznaj Polskę” to program, 
w  ramach którego szkoły mogą 
otrzymać środki na dofinanso-
wanie wyjazdu do znajdujących się 
w Polsce muzeów, miejsc pamięci, 
obiektów kultury, instytucji po-
pularyzujących osiągnięcia nauki. 
Na jego realizację Ministerstwo 
Edukacji i  Nauki przeznaczyło 
pierwotnie 15 mln zł. W  ciągu 
pierwszych pięciu dni składania 
wniosków zarejestrowano „ogrom 
zgłoszeń, które wyczerpały limit”. 
W  związku z  dużym zaintereso-
waniem, środki te zostaną zwięk-
szone o kolejne 10 mln zł.  

W  ramach programu „Poznaj 
Polskę” dofinansowywane są wy-
jazdy dla uczniów szkół podsta-
wowych i  ponadpodstawowych 
organizowane w  trakcie zajęć 
lekcyjnych, czyli od września do 
czerwca. Wycieczki muszą być 
realizowane w  ramach czterech 
obszarów edukacyjnych: śladami 
Polskiego Państwa Podziemnego; 
śladami kardynała Stefana Wy-

szyńskiego; kultura i  dziedzictwo 
narodowe; największe osiągnięcia 
polskiej nauki.

Szkoła otrzyma dofinansowanie 
w wysokości do 80 proc. planowa-
nych kosztów wycieczki, maksy-
malnie na: wycieczkę jednodniową 
– do 5 tys. zł; wycieczkę dwu-
dniową – do 10 tys. zł; wycieczkę 
trzydniową – do 15 tys. zł.

Organy prowadzące szkoły mogą 
składać wnioski o dofinansowanie 
za pośrednictwem Systemu In-
formacji Oświatowej do 30 wrze-
śnia lub do wyczerpania środków 
przeznaczonych na finansowanie 
przedsięwzięcia w bieżącym roku. 
O  przyznaniu środków decy-
dować będzie kolejność wpływu 
do ministerstwa prawidłowo 
wypełnionych wniosków. Lista 
zakwalifikowanych wniosków 
o  dofinansowanie wycieczek bę-
dzie udostępniona w  Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
MEiN. Organ prowadzący szkołę 
podpisze umowę z ministerstwem 
i  otrzyma pieniądze na wyjazd 
uczniów.

Program „Poznaj Polskę” jest re-
alizowany przez MEiN we współ-
pracy z  Instytutem Dziedzictwa 
Myśli Narodowej, Fundacją Nauk 
Humanistycznych oraz Naro-
dowym Instytutem Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi.

Dla szkół

Kolejne 10 mln zł na 
program „Poznaj Polskę”

Szkolne remonty

Rekordowa kwota 
na termomodernizację

zdj. UM Cz-wa
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Automatyczne skierowania

Trzecia dawka dla osób 
powyżej 50. roku życia
Po sześciu miesiącach od peł-
nego zaszczepienia będzie 
można stosować trzecią dawkę 
przypominającą. Z tego rozwią-
zania mogą skorzystać osoby 
powyżej 50 lat i medycy.

Ochrona po szczepieniach prze-
ciwko SARS-CoV-2 – podobnie jak 
w  przypadku innych szczepień – 
z  biegiem czasu maleje. - Dlatego 
wiele krajów zdecydowało się 
na podanie trzeciej dawki i  także 
my – za rekomendacją Rady Me-
dycznej – taką trzecią dawkę przy-
pominającą chcemy skierować dla 
Polaków – powiedział Waldemar 
Kraska, wiceminister zdrowia.

Przypomniał, że już teraz trzecią 
dawkę mogą przyjmować nie-
którzy pacjenci ze schorzeniami 
obniżającymi odporność. - Chcemy 
tę trzecią dawkę skierować w  tej 
chwili szerzej. Będzie ona dla osób, 
które pracują czynnie z  pacjen-
tami, czyli dla pracowników służby 

zdrowia, także dla osób powyżej 
50. roku życia – poinformował wi-
ceminister.

Kraska zwrócił uwagę, że do-
wodem na skuteczność szczepień 
są statystyki epidemiczne. Jego 
zdaniem, gdyby nie one, zgonów 
– przy takiej liczbie zakażeń dzien-
nych – byłoby 10 razy więcej. - Na-
prawdę warto się szczepić, dlatego 
rozszerzamy szczepienia o trzecią 
dawkę, aby jeszcze wzmocnić 
naszą odporność. Dlatego za-
chęcam wszystkich, aby tę trzecią 
dawkę przyjąć. To jest w interesie 
nie tylko nas samych, ale także na-
szych bliskich – podkreślił.

Jako trzecia dawka będą sto-
sowane szczepionki firm Pfizer 
i  Moderna. Zgodnie z  rekomen-
dacją Rady Medycznej można je 
podawać po szczepionkach jedno-
dawkowych, a także mieszać.

Kancelaria premiera poinformo-
wała, że rejestracja na szczepienie 
trzecią dawką uprawnionych grup 
ruszy 24 września.  Podczas konfe-

rencji prasowej minister zdrowia 
Adam Niedzielski był pytany 
o  szczegóły zapisywania się na 
szczepienia osób w wieku powyżej 
50. lat, które są już po przyjęciu 
drugiej dawki szczepionki, a także, 
czy już mają one wystawione skie-
rowanie. - Ponieważ mamy kryte-
rium wiekowe, będziemy zgodnie 
z  peselami wystawiać automa-
tycznie to skierowanie – powie-
dział minister. - Ten proces zajmie 
chyba jeden, dwa dni, więc w ciągu 
najbliższych dni możecie państwo 
sprawdzić, chociażby na Interne-
towym Koncie Pacjenta, czy takie 
skierowanie jest już wystawione 
– wyjaśnił. - I pamiętajmy, że musi 
minąć pół roku od szczepienia 
– podkreślił rzecznik resortu 
zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zapewnił, że na 
pewno nie zabraknie terminów, 
ponieważ szczepionek w  Polsce 
jest dość dużo.

Miejski program

Profilaktyka antyrakowa
Częstochowianki z grup ryzyka 
– w wieku od 25. do 50. lat – 
mogą skorzystać z bezpłatnego 
programu wczesnego wykry-
wania nowotworów piersi i 
jajnika.

Adresatkami programu są miesz-
kające w Częstochowie kobiety z 
grup ryzyka w wieku od 25. do 50. 
roku życia. Chodzi o:

 →kobiety, u których w rodzinie wy-
stępowały przypadki zachorowań 
na raka piersi przed 40. rokiem 
życia, lub nowotwór u co najmniej 
2 osób,

 →kobiety, u których wśród krew-
nych wystąpiły mnogie zachoro-
wania  na raka jajnika i/lub piersi,

 →kobiety stosujące antykoncepcję 
hormonalną lub hormonalną te-
rapię zastępczą, u których w ro-
dzinie zdarzały się przypadki 
zachorowań na raka piersi i/lub 
jajnika

 →młode kobiety zamierzające sto-
sować antykoncepcję hormo-
nalną, jeżeli pojawiły się u nich 

RAK PIERSI I JAJNIKA należą do najczęst-
szych nowotworów u kobiet. 
Panie zbyt późno dowiadują się, że są 
chore – rak nie boli, w początkowym 
stadium nie wpływa źle na samopo-
czucie, dlatego panie rzadko zadają 
sobie pytanie, czy ta choroba może ich 
dotyczyć. Tymczasem tylko regularne 
kontrolowanie stanu zdrowia pozwala 
ocenić, czy w organizmie nie zachodzą 
niebezpieczne zmiany chorobowe.

jakiekolwiek zmiany w piersiach 
lub jajnikach

 →kobiety mające jakiekolwiek 
zmiany w piersiach lub jajnikach, 
u których w rodzinie odnotowano 
przypadki zachorowań na raka.

