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Raków powtórzył sukces z 1967 roku! Jest w finale Pucharu Polski!!!
Po raz drugi w 100-let-

niej historii klubu Ra-
ków Częstochowa awan-

sował do finału Pucharu 
Polski. W środę częstochow-
scy piłkarze pokonali w Kra-
kowie Cracovię i 54 latach 
ponownie powalczą o PP.  
2021 rok, w którym przypada 
100-lecie Rakowa może nale-
żeć do częstochowskiej drużyny. 
W PKO BP Ekstraklasie Raków 
plasuje się obecnie na wysokiej 
3. pozycji... Również w rozgryw-
kach Pucharu Polski czerwono-
-niebiescy radzą sobie bardzo 
dobrze i w środę w Krakowie po-
wtórzyli swój sukces z 1967 roku. 
Wówczas Raków zagrał w Pu-
charze Polski, który rozegrano 
w Kielcach. Po dogrywce musiał 
uznać wyższość Wisły Kraków.  
W środę częstochowscy piłkarze 
wyeliminowali z awansu do finału 
obrońcę Pucharu Polski. Cracovia 
w 2020 roku pokonała w finale 
Lechię Gdańsk i sięgnęła po to 
trofeum. Teraz szansę na Puchar 
Polski ma Raków, który w finale 
w Lublinie zmierzy się nieoczeki-
wanie z 1-ligową Arką Gdynia.
Drugi awans w historii klubu pił-
karze Rakowa zapewnili sobie 
w środę wygrywając w Krakowie 
z Cracovią. Trener Rakowa Marek 
Papszun przed wyjazdem do Kra-

kowa mówił: - Przed nami bardzo 
ważny mecz - mówi trener Rako-
wa Marek Papszun. - Mecz o wej-
ście do finału Pucharu Polski, czy-
li dla klubu, dla nas wszystkich, 
dla mnie taki bardzo ambitny 

cel. Bo wiemy, że Raków w swojej 
100-letniej historii był tylko raz 
w finale i to bardzo dawno temu, 
bo ponad pół wieku temu i chcieli-
byśmy też w tej historii się zapisać. 
Trener Papszun w meczu z Craco-
vią postawił na następującą jede-
nastkę: w bramce: Dominik Holec 
oraz Kamil Piątkowski, Andrzej 
Niewulis, Zoran Arsenić, Fran 
Tudor, Igor Sapała, Ben Leder-
man, Mateusz Wdowiak, Patryk 

Kun, Marcin Cebula i Jakub Arak. 
Piłkarze Rakowa w środę na sta-
dionie Cracovii przy ul. Józefa Ka-
łuży od samego początku przejęli 
inicjatywę i zaczęli atakować. Nie 
ma się co dziwić. Grała drużyna 

trzecia od końca w tabeli PKO BP 
Ekstraklasy z 3. Rakowem. Oczy-
wiście tutaj tabela nie miała zna-
czenia, co przykładem jest awans 
do finału PP 1-ligowej Arki Gdy-
nia, ale częstochowianie znając 
swoją wartość jechali do Krakowa 
po zwycięstwo i awans do finału.
Czerwono-niebiescy już w 27. 
minucie wyszli na prowadzenie. 
Rajd prawą stroną boiska prze-
prowadził niezawodny Kamil 

Piątkowski, który dośrodkował 
w pole karne, a tak tzw. „szczupa-
kiem” Jakub Arak strzałem głową 
wyprowadził gości na prowadze-
nie... Częstochowianie utrzymali 
prowadzenie do przerwy. 

Po zmianie stron Raków również 
atakował i chciał jak najszybciej 
strzelić drugą bramkę. W 64. mi-
nucie trener Papszun wzmocnił 
ofensywę drużyny. Na boisko za 
Wdowiaka i strzelca bramki Ara-
ka weszli groźny Ivi Lopez i na-
pastnik Vladislavs Gutkovskis. 
Później sztab szkoleniowy Rako-
wa przeprowadził drugą podójną 
zmianę. Weszli Marko Poletano-
wić i Daniel Szelągowski. Mecz 

stał się zacięty i nerwowy. Żółtą 
kartkę zobaczył m.in. trener Ra-
kowa Marek Papszun. 
W 83. zagotowało się poza bo-
iskiem. Filip Piszczek ostro sfau-
lował poza boiskiem Zorana Arse-
nica i zobaczył czerwoną kartkę. 
Po uspokojeniu sytuacji i wzno-
wieniu gry gospodarze grając 
w osłabieniu po stałym fragmen-
cie gry... doprowadzili do wyrów-
nania po golu Chorwata Mateja 
Rodina. 
Ale odpowiedź Rakowa była po-
walająca. Kun podał do Gutkov-
skisa a ten zdobył drugą bramkę 
dla Rakowa na wagę awansu do 
finału Pucharu Polski!!! 
Piłkarze Rakowa po 54 latach li-
cząc od 1967 roku po raz drugi 
awansowali w swojej 100-let-
niej historii do finału Pucharu 
Polski i mają olbrzymią szan-
sę na zwycięstwo! Co za hi-
storia na 100-lecie Rakowa... 
Cracovia Kraków – Raków 
Częstochowa 1:2 (0:1)
Bramka: 0:1 Arak (27.), 1:1 Rodin 
(87.), 1:2 Gutkovskis (89.)
Raków: Holec – Piątkowski, Nie-
wulis, Aresenić, Tudor, Sapała, 
Lederman (75. Szelągowski), Wdo-
wiak (64. Ivi Lopez), Kun, Cebula 
(75. Poletanovic), Arak (64. Gutko-
vskis). (Artur Kucharski, Fot. Grze-
gorz Misiak Photography)
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Częstochowa zachęca pielęgniarki i pielęgniarzy do pracy w miejskim szpitalu.
W podjęciu decyzji pomóc mają miejskie stypendia

„Klon” pomaga Na Północy remontują 
ulicę i chodnik 

Miasto rusza z progra-
mem stypendialnym 
dla przyszłych pielę-

gniarek i pielęgniarzy. Studen-
ci pielęgniarstwa będą mogli 
liczyć na pomoc finansową Czę-
stochowy w zamian za co przez 
co najmniej trzy lata będą zo-
bowiązani pracować w Miej-
skim Szpitalu Zespolonym. 

Nowy program miejski, to kolejny 
element realizowanego od 2019 
roku projektu „Dostępny lekarz”. 
Miasto stypendiami oraz później-
szą pomocą w uzyskaniu miesz-
kania w zasobach gminnych za-
chęca medyków do podjęcia pracy 
po zakończeniu studiów właśnie 
w naszym mieście. Pierwsze umo-
wy w ramach tego projektu już zo-
stały podpisane. Teraz z podobną 
ofertą samorząd wystąpi do stu-
dentów pielęgniarstwa.

– Doświadczenie obecnej epi-
demii, z którą personel często-
chowskiego Miejskiego Szpitala 
Zespolonego walczy już od roku 
w bardzo trudnych warunkach, 
każe nam zatroszczyć się jak 
najlepiej o przyszłość tego zespo-
łu – mówi prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, 
że dzięki temu programowi ma 
szansę poprawić się zarówno 
komfort opieki nad pacjentkami 
i pacjentami szpitala w normal-
nych okolicznościach, jak i ich 
bezpieczeństwo w czasie poten-
cjalnych kryzysów, takich jak 
ten wywołany koronawirusem. 

Jak poinformowano, pielęgnia-
rze i pielęgniarki kształcą się już 
na 3 częstochowskich uczelniach. 
Do nich właśnie skierowany jest 
nowy element „medycznego” pro-
gramu miasta. Projekt zakłada, 

że o stypendia od miasta będą 
mogły ubiegać się osoby na III 
(ostatnim) roku studiów I stopnia 
kierunku pielęgniarskiego oraz II 
(ostatnim) roku studiów II stop-
nia na tym kierunku. Stypendium 
będzie miało maksymalną wyso-
kość 1 tys. zł brutto miesięcznie.

Kryterium jego uzyskania będzie 
średnia ocen nie mniejsza niż 
4,0 za poprzedni rok akademicki. 
Stypendium będzie przysługiwać 
tylko w czasie trwania roku aka-
demickiego studiów, w okresie od 
1 października danego roku ka-
lendarzowego do 30 czerwca na-
stępnego roku kalendarzowego. 
W zamian za pomoc finansową, 
w ciągu 3 miesięcy od uzyska-
nia prawa wykonywania zawodu 
stypendyści będą musieli podjąć 
pracę w Miejskim Szpitalu Zespo-
lonym – przynajmniej na 3 lata.

Projekt przedłożony przez pre-
zydenta uzyskał poparcie Rady 
Miasta. Nabór wniosków na naj-
bliższy rok akademicki ogłosi 
prezydent Częstochowy na BIP 
Urzędu Miasta oraz na tablicy 
ogłoszeń UM – najpóźniej do 30 

czerwca danego roku kalendarzo-
wego. Zainteresowani złożą wnio-
sek w UM lub prześlą go pocztą 
w terminie określonym w infor-
macji o naborze.

(IBS, fot. pixabay.com)

“Klon”, czyli Cen-
trum Terapii dla 
Dzieci i Młodzie-

ży to najnowszy projekt 
Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną 
Koła w Częstochowie. Po-
trzebujący mogą się zgłaszać! 

“Klon”, czyli Centrum Terapii 
dla Dzieci i Młodzieży to projekt 
skierowany do 75 uczestników. 
Za jego realizację opowiada Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Częstocho-
wie. Stworzono go zaś by nieść 
pomoc dzieciom i młodzieży do 
18 roku życia. Warunkiem jest 
to, że uczestnicy muszą miesz-
kać na terenie Częstochowa 
lub powiatu częstochowskiego. 
-Głównym celem projektu jest po-
prawa jakości życia i sprawności 
dzieci i młodzieży, co spowoduje 
wzrost samodzielności uczestni-
ków w codziennym funkcjono-
waniu oraz stymulację rozwoju – 
wyjaśnia PSONI.
Na jakie formy wsparcia mogą 
liczyć uczestnicy? Projekt jest 
rozbudowany. Obejmuje m.in. 
diagnozę, terapię logopedyczną, 
biofeedback, terapię Snoezelen 
(sala doświadczeń świata), tera-

pię behawioralną, terapię ręki, 
trening umiejętności społecz-
nych, terapię psychologiczną oraz 
rehabilitację dziecięcą.
Wszystko to realizowane bę-
dzie w Centrum INTEGRA przy 
ul. Nowowiejskiego 14. Tam też 
można będzie zgłaszać uczestni-
ków. Będzie to możliwe od ponie-
działku do piątku od godz. 10 do 
13. Rekrutacja rozpocznie się 26 
kwietnia. Zgłoszenia przyjmowa-
ne będą również online przez stro-
nę psoni.czest.pl/klon-rekrutacja. 

Skan podpisanych dokumen-
tów należy przesłać zaś na adres 
e-mail:integra@psoni.czest.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczą-
ce projektu “Klon” udzielane są 
pod nr tel. 695 765 201 (od po-
niedziałku do piątku od godz. 7 
do 15).
Realizację przedsięwzięcia prze-
widziano do 31 marca 2024 r. Pro-
jekt współfinansowany jest przez 
PFRON w ramach konkursu nr 
1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. 
(Zuzanna Suliga)

Prace prowadzone są 
przy ulicy Witosa 
w Częstochowie. Re-

mont jezdni i chodnika ma 
się zakończyć w czerwcu. 

Koszt inwestycji, to ponad 740 
tys. zł, z czego 560 tys. pochodzi 
z budżetu Miejskiego Zarządu 
Dróg, a 180 tys. ze środków Spół-
dzielni Mieszkaniowej Północ.

Plany remontu przewidują m.in. 
rozbiórkę obecnej nawierzchni 
(wraz z parkingami), wykonanie 
podbudowy oraz ułożenie nowych 
krawężników, a także budowę no-
wego chodnika z kostki brukowej. 

Na miejscu powstaną miejsca po-
stojowe.