Po szczegółowe informacje na-
leży zgłosić się do realizatorów 
programu. A są nimi:

ODDZIAŁ GYNCENTRUM W CZĘ-
STOCHOWIE, ul. Kozielewskiego 
9, Częstochowa, tel. (32) 506 57 77
- poniedziałek: godz. 8.00-20.00

- wtorek: godz. 8.00-20.00
- środa: godz. 7.00-18.00
- czwartek: godz. 7.00-18.00
- piątek: godz. 8.00-16.00

DIAGNOSTYKA SP Z O.O. SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, ul. Sułkow-
skiego 17, Częstochowa
- punkt pobrań przy ul. Sułkow-
skiego 17, tel. (34) 361 55 05 – co-
dziennie od godz. 6.30 do 11.00,

- punkt pobrań przy ul. Bony 1/3, 
tel. (34) 370 26 00 – codziennie od 
godz. 9.30 do 12.00.

Rząd przyjął projekt ustawy 

Kredyty na studia 
medyczne
Studenci kierunku lekarskiego 
w  języku polskim będą mogli 
ubiegać się o  kredyt z  możli-
wością jego późniejszego 
umorzenia już w  I  semestrze 
roku akademickiego 2021/2022.

- Przygotowaliśmy specjalne roz-
wiązania dla przyszłych lekarzy – 
ustawę o  kredytach studenckich, 
która ma spowodować, że pojawi 
się więcej możliwości płatnego stu-
diowania z  warunkiem umorzenia 
pożyczki - poinformował minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Dodał, że nowe rozwiązanie ma 
ograniczać zjawisko emigracji pol-
skich absolwentów medycyny.

O  kredyt na studia medyczne 
będą mogli ubiegać się studenci, 
którzy rozpoczęli studia przed 
rokiem akademickim 2021/2022 
(kontynuujący studia), jak również 
podejmujący studia począwszy od 
roku 2021/2022 (podejmujący 
studia), przy czym po raz pierwszy 
o kredyt będzie można ubiegać się 
w pierwszym semestrze roku aka-
demickiego 2021/2022.

Ustawa przyjęta przez rząd 
zakłada, że kredyt będzie miał 
preferencyjny charakter m.in.: ni-
skie oprocentowanie, możliwość 
wystąpienia o  wcześniejsze roz-
poczęcie spłaty, możliwość wydłu-
żenia lub skrócenia okresu spłaty 
czy możliwość obniżenia wyso-
kości miesięcznej raty kredytu, 
a  w  przypadku trudnej sytuacji 
życiowej – możliwość zawieszenia 
spłaty kredytu wraz z  odsetkami 
na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Kredytowanie studiów odbywać 
się będzie w  transzach wypłaca-
nych przez bank na wyodrębniony 
rachunek uczelni, przez okres 
trwania studiów, nie dłużej jednak 
niż przez 6 lat.

W  czasie odbywania studiów 
odsetki należne bankowi będą 
pokrywane przez Fundusz Kre-
dytowania Studiów Medycznych 

- fundusz utworzony przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

Studenci, którzy zdecydują się na 
skorzystanie z  kredytu na studia 
medyczne, uzyskają możliwość 
pokrycia częściowego albo całko-
witego kosztu kształcenia, a  na-
stępnie – po spełnieniu warunków 
– jego częściowego lub całkowi-
tego umorzenia.

Projekt zakłada również umo-
rzenie kredytu w  całości będzie 
możliwe pod warunkiem speł-
nienia łącznie warunków:

• obowiązku odpracowania stu-
diów po ich ukończeniu przez 
okres nie krótszy niż 10 lat 
w  okresie 12 kolejnych lat li-
czonych od dnia ukończenia 
studiów, w  publicznej służbie 
zdrowia,

• obowiązku uzyskania tytułu 
specjalisty w  wymienionym 
okresie, w  dziedzinie medy-
cyny uznanej za priorytetową 
w  dniu rozpoczęcia przez le-
karza szkolenia specjalizacyj-
nego.

Decyzje umarzające kredyt na 
studia medyczne będzie wydawał 
minister zdrowia, a  także w  ogra-
niczonym zakresie banki.

Koszt kształcenia obejmujący 
okres 6-letnich studiów na kie-
runku lekarskim w  kraju wynosi, 
w zależności od uczelni, od 200 tys. 
zł do 250 tys. zł. Przy założeniu, 
że wszyscy lekarze, którzy ukoń-
czyli nieodpłatne studia w  kraju, 
a także pobrali zaświadczenie oraz 
wyjechali do pracy w  UE, koszt 
dla budżetu państwa, a  więc rów-
nież polskiego podatnika, w latach 
2004-2019 r., wyniósł ok. 4 mld zł.
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Nasza południowa historia za-
czyna się w Polsce i Włoszech. 
Mój prapradziadek był Wło-
chem i  miał pierwszą fabrykę 
słomianych kapeluszy w Kozie-
głowach pod Częstochową. 
Prapradziadek podarował mi 
południowe geny, które prze-
kazałam moim córkom i tak już 
południowo żyjemy mając dom 
włoski i polski.

Nasz dom pachnie kawą, świe-
żymi ziołami, a  w  tle słychać 
włoską muzykę i  mój donośny 
głos, kiedy krzyczę lub śpiewam. 
W  naszym południowym domu 
zawsze jest czas, by zjeść w spo-
koju dobry posiłek, to jest dla 
nas świętość, choćby była to 
drobna przekąska nie jadamy 
w  pośpiechu. W  kuchni kró-
luje dobra oliwa, świeże zioła, 
warzywa i  owoce. Uwielbiamy 
zdrową żywność i  jakościowe 
składniki. W  naszej piwniczce 

nie może zabraknąć dobrego 
wina, które serwuje mój mąż, 
który jest dyplomowanym i  wy-
kwalifikowanym enologiem 
i  sommelierem. Ukoń-
czył studia na 
Uniwersytecie 
Jagiellońskim, 
ale nauki po-
bierał także 
za granicą. 
Mało kto 
zna się tak 
na tym szla-
c h e t n y m 
trunku jak on. 
Jestem z niego 
bardzo dumna, 
bo wiem, że to jego 
wielka pasja i  pogo-
dzenie jej z  jego zawodem, 
który wykonuje jest bardzo 
ciężkie.

Pisanie po nocach artykułów do 
gazet, czy pomoc w  zakładaniu 
winnicy, czy dobieranie szczepów 
win do kart win, wymaga wielu 

godzin pracy, które są często 
kosztem życia rodzinnego.

Pamiętam taką historię, kiedy 
jechaliśmy na wakacje i  za-

dzwonił kolega prosząc 
o  dobranie wina na 

wesele znanej 
polskiej teni-

sistki, tak żeby 
w s z y s t k i m 
s m a ko w a ł o 
i  jeszcze pa-
sowało do 
potraw. Cała 

nasza ro-
dzina uczest-

niczyła w  tym 
przedsięwzięciu, 

bo wiadomo, mój 
mąż kierował samo-

chodem i  to dopiero był wy-
czyn - odbieranie SMS z  menu, 
studiowanie składów sosów 
do potraw i  kolejność serwo-
wania dań. Nie zdawałam sobie 
sprawy, ile to pracy. Dobrze, że 
stanęliśmy w  korku, bo od nazw 
win i  szczepów, ja i  dzieci mia-
łyśmy mętlik w głowie. Wszystko 
zakończyło się sukcesem wi-
niarskim, a goście weselni wspo-
minali wina jeszcze długo po 
uroczystości.

Jako rodzina z  południowym 
akcentem nie odsuwamy od 
siebie szczęśliwych chwil, nawet 
jak jesteśmy mocno zajęci zawsze 
znajdziemy czas dla rodziny, przy-
jaciół i  na drobne przyjemności 
w ciągu dnia.

Zdradzę naszą małą 
tajemnicę espresso 
u w i e l b i a m y 
pić w  często-
c h o w s k i c h 
kawiarniach 
celebrując 
tę chwilę 
z  wielką 
r a d o ś c i ą . 
P o t r a f i m y 
to wszystko 
p o ł ą c z y ć 
i  wierzcie mi, 
to tylko dobra 
organizacja daje 

nam tę możliwość. 
Włosi mawiają “każdy 
dzień może być naszym 
ostatnim”, szukamy więc 
radości, gdzie tylko się 
da i  cieszymy się z  małych 
rzeczy dnia codziennego np. 
kawałek dobrej czekolady, fili-
żanka espresso w  towarzystwie 

ulubionej muzyki, zapach 
pomidora z  własnego 

ogrodu czy zabawa 
z psem, to cechy 

południowca, 
ale i  czło-

wieka, który 
kocha życie 
i  umie się 
nim cieszyć.

K a ż d y 
z  nas ma 

swoją po-
dróżniczą mi-

łość - dla mnie 
i  mojej rodziny 

są to zdecydowanie Włochy. 
Na jakim zakątku świata bym 
nie była, tam odpoczywam naj-
lepiej. Kuchnia, krajobrazy, lu-
dzie, pogoda, architektura są 
nie do podrobienia. Autentycz-
ność tego miejsca pozwala na 
całkowitą regenerację umysłu 
i  ciała. Na moim śródziemno-
morskim instagramowym blogu 
appetito.di.marcella dzielę się  
z  Wami przepisami kuchni wło-
skiej i  krajobrazami pięknych 
Włoch. 

Serdecznie Was zapraszam  
CI VEDIAMO!

Aneta Mazurek

Moja rodzina z włoskim akcentem
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– Dokumentem podróży upraw-
niającym do bezwizowego wjazdu 
i  pobytu (niezależnie od jego celu) 
na terytorium Republiki Włoskiej 
do 90 dni jest paszport bądź dowód 
osobisty.
– Włochy mogą pochwalić się 
bardzo dobrze rozwiniętą infra-
strukturą transportu. Włoskie au-
tostrady liczą 6400 km, korzystanie 
z  większości z  nich jest jednak 
płatne. Drogi są bardzo dobrej 
jakości, a  ich gęsta sieć zapewnia 
dobre połączenie pomiędzy poszczególnymi czę-
ściami kraju.
– Kierowcy pojazdów mechanicznych tymczasowo 
przebywający we Włoszech mogą prowadzić samo-
chody na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy.
- Włoska policja, mając na uwadze bezpieczeństwo 
na drogach, dokonuje częstych kontroli przestrze-
gania przez kierowców zawodowych ograniczeń 
dotyczących maksymalnego czasu pracy, a także pra-
widłowości posiadanych przez nich dokumentów sa-
mochodowych oraz tych na przewożony towar.
- Maksymalna dopuszczana prędkość na autostra-
dach wynosi we Włoszech 130 km/h. Na niektórych 
autostradach trzypasmowych, a także tych z pasem 
awaryjnym limit prędkości został zwiększony 
do 150 km/h, jednak wyłącznie tam gdzie jest to 
wskazane i gdzie został zainstalowany tzw. „tutor”  
- tj. system wykrywający średnią prędkość na danym 
odcinku drogi.
– We Włoszech obowiązuje bezwzględny zakaz 
sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych 
na wszystkich stacjach benzynowych w  godzinach 
22.00-7.00. Dodatkowo istnieje też zakaz sprze-
daży alkoholu w  godzinach 3.00-6.00 we wszyst-
kich lokalach gastronomicznych (barach, hotelach, 
restauracjach) oraz tych, które są otwarte po 24.00, 
a  w  tych położonych przy autostradach - w  godzi-
nach 24.00-6.00.
– Klimat Włoch jest jednym z  korzystniejszych na 
świecie: lata są tu zwykle ciepłe i suche, a zimy ła-
godne. Istnieją jednak duże różnice pomiędzy re-
gionami. Część północna kraju ma klimat bardziej 

umiarkowany, a południowa – bar-
dziej śródziemnomorski. Lata są 
gorące i  suche wzdłuż wybrzeży 
(zwłaszcza na Południu), a chłodne 
na obszarach górzystych, głównie 
w  Alpach i  Apeninach. Zimy są ła-
godne w południowej części kraju, 
od Rzymu w  dół, ale na Północy 
bywają prawie tak mroźne, jak 
w innych krajach północnej półkuli, 
a czasami nawet sroższe, zwłaszcza 
w  styczniu na nizinach Lombardii 
i Emilia-Romagna.

– Włochy to państwo niesłychanie atrakcyjne tu-
rystycznie. Można tu podziwiać wspaniałe zabytki 
z najbardziej odległych epok, począwszy od starożyt-
ności do czasów współczesnych. Sercem Italii i  jed-
nocześnie kolebką kultury europejskiej jest Rzym, 
z  wspaniałymi obiektami, jak Koloseum, Panteon, 
Fontanna di Trevi czy skarby Watykanu.
- Równie dobrze można jednak zakochać się w  mie-
ście zakochanych – Wenecji, wspaniałej Florencji 
czy malowniczym Neapolu. Niepowtarzalny klimat 
mają także małe włoskie miasteczka z  zabytkową 
architekturą, uroczymi kawiarniami i  restauracjami. 
Ponadto Włochy zachwycają wspaniałą przyrodą. 
Latem można tu wypocząć na plażach Włoskiej Ri-
wiery, a zimą zjeżdżać na nartach we włoskich Alpach.
–Włochy to również atrakcyjne, malownicze wy-
brzeża półwyspu oblewane czystymi i  ciepłymi 
wodami. Piękne piaszczyste plaże zachęcają do 
wypoczynku. Dobrze zagospodarowane wybrzeże 
oraz rozmaite formy rozrywki i  szeroka oferta 
sportów wodnych uatrakcyjniają wypoczynek na 
włoskich plażach.

– Włosi to typowi południowcy – należą do bardzo 
temperamentnych nacji. Charakteryzuje ich oży-
wiona gestykulacja i  emocjonalne zachowanie. 
Bardzo lubią prowadzić bogate życie towarzyskie, 
szczególnie nocne. Rytuałem każdego dnia jest 
popołudniowa sjesta, w  czasie której wszystkie 
instytucje, urzędy i  sklepy są zamknięte, a  ludzie 
odpoczywają po obiedzie. Z  kolei w  nocy włoskie 
miasteczka ożywają, a  kawiarnie i  restauracje są 
pełnie gości.

viva Italia!

25, 26 września

Włoski klimat 
w III alei, 

czyli zapraszamy 
na wyjątkowe 

wydarzenie
Jesteście fanami kuchni wło-
skiej? Lubicie włoską muzykę? 
Jeśli tak, to tego wydarzenia 
nie możecie przegapić!  
W dniach 25-26 września w III 
alei odbędzie się „Włoski 
weekend kontra smaki 
świata”. Przed nami dwa dni 
wypełnione po brzegi wyjąt-
kowym klimatem.

W ramach wydarzenia odbędą 
się między innymi: krótki kurs 
języka włoskiego. Zaplanowa-
liśmy również liczne degustacje 
i konkursy z nagrodami. Nie 
zabraknie też muzyki rodem z 
gorącej Italii. Wystąpią między 
innymi uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. J. Słowac-
kiego. Do tego liczne food trucki, 
nie tylko z włoskimi specjałami. 
Serdecznie zapraszamy!

Na terenie Włoch obowiązuje 
obecnie wymóg okazania certyfi-
katu unijnego (potwierdzającego 
zaszczepienie co najmniej 1 dawką 
(co najmniej 14 dni wcześniej) /lub 
ozdrowienie (maksymalnie 6 mie-
sięcy wcześniej)/lub negatywny 
wynik testu) do korzystania m.in. 
ze stolików wewnątrz restauracji 
i barów, wstępu do placówek kul-
tury, obiektów sportowych i tar-
gowych. Ponadto ww. dokument 
niezbędny jest do korzystania z sa-
molotów na trasach krajowych, 
pociągów InterCity i Alta Velo-
cità, międzyregionalnych statków 
i promów (z wyjątkiem Cieśniny 
Mesyńskiej), autobusów kurso-
wych na trasie łączącej więcej niż 
dwa regiony i usług wynajmu au-
tokarów z kierowcą. Wymóg oka-
zania certyfikatu nie dotyczy osób 
nieobjętych krajowym programem 
szczepień przeciw COVID-19 
zgodnie z przepisami włoskimi,  
tj. dzieci poniżej 12. roku życia, 
oraz osób posiadających zaświad-
czenie lekarskie o istnieniu przeci-
wskazań dla szczepienia.