(IBS, fot.MZD)
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Radni zdecydowali o sprzedaży kawałka Skweru Solidarności 

Miejski Zarząd Dróg wymieni wszystkie 
parkomaty w Częstochowie 

Restauratorzy z częściową ulgą

Odszedł Paweł Stomma

Chodzi o działkę zlokali-
zowaną w południowo-
-wschodnim fragmencie 

skwerku, na wprost poczty 
i kościoła ewangelicko-augs-
burskiego. Od lat 90. ubiegłe-
go wieku stoi tam kawiarnia.

Nabywczynią działki ma być wła-
śnie właścicielka lokalu, która 
dzierżawi teren od około 30 lat. 
Miasto zdecydowało się sprzedać 
jej ziemię, chociaż mogła nadal 
tam prowadzić działalność, bo jej 
umowę dzierżawy samorząd prze-
dłużył do 2030 roku.
Przeciwko temu pomysłowi wy-
stąpili na ostatniej sesji Rady Mia-
sta przedstawiciele Klubu Rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości. 
Przekonywali oni, że samorząd 
nie powinien się pozbywać dział-

ki w środku miasta. Skrytykowa-
li również sposób zbycia działki, 
na jaki zdecydowało się miasto. 
Stwierdzili, że władze miasta nie 
podchodzą jednakowo do wszyst-
kich przedsiębiorców. Jako przy-
kład podali konflikt sprzed ponad 
roku z handlowcami z Ryneczku 
Wały Dwernickiego.
– Kiedy ci ludzie z Ryneczku 
chcieli, aby miasto im właśnie 
przedłużyło na wiele lat dzier-
żawę, usłyszeli od władz Często-
chowy, że do przetargu powin-
ni móc stanąć także inni, że nie 
wolno innym przedsiębiorcom 
zamykać tej drogi – przypo-
mnieli radni PiS. – Teraz chce 
się sprzedać ziemię, ale na jej 
nabycie nie każdy ma szansę. 
Wątpliwości radnych budził 
nie tylko fakt, że działka ma być 

sprzedana konkretnej osobie, ale 
także to, co może się na niej po-
jawić. Ich zdaniem, ewentualne 
przyszłe inwestycje na tej pry-
watnej już działce mogą zaburzyć 
ład architektoniczny w tej części 
Śródmieścia i niekorzystnie wpły-
nąć na skwer.
– I tak mamy mało zieleni w cen-
trum – argumentowali. – To je-
dyna taka oaza dla mieszkańców 
tej części miasta. Kto da gwaran-
cje, że z czasem nie powstanie 
tam jakiś większy budynek?

Ostatecznie argumentów tych 
Rada Miasta nie wzięła pod uwa-
gę. Przeciwko uchwale zezwa-
lającej na sprzedaż działki byli 
jedynie radni Prawa i Sprawie-
dliwości. Większość radnych na-
leżących do rządzącej w mieście 

koalicji SLD i PO oraz członków 
z Klub Radnych „Wspólnie dla 
Częstochowy” opowiedziała się za 

pomysłem urzędu, aby samorząd 
pozbył się tej ziemi.
(Tekst i fot. IBS)

W sumie w całej Strefie 
Płatnego Parkowa-
nia w mieście poja-

wią się 162 nowe parkomaty.

Cała operacja zmiany stacjonar-
nej infrastruktury umożliwiającej 
regulowanie opłat za postój po-
trwa do połowy maja.
– Nowoczesne parkomaty oprócz 
standardowej opcji uiszczania 
opłat wyliczoną gotówką w bi-
lonie będą umożliwiać szereg 
sposobów płatności bezgotówko-
wych – przekazał rzecznik pra-
sowy MZD Maciej Hasik. – Będą 
to na przykład płatności metodą 
bezstykową w technologii Pay-
Pass, PayWave oraz blikiem. 
Możliwe będzie także wykupienia 
e-biletu bez potrzeby wracania się 
do pojazdu.
Nowy system ma być wyposażony 

ponadto w nową funkcję przedłu-
żania wykupionego czasu par-
kowania. Zmienione parkomaty 
będą nieco inaczej działać od 
tych, które obecnie stoją w strefie. 
Aby zapłacić za postój, konieczne 
w nich będzie wpisanie numeru 
rejestracyjnego samochodu. To, 
jak przekonuje MZD, pozwoli na 
łatwiejszy sposób weryfikacji po-
jazdów oraz rozpatrzenia ewentu-
alnych reklamacji.

– Obsługa parkomatów będzie od-
bywać się poprzez czytelne i intu-
icyjne kolorowe ekrany dotykowe 
o przekątnej 7,5 cala – informuje 
MZD. – Zakup parkomatów i sto-
sownych systemów integrujących 
kosztował ponad 6,5 mln zł brutto. 
Szczegóły dotyczące funkcjono-
wania Strefy Płatnego Parko-
wania znaleźć można na stro-

nie www.mzd.czest.pl w zakładce 
„strefa płatnego parkowania”.
(IBS, fot. MZD)

Rada Miasta w Częstocho-
wie zdecydowała o zwol-
nieniu z drugiej z trzech 

rat opłaty za pozwolenie na 
sprzedaż i podawanie w loka-
lach alkoholu. Radni sprawą 
zajęli się po raz drugi. W lu-
tym dalej idący, bo zwalniają-
cy z całej tegorocznej opłaty 
za koncesję projekt przedsta-
wiony przez radnych Prawa 
i Sprawiedliwości rządząca 
w mieście koalicja odrzuciła. 
Właściciele zamkniętych od wie-
lu miesięcy lokali gastronomicz-
nych w mieście będą zwolnieni 
z wniesienia drugiej z trzech rat 
rocznej opłaty. Ci, którzy doko-
nali wpłaty za cały rok, otrzy-
mają zwrot nadpłaconej kwoty. 
Restauratorzy mogli otrzymać 
taką ulgę do miasta już dwa mie-
siące temu, ale przedstawiona 
w lutym, dalej idąca propozycja 
PiS-u, by miasto całkiem w tym 

roku zrezygnowało z pobiera-
nia tej opłaty, została odrzuco-
na głosami rządzącej w mieście 
koalicji SLD i PO przy wspar-
ciu bezpartyjnych radnych 
„Wspólnie dla Częstochowy”. 
Na wczorajszą sesję pomysł 
wsparcia restauratorów wrócił, 
ale już jako …projekt prezyden-
ta. Tym razem, wzorem bardzo 
wielu miast w Polsce, które już 
wcześniej zdecydowały się wes-
przeć gastronomię, wszyscy radni 
zgodzili się na udzielenie pomocy 
właścicielom zamkniętych lokali 
gastronomicznych. 
(IBS)

W pamięci wielu Paweł 
Stomma zapisze się 
przede wszystkim 

jako lider zespołu Breakma-
szyna. Początki grupy sięgają 
połowy lat 90. XX w. i legen-
darnej, częstochowskiej kapeli 
Muddy Water. 
Ostateczna nazwa zespołu po-
jawiła się w 2002 r. przy okazji 
festiwalu bluesowego Blues nad 
Okszą w Kłobucku. Grupa często 
zmieniała skład, jej historię two-

rzyło wielu muzyków, z nieżyją-
cym już Sławomirem Szwajkow-
skim, na czele.
Pierwsza płyta zespołu – “Post-
blues” ukazała się w 2007 r. (rok 
wcześniej grupa występowała na 
małej scenie festiwalu Rawa Blu-
es w Spodku). Z kolei w 2010r. 
światło dzienne ujrzał krążek 
“Częstochowska Masakra Gitarą 
Elektryczną”.
(ZS, fot. archiwum rodzinne/Fa-
cebook )
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„Radio gra!” w Lublińcu

Odkrycie na żareckim kirkucie

Nowa sala gimnastyczna
11 kwietnia swoją 

premierę miał lu-
bliniecki koncert 

„Radio gra!”. Kto nie obejrzał 
go w tym terminie, może nad-
robić zaległości – wydarzenie 
udostępniono w sieci.

Data i tytuł koncertu nie były przy-
padkowe. To właśnie 11 kwietnia 
obchodzony był w Polsce Dzień 
Radia. Za organizację muzyczne-
go przedsięwzięcia odpowiadał 
lubliniecki Miejski Dom Kultury. 
W dobie pandemii nie mógł on 
jednak zaprosić publiczności do 
swojej siedziby przy ul. Plebiscy-
towej, pozostała więc transmisja 
online. 
Na scenie wystąpili młodzi wo-
kaliści związani z sekcją MDK: 
Pola Gatner, Nadia Gembała , 
Radosław Gembała, Amelia Gin-
towt, Oliwia Koloch, Zofia Ko-
loch, Aleksandra Mucha, Wero-
nika Piskon, Julia Plaza, Amelia 
Rek, Amelia Spojda i Kamilla 
Szopka. Za ich przygotowanie 
odpowiadał Marian Chrobok. 
W czasie nagrań instrukcji do-
tyczących ruchu scenicznego 
i innych wskazówek udzielała 
im także Agnieszka Raj-Kubat. 
Co zabrzmiało? Choćby prze-
boje z repertuaru Renaty Prze-
myk, Edyty Górniak, Alicji 
Majewskiej czy Anny Jantar. 
Publiczność zgromadzona przed 
ekranami wysłuchała więc ta-
kich piosenek jak m.in. „Babę 
zesłał Bóg”, „To nie ja”, „Być 
kobietą”, „Radość najpiękniej-
szych lat” oraz „Pogoda ducha”. 
Kolejne utwory przeplatały 
wstawki z radioodbiornika, pełne 
m.in. muzycznych ciekawostek. 
W trakcie koncertu zaprezento-
wali się również tancerze przygo-

towani przez Katarzynę Koszczyk. 
Wokalistom towarzyszyła For-
macja Koralowa oraz para tań-
ca towarzyskiego. Za realizację 
dźwiękową koncertu „Radio gra!” 
odpowiadał Arkadiusz Suchara, 
zaś za realizację filmową i montaż 
– Dawid Mikuda. Produkcją mu-
zycznego przedsięwzięcia zajęli 
się pracownicy instytucji.

– Niezwykle ważne są dla mnie 
takie artystyczne projekty w cza-
sie pandemii, które z jednej 
strony dają młodym ludziom cel 
i satysfakcję, a z drugiej są rado-
ścią dla odbiorców – mówi Agata 
Woźniak-Rybka, dyrektor MDK 
w Lublińcu. – W takich realiza-
cjach ważny jest każdy szczegół, 
od pomysłu, poprzez piękne, wo-
kalne wykonania, scenografię, aż 
po efekt końcowy, czyli sam film. 
Wszyscy włożyli w to dużo serca, 
dlatego zachęcam do obejrzenia 
koncertu do końca i przeczytania 
napisów końcowych – dodaje.
Pandemia koronawirusa spra-
wiła, że młodzi artyści nie mogli 
zaprezentować się przed publicz-
nością na żywo i wysłuchać za-
służonych oklasków. Zastąpiły 
je reakcje oglądających występ 
na Facebooku oraz YouTubie.  
– Cieszymy się z sukcesu tego kon-
certu on-line, jednocześnie mamy 
cichą nadzieję, że w nadchodzą-
cych, wakacyjnych miesiącach, 
uda nam się spotkać w plenerze, na 
żywo! – zaznacza dyrektor MDK. 