Poza tym osoby przyjeżdżające 
do Włoch z terytorium Polski, co 
najmniej do 25 października 2021 
r., mają obowiązek zarejestrowania 
swojego przyjazdu na platformie 
EU Digital Passenger Locator Form 
(w przypadku problemów tech-
nicznych należy wypełnić oświad-
czenie autodichiarazione). Należy 
również zawsze brać pod uwagę 
dodatkowe obostrzenia lokalne 
i regionalne wynikające z podziału 
Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, po-
marańczową i czerwoną.

WŁOCHY
Stolica – Rzym

Pow. - 301.2 tys km²
Ludność – 61 mln

Język – włoski
Waluta - euro

Religia – katolicyzm
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Tiramisu jest jednym z najbardziej zna-
nych włoskich deserów. Istnieje co naj-
mniej kilkadziesiąt różnych przepisów, 
które we Włoszech występuje w wielu 
regionalnych odmianach. Deser ten, tra-
dycyjnie okrągły, przyjmuje obecnie naj-
różniejsze rozmiary i kształty, choć na ogół 
jest to prostokątne lub okrągłe ciastko 
o rozmiarach zbliżonych do polskich wu-
zetek. W Polsce popularna jest odmiana  
z biszkoptami nasączonymi do-
datkowo likierem amaretto 
(we Włoszech wino mar-
sala), do której obok żółtek 
używa się także białek jaj.

Składniki:
 ● 750 g serka mascar-
pone, schłodzonego

 ● 4 duże jajka, białka 
i żółtka oddzielnie

 ● 2 paczki podłużnych 
biszkoptów (podłużne biszkopty)
 ●3 łyżki drobnego cukru do wypieków

 ● 1 szklanka świeżo zapa-
rzonej, mocnej kawy; wy-

studzonej
 ● kakao do 
oprószenia

 ● 50 ml likieru 
Amaretto

Wszystkie składniki powinny być schło-
dzone.

Żółtka i cukier umieścić w misie mik-
sera i utrzeć (końcówkami miksera do 
ubijania piany z białek) na jednolitą, kre-
mową i jasną masę. Dodawać mascarpone, 
w kilku turach, ucierając do połączenia. 
Dodać kieliszek likieru, zmiksować.

W drugim naczyniu ubić na sztywno 
pianę z białek, następnie delikatnie 

wymieszać z masą serową, 
w trzech turach.

Kawę zaparzyć, przestu-
dzić. Biszkopty wyłożyć 
na blachę, do formy lub 
pucharków. Kawę wy-
lewać łyżką na biszkopty, 
by nią nasiąkły (ewentu-

alnie można w niej mo-
czyć biszkopty, ale bardzo 

szybko, aby się nie złamały). 
Na biszkopty wyłożyć war-

stwę sera (połowę). Przerw między 
biszkoptami nie wypełniać okruszkami (ma 
tam być ser). Na ser ponownie wyłożyć 
nasączone kawą biszkopty. Nałożyć drugą 
warstwę sera (drugą połowę) i wyrównać. 
Wstawić do lodówki, najlepiej na całą noc 
– masa będzie długo tężała.

Deser ten podaje się bardzo silnie schło-
dzony, zwykle do kawy espresso. Trady-
cyjnie tiramisu spożywa się we Włoszech 
na drugie śniadanie – zwłaszcza w upalne 
dni.

Tiramisu

Focaccia to 
rodzaj pieczywa, 

będącego pod-
stawą pizzy. Każdy 

region Włoch może się 
pochwalić inną odmianą 

focaccia, od suchego, z solą, 
ziołami (rozmaryn, szałwia) polanego 

oliwą ciasta, do pulchnego z suszonymi po-
midorami i oliwkami. Zazwyczaj 
podawane na ciepło. Fo-
caccia serwowana jest 
jako przystawka oraz 
jako dodatek do innych 
potraw.

Składniki:
 ● 10 g świeżych 
drożdży

 ● 150 ml ciepłej wody
 ● 250 g mąki
 ● 1 łyżeczka soli
 ● oliwa z oliwek
 ● garść zielonych oliwek
 ● 2 łyżeczki gruboziarnistej soli morskiej
 ● rozmaryn, tymianek lub oregano (do-
wolnie)

Drożdże skruszyć do kubka, dodać 60 
ml ciepłej wody, pół łyżeczki cukru i 2 
łyżki mąki. Wymieszać i odstawić w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia, na około 20 minut. 
Mąkę przesiać do miski i wymieszać z 1 
łyżeczką soli oraz 1 łyżką oliwy z oliwek. 
Dodać drożdże oraz resztę ciepłej wody. 

Składniki wymieszać w misce drewnianą 
łyżką, połączyć w kulę. Ciasto wyłożyć 
na posypany mąką blat. Wyrabiać przez  
15 minut, aż będzie gładkie i elastyczne.

Na blacie rozsmarować jedną łyżkę 
oliwy, wyłożyć ciasto i rozwał-
kować je na około 30 cm placek. 
Blachę do pieczenia wysma-
rować oliwą i wyłożyć na nią 

rozwałkowane ciasto. Przy-
kryć przeźroczystą folią 

i odstawić w ciepłe 
miejsce do wy-

rośnięcia, na 
1,5 godziny. 
P i e k a r n i k 
n a g r z a ć 
do 220°C. 
Ciasto po-

sypać solą 
m o r s k ą 

i ewentualnie 
ziołami. Wy-

łożyć oliwki wymie-
szane z dwiema łyżkami 
oliwy. Odstawić po-
nownie do wyrośnięcia 
na godzinę. Wstawić 
do nagrzanego pie-
karnika i piec przez 
15 - 20 minut na 
złoty kolor. Focaccię 
podajemy skropioną 
oliwą.

Podstawową różnicą pomiędzy focaccią a konwencjonalną pizzą  
(okrągłą, neapolitańską pizzą) jest czas wyrastania ciasta. W przy-
padku focacci jest on znacznie dłuższy. Poza tym przeciwnie do 
pizzy, która polana jest sosem na powierzchni, focaccia jest prze-
ważnie posypana solą morską i ziołami.

Kuchnia włoska jest jedną z  najbardziej 
popularnych kuchni europejskich, znaną 
na całym świecie. Swą popularność za-
wdzięcza głównie szybkości i  prostocie 
przyrządzania potraw. Dzięki dużemu 
zróżnicowaniu klimatycznemu i  geogra-
ficznemu, Włochy oferują szerokie 
spektrum produktów i potraw. Z północy 
pochodzą słynne sery z mleka krowiego, 
zaś z  południa sery owcze. Na północy 
Włoch można zjeść risotto natomiast po-
łudnie słynie z  przygotowywanej na 
tysiąc sposobów pasty.

Kuchnia włoska charakteryzuje się korzysta-
niem z dużej ilości warzyw i przypraw takich jak 
oregano, bazylia, pieprz, estragon, tymianek, 
rozmaryn, a  także używaniem parmezanu. 
W kuchni tej dość powszechnie stosuje się też 
oliwę, pomidory oraz cebulę i czosnek, a także 
oliwki. Wyspecjalizowała się szczególnie w po-
trawach mącznych oraz w  rybnych i  owocach 
morza. Charakterystyczną cechą kuchni wło-
skiej jest przygotowywanie dań świeżych ze 
składników dostępnych w  okolicy, o  danej 
porze roku. Włosi pod względem zasad 
kulinarnych są bardzo przy-
wiązani do swojej tradycji. 
W  kuchni włoskiej nie 
ma miejsca na ustęp-
stwa pod względem 
jakości składników 
lub dodatków. 
Pewną tradycją 
jest także stała 
w  całych Wło-
szech pora 
s p o ż y w a n i a 
p o s z c z e g ó l -
nych posiłków 
w ciągu dnia.

Kuchnia włoska 
jest bardzo różno-
rodna. Na północy 
je się ryż i polentę, czę-
ściej stosuje się masło, 
na południu przeważają 
niezliczone gatunki makaronów 
i  oliwa.  Poza tym im bardziej na po-
łudnie Włoch, tym częściej spotkamy się z da-
niami przygotowanymi z  owoców morza oraz 
oliwy z  oliwek. Natomiast na północy kraju 
częściej zjemy dania mięsne, pizzę, zapiekanki, 
makarony i sery.