Kto nie obejrzał premierowej 
transmisji, może nadrobić mu-
zyczne zaległości. Koncert do-
stępny jest bowiem na facebo-
okowej stronie instytucji oraz jej 
kanale YouTube.
(Zuzanna Suliga)

Żarczanie Wojciech 
Mszyca i Piotr Zamor-
ski odkryli ślady ohe-

lu na żydowskim cmentarzu 
w jurajskim miasteczku Żar-
ki (kirkut na tzw. Kierkowie, 
przy ul. Polnej). 
Ten szczególny rodzaj żydowskiej 
formy nagrobnej – zadaszonej lub 
otwartej - wznoszono na grobach 
cadyków, wybitnych rabinów 
i ich męskich potomków. Żarecki 
powstał nad grobem rabina Je-
hoshuy Szwarcberga, zmarłego 
w 1905 r. Był on naczelnikiem 
sądu rabinicznego, autorem ksią-
żek religijnych, pierwszym z linii 
rabinów Szwarcbergów.
Odkrycie wymaga jeszcze dokład-
niejszego potwierdzenia, ale już 
traktowane jest jako niezwykłe, 
ze względu na fakt, iż ohele to 
rzadkość, na ok. 1200 żydowskich 
cmentarzy w Polsce, a oheli no-
tuje się ok. 150, i to głównie na 
cmentarzach wielkomiejskich.
- Żarecki ohel był najprawdo-
podobniej jedyny na tym naj-

większym, jednym z trzech (!) 
historycznych kirkutów w mało-
miasteczkowych Żarkach. Mamy 
tu ok. 1100 grobów w różnych sta-
nie zachowania, w tym blisko 740 
zinwentaryzowanych, imiennych, 
oraz np. pięć unikatowych macew 
żeliwnych, ale wciąż odkrywamy 
ślady dziesiątków innych! – prze-
konują Wojciech Mszyca i Piotr 
Zamorski.
Panowie reprezentują dwa po-
kolenia, ale łączy ich pasja do 
historii. Pierwszym, który zwró-
cił uwagę na ślad ohelu był Piotr 
Zamorski, pracownik Muzeum 
Dawnych Rzemiosł w Starym 
Młynie w Żarkach, a drugi to od 
lat 70. społeczny, nieformalny 
opiekun żareckiego kirkutu i in-
nych lokalnych judaików. Na 
zdjęciu przedstawiającym żarecki 
grób Abrahama Cwi Siwka (zm. 
1928 r.) Zamorski dostrzegł na 
dalszym planie... mały „budynek”. 
To zdjęcie pochodzi z „Kehilat 
Zarki”, czyli księgi pamięci, i tak 
jak inne, np. żareckiej „bibliote-

ki Sztybla”, rodziło już wcześniej 
u obu pytania.
- Budynek na zdjęciu wypatrzy-
łem w okolicach 10 stycznia tego 
roku. Wspólnie z panem Wojcie-
chem zastanawialiśmy się, czy 
może to być brama na pierwotny 
cmentarz, dom przedpogrzebowy, 
obramowanie grobu, a może wła-
śnie ohel? – mówi Piotr Zamor-
ski. Sprawa nurtowała ich tym 
bardziej, iż wiedzieli o lidarowych 
zdjęciach z 2014 r., na których wi-
dać było wyraźnie zlokalizowane, 
ale dotychczas tajemnicze ślady...
- I nagle mamy rozwiązanie! 15 
marca, zgłasza się do mnie po-
nownie, po roku, Israel B. z Jero-
zolimy, potomek rodu żareckich 
rabinów, Szwarcbergów i prosi 
o zidentyfikowanie miejsca po... 
ohelu prapradziadka, Jehoshuy 
Szwarcberga. – opowiada W. 
Mszyca. - Informuję Piotra, a on 
dodatkowo skojarzył, że w „Kehi-
lat Żarki” jest też opis rytualnej 
- dla odpędzenia zarazy - biesia-
dy ślubnej przy... ohelu rabina 

Jehoshuy Szwarcberga! A więc, 
ziarnko do ziarnka, to ten „bu-
dyneczek” na zdjęciu, za grobem 
Siwków!
Żarecki ohel najprawdopodobniej 
został zniszczony podczas II woj-
ny światowej. Kolejnym etapem 
potwierdzającym odkrycie muszą 
być badania archeologiczne. 
– Chcemy mieć pewność, że to nie 

tylko zbieg okoliczności, ale zale-
ży nam na uzyskaniu dowodu po-
twierdzonego zbadaniem terenu 
przez uprawnione osoby – dodają 
żareccy pasjonaci historii.

(Katarzyna Kulińska-Pluta, Woj-
ciech Mszyca, zdjęcia: prywatne 
archiwum: Piotr Zamorski, Woj-
ciech Mszyca)

W Aleksandrii przy 
ZSP wybudowano 
salę gimnastyczną 

oraz przebudowano część ist-
niejącego budynku szkoły. In-
westycja była odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców.
Przeprowadzone prace budow-
lane wyniosły 4.747.800,00 zł 
brutto. Przedstawiona wartość to 
koszt dokumentacji technicznej 
oraz robót budowlanych na pod-
stawie zawartej umowy z wyko-
nawcą; bez kosztów nadzoru bu-
dowlanego itp.
W ramach inwestycji została wy-
konana dokumentacja projekto-
wa oraz wybudowana nowa sala 
gimnastyczna z płytą boiska do 
siatkówki, koszykówki i tenisa 
wraz z widownią. Dodatkowo:
wybudowano zaplecze socjal-
no-sanitarne (szatnie, łazienki, 
toalety, pokój trenera, magazyn 
sprzętu sportowego oraz dwie 
sale dydaktyczne);
zmodernizowano zespół żywie-
niowy (stołówkę, pomieszczenie 
kuchni wraz z zapleczem).
– „Powstały, nowy obiekt jest od-
powiedzią na potrzeby mieszkań-

ców – zarówno w kwestiach dot. 
edukacji, sportu, zdrowia i bez-
pieczeństwa. Szczególnie w do-
bie pandemii” – powiedział Wójt 
Gminy Konopiska Jerzy Żurek.
– „Już w trakcie projektowania 
budynku wprowadzono rozwią-
zania, które finalnie usprawniły 
organizację wewnątrzszkolną. 
Zmodernizowano punkt żywie-
niowy, budując nowe pomieszcze-
nia z przeznaczeniem na stołówkę 
i zaplecze. Budując sale dydak-
tyczne, zadbano o komfort nauki 

dla najmłodszych uczniów szkoły 
podstawowej. Zadbaliśmy także 
o ekologię, modernizując kotłow-
nię z węglowej na gazową. Nowy 
obiekt umożliwi dyrektorowi ZSP 
w Aleksandrii bezpieczną realiza-
cję zadań edukacyjnych i sporto-
wych. Realizacja tej dużej inwe-
stycji była możliwa dzięki dobrej 
współpracy Wójta Gminy Kono-
piska z mieszkańcami, których 
cenne uwagi przedstawione pod-
czas kilku wspólnych spotkań po-
zwoliły rozwiązać szereg proble-
mów, za co serdecznie dziękuję. 
W sposób szczególny pragnę 
również podziękować Panu Mini-
strowi Szymonowi Giżyńskiemu 
– Sekretarzowi Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Dzięki Jego osobistemu, moc-
nemu zaangażowaniu Minister-
stwo Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu przekazało na 
ww. inwestycję dofinansowanie 
w kwocie 1 340 500,00 zł. Je-
stem bardzo wdzięczny za to silne 
wsparcie” – powiedział Wójt Je-
rzy Żurek.
(MK, fot. ZSP Aleksandria)
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Osiem milionów złotych dla 
powiatu częstochowskiego

Chcesz wziąć udział w koncercie? 
Zgłoś się!

Modernizacja ulicy Kochanowskiego

W Olsztynie montują czujniki smogu

W ramach II naboru 
Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lo-

kalnych powiat częstochow-
ski otrzyma 8.200.000 zł. 
Pieniądze trafią do Gminy 
Mstów i Gminy Koniecpol. 

Za rządowe pieniądze w Mstowie 
zrealizowane zostaną trzy bardzo 
ważne inwestycje:
1. 1.200.000,00 zł – na rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w Ja-
skrowie;
2. 700.000,00 zł – na budowę 
kładki pieszo-rowerowej przez 
rzekę Wartę;
3. 2.000.000 zł – na przebudowę 
niebezpiecznego skrzyżowania 
DW786 z ul. Sadową w Wance-
rzowie (koło stacji paliw, zadanie 
wojewódzkie).
– „Te środki to realna pomoc dla 
samorządów przygotowana przez 
polski rząd. Dzięki temu wsparciu 
śląskie samorządy nawet w tak 
trudnym czasie pandemii korona-
wirusa mogą się rozwijać” – pod-
kreśla wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek.
Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych to program bezzwrot-

nego wsparcia dla samorządów 
gmin, powiatów i miast w całej 
Polsce, których przychody zosta-
ły uszczuplone przez pandemię. 
Pieniądze pochodzą z funduszu 
COVID-19 można wykorzystać na 
niezbędne lokalnie działania.
Dodatkowo w powiecie często-
chowskim dofinansowanie otrzy-
mał także Koniecpol na dwie in-
westycje. 4,3 mln zł przeznaczone 
zostanie na:
1. 2.300.000,00 zł – roboty bu-
dowlane na ulicy Fredry i Krasiń-
skiego polegające na przebudowie 
i budowie jezdni oraz obustron-
nych chodników, budowie ścieżek 
rowerowych i odwodnienia oraz 
prac drogowych na skrzyżowa-
niach, stanowiących uzupełnienie 
układu komunikacyjnego;
2. 2.000.000,00 zł – „Budowa 
wodociągów z przyłączami w gmi-
nie Koniecpol, etap III”. Zakres 
rzeczowy obejmuje budowę 17 
758,30 mb sieci wodociągowej; 
budowę przyłączy wodociągo-
wych o łącznej długości 4 432,20 
mb (215 szt.), oraz budowę uję-
cia wody o wydajności Qhmax = 
35m3/h i Qśrdmax = 300m3/d.
(MK)

Stowarzyszenie Artystycz-
ne Maskania przygo-
towuje koncert „Bo tu 

kiedyś będzie Polska”. Po-
szukiwana jest odtwórczyni 
głównej roli, ale nie tylko ona. 

Stowarzyszenie Artystyczne Ma-
skania z Dąbrowy Górniczej szy-
kuje projekt związany z historią 
Lublińca. W jego ramach orga-
nizuje przesłuchanie do obsady 
koncertu pod tytułem „Bo tu kie-
dyś będzie Polska”. Widowisko 
opowiadać ma historię życia Józe-
fy Liberkowej z domu Rymarczyk, 
żyjącej w latach 1877-1970.
- Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, w wieku od 18 do 100 lat 
(…) Od wszystkich zaintereso-
wanych oczekujemy uzdolnień 
wokalno-aktorskich oraz chęci – 
ogłasza stowarzyszanie.
Poszukiwana jest przede wszyst-
kim odtwórczyni roli Józefy. 
O zgłaszanie się proszone są panie 
w wieku od 60 do 100 lat. Oprócz 
niej potrzebne są również osoby do 

zadań scenicznych wokalno-ak-
torskich – tu wiek jest dowolny.  
Przesłuchania mają odbyć się na 
przełomie maja i czerwca w Miej-
skim Domu Kultury przy ul. Ple-
biscytowej w Lublińcu. – Casting 
odbędzie się w najbliższym moż-
liwym terminie po obluzowaniu 
obostrzeń, oczywiście w bezpiecz-
nych warunkach zarówno dla 
uczestników przesłuchania, jak 
i twórców – precyzuje Maskania.
Zgłoszenia przyjmowane są do 
15 maja. Chętni powinni podać 
swoje imię, nazwisko, wiek, nu-
mer telefonu, adres kontaktowy 
lub adres e-mail. Można to zrobić 
mailowo – kontakt@maskania.pl 
lub telefonicznie – 506 101 006 
oraz 790 861 196. 
Premiera koncertu „Bo tu kiedyś 
będzie Polska” planowana jest na 
październik. Wydarzenie odbę-
dzie się na scenie lublinieckiego 
MDK. Projekt został dofinanso-
wany przez Urząd Miasta w Lu-
blińcu. Szczegóły: maskania.pl. 
(zs)

Po zimowej przerwie lubli-
niecki samorząd wzno-
wił roboty drogowe na 

ulicy Kochanowskiego oraz 
jej łącznikach z ulicą Oleską. 

W ramach tej inwestycji zostanie 
wybudowana kanalizacja desz-
czowa o długości 1.138 metrów 
oraz zmodernizowana nawierzch-
nia dróg o łącznej długości 1.356 
metrów. Projekt zakłada ponadto 
przebudowanie sieci: elektrycz-
nych, teletechnicznych, gazowych 
i wodociągowych. Rozbudowa-
ne zostanie również oświetlenie. 
Przy remontowanej ulicy stanie 
powstanie dodatkowych 27 lamp.
Roboty potrwają do poło-
wy października. Inwesty-
cja kosztować będzie w su-
mie ponad 3,5 mln złotych. 
Inwestycja uzyskał dofinanso-
wanie ze środków Państwowego 
Funduszu Celowego pod nazwą 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie ponad 1,9 mln złotych.
Prace modernizacyjne wyko-
nywane są przez dwie firmy. Za 
kanalizację odpowiada Z.P.U.H. 
BET-BRUK Zbigniew Bryś, ul. 
Niegolewskich 14, Lubliniec, na-
tomiast roboty z zakresu drogow-
nictwa i elektryki realizuje OLS Sp. z o.o., ul. Chopina 2, Lubliniec. (IBS, fot. Monika Breguła)

W gminie Olsztyn trwa 
montowanie czuj-
ników smogu Air-

ly. Dzięki nim mieszkańcy 
będą mogli monitorować ja-
kość powietrza w gminie. 

Sensory Airly to największa i naj-
gęstsza na świecie globalna sieć 
monitorowania jakości powie-
trza. Za jej pomocą każda osoba 
może sprawdzić, jakim aktualnie 
oddycha powietrzem w danym 
miejscu. 
Za kwotę 10 tys. zł zostało zaku-
pionych sześć czujników, które 
będą zamontowane na budyn-
kach:
Urzędu Gminy Olsztyn;
strażnic w Przymiłowicach i Bi-
skupicach;
szkół: w Turowie, Zrębicach, Ku-
siętach.
Czujniki na bieżąco monitorują 
stężenie cząsteczek stałych (PM1, 
PM2.5, PM10). Dodatkowo pro-
wadzą pomiar temperatury, wil-

gotności powietrza oraz ciśnie-
nia atmosferycznego. Na stronie 
znajdują się także dane z ostat-
nich 24 godzin oraz prognoza na 
następną dobę.
Jakoś powietrza można spraw-

dzić na komputerze za pomocą 
strony internetowej Airly lub na 
komórce za pomocą bezpłatnej 
aplikacji Airly.

(MK, fot. Airly,org.pl)
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Wiosna, przyroda 
budzi się do życia. 
Ogrodnicy w pro-

mieniach słońca rozpoczy-
nają nowy, pracowity sezon. 
Prac jest mnóstwo m.in.: 
należy usunąć suche pędy 
roślin i spulchnić rabaty, 
zadbać o nawożenie roślin 
oraz rozpocząć likwidowa-
nie uciążliwych szkodników. 

ŚCIÓŁKOWANIE
Roślinom kwasolubnym wskaza-
ne jest rozłożenie ściółki z kory 
sosnowej, zmniejszymy dzięki 
temu ilość chwastów i zatrzy-
mamy parowanie wody. Pa-
miętajmy, że bukszpan nie jest 
rośliną kwasolubną i dla niego 
warto zastosować ściółkę z włó-
kien naturalnych TOPBUXUS 
CARPET. TOPBUXUS CAR-

PET - zapewnia doskonałe 
warunki wodno-powietrzne, 
dzięki temu grzyby nie rozprze-
strzeniają się. Ściółka ta jest ide-
alna także dla róż i tulipanów.  

NAWOŻENIE
Kolejnym zabiegiem jest nawoże-
nie posypowe, warto zastosować 
tutaj wieloskładnikowy nawóz 
granulowany, bezchlorkowy z mi-
kroelementami. YaraMila™ Com-
plex jest nawozem do przygoto-
wania gleby przed siewem lub 
sadzeniem roślin, a także do sto-
sowania pogłównego. YaraMila™ 
Complex jest stosowany w upra-
wach: warzyw gruntowych w polu, 
warzyw uprawianych pod osłona-
mi w gruncie, wieloletnich upraw 
sadowniczych (ziarnkowych, 
pestkowych, jagodowych), jak 
również do przygotowania pod-

łoża dla upraw roślin ozdobnych. 

W nawożenie bukszpanu, stosuje-
my preparaty na naturalnej bazie 
TOPBUXUS HEALTH-MIX oraz 
TOPBUXUS GROW. Intensyw-
ność stosowania TOPBUXUS HE-
ALTH-MIX jest różna i zależna od 
potrzeby (prewencja lub leczenie 
chorób grzybowych lub odbudo-
wa bukszpanu po zniszczeniach 
gąsienicy ćmy bukszpanowej). 
WAŻNE. W przypadku mocno 
zniszczonych krzewów buksz-
panu nie należy usuwać ich bez 
uprzedniego sprawdzenia, czy 
dany krzew faktycznie obumarł. 
W tym celu należy zadrapać ga-
łązkę. Jeśli w miejscu zadrapania 
ukaże się kolor brązowy, a gałązka 
jest sucha, bukszpan należy usu-
nąć. Natomiast jeśli zobaczymy 
odcień zielony, gałązka jest wil-
gotna, mamy bardzo dużą szansę 
na odbudowę osłabionego buksz-
panu, ale musimy mu pomóc. Po-
mogą nam w tym dwa preparaty 
TOPBUXUS HEALTH-MIX oraz 
TOPBUXUS GROW.

REGENERACJA BUKSZPANU 
(także po zniszczeniach spo-
wodowanych przez gąsienicę 
ćmy bukszpanowej)
Ważnym działaniem w odbudo-
wie bukszpanu jest jego wzmoc-
nienie i odżywienie. Chcąc, by 
szybko powróciła świetność 
bukszpanu, niezbędne jest zasto-
sowanie dwóch specjalistycznych 
preparatów do jego pielęgnacji:
Preparat, który należy zastoso-
wać po zwalczeniu gąsienic oraz 
zawsze po cięciu bukszpanu, to 
środek dolistny, TOPBUXUS-
-HEALTH-MIX wyróżniony 
w Polsce dwoma Złotymi Meda-
lami w 2018r i 2017r. Międzyna-
rodowych Targów w Poznaniu. 
Topbuxus Health-mix jest prepa-
ratem w 100% na naturalnej bazie 
z zawartością pierwiastków ślado-
wych. Wzmacnia komórki roślin, 
poprawia sprężystość. Zatrzymu-
je i likwiduje choroby grzybowe. 
Stosowany regularnie uodparnia 
na Cylindrocladium buxicola, 
najgroźniejszą chorobę bukszpa-
nu. Dzięki Topbuxus Health-mix 
liście stają się zielone i błyszczą-
ce. Bezpieczny dla ludzi, zwierząt 
i owadów. Wydajny, łatwy w uży-
ciu, do upraw w gruncie i donicy. 
W pielęgnacji bukszpanu niezbęd-
ne jest także nawożenie krzewów 
preparatem TOPBUXUS GROW. 
Topbuxus Grow jest idealnym, 
w pełni zbilansowanym, podsta-
wowym nawozem dla bukszpa-
nów. Krzewy te są specyficznymi 
roślinami, potrzebują w odpo-
wiednim czasie, odpowiedniej 
ilości siarki, magnezu, wapnia 
i potasu. Prawidłowy stosunek 
NPK jest niezbędny. Topbuxus 
Grow jest nawozem, który speł-
nia te wszystkie wymagania. 
Szybko wchłaniany przez rośliny 
sprawia, że efekty są widoczne 
w krótkim czasie. Odpowied-

nio odżywia bukszpany podczas 
wzrostu, utrzymuje krzew zdrowy 
i bez żółtych liści. Topbuxus Grow 
jest również bezpieczny dla ludzi, 
zwierząt i owadów. Wydajny, ła-
twy w użyciu, do upraw w grun-
cie i donicy. Preparaty te stoso-
wane są z powodzeniem przez 
profesjonalistów i miłośników 
ogrodów na całym świecie nawet 
w przypadku bardzo zniszczonych 
bukszpanów.

PO CZYM POZNAĆ ŻEROWA-
NIE GĄSIENICY ĆMY BUKSZ-
PANOWEJ?

Przyglądając się krzewom można 
dostrzec: obgryzione brzegi liści, 
zjedzone całe liście, pozostawio-
ne grudy odchodów, spustosze-
nie na krzewach, krzewy pokryte 
przędzą, zamieranie, usychanie 
w konsekwencji uszkodzenia ro-
śliny.
Gąsienice w przypadku bra-
ku krzewów bukszpanu atakują 
rośliny wrzosowate: azalie, ro-
dodendrony, nie gardzą trzmie-
liną, laurowiśnią, irgą, a na-
wet ostrokrzewem. Konieczna 
jest kontrola wszystkich roślin. 

ZWALCZANIE GĄSIENICY 
ĆMY BUKSZPANOWEJ
Do walki stosuje się insektycyd 
biologiczny, bezpośrednio prze-
znaczony do profesjonalnego, se-
lektywnego zwalczania gąsienicy 
ćmy bukszpanowej, zawierający 
Bacillus thuringiensis var. Aiza-
wai szczep ABTS-1857. Żołądko-
we działanie środka na gąsienice 
wymaga starannego pokrycia su-
chego bukszpanu cieczą użytkową 
preparatu, wiedzą o tym doświad-
czeni ogrodnicy i sprzedawcy. 

Oprysku nie należy wykonywać 
w razie spodziewanego opadu 
deszczu i do 6 godzin po opadach. 
Po spożyciu środka gąsienice 
przestają żerować, a następnie 
giną po upływie 24-72 godzin. Po-
wtórne zastosowanie preparatu 
jest możliwe po upływie 6 dni.
PUŁAPKI FEROMONOWE, TO 
KONIECZNOŚĆ
Pułapki wraz z feromonem są 
niezbędne, należy używać je do 
kontroli występowania i wyłapy-
wania ćmy bukszpanowej (Cyda-
lima perspectalis). Pamiętajmy, 
uszkodzone krzewy są dodatkowo 
narażone na atak grzyba Cylind-
rocladium buxicola (w tym przy-
padku leczniczo należy zastoso-
wać Topbuxus Health-mix)
MSZYCE, kolejny problem
Mszyce (Aphidinea, Sternorrhyn-
cha) to grupa fitofagów ssących 
należących do rzędu pluskwiaków 
(Hemiptera). Większość z nich 
wykazuje powinowactwo do okre-
ślonych gatunków roślin. 
Powodują bardzo duże szkody we 
wszystkich uprawach, są zagroże-
niem bezpośrednim i pośrednim 
dla roślin. Na różach występuje 
kilka gatunków mszyc, poprzez 
bezpośrednie żerowanie na krze-
wach powodują zahamowanie 
przyrostów nowych pąków. Zanie-
czyszczają pędy, na której rozwi-
jają się grzyby sadzakowe pokry-
wające opanowane przez mszyce 
części roślin czarnym nalotem. 
Poprzez ich działanie dochodzi do 
deformacji, a także żółtych prze-
barwień liści. Szkody pośrednie 
wynikają głównie z przenoszenia 
przez niektóre gatunki groźnych 
chorób wirusowych. W zależności 
od warunków pogodowych i li-
czebności mszyc (dok. na str. 7) 

Ćmy i kleszcze, czy coś jeszcze? 
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(dok. ze str. 6) należy dobrać właściwy śro-
dek ochrony roślin. Rekomendowanym 
preparatem jest Agropar 940 EC lub Agro-
par AL. Produkt pochodzenia naturalnego 
o działaniu kontaktowym, przeznaczony do 
stosowania na rośliny sadownicze, ozdob-
ne, warzywnicze oraz zioła, w uprawie po-
lowej i pod osłonami. Preparat stosowany 
jako oprysk powierzchniowy wytwarza 
cienką lepką powłokę, która powoduje 
unieruchomienie organizmów szkodli-
wych – roztoczy i owadów. W wyniku 
tego działania następuje ograniczenie ak-
tywności życiowej szkodników, a w szcze-
gólności uniemożliwienie przemiesz-
czania, żerowania oraz rozmnażania się. 
 