Każdy z  20 regionów oraz wiele miast mają 
swoje kulinarne specjały:

 ● Emilia-Romania to ojczyzna faszerowanych 
pierożków,

 ● Sycylia i Siena słyną z deserów,
 ● rejon Dolina Aosty z fondue,
 ● Florencja szczyci się befsztykiem i wieloma 
innymi daniami mięsnymi,

 ● Turyn stoi kurczakami,
 ● Bolonia sosem mięsnym (bolognese),
 ● Neapol – tradycyjną pizzą.

Wiele potraw takich jak spaghetti, pizza i  ri-
sotto stało się bardzo popularne najpierw 
w  USA, a  potem razem z  „eksportem” kultury 
amerykańskiej w  większości państw przemy-
słowych, od Korei po Argentynę.

Tradycyjny posiłek włoski składa się z  anti-
pasto (przystawka), primo piatto (zazwyczaj 
pasta lub inne danie mączne, zupa); secondo 
piatto: główne danie to ryby, mięso albo drób 
wzbogacone sałatką. Taki posiłek zakończony 
jest deserem, np. panna cotta lub tiramisu. Włosi 
podobnie jak Francuzi, czynią z jedzenia wielką 
sztukę, która polega bardziej na łatwości wyko-
nania potrawy i doborze składników, niż na wy-
rafinowanych technikach przyrządzania.

viva Italia!

A to ciekawe. ..
 ● Średnia długość życia we Wło-
szech jest jedną z najwyższych na 
świecie.

 ● Ponad połowa Włochów w wieku 
18-34 lat mieszka z rodzicami. 
Wielu Włochów zostaje w domu 
rodzinnym nawet do 40 roku 
życia.

 ● Dla Włochów pechowym nu-
merem jest 17. Wynika to z faktu, 
że w starożytnym Rzymie liczba 
17 była przeklęta. Siedemnaście 
stało się dla wielu Włochów na 
tyle pechową liczbą, że linia Ali-
talia postanowiła usunąć ten rząd 
ze swoich samolotów.

 ● We Włoszech można dostać wy-
soką grzywnę za jedzenie lub 
picie podczas siedzenia na ko-
ścielnych schodach bądź podczas 
przebywania na kościelnym dzie-
dzińcu.

 ● We włoskim alfabecie nie ma 
liter” W, X, Y, K oraz J.

 ● Wszystkie włoskie słowa kończą 
się samogłoskami i,a,e,o,u.

 ● We Włoszech produkuje się ok. 
300 rodzajów makaronów!

 ● Włosi produkują największą ilość 
win na świecie.

 ● Statystyczny dorosły Włoch każ-
dego roku wypija średnio 6,7 
czystego alkoholu. Najwięcej spo-
żywa się wina (65%).

 ● Włosi jedzą średnio pół kilograma 
chleba dziennie.

 ● Szacowane spożycie makaronu 
we Włoszech to 30 kilogramów 
na osobę rocznie.

 ● Kolacja dla Włochów to najważ-
niejszy posiłek w ciągu dnia, dla-
tego jej spożywanie może trwać 
nawet kilka godzin! Standar-
dowa kolacja składa się z czterech 
części: przystawki, pierwszego 
dania, drugiego dania oraz kawy 
i deseru.

 ● We Włoszech nie można 
przebywać w nocy na plaży. 

Grozi za to mandat w wy-
sokości nawet 1 000 euro.

 ● We Włoszech ist-
nieje przekonanie o dość 

specyficznej umiejętności 
mężczyzn. Ponoć potrafią 

oni odeprzeć zło chwy-
tając się za... krocze. Ist-
nieje jednak pewien 
problem, zgodnie z de-

cyzją włoskiego sądu męż-
czyźni nie mogą dotykać 
swojego krocza publicznie.
 ● We Florencji oraz 

Lucce wprowadzono prawo 
zakazujące otwierania re-
stauracji typu fast food w hi-

storycznych częściach tych 
miast.

 ● Lokalne władze w Turynie 
zadbały o dobro psów. Każdy 

właściciel musi wyprowadzać 
swojego pupila na spacer przy-
najmniej trzy razy dziennie, jeśli 

tego nie zrobi może zostać mu 
wręczony mandat.

 ● Na ulicach Rzymu śpie-
wające lub tańczące grupy osób 

mogą zostać ukarani mandatem 
w wysokości 500 euro. Niele-
galne jest także jedzenie w za-
bytkowych częściach Wiecznego 
Miasta.

Co wiemy o kuchni włoskiej?

focaccia

Pizza
początkowo 

tylko dla ubogich

Pizza to danie uwielbiane na cały świecie. 
Skąd jej fenomen i taka popularność? Może z 

prostoty i tego, że nie wymaga zbyt wielu skład-
ników do przyrządzenia. Wiedzieli o tym ubodzy 

mieszkańcy Włoch, którzy już tysiące lat temu, 
mając w domu tylko mąkę, wodę, oliwę i zioła, wy-
piekali pyszne placuszki, które z czasem zyskały 
także pomidory i mozzarellę i zaczęły przypo-
minać obecną wersję pizzy. Biedni mieszkańcy 

Włoch, dla których prosty, pszenny placek był 
często jedynym posiłkiem w ciągu dnia, 

przetarli by dziś oczy ze zdumienia, 
widząc zachwyt jaki danie to wy-

wołuje na całym świecie.
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Koloseum
Inaczej amfiteatr w  Rzymie, 

wzniesiony w latach 70-72 do 80 
n.e. przez Wespazjana i Tytusa – 
cesarzy z  dynastii Flawiuszów. 
Jest to duża, eliptyczna budowla 
o długości 188 m i szerokości 156 
m, obwodzie 524 m, wysokości 
48,5 m, z  pojemną widownią, 
która mogła pomieścić od 45 do 
50 tysięcy widzów.

Odbywały się w  nim m.in. 
walki gladiatorów, naumachie, 
polowania na dzikie zwierzęta. 
Tradycja mówi, iż w Koloseum mor-
dowano chrześcijan, co upamięt-
niono krzyżem wewnątrz budowli.  
7 lipca 2007 obiekt został ogło-
szony jednym z  siedmiu nowych 
cudów świata.

Krzywa Wieża w Pizie
To jedna z najbardziej znanych budowli świata, odwiedzana 

rocznie przez około 10 milionów turystów. Symbol miasta 
Pizy. W istocie jest dzwonnicą (kampanilą) katedralną i na-
leży do kompleksu zabudowań w stylu romańskim na Campo 
dei Miracoli, wpisanych w  1987 roku na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Nie ma bardziej kultowego obrazu niż 
ten, kiedy tysiące ludzi pozują, jakby podtrzymywali wieżę.

Bazylika Świętego Piotra  
na Watykanie

Wedle tradycji bazylika stoi na miejscu po-
chówku św. Piotra, uznawanego przez kato-
lików za pierwszego papieża – jego grób leży 
pod głównym ołtarzem. Świątynia jest nekro-
polią papieży, w tym świętych m.in. Leona Wiel-
kiego, Leona III, Grzegorza Wielkiego, Piusa 
X, Jana XXIII i Jana Pawła II. To czołowe dzieło 
architektury renesansu i  baroku. Jest drugim 
co do wielkości kościołem na świecie i  jednym 
z  najważniejszych świętych miejsc katolicyzmu. 
Usytuowana jest przy placu Świętego Piotra, do 
którego prowadzi z  centrum Rzymu Via della 
Conciliazione.

Katedra Narodzin św. Marii  
w Mediolanie

Gotycka marmurowa katedra, jedna z  naj-
bardziej znanych budowli we Włoszech i w Eu-
ropie. Należy do największych kościołów na 
świecie. Również witraże w  chórze katedry, 
należą do największych na świecie. Charakteryzuje się 
dużą liczbą rzeźb – mówi się, że nigdzie na świecie nie ma 
ich tyle, co na samym froncie tego budynku.

Panteon w Rzymie
Okrągła świątynia na Polu Marsowym. Poświę-

cona była bóstwom planetarnym oraz ówcześnie 
panującemu cesarzowi, a  od VII wieku Panteon jest 
użytkowany jako katolicki kościół pw. Santa Maria 

ad Martyres (pol. Najświętszej Marii Panny od Męczen-
ników).

Jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów sta-
rożytnego Rzymu. Dla turystów jest to miejsce niezwykle 
ciekawe przede wszystkim ze względu na wyjątkową archi-
tekturę tego budynku, który łączy w sobie lekkość wyglądu 
z ogromną masą całej konstrukcji.

viva Italia!

Migawki z włoskiej wyprawy
Włochy są jednym z najchętniej odwiedzanych państw na świecie. To kierunek oblegany przez cały rok. W sezonie wakacyjnym ruch turystyczny skupia się 
wokół miejscowości nadmorskich i jezior (głównie jezioro Garda, jezioro Como i jezioro Maggiore), natomiast zimą chętnie odwiedzane są alpejskie kurorty 
narciarskie. Przez cały rok trwa także turystyka miejska. Tylko trzy włoskie miasta: Rzym, Wenecję i Mediolan każdego roku odwiedzają miliony turystów. 

Poniżej prezentujemy niektóre z zabytków, które sprawiają, że Włochy są popularnym celem podróży dla turystów z całego świata.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Nowe oświetlenie

Coraz jaśniej na ulicach

Gmina Olsztyn

Jeziorko Krasowe 
w nowym wydaniu

Ruszyła budowa oświetlenia 
w gminie Olsztyn. Kolejne drogi 
na tym terenie zyskają lampy 
uliczne.

Latarnie stanęły już na ul. Karło-
watej Sosny w Olsztynie, od ronda 
z  drogą na Turów aż do prywat-
nych zabudowań oraz na ul. Miłej 
w  Przymiłowicach. Wkrótce bę-
dzie jasno również na ul. Jurajskiej 
w Zrębicach, ul. Szerokiej w Przy-
miłowicach i  na dwóch uliczkach 

na końcu Krasawy. W sumie pojawi 
się ponad 60 nowych punktów 
świetlnych.

Całkowity koszt inwestycji to 
420 tys. zł. Gmina projektuje już 
kolejne oświetlenia, m.in.: w Olsz-
tynie – na ulicy Napoleona w  re-
jonie Przedszkola, doświetlenie 
przejść na DK- 46, w  Przymiło-
wicach na ul. Gzowej, Kielnickiej, 
Sokolej na wysokości „Rożna”, 
w Biskupicach przy ul. Szkolnej.

Gmina Olsztyn zagospodaro-
wała otoczenie jeziorka 
Krasowego w Kusiętach. Inwe-
stycja została zrealizowana za 
środki pozyskane z  Urzędu 
Marszałkowskiego w  ramach 
konkursu „Inicjatywa Sołecka” 
oraz za środki własne.

W  efekcie powstała bardzo es-
tetyczna strefa wypoczynkowa 

z plażą, altaną, leżakami oraz alej-
kami spacerowymi. Wykonano na-
sadzenia roślinności.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
to prawie 200 tys. zł, w tym 60 tys. 
zł pochodzi z  dotacji, reszta z  bu-
dżetu gminy Olsztyn.

Wcześniej ze środków funduszu 
sołeckiego Kusiąt za kwotę 10 tys. 
zł została opracowana dokumen-
tacja projektowa.

Gmina Mstów

Kompleksowa 
termomodernizacja w Zawadzie

Nabór wniosków

Nagrody dla uzdolnionych 
uczniów

Blisko pół miliona złotych dofi-
nansowania unijnego otrzymała 
gmina Mstów na kompleksową 
termomodernizację budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Zawadzie.

Zadanie pn. „Termomoderni-
zacja budynku Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w  Zawadzie 
wraz z  montażem odnawial-
nych źródeł energii” znalazło 
się na liście rankingowej kon-
kursu, ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski w  Katowicach  
– w ramach RIT Subregionu Pół-
nocnego. Wartość zadania to 
ponad 895 tysięcy złotych. Dofi-
nansowanie wyniosło natomiast 
ponad 489 tysięcy złotych.

Zakres prac obejmuje (m.in.):

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
stropodachów,

- remont pokrycia części stropo-
dachu, kominów,

- wymianę części stolarki okiennej,
- remont schodów zewnętrznych, 

pochylni dla osób niepełno-
sprawnych,

- modernizację instalacji central-
nego ogrzewania oraz kotłowni,

- montaż balustrad zewnętrznych 
oraz krat okiennych,

- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- remont instalacji odgromowej,
- montaż rynien i rur spustowych, 

drenażu opaskowego,
- montaż pompy ciepła do przygo-

towania c.w.u.

Zadanie jest w  trakcie realizacji 
-  będzie zakończone w II półroczu 
2021r.

- Jest to kolejna w  ostatnich 
latach inwestycja, związana za-
równo z  dbałością o  ekologię, jak 
i  o  stan placówek oświatowych 
w  gminie Mstów – informują 
przedstawiciele gminy Mstów. 
- Warto przypomnieć choćby po-
dobne, już zrealizowane zadania 
termomodernizacyjne w  szkołach 
w: Mokrzeszy (2017 r.), Mału-
sach Wielkich (2019 r.) i  Mstowie 
(2019 r.). A to nie koniec, bo jeszcze 
w  tym roku realizowana jest ter-
momodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w  Krasicach (prace już się 
rozpoczęły) – podsumowują.

Rozpoczął się nabór wniosków 
o  przyznanie nagród uczniom 
szczególnie uzdolnionym 
mieszkającym na terenie po-
wiatu częstochowskiego.

Kandydat do nagrody powinien 
spełnić następujące warunki:
• w  poprzednim roku szkolnym 

był uczniem co najmniej klasy 
IV szkoły podstawowej, 

• posiada miejsce zamieszkania 
na terenie powiatu często-
chowskiego,

• w  wyniku ostatniej klasyfikacji 
rocznej uzyskał średnią ocen 
co najmniej 4,75 z  zajęć edu-
kacyjnych wyodrębnionych 
na świadectwie jako obowiąz-
kowe oraz dodatkowe osią-
gnięcia w  co najmniej jednej 
z poniższych kategorii:

a) nauka – w  poprzednim roku 
szkolnym zajął I miejsce w kon-
kursie, turnieju lub olimpiadzie 
na szczeblu wojewódzkim lub 
co najmniej III miejsce na wyż-
szych szczeblach,  

b) kultura – w  poprzednim roku 
szkolnym zdobył I, II, III miejsce 
lub wyróżnienie w  konkursach 
artystycznych (np. muzyka, ta-
niec, śpiew, plastyka itd.) rangi 
międzynarodowej,

c) sport – w  poprzednim roku 
szkolnym zajął co najmniej IV 
miejsce w  finałach mistrzostw 
Polski w  dyscyplinach sporto-
wych, których organizatorem 
jest polski związek sportowy.

Nagroda przyznawana jest na 
podstawie wniosku, złożonego 
w  terminie do 15 października 
każdego roku w  kancelarii Sta-

rostwa Powiatowego w  Często-
chowie, ul. Jana III Sobieskiego 
9, 42-217 Częstochowa, pokój 3. 

Wniosek składają rodzice/opie-
kunowie prawni lub pełnoletni 
kandydat.

Regulamin, kryteria, tryb i  za-
sady przyznawania nagród oraz 
wniosek dostępne są na stronie 
www.czestochowa.powiat.pl 
-> BIP -> Załatwianie spraw 
-> Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i  Promocji 
Powiatu oraz Starostwo Po-
wiatowe w  Częstochowie, 
ul. Jana III Sobieskiego 9,  
42-217 Częstochowa, pokój 125,  
tel. (34) 322-91-41 

Nagrody finansowane są z  do-
chodów własnych powiatu często-
chowskiego.

Wsparcie niepełnosprawnych

Ponad 200 tysięcy 
dla Mykanowa 
i Poczesnej
Gminy Mykanów i  Poczesna 
otrzymały 210 tysięcy złotych 
na realizację zadań związanych 
z osobami niepełnosprawnymi.