Może być stosowany w integrowanej 
ochronie roślin jako alternatywny lub 
uzupełniający konwencjonalne środki 
chemiczne, szczególnie w okresach gdzie 
zastosowanie środków zawierających 
chemiczne substancje aktywne jest nie-
możliwe np. przed zbiorami owoców i wa-
rzyw. „Agropar” został zakwalifikowany 
do stosowania w rolnictwie ekologicznym. 
Skład: naturalny olej rydzowy pochodzący 
z Lnicznika siewnego (Caamelia sativa)
MRÓWKI, sprzymierzeńcem mszyc
Mimo licznych zalet, obecność mrówek 
w ogrodzie ma również swoje ciemne 
strony. Mrówki mogą uszkadzać drzewa 
i drewniane elementy budynków, budując 
w nich swoje gniazda. Mogą również utrud-
niać rozwój roślin, odkrywając ich korze-
nie, bulwy czy kłącza. Mrówki i niektóre 
mszyce żyją ze sobą w symbiozie, czerpią 
korzyści z wzajemnej relacji. Mrówki tro-
skliwie opiekują się mszycami i chronią 
je przed drapieżnikami. W budowie tych 

mszyc można zaobserwować pewne mor-
fologiczne zmiany m.in.: skrócony ogonek, 
ułożenie włosków w strefie analnej w cha-
rakterystyczny koszyczek. Wszystko po to, 
by ułatwić mszycy przytrzymanie kropli 
spadzi, a mrówce odbiór słodkiego płynu. 
W sytuacji inwazji mrówek skuteczny jest 
RADIKAL, do stosowania na zewnątrz, na 
terenach gospodarstw domowych, osiedli 
mieszkaniowych, rekreacyjnych, poprzez 
posypywanie bezpośrednio na mrowisko, 
w szczeliny chodnikowe i miejsca bytowa-
nia mrówek. Radikal zawiera benzoesan 
denatonium- gorzką substancję zapobie-
gającą zjedzeniu przez zwierzęta niebędą-
ce przedmiotem zwalczania. Jeśli mrówki 
powodują w Twoim ogrodzie więcej szkód 
niż pożytku i mimo zalet ich obecność jest 
bardzo dokuczliwa, zacznij działać już te-
raz. Przywróć świetność swojego ogrodu! 

KLESZCZE
Kleszcze wybierają zazwyczaj źdźbła trawy 
oraz krzewy liściaste znajdujące się maksy-
malnie na wysokości 1,5 metra nad ziemią. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem byśmy nie 
stali się ich ofiarami podczas prac lub wypo-
czynku jest zastosowanie oprysków na tere-
nie ogródka lub działki rekreacyjnej. Warto 
polecić tutaj innowacyjny insektycyd, po-
trójna siła zwalczania komarów i kleszczy 
– „DRAKER RTU” oraz „Draker 10.2” (do 
użytku profesjonalnego). „Draker” to emul-
sja z mikrokapsułkami o szerokim zakresie 
działania. Zamknięcie substancji aktywnej 
w mikrokapsułce zapewnia jej ochronę 
przed warunkami zewnętrznymi takimi jak 
światło, temperatura i wilgoć oraz pozwa-
la na kontrolowane, powolne uwalnianie. 
„Draker” zwalcza nie tylko kleszcze, ale 

także komary, muchy, owady magazynowe, 
mrówki, chrząszcze, pchły, pluskwy, pają-
ki, rybiki cukrowe, roztocza kurzu i inne 
szkodniki. Można go stosować zarówno na 
zewnątrz opryskując żywopłoty, trawniki 
i zarośla oraz wewnątrz domów, budynków 
inwentarskich itp. Preparat nie jest trują-
cy dla roślin. Działa już po kilku minutach. 
Preparat jest bardzo skuteczny, bo zawiera 
aż trzy substancje aktywne: cypermetrynę, 
tetrametrynę i PBO.

Ponadto przydatne w ogrodzie:
Duracid spray – zwalcza osy i szerszenie. 
Lagoon Protection – osobista 
ochrona przeciw komarom (tak-
że gatunki tropikalne) i kleszczom. 
Optim Aktiv RTU – zwalczanie i ochro-
na przed grzybami, bakteriami i wi-
rusami. Do stosowania w dezynfek-

cji narzędzi ogrodniczych, blatów 
roboczych, skrzynek, półek, ścian itp. 
Venim – najbardziej jadowi-
ta trutka na myszy i szczury. 
Super żel – zatrzymujący wodę (dla roślin 
ogrodowych i doniczkowych).

Ze środków ochrony roślin należy korzy-
stać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed 
każdym użyciem przeczytaj informacje za-
mieszczone na etykiecie i informacje doty-
czące produktu. 

Wszystkie omówione preparaty są dostęp-
ne w sklepie zoologiczno-ogrodniczym 
„OSKAR” PRZY ALEI POKOJU 4 
W CZĘSTOCHOWIE
Więcej informacji na temat pielęgnacji 
bukszpanu na: www.centrumzieleni.eu
(fot. pixabay)

Dom
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Jakie rośliny na balkon będą najlepsze?
Piękne kwiaty na balkonie 

to marzenie wielu osób. 
Taka dekoracja nie tyl-

ko cieszy wzrok, ale również 
pomaga się lepiej zrelakso-
wać. Jednak żeby tak było, 
należy dobrze przemyśleć, ja-
kie kwiaty na balkon wybrać. 

Warto pamiętać, że nie wszystkie 
rośliny nadają się w każde miej-
sce. Jeśli zostaną niewłaściwie 
dobrane, może się okazać, że nie 
wytrzymają warunków i zmarnie-
ją. Zastanawiasz się, jakie kwiaty 
na balkon wybrać?
Przedstawiamy popularne ro-
śliny na balkon oraz podstawy 
ich pielęgnacji. Dzięki kilku pro-
stym wskazówkom sprawisz, że 
będą one zachwycały wszystkich 
w okolicy.
Kwiaty na balkon to głównie rośli-
ny doniczkowe - np. róże minia-
turowe. Ciekawie prezentują się 
kwiatostany roślin nasiennych jak 
mini irysy czy konwalie. Nasiona 
tych kwiatów na balkon są łatwo 
dostępne. Jakie pąki będą równie 
dobrze wyglądać? Piwonie, lilie 
lub dalie - szczególnie piękna Da-
hlia pinnata.
Wybierając kwiaty na balkon, 
warto jednak uwzględnić indywi-
dualne kwestie, które dla każdego 
tarasu mogą być inne. Podczas 
tego zadania można kierować 

się wskazówkami specjalistów, 
którzy najlepiej wiedzą, co lubią 
kwiaty balkonowe.
Strona, po której znajduje się 
balkon, jest kwestią decydują-
cą w przypadku wyboru roślin. 
Większość budynków posiada ta-
rasy i balkony od strony zachod-
niej i południowej. Architekci 
unikają projektowania zacienio-
nych balkonów, jednak i takie się 
zdarzają. Do obu rodzajów można 
dobrać odpowiednie rośliny na 
balkon, które dobrze będą się na 
nim czuły.

Jakie kwiaty na balkon połu-
dniowy, nasłoneczniony?
Nasłoneczniony balkon to przede 
wszystkim taki, znajdujący się od 
strony zachodniej i południowej. 
Rośliny na bardzo nasłonecznio-
ny balkon powinny być odporne 
na przesuszanie. Ponieważ słońce 
operuje tam intensywnie i przez 
długi czas, woda z doniczek od-
parowuje błyskawicznie. Słońce 
może także przypalać delikatne 
liście.

Z tego powodu rośliny takie, 
jak begonia czy fuksja nie pora-
dzą sobie na takim nasłonecz-
nionym stanowisku. Kwiaty na 
balkon, który jest mocno na-
słoneczniony, muszą być od-
porne na wysoką temperaturę. 

Najlepsze gatunki, które można 
posadzić w takim miejscu to: 
Pelargonie - są to najczęściej wy-
bierane kwiaty na balkon, uwiel-
biają one pełne słońce. Należy je 
obficie podlewać, nawet 2 razy 
dziennie.
Petunie - rośliny te kwitną bardzo 
gęsto. Istnieje wiele gatunków 
w różnych kolorach. Takie kwiaty 
na balkon są dosyć wymagające, 
jednak warto poświęcić im trochę 
czasu ze względu na wyjątkowy 
wygląd.
Surfinie - to bardzo efektowne 
rośliny na balkon, które tworzą 
piękne kaskady. Dostępne są 
w wielu kolorach, najlepiej kwit-
ną w pełnym słońcu.
Werbena - roślina ta odznacza 
się różnokolorowymi kwiatami, 
które rosną, tworząc okazałe kule. 
Warto posadzić je w wiszącym po-
jemniku.
Lobelia - roślina ta odznacza się 
drobnymi, błękitnymi, białymi 
lub fioletowymi kwiatami. Nie 
lubi wilgotnego podłoża, dlate-
go należy ją podlewać umiarko-

wanie. Jest to roślina zwisająca, 
dlatego dobrze będzie wyglądać 
w wiszących skrzynkach.

Jakie kwiaty na balkon w cie-
niu?
Najmniej słońca dociera do tara-
sów i balkonów znajdujących się 
od strony północnej i wschodniej. 
Podobna sytuacja może wystąpić, 
jeśli balkon jest osłonięty drzewa-
mi lub innymi budynkami. Wybór 
odpowiedniej rośliny na balkon, 
który znajduje się w cieniu, może 
okazać się problematyczną kwe-
stią. Często zdarza się, że kwiaty 
na takich stanowiskach rosną 
słabo i nie chcą kwitnąć. W takiej 
sytuacji należy wybierać odpo-
wiednie gatunki. Najlepiej spraw-
dzą się tu cieniolubne kwiaty na 
balkon.
Choć wybór jest mniejszy, niż 
w przypadku roślin lubiących 
słońce, kwiatów cieniolubnych 
i tak jest sporo. Najczęściej pole-
cane rośliny na balkon z małą ilo-
ścią światła to:
Begonia - to bardzo ozdobna rośli-

na o kwiatach w różnych kolorach. 
Istnieją także odmiany o dekora-
cyjnych liściach. Jest bardzo ła-
twa w uprawie i pielęgnacji.
Niecierpek - jest to roślina jedno-
roczna. Odznacza się dużą ilością 
kwiatów. Niecierpki lubią stale 
wilgotne podłoże, dlatego należy 
je sporo podlewać.
Fuksja - jej kwiaty są fioletowo 
czerwone. Pędy można prowadzić 
w górę lub pozwolić im swobodnie 
zwisać. Jest to roślina jednorocz-
na, jednak można ją przezimować 
w mieszkaniu.
Niezapominajka - ta urocza ro-
ślina może rosnąć zarówno 
w słońcu, jak i w cieniu. Cieniste 
stanowisko jest dla niej o wiele 
korzystniejsze, wydłużając czas 
kwitnienia do dwóch miesięcy. 
Niezapominajka ma drobne, błę-
kitne kwiaty.
Trzykrotka Andersona - to mało 
wymagające rośliny na balkon. 
Odznacza się drobnymi purpuro-
wymi kwiatami i długimi zielo-
nymi liśćmi, które wyglądają jak 
trawa. (red)
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Choć astronomiczna 
wiosna rozpoczęła się 
już kilka tygodni temu, 

kwietniowa pogoda, zgodnie 
zresztą z przysłowiem, nas 
nie rozpieszcza. Na szczęście 
z każdym dniem możemy cie-
szyć się coraz większą ilością 
słońca i wyższą temperaturą. 
To dobry moment na przy-
gotowanie ogrodu do sezonu 
wiosenno-letniego, zwłaszcza 
przed majówką. Jak się za to 
zabrać?

Wiosenne porządki

Przede wszystkim musimy w na-
szym ogrodzie posprzątać, na-
wet jeśli zrobiliśmy to tuż przed 
pierwszymi opadami śniegu. 
Wraz z wiatrem do naszego ogro-
du wpadły zapewne nie tylko 
ostatnie, jesienne liście, ale tak-
że pojedyncze, drobne odpady. 
Musimy także umyć taras i meble 
ogrodowe. Jeżeli jakieś elemen-
ty wymagają odświeżenia - teraz 
jest na to najlepszy moment. Je-
śli posiadamy oczko wodne, pa-
miętajmy o jego wyczyszczeniu 
i wymianie wody. W przypadku 
naturalnych stawów wystarczy 

oczywiście oczyszczenie go z liści 
i niepotrzebnej zieleni. Sprzątanie 
to zdecydowanie najmniej przy-
jemny element przygotowania 
ogrodu na wiosnę, dlatego warto 
zacząć właśnie od tego, aby później 
móc cieszyć się pięknym i czystym 
ogrodem. Ma to szczególne znacz-
nie w sytuacji, gdy na podwórko 
wypuszczamy nasze czworono-
gi - nie chcemy przecież wdep-
nąć w brzydką niespodziankę. 

Zadbaj o zieleń

Gdy już uprzątniemy nasz ogród 
i wyczyścimy małą architekturę, 
dobrze jest się zabrać za usunięcie 
zimowego zabezpieczania z roślin 
oraz przekopanie ziemi przezna-
czonej pod zasiew. To także do-
skonały moment na przygotowa-
nie grządek i przeprowadzenie 
pierwszego w sezonie nawożenia 
trawnika. Pamiętajmy tylko o so-
lidnym podlaniu naszej zieleni po 
tym zabiegu. Gdy już zrobi się tro-
chę cieplej, warto także przystrzyc 
żywopłot.
Jeśli już udało nam się dopro-
wadzić nasz ogród do względne-
go porządku, najwyższa pora na 
pierwsze nasadzenia, zwłaszcza, 
jeśli prognoza pogody na najbliż-
sze dni nie wskazuje na nadej-
ście przymrozków. Kwiecień jest 
dobrym miesiącem na sadzenie 
roślin cebulkowych, które zakwit-
ną późnym latem. Możemy także 
posadzić pierwsze krzewy pomi-

dorów. Je jednak lepiej nieco za-
bezpieczyć przed ewentualnymi 
przymrozkami, bo - jak wiadomo 
- pogoda bywa kapryśna. Im bar-
dziej zbliżamy się do maja, tym 
oczywiście prawdopodobieństwo 
wystąpienia przymrozków się 
zmniejsza.

Estetycznie i ekologicznie

Uprawiając ogródek, starajmy się 
jednak unikać stosowania chemii, 
gdy nie jest to potrzebne. Chwasty 
możemy powyrywać sami, podob-
nie jak sami możemy także wy-
zbierać pojedyncze larwy chrzą-
szczy. Oczywiście w przypadku 
mszyc czy chorób grzybiczych, 
stosowanie preparatów chemicz-
nych jest jak najbardziej uzasad-
nione.
Wraz z upływem kolejnych tygo-
dni mamy sposobność, aby coraz 
bardziej rozwijać naszą ogrodową 
przestrzeń. W maju możemy pro-
wadzić już szerokie nasadzenia 
w ogródku warzywnym, a przed 
samą majówką dobrze będzie 
również przygotować kącik gril-
lowy. Z racji trwającej sytuacji 
pandemicznej, wielu z nas zapew-
ne spędzi majówkę w domu. Grill 
w gronie najbliższych może być 
zatem ciekawą alternatywą dla 
otwarcia sezonu letniego. Może 
więc warto rozważyć w tym sezo-
nie budowę drewnianej altany?

(red, fot. pixabay)

Przygotuj ogród na wiosnę
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Wanna vs prysznic - wady i zalety
Przez dziesiątki lat w na-

szych mieszkaniach i do-
mach jednorodzinnych 

królowały wanny. Był to niemal 
niezbędny element wyposaże-
nia każdej łazienki w PRL-u.  

Prysznice zaczęły zyskiwać na 
popularności stosunkowo późno, 
bo dopiero w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Dziś co-
raz częściej możemy spotkać się 
z kabinami, zwłaszcza w nowym 
budownictwie. Mnogość nowo-
czesnych rozwiązań, jakie oferują 
producenci pryszniców, potrafią 
przyprawić o zawrót głowy. Na 
co zwrócić uwagę przed wyborem 
kabiny prysznicowej do naszej 
łazienki? Czy takie rozwiązanie 
dobrego jest dla każdego? Może 
lepszym rozwiązaniem byłaby 
tradycyjna wanna?

Kilka słów na temat wanien

Popularne wanny możemy po-
dzielić na prostokątne, półokrągłe 
oraz asymetryczne. Co prawda, 
zdarzają się także wanny syme-
tryczne, ale one skracają dno, co 
wpływa na komfort leżenia pod-
czas kąpieli - ma to szczególne 
znaczenie przy małych łazien-
kach. Długość wanny najlepiej 
dopasować do swojego wzrostu 
- niższe osoby mogą czuć się nie-
komfortowo w za długim mode-
lu. Jeśli sprzedawca wyrazi na 
to zgodę, dobrym pomysłem jest 
przymierzenie się do wanny bez-
pośrednio w sklepie. Jeśli chodzi 
o rodzaj wanien - klienci najchęt-
niej wybierają akrylowe. Charak-
teryzują się one dosyć niską ceną, 
a także wysoką trwałością mate-
riału. Dostępne są także modele 
droższe, bardziej luksusowe, jak 
kamienne czy drewniane. 

Kiedy zdecydujemy się na montaż 
wanny w naszej łazience, powin-
niśmy zwrócić szczególną uwagę 
na to, gdzie będzie znajdowała się 
nasza głowa, zwłaszcza gdy mamy 
baterię umieszczoną w ścianie. 
Pozwoli nam to uniknąć sytuacji, 
w których bateria będzie znajdo-
wała się np. przy naszym ramie-
niu. Jeśli jesteśmy posiadaczami 
dużej łazienki, warto rozważyć 
także zakup wanny wolnostoją-
cej, która jest nie tylko niezwykle 
wygodna - ale świetnie wygląda. 
W przeciwieństwie do modeli za-
budowanych - tutaj musimy mieć 
już wcześniej przygotowany od-
pływ. Są one także nieco bardziej 
uciążliwe w czyszczeniu.

Może jednak prysznic?
Jeśli traktujemy codzienną kąpiel 
bardziej, jako obowiązek niż przy-
jemność, dobrym rozwiązaniem 
będzie montaż kabiny prysznico-
wej. Odpowiednio dopasowany 
model zajmuje mniej miejsca niż 
klasyczna wanna. Jest to rozwią-
zanie także bardziej ekonomicz-
ne i prostsze w obsłudze - ma 
to znaczenie zwłaszcza dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
To właśnie dlatego, coraz więcej 
osób przy remoncie łazienki de-

cyduje się na wymianę wanny na 
kabinę prysznicową. Wygoda, no-
woczesny design i praktyka - te 3 
cechy z pewnością charakteryzują 
współczesne kabiny prysznicowe.

To, czy zdecydujemy się na kabi-
nę z brodzikiem, czy bez niego, 
często zależy od rodzaju instalacji 
wodociągowej, jaką dysponuje-
my. Zdarza się zatem, że w blo-
kach nie ma możliwości montażu 
kabiny bez brodzika. Nie ma jed-
nak tego złego, gdyż brodzik lub 
kabina wolnostojąca jest świet-
nym rozwiązaniem w sytuacji 
gdy posiadamy dzieci, które lubią 
spędzać w kąpieli trochę więcej 
czasu. 

Kiedy prysznic się nie spraw-
dzi?
Wszystko zależy od metrażu i roz-
kładu pomieszczenia. Są takie 
pomieszczenia, w których bardzo 
trudno umieścić prysznic. Tak 
jest choćby w przypadku łazienki 
na poddaszu. Również w sytuacji, 

gdy chcielibyśmy korzystać z tych 
funkcji naprzemiennie, na przy-
kład rano prysznic, a wieczorem 
relaksacyjna kąpiel - lepszym roz-
wiązaniem będzie montaż wanny. 
Wówczas możemy zamontować 
parawany wannowe - specjalne, 
ruchome szyby chroniące łazien-
kę przed zalaniem. Nie będzie 
nam co prawda tak wygodnie, 
jak pod prysznicem, ale w każdej 
chwili możemy odsłonić wannę 
i cieszyć się z domowego relaksu. 

Kiedy wanna nie jest dobrym 
rozwiązaniem?
Nie najlepszym pomysłem jest 
montaż wanny w przypadku, gdy 
dysponujemy niewielkim bojle-
rem. Chcąc poczuć się w wannie 
komfortowo, musimy napełnić 
ją sporą ilością wody. Nie jest to 
rozwiązanie ekonomiczne. Po-
nadto, możemy zdarzyć się tak, że 
przegapimy moment wyczerpa-
nia limitu ciepłej wody - wówczas 
niepotrzebnie ochłodzimy naszą 
kąpiel. Wanna także nie sprawdza 
się najlepiej w małych łazienkach. 
Jeśli więc na co dzień jesteśmy 
zwolennikami szybkich pryszni-
ców, a wanny używamy odświęt-
nie, warto się zastanowić czy ka-
bina nie będzie dla nas lepszym 
rozwiązaniem. 

Większość architektów jest zgod-
na co do zdania, że przy odpo-
wiedniej aranżacji, zarówno wan-
na, jak i prysznic dobrze spełnią 
swoją funkcję. To, na co się zdecy-
dujemy, powinno przede wszyst-
kim wynikać z naszych poprzed-
nich doświadczeń. To my sami 
wiemy, czy wolimy długie relak-
sujące kąpiele, czy jednak prefe-
rujemy szybki prysznic. Grunt to 
wygoda i komfort użytkowania. 
Sprzedaż pokazuje jednak, że 
z wiekiem na kabiny decydujemy 
się coraz częściej.

Artykuł powstał ze współpracy 
z firmą Lux-Dom
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Który kocioł do domu jednorodzinnego - węglowy czy gazowy?

Piece gazowe i węglowe 
nadal cieszą się ogrom-
ną popularnością zarów-

no na wsiach, jak i w mieście. 
Choć kotły na pellet czy ogrze-
wanie elektryczne z roku na 
rok zyskuje coraz więcej zwo-
lenników, to wielu z nas nadal 
preferuje piece na tradycyjne 
paliwo. Czy są one na tyle uni-
wersalne, że możemy zastoso-
wać je w każdym domu? Które 
z nich jest tańsze, a które wy-
godniejsze?

Piece węglowe - ekonomiczne, 
ale czy wygodne?
Piece węglowe to najpopularniej-
szy typ kotłów na paliwo stałe 
w Polsce. Są niedrogie i pozwa-
lają zapewnić wysoką tempera-
turę w bardzo krótkim czasie od 
rozpalenia przy stosunkowo nie-

wielkiej ilości paliwa. Można je 
zamontować niemal w każdym 
gospodarstwie domowym, które 
posiada przewody kominowe. 
Choć paląc dobrej jakości wę-
glem w atestowanym piecu, nie 
wydzielamy do atmosfery prze-
sadnie dużo spalin, nadal jest to 
jeden z najbardziej smogotwór-
czych rodzajów kotłów. Palenie 
w piecu węglowym nie należy 
także do najwygodniejszych - co 
jakiś czas musimy go wygaszać, 
czyścić i ponownie rozpalać, aby 
mieć pewność, że wszystko działa 
w porządku. W sytuacji, gdy nie 
posiadamy pieca z podajnikiem, 
dodatkowo musimy także co jakiś 
czas schodzić do kotłowni i dokła-
dać świeżej porcji węgla. 

Piece gazowe - wygodne i eko-
logiczne

Kotły gazowe cieszą się dużą po-
pularnością zwłaszcza ze względu 
na ich zautomatyzowany charak-
ter. Piec sam się rozpala, czyści 
i wygasza, dzięki czemu nasze 
wizyty w domowej kotłowni mo-
żemy zredukować do minimum, 
zwłaszcza w przypadku, gdy zain-
westujemy w inteligentne sterow-
niki. Jest to rozwiązania znacznie 
bardziej ekologiczne niż palenie 
węglem, gdyż w wyniku spalania 
gazu kocioł nie emituje szkodli-
wych pyłów. Dzięki temu atmosfe-
ra w naszym otoczenia jest czyst-
sza, a gaz nie pozostawia po sobie 
także popiołu czy żużlu. W przy-
padku przyłącza do zewnętrznej 
sieci gazowej możemy niemal 
zapomnieć o pracy pieca poza 
rutynowymi kontrolami czy na 
pewno wszystko jest w porządku.  