W  siedzibie Oddziału Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w  Katowi-
cach odbyło się oficjalne podpi-
sanie dwóch umów. Pierwsza 
z  nich dotyczy dofinansowania 
zakupu busa do przewozu osób 
niepełnosprawnych z  Gminy My-
kanów do placówek rehabilitacyj-
nych mieszczących się poza gminą. 
Projekt dofinansowano kwotą 105 
00,00 zł.

Druga umowa obejmuje dofi-
nansowanie projektu „Dostoso-
wanie budynku Urzędu Gminy 
w  Poczesnej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez mo-
dernizację istniejącego tarasu, 
dojścia i podjazdu. Budowa windy 
wewnętrznej oraz adaptacja po-
mieszczeń na klatce schodowej na 
pomieszczenia higieniczno – sa-
nitarne z  dostępem dla osób nie-
pełnosprawnych”. Projekt również 
został dofinansowany ze środków 
PFRON w  ramach Programu Wy-
równywania Różnic Między Regio-
nami III w kwocie 105 043,97 zł. 

Obie umowy zostały podpisane 
przez Starostę Częstochowskiego 
Krzysztofa Smelę i  Członka Za-
rządu Powiatu Henryka Kasiurę 
oraz Dyrektora Oddziału Ślą-
skiego PFRON Jana Wrońskiego. 
Realizatorami planowanych 
przedsięwzięć będą gminy wnio-
skujące do powiatu o środki finan-
sowe PFRON.

zdj. UG Mstów

zdj. UG Olsztyn
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LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

SPRZEDAM
 O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: 
Biblioteczka + komoda z marmuro-
wym blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja, Tel. 34 – 367 65 56

 O Białe kamienie - ozdobne,  
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł  
- Częstochowa, tel. 508 747 290

 O Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

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

 O Część do chevroleta captive.  
Czujnik stopu. Nowy. Made in USA.  
Tel. 501 779 441

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

 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 wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. do-

brym stanie, może być z transpor-
tem, tanio oddam. Tel. 693 629 529

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

 O Garnitur męski nowy, na wzrost  
170 cm - tel. 697 272 102

 O Garnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,   
tel. 697 272 102

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010, 
dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo dobry. 
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

 O Meble w dobrym stanie - szafa, re-
gał, 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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 O Programator do pralki typ 770 no-
wy – tel. 790 819 855

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

 O Serwis obiadowo-kawowy: (6-oso-
bowy) z kamionki ciemny brąz; 
-z duralxu; tel. 504 230 153

 O Sofa - mało używana,rozkładana.  
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik  
na pościel. Tel. 792 617 695

 O Telefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

 O TV LED 40 cali samsung 3-D  
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 O TV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 O Toaleta kompaktowa 
– używana w bdb. stanie,  z „Koła”.  
Tel. 501 109 822

 O Toaleta kompaktowa - kompletna typu 
warszawskiego, wyjście od dołu.

 O Umywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 + szafka biała.  
tel. 501 109 822

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

 O  Węgiel ekogroszek luzem i worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lampo-
wy typu VOX, b.dobry, 500 zł, 
 tel. 697 272 102

PRACA
DAM PRACĘ

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

 O Firma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. tel. 508 747 290 

 O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 
tel. 694 200 794.

USŁUGI

 O Flash gsm profesjonalny serwis tele-
fonów komórkowych oraz nawigacji 
gps. Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 O Naprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, posesje, 
porządki itp. Gliwice.  
tel. 502 918 616

INNE
 O Trening pamięci, uwagi, myślenia lo-
gicznego i twórczego, od 6 do 106 lat. 
Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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KIA SPORTAGE 
1.6E, rok prod. 2017,  
gwarancja, kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

74.900 zł 

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

169.900 zł

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

59.900 zł

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

139.900 zł

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

34.900 zł

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

44.900 zł

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

41.900 zł

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

79.900 zł

AUDI A3 1.4 TSI, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT serwisowany,  
 77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  26.300 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139.900 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
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2009,                       39. 000 zł
MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  9.800 zł
OPEL ASTRA III, 1.3 D, rok prod. 2007, kraj.,      9.800 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 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 207 1.6 D, rok prod. 2011,  14.600 zł

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

serwisowany,    27.900 zł

RENAULT COLOES 4x4, 2.0 D, rok prod. 2009,    17.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł 

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł

SEAT IBIZA 1.9 D, rok prod. 2004,  9.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

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

serwisowany, 28.900 zł

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

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

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

 69.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 24 września 2021

Przy A1 w woj. śląskim

Zmienią się Miejsca 
Obsługi Podróżnych
18 miesięcy będą mieli dzier-
żawcy na wybudowanie i 
oddanie do użytku dwóch MO-
P-ów przy A1 w województwie 
śląskim. Mają mieć one wyższą 
klasę niż dotychczasowe.

Miejsce Obsługi Pojazdów Woź-
niki Wschód, wydzierżawił koncern 
LOTOS Paliwa z Gdańska, zaś MOP 
Woźniki Zachód CIRCLE K Polska. 
Okres trwania każdej z podpisanych 
w sierpniu umów, będzie wynosić 
20 lat, z możliwością przedłużenia 
o kolejne 10 lat. Oprócz zapłaty, na 
rzecz GDDKiA, zaoferowanego w 
przetargu stałego czynszu, dzier-
żawcy będą również odprowadzać 
dodatkowy czynsz uzależniony od 
przychodu uzyskanego z tytułu pro-
wadzonej działalności.

MOP-y Woźniki Wschód  
i Zachód

MOP Woźniki Wschód zlokali-
zowany w kierunku północnym 
będzie miał kategorię II, zaś MOP 
Woźniki Zachód zlokalizowany w 
kierunku północnym najwyższą, 
kategorię III. Tym samym zyskają 
pełne funkcje wypoczynkowo-
-usługowe. Wyposażone będą w 
stacje paliw, stanowiska obsługi 
pojazdów, obiekty gastronomicz-
no-handlowe, a MOP kategorii III 
dodatkowo w obiekty noclegowe. 
Budowa obiektu noclegowego nie 
jest obligatoryjna, ewentualna jego 

realizacja uzależniona będzie od 
wystąpienia takiej potrzeby.

MOP Mszana Południe

Kolejny MOP, który zyska na 
swojej funkcjonalności, będzie 
Mszana Południe zlokalizowany na 
jezdni w kierunku północnym, na 
odcinku pomiędzy węzłem Mszana 
a węzłem Gorzyce. Po kliku nieroz-
strzygniętych postępowaniach na 
wyłonienie dzierżawcy tego MOP-u 
i dostosowania go do kategorii II 
nastąpi zmiana sposobu jego udo-
stępnienia użytkownikom. - Jeszcze 
w tym roku planujemy ogłoszenie 
postępowania przetargowego na 
dostosowanie MOP do wymagań 
kategorii I w zakresie funkcji wypo-
czynkowej. Zwycięzca przetargu bę-
dzie odpowiedzialny za doposażenie 
MOP w urządzenia wypoczynkowe 
i obiekty sanitarne – informują dro-
gowcy. Obecnie MOP Mszana Po-
łudnie posiada jezdnie manewrowe 
i stanowiska postojowe (parking) 
oraz oświetlenie.  

W zgodzie z ekologią

Dodatkowo, w trakcie prac pro-
jektowych planuje się przeanalizo-
wanie możliwości zamontowania 
na budynku toalet paneli fotowolta-
icznych w celu obniżenia zapotrze-
bowania na energię elektryczną 
oraz zastosowanie nowych techno-
logii ograniczających zużycie wody 
w urządzeniach sanitarnych.  ■ KG
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W rozgrywanym w minioną 
środę 22 września Turnieju Za-
plecza Kadry Juniorów 
zwycięstwo od-niósł zawodnik 
Włókniarza – Bartłomiej Ko-
walski. Zawody odbyły się na 
Arenie zielona-energia.com w 
Częstochowie. 