Piece węglowe są rozwiązaniem 
tańszym w montażu i eksploata-
cji, jednak w dzisiejszych czasach 
jest to rozwiązanie całkowicie 
nieprzyszłościowe i prędzej czy 
później będziemy musieli z niego 
zrezygnować - choćby ze względu 

ekologicznych. Warto rozważyć 
w tym roku wymianę pieca wę-
glowego na gazowy, gdyż otwarcie 

się mówi, że to może być ostatni 
rok tak wysokich dotacji na wy-
mianę kotłów. (red)
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Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?
Panele fotowoltaiczne sta-

ją się coraz popularniej-
szym źródłem pozyski-

wania energii elektrycznej. 
Instalacje możemy dostrzec 
nie tylko na dachach budyn-
ków przemysłowych, ale tak-
że domów jednorodzinnych, 
co sprawia, że wydaje się to 
kuszącym rozwiązaniem. Za-
nim jednak zdecydujemy się 
skorzystać z fotowoltaiki na 
własny użytek, warto spraw-
dzić, dlaczego w ogóle war-
to wybrać taką możliwość. 

Fotowoltaika a środowisko

W dobie rosnącej świadomości 
na temat zanieczyszczeń powie-

trza coraz więcej osób zastanawia 
się nad tym, w jaki sposób może 
obniżyć produkcję szkodliwych 
substancji. Rezygnacja z własne-
go środka transportu na rzecz 
komunikacji miejskiej to jeden ze 
sposobów, jednak coraz chętniej 
jest wybierana także fotowoltaika.

Poprawnie zamontowane pane-
le fotowoltaiczne czerpią energię 
z naturalnego źródła, jakim są 
promienie słoneczne. Dzięki za-
awansowanej technologii możli-
we jest wytworzenie jednostek, 
które w zupełności wystarczają na 
pokrycie przeciętnego zapotrze-
bowania w gospodarstwie domo-
wym. Jednocześnie fotowoltaika 
nie prowadzi do powstawania 

żadnych niebezpiecznych związ-
ków chemicznych, w związku 
z czym nie przyczyniamy się do 
zanieczyszczania atmosfery.

Opłacalność fotowoltaiki

Chociaż koszt montażu fotowol-
taiki wraz z wszystkimi potrzeb-
nymi materiałami nie należy do 
najmniejszych, to jednak warto 
pamiętać, że możliwe jest uzyska-
nie dotacji, która pokryje znaczną 
część wydanej sumy. Dodatkowo 

nadwyżkę energii możemy sprze-
dać, co przyniesie nam dodatko-
wy dochód. Głównie jednak, za 
sprawą paneli fotowoltaicznych, 
nasze rachunki ulegną diametral-
nemu zmniejszeniu. W związku 
z czym duży, jednorazowy zakup 
zostanie zwrócony w miarę korzy-
stania.

Fotowoltaika – gwarancja 
trwałości

Skoro już mowa o opłacalności, 

warto też zaznaczyć, że fotowol-
taika to bardzo trwałe i solidne 
rozwiązanie. Producenci dają 
zwykle gwarancję na ok. 30 lat – 
oznacza to, że przez bardzo dłu-
gi czas nie musimy się martwić 
o potencjalną awarię. Jest to więc 
metoda znacznie bezpieczniej-
sza i wygodna, tym bardziej, że 
panele nie wymagają dodatko-
wej obsługi. Po zamontowaniu 
sprzęt samodzielnie przetwa-
rza energię słoneczną na prąd. 
(red, fot. pixabay)
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Miasto dofinansuje częstochowianom proekologiczne inwestycje. 
Ma na ten cel 750 tysięcy
Mieszkańcy Często-

chowy będą mogli 
skorzystać z dotacji 

na modernizację systemów 
grzewczych, montaż insta-
lacji fotowoltaicznych oraz 
usunięcie elementów budow-
lanych zawierających azbest. 

Tryb, a także zasady udzielanie 
dotacji oraz sposób jej rozlicza-
nia ustalono w uchwale podjętej 
przez Radę Miasta Częstochowy.
Dofinansowanie będzie przysłu-
giwać na inwestycje planowane 
do realizacji po dacie podpisania 
umów dotacji, jednak nie później 
niż do 20 września 2021 roku.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 
fizyczne posiadające tytuł prawny 
do nieruchomości. W roku złoże-
nia wniosku nieruchomość taka 
nie może być wykorzystywana na 
działalność gospodarczą ani jaką-
kolwiek inną aktywność zarob-
kową, bez względu na jej formę 
prawną oraz sposób realizacji.

W ramach dofinansowania wy-
miany systemu grzewczego, 
mieszkańcy miasta mogą się sta-
rać o dotację na inwestycje, które 
mają zdemontować i zlikwidować 
źródło ciepła (kocioł) starego typu 
opalany węglem, miałem, koksem 

lub ekogroszkiem i zastąpić go 
podłączeniem do sieci ciepłowni-
czej; ogrzewaniem elektrycznym 
(za wyjątkiem przenośnych urzą-
dzeń grzewczych); kotłem gazo-
wym lub olejowym albo pompą 
ciepła. Dofinansowanie wyniesie 
do 70% kosztów netto wykona-
nia przyłącza do węzła cieplnego 
wraz z węzłem lub zakup nowego 
źródła ciepła (bez kosztów pro-
jektu, montażu oraz dodatkowych 
materiałów), jednak nie więcej 
niż 5 tys. złotych. Termin składa-
nia wniosków upływa z dniem 31 
maja 2021 r.
Miasto przypomina, że z dofinan-
sowania na modernizację systemu 
grzewczego w budynku lub lokalu 
mieszkalnym na terenie danej 
nieruchomości można skorzystać 
tylko raz w ciągu 5 lat.

W przypadku instalacji fotowolta-
icznych dotacja miejska obejmie 
pokrycie części kosztów zakupu 
i montażu instalacji fotowolta-
icznych na potrzeby budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Dofinansowanie wyniesie do 50% 
poniesionych kosztów netto, jed-
nak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofi-
nansowanie nie pokrywa kosztów 
modernizacji wewnętrznej insta-
lacji elektrycznej niezbędnej dla 
wykorzystania energii elektrycz-

nej z instalacji fotowoltaicznej, 
kosztów wzmocnienia konstrukcji 
dachu, dokumentacji projektowej. 

Termin składania wniosków na to 
dofinansowanie upływa 14 maja.
Dłużej, bo do 31 maja można wy-
stąpić o pomoc finansową na usu-
wanie azbestu.
Z budżetu gminy dofinansowy-
wane będą w ramach tego za-
dania koszty demontażu płyt 
azbestowo-cementowych (pła-
skich i falistych) z dachu bądź 
elewacji, ich zabezpieczenia, za-

ładunku, transportu oraz uniesz-
kodliwienia na uprawnionym 
składowisku. Kwota dotacji wy-
niesie do 60% kosztów netto po-
niesionych przez wnioskodawcę 
– nie więcej niż 4 tys. złotych. 
Z dofinansowania na demontaż, 
transport oraz unieszkodliwienie 
odpadów azbestowych na tere-
nie danej nieruchomości można 
skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat. 
Ważne: dofinansowanie nie po-
krywa kosztów związanych z za-
kupem i montażem nowych pokryć 
dachowych lub elewacji, a także 

nie obejmuje kosztów wykona-
nia dokumentacji technicznej. 
W sumie na wszystkie te trzy za-
dania miasto ma zarezerwowa-
nych 750 tys. złotych. Najwięcej, 
bo pół miliona przewidziano na 
modernizację systemów grzew-
czych. Dwieście tysięcy wyniosą 
natomiast dotacje na fotowol-
taikę, a 50 tysięcy na usuwanie 
azbestu.
Szczegóły dotyczące dofinanso-
wania znaleźć można na stronie: 
www.czestochowa.pl.
(IBS, fot. pixabay)
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Nowoczesne kotły na paliwa stałe - na co warto zwrócić uwagę?
Do końca roku posiada-

cze pieców bez tablicz-
ki znamionowej oraz 

tych starszych niż 10 lat, są 
zobowiązani do wymiany ko-
tła na nowoczesny i ekolo-
giczny model. Wszystko za 
sprawą antysmogowej polityki 
rządu, która ma wyelimino-
wać z naszych domów stare 
piece w najbliższych latach.  

To właśnie dlatego od kilku se-
zonów możemy zaobserwować 
większą popularność takich pro-
gramów jak “Czyste Powietrze”, 
które umożliwiają pozyskanie 
bezzwrotnej dotacji na wymia-
nę naszego starego kotła. Na co 
zwrócić uwagę przy wymianie 
pieca, aby była to nie tylko eko-
logiczna, ale i ekonomiczna inwe-
stycja?
Postawmy na OZE - nowocze-
sne piece pelletowe
Na rynku dostępnych jest wie-
le rozwiązań zaprojektowanych 
zgodnie z ekologicznymi trenda-
mi. Nadal bardzo popularne są 
piece na ekogroszek, lecz w ostat-
nich latach coraz większą popu-
larnością cieszą się piece peleto-
we i gazowe. Przygotowując się 
do termomodernizacji naszego 
domu, warto zwrócić szczególną 
uwagę na piece na biomasę (pel-
let). Zazwyczaj, jeśli inwestujemy 
w nowy kocioł, chcemy, aby służył 

nam on przez wiele lat. Nie chce-
my znaleźć się w sytuacji, w której 
2-3 lata po zakupie okaże się, że 
nasz piec nie spełnia ogólnie przy-
jętych norm i znowu musimy in-
westować w zmianę kotła.
Klient, decydując się na piec ga-
zowy, musi wziąć pod uwagę 
to, że jest to paliwo kopalniane. 
Niedawno wiceminister rozwoju 
wspominała, że zgodnie z pla-
nem do 2050 roku z domowych 
kotłowni ma zniknąć i ten rodzaj 
paliwa. Właśnie dlatego, my, na-
szym klientom rekomendujemy 
przede wszystkim nowoczesne 
kotły pelletowe - tłumaczy Prze-
mysław Siuda, właściciel firmy 
Kessel
Kotły na pellet charakteryzują 

się łatwością instalacji i obsługi. 
Piece tego typu same się rozpa-
lają i wygaszają, przez co są nie-
zwykle wygodne w utrzymaniu. 
Co ważne, ogrzewając nasz dom 
pelletem, emitujemy naprawdę 
niewielką ilość substancji smoli-
stych. Cena kotła jest zależna od 
modelu i mocy, na który się zde-
cydujemy. Warto skorzystać z po-
mocy profesjonalnego doradcy 
klienta, który pomoże wybrać do 
naszego domu kocioł odpowied-
niej wielkości - wpływa to później 
nie tylko na komfort obsługi, ale 
także na koszty utrzymania całe-
go systemu grzewczego. Jeśli je-
steśmy posiadaczami paneli foto-
woltaicznych, może się okazać, że 
jeszcze lepszym rozwiązaniem niż 
kocioł pelletowy, będzie montaż 
pompy ciepła.

Sterowniki do pieców - najcie-
kawsze smart-rozwiązania
Przy termomodernizacji naszego 
domu, warto pomyśleć nad roz-
wiązaniami, które są nie tylko 
nowoczesne, ale i komfortowe 
w obsłudze. Za pomocą dobrze 
dobranych sterowników, możemy 
sprawić, że nasz piec będzie się 
rozpalał w zależności od tempera-
tury, jaka będzie panować w po-
mieszczeniach. Możemy także 
skoordynować pracę pieca m.in. 
z inteligentnym system otwiera-
nia okien.