Najlepszym zawodnikiem pod-
czas środowych zmagań okazał 
się reprezentujący biało-zielone 
barwy - Bartłomiej Kowalski. Na 
drugim stopniu podium stanął 
Sebastian Szostak z TŻ Ostrovia 
SA. Miej-sce trzecie zajął z kolei 
Wiktor Przyjemski z ŻKS Polonia 

Bydgoszcz. Pozostali reprezen-
tanci Włók-niarza w składzie 
Kajetan Kupiec, Franciszek Kar-
czewski i Kamil Król uplasowali 
się kolejno na jedenastym, dwu-
nastym i piętnastym miejscu.  
- W miniturnieju w klasie 250cc 
dziesięć punktów wywalczył 
Szymon Ludwiczak, co dało mu 
pierwsze miejsce ex-aequo z Da-
widem Grzeszczykiem (Speedway 
Lublin SA). Trzecia lokata rów-
nież ex-aequo przypadła Mar-
celowi Juskowiakowi (KS Unia 
Leszno) i Gracjanowi Szostakowi  
(TŻ Ostrovia SA) – podsumował 
klub.

sport
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Turniej Zaplecza Kadry Juniorów

Zwycięstwo Bartłomieja 
Kowalskiego

Tauron 1 Liga

Exact Systems Norwid vs Krispol Września

Mistrzostwa Śląska

Srebro Kacpra Kaczmarka

Fortuna Puchar Polski

Awans Rakowa 
do kolejnej rundy W najbliższą sobotę 25 wrze-

śnia siatkarze Exact Systems 
Norwid rozegrają mecz z dru-
żyną Krispol Września. 
Początek spotkania o godz. 
17:00.

Nowy sezon Exact Systems 
Norwid rozpoczął od porażki 1:3 
z Olimpią Sulęcin. - Dla trenera 
Gruszki oraz dla nowych zawod-
ników był to debiut przed często-
chowską publicznością. Licznie 
zgromadzeni kibice nie docze-
kali się jednak zwycięstwa. Exact 
Systems Norwid przegrał pierw-
sze-go i drugiego seta. Kiedy go-
spodarze wyraźnie wygrali trzecią 
partię to kibice mieli nadzieję, że 
siatkarze Exact Systems Norwid 
pójdą za ciosem i doprowadzą 
do tie-breaka. Siatkarze Olimpii 
mieli jednak w środę swój dzień. 
Goście wygrali czwartego seta 
25:17 i mogli cieszyć się z 3 zdo-
by-tych punktów – podsumowuje 

Marek Osuchowski z Exact Sys-
tems Norwid. Sobotni mecz z Kri-
-spolem Września będzie zatem 

okazją do przełamania się dla czę-
stochowskich zawodników.

 ■ Foto: M. Osuchowski 

Młodzi lekkoatleci CKS Budow-
lani startowali w finałowej 
rundzie Śląskiej Ligi Młodzików 
(U 16), która odbyła się w Raci-
borzu. Częstochowscy 
zawodnicy spisali się bardzo 
dobrze, zdobywając brązowe 
medale.

W rundzie finałowej wystarto-
wało 12 najlepszych zespołów 
z województwa śląskiego, które 
zostały wyłonione w zawodach 
eliminacyjnych w miesiącu maju 
i czerwcu. W rywalizacji udział 
wziął także gospodarz rozgrywek 
finałowych – klub Victoria Raci-
bórz. - Najwartościowszy wynik z 

zawodników CKS uzyskała szta-
feta dziewcząt 4 x 100 m w składzie 
Julia Kubik, Aleksandra Lipska, 
Kinga Woś, Julia Trąbczyńska, 
które za wynik 51,51 sek. zdobyły 
151 punktów. Sztafeta chłopców 
4 x 100 w składzie: Karol Woś, To-
masz Śliwoń, Patryk Musiał, Alan 
Kluczny za wynik 48,54 sek. zdo-
byli 150 punktów. Najlepszy indy-
widualny wynik osiągnęła Nikola 
Lewandowska, która za pchnięcie 
kulą na odległość 12,24 metra 
zdobyła 148 punktów. Pozostałe 
najwartościowsze wyniki:  Kinga 
Woś 100 m – 13,35 sek. (131 
punktów),  Alan Kluczny wzwyż – 
165 cm (127 pkt), Tomasz Śliwoń 

600 m – 1:34,36 min (126 pkt), 
Dominik Wróbel dysk – 41,41 m 
(123 pkt), Julia Trąbczyńska 100 
m – 13,59 sek. (122 pkt), Maja Ru-
szel oszczep – 29,47 m (118 pkt),  
Zuzanna Gradoń 600 m – 1:46,32 
min (117 pkt). W najbliższy 
weekend lekkoatleci tej kategorii 
wiekowej będą mieli w Karpaczu 
Mistrzostwa Polski. Z zawodników 
CKS na tę imprezę zakwalifikowali 
się: Alan Kluczny wzwyż i 110 m 
ppł, Julia Trąbczyńska 300 m ppł, 
Julia Kubik 300 m ppł, Martyna 
Cendrowska 1000 m z przeszko-
dami, Tomasz Śliwoń 1000 m z 
przeszkodami, Klaudia Wrzo-
sowska 2000 m, Kinga Woś 100 m, 
Dominik Wróbel w rzycie dyskiem 
i pchnięciu kulą, Maksymilian Pa-
ludkiewicz w rzucie młotem oraz 
sztafeta dziewcząt 4 x 100 m w 
składzie Julia Kubik, Aleksandra 
Lipska, Kinga Woś, Julia Trąb-
czyńska – podsumowuje klub CKS 
Budowlani Częstochowa.

W miniony weekend odbyły się 
Mistrzostwa Śląska Młodzieży 
U23 i Seniorów w podnoszeniu 
cię-żarów, podczas których 
srebro wywalczył Kacper Kacz-
marek z AZS UJD Częstochowa.

Kacper Kaczmarek zaprezen-
tował na Mistrzostwach świetną 
formę i w efekcie zdobył srebrny 

me-dal w dwuboju z wynikiem 
216kg (96+120), jednocześnie 
pobił swoje rekordy życiowe w 
rwaniu i dwuboju. - Z powodu  
przeziębienia oraz drobnych 
kontuzji inni zawodnicy nie wy-
startowali przy-gotowując się na 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 
które odbędą się 8-10 paździer-
nika w Zamościu – poinformował 
klub AZS UJD Częstochowa.

Raków Częstochowa pokonał 
w minioną środę drużynę 
Stali Rzeszów, awansując 
tym samym do kolejnej rundy 
Fortuna Pucharu Polski. To 
było niezwykle emocjonu-
jące spotkanie, które 
Czerwono-Niebiescy zwycię-
żyli 4:2. Bramki dla 
częstochowskiej drużyny 
zdobyli Mateusz Wdowiak, 
Andrzej Niewulis, Ivi Lopez 
oraz Vladislavs Gutkovskis.

- Cieszymy się oczywiście, bo 
przyjechaliśmy wygrać. Ten mecz 
trochę wymknął nam się spod kon-
troli na początku drugiej połowy, 
bo popełniliśmy proste błędy, a 
w konsekwencji przeciwnik do-
prowadził do remisu. Mimo to o 
wyniku zdecydowała jakość za-

wodników i finalizacja tych akcji. 
Cieszę się, że nie było dogrywki. 
Martwi mnie tylko uraz Patryka 
Kuna i tylko to jest mankamentem 
tego spotkania – skomentował 
krótko zwycięskie spotkanie 
Marek Papszun szkoleniowiec 
Rakowa Częstochowa. Najbliższy 
mecz Czerwono-Niebiescy ro-
zegrają 25 września z Legią 
Warszawa w ramach ligowych roz-
grywek. Początek o godz. 20:00.

Stal Rzeszów - Raków Często-
chowa 2:4 (0:2)

Bramki: Marczuk 47’, Głowacki 
(k.) 50’ - Wdowiak 13’, Niewulis 
45+1, Ivi 84’, Gutkovskis 90+2’

Raków: Trelowski, Niewulis, 
Tudor, Papanikolaou, Sapała, Kacz-
marski (59’ Szelągowski), Udovicić 
(46’ Kun - 75’ Długosz), Wdowiak, 
Ivi, Sturgeon (59’ Gwilia), Guedes 
(70’ Gutkovskis)

Finał Śląskiej Ligi Młodzików

Zawodnicy CKS Budowlani 
z brązowymi medalami

Kacper Kaczmarek / AZS UJD

 ■ Opracowanie kolumny:Paula Nogaj
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