W zależności od systemu, na któ-
ry się zdecydujemy, piec może 
włączać się w sytuacji, gdy tem-
peratura w danym pomieszczeniu 
spadnie poniżej planowanego po-
ziomu. Możemy zdecydować, czy 
chcemy, aby czujka znajdowała 
się w jednym pomieszczeniu, czy 
w każdym. Jeśli budujemy dom, 
ale ze względów finansowych, 
planujemy zakup i instalację ste-
rowników w późniejszym czasie, 
warto na etapie układania okablo-
wania elektrycznego poprowadzić 
przewody do wybranych pomiesz-
czeń. Unikniemy dzięki temu nie-
potrzebnych prac remontowych 
w późniejszym czasie, a poprowa-
dzenie kabli to naprawdę niewiel-
ki koszt. Wiele osób, które na po-
czątku nie chciały sterowników, 
z czasem doszły do wniosku, że to 
doskonały pomysł. Wówczas naj-
lepszym rozwiązaniem jest sko-
rzystanie z systemów bezprzewo-
dowych - tłumaczy Przemysław 
Siuda, właściciel firmy Kessel.
Planując nasz przyszły dom, to 
my decydujemy, w których miej-
scach chcemy rozmieścić czuj-
niki i panele kontrolne, a także, 
z którymi systemami chcemy 
zintegrować sterowniki grzewcze. 
Możemy wyłączyć aktywację pie-
ca w niskich temperaturach, jeśli 
system otrzyma informacje np. 
o otwartym oknie. Mnogość roz-
wiązań technologicznych spra-

wia, że korzystanie z ogrzewania 
jest dużo bardziej komfortowe niż 
jeszcze kilka lat temu. Za wymia-
ną systemu grzewczego na nowy 
przemawia nie tylko ekologia czy 
obowiązujące regulacje prawne, 
ale także ekonomia i wygoda. Do-
radcy firm zajmujących się sys-
temami grzewczymi z pewnością 
dobiorą idealne rozwiązania dla 
nas. W Częstochowie i okolicach 
jednym z wiodących sprzedaw-
ców kotłów gazowych i pelleto-
wych jest właśnie firma Kessel, 
z której właścicielem mieliśmy 
przyjemność rozmawiać.
Więcej informacji: 
Kessel - Technika Grzewcza
tel. 512 347 591
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Czas na kominki gazowe
Firma Defro Home we-

szła w ten rok z nową 
ofertą dla miłośników 

kominków. Dla swoich klien-
tów zaprojektowała całą se-
rię kominków gazowy pod 
nazwą Vital. Składają się na 
nią bezpieczne, nowocze-
sne i ekologiczne urządzenia 
z piękną ekspozycją ognia. 
Seria Vital obejmuje dwana-
ście modeli gazowych palenisk 
o mocy 6 kW w dwóch wysoko-
ściach, w wersjach: płaskiej, 
narożnej oraz trójstronnej. 

Paleniska te są dostosowane do 
nowoczesnego budownictwa. 
Zostały tak zaprojektowane, aby 
zajmować mniej miejsca i były 
łatwiejsze w zaaranżowaniu. 

Urządzenia gazowe sterowane 
za pomocą pilota, to doskonałe 
rozwiązanie dla osób, które ce-
nią sobie wygodę, a jednocześnie 
chcą się cieszyć widokiem ognia 
w kominku w swoim salonie. 
Projektując nowe urządzenia, 
firma postawiła na połączenie 
dobrej techniki i atrakcyjnej 
wizji ognia w rozsądnej cenie. 
Płomień w tych urządzeniach 
bardzo przypomina prawdzi-
wy ogień. Jak to osiągnięto? 
- To był wymagający proces – 
przekazała firma Defro Home.  
- Autorski, kaskadowy palnik 
sprawia, że ogień jest łudząco 
podobny do pierwotnego płomie-
nia. Na specjalne zamówienia 
wykonano dla nas ceramiczne 
polana zgodnie z naszymi wzo-

rami. Ich ułożenie w palenisku 
też nie jest przypadkowe, tyl-
ko opracowane przez naszych 
specjalistów. Te zabiegi były 
niezbędne, by płomień wyglą-
dał jak najbardziej naturalnie. 
Właśnie wygląd płomienia w ko-
minku gazowym jest jednym 
z elementów, który można do-
pasować do oczekiwań klienta. 
Urządzenia te mogą być jak więk-
szość produktów firmy, spersona-
lizowane. W zależności od potrzeb 
klienta już na etapie zamówienia 
może on wybrać rodzaj paleni-
ska oraz to, czy będzie ono zasi-
lane gazem z sieci, czy też z butli. 

Bezpieczeństwo i komfort użytko-
wania to kolejne ważne elementy 
brane pod uwagę przez projek-
tantów kominków gazowych. 

- Zdecydowanie zależało nam 
na bezpieczeństwie i komforcie 
użytkowania – mówią reprezen-
tanci firmy. - Wiele godzin spę-
dziliśmy w laboratorium, gdzie 
szczegółowo badaliśmy parame-
try techniczne i wizualne. Dla-
tego jesteśmy pewni, że nasze 
urządzenia mają wszelkie walo-
ry użytkowe nie tylko dla klienta, 
ale także dla wykonawcy i serwi-
santa. Przykładem może być ma-

sywna i wykonana ze stali rama, 
która ułatwia wykonanie zabu-
dowy, czy sprytny, szybki i pro-
sty system demontażu szyby bez 
używania narzędzi, co usprawni 
wszelkie przeglądy lub serwisy. 
Defro Home proponuje kliento-
wi bogatą gamę produktów oraz 
serwis. Pracownicy serwisu są 
doskonale przeszkoleni, mobilni, 
a kontakt z nimi jest ułatwiony 
dzięki specjalnej infolinii.

Gazowe kominki firmy Defro 
można nabyć w firmie 
HEATHOME, Częstochowa, 
ul. Kisielewskiego 18/28.
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Eltrox Włókniarz przegrał z Fogo Unią. 
Mecz z Falubazem odwołany 

Siatkarki AZS Częstochowa mistrzyniami!!! 

Raków zagra z Lechem Poznań jeszcze w Bełchatowie, 
a ze Śląskiem Wrocław już w Częstochowie

Żużlowcy Eltrox Włók-
niarza w minioną nie-
dzielę odjechali i prze-

grali pierwsze tegoroczne 
spotkanie w PGE Ekstrali-
dze z Fogo Unią Leszno, a już 
w piątkowy wieczór mieli po-
dejmować Falubaz Zielona 
Góra. Mecz został odwołany 
i przełożony na 24 kwietnia.  
Żużlowcy Eltrox Włókniarz nowy 
sezon w PGE Ekstralidze mieli 
rozpocząć w wielkanocną sobotę, 
ale mecz z Motorem został przeło-
żony na 23 kwietnia. Mistrzowie 
Polski z Leszna w pierwszej kolej-
ce jeździli zgodnie z planem. Fogo 
Unia dość niespodziewanie prze-
grała u siebie ze Stalą Gorzów i do 
Częstochowy leszczyńskie „Byki” 
jechały podrażnione. Dla Eltrox 
Włókniarza mecz był inauguracją 
sezonu i do końca nie było wiado-
mo, czego spodziewać się od czę-
stochowskich żużlowców, bo nie 
mieli jeszcze oficjalnych startów. 
Spotkanie zaczęło się jednak od 
mocnego uderzenia gospodarzy. 
Leon Madsen z Kacprem Woryną 
pokonali 4:2 Emila Sajfutdino-
wa i Jaimona Lindseya. Chwilę 
później częstochowscy juniorzy 
Jakub Miśkowiak i Bartosz Ko-
walski po raz pierwszy od dawien 
dawna „ograli” swoich rówieśni-
ków z Leszna 5:1. Swój pierwszy 
start wygrał też w trzecim biegu 
Fredrik Lindgren, który za swoimi 

plecami zostawił Janusza Koło-
dzieja, Piotra Pawlickiego i Barto-
sza Smektałę. Później był cieniem 
samego siebie...W czwartej goni-
twie dnia po raz kolejny fenome-
nalnie pojechał Miśkowiak. Ju-
nior Eltrox Włókniarza pokonała 
Jasona Doyla. Jonas Jeppesen 
walczył z Australijczykiem o dru-
gą pozycję, ale ostatecznie przyje-
chał na trzeciej. Gospodarze wy-
grali trzeci bieg i mieli 8 punktów 
przewagi nad Fogo Unią! Później 
goście dopasowali się to toru i za-
częli dyktować warunki. Fogo 
Unia szybko odrobiła 8 punktów 
straty, by wygrać całe spotkanie 8 
punktami 49:41.
Niedzielny mecz zakończył się 
zwycięstwem faworyzowanych 
mistrzów Polski. Leszczynianie 
choć zaliczyli „wpadkę” w pierw-
szej kolejce i w meczu z Eltrox 
Włókniarzem przegrywali już 8 
punktami to potrafili zmobili-
zować się i wygrać. W drużynie 
„Lwów” tylko Leon Madsen po-

jechał na swoim poziomie. Brawa 
za zwycięstwa należą się też Jaku-
bowi Miśkowiakowi i Bartoszowi 
Kowalskiemu. Zawiódł niestety 
Lindgren, a więcej punktów moż-
na było oczekiwać też od Smekta-
ły i pozostałych żużlowców...
Okazją do rewanżu i rehabilitacji 
miał być piątkowy mecz z Faluba-
zem Zielona Góra, ale w środę 
został odwołany i przełożony na 
sobotę, 24 kwietnia. 
Eltrox Włókniarz Częstocho-
wa – Fogo Unia Leszno 41:49
Eltrox Włókniarz: Madsen 14 
(3,3,2,2,2,2), Jeppesen 3 (1,2,0,-
), Woryna 5 (1,0,2,1,1), Smektała 
3 (0,2,1,0), Lindgren 5 (3,1,1,0,0), 
Miśkowiak 7 (3,3,0,1), Kowalski 4 
(2,0,2).
Fogo Unia: Sajfutdinow 7 (2,3,1,1), 
Kołodziej 13 (2,2,3,3,3), Lindsey 
8 (0,3,2,3,0), Doyle 10 (2,1,3,3,1), 
Pawlicki 10 (1,1,3,2,3), Sadurski 1 
(1,0,0), Pludra 0 (u,0,u).
(AK, fot. Materiały prasowe klu-
bu)

Siatkarki AZS Częstocho-
wa jaki mistrzynie wy-
walczyły awans do 1 ligi 

śląskiej. W sobotę w Rudzie 
Śląskiej w wielkim finale po-
konały KPKS Halemba 3:1.

W sobotę w Rudzie Śląskiej spo-
tkały się dwa najlepsze zespoły 
sezonu. Rundę zasadniczą nie-
znacznie wygrał KPKS. AZS Czę-
stochowa, choć przez większość 
sezonu był na 1. miejscu to na 
koniec rundy zasadniczej musiał 
oddać pozycję lidera. Obydwa ze-
społy wygrały pewnie mecze półfi-
nałowe i zameldowały się w finale.  

Mecz finałowy był tylko jeden 
i został rozegrany na boisku li-
dera po rundzie zasadniczej czyli 
w Rudzie Śląskiej. Trochę więcej 
szans dawano zawodniczkom KP-
KS-u, które ostatnio grały bardzo 
dobrze. I ten fakt najwyraźniej 
zmobilizował częstochowianki 
i je zezłościł. Siatkarki AZS-u były 
„wkurzone”, że straciły pozycję 
lidera. Do Rudy Śląskiej jechały 
z zamiarem zwycięstwa i udo-
wodnienia, że to one były „złotka-
mi” w tegorocznym sezonie. 
I tą sportową złość widać było 
od samego początku spotkania. 
Podopieczne trenerów Mariusza 
Kowalika i Adama Stępniaka wy-

grały pierwszego i drugiego seta. 
W trzeciej partii prowadziły już 
4:0, ale w zespole nastąpiło chyba 
rozluźnienie, bo do głosu zaczę-
ły dochodzić gospodynie. KPKS 
wygrał trzeciego seta i zmniejszył 
straty na 1:2. 
I to było wszystko, na co pozwo-
liły częstochowskie „złotka”. AZS 
Częstochowa po zaciętej koń-
cówce wygrał 25:23 i cały mecz 
3:1. Częstochowskie siatkarki po 
ostatnim gwizdku sędziego mo-
gły cieszyć się z radości, a chwilę 
później odebrać medale i okaza-
ły puchar za mistrzostwo 2 ligi 
śląskiej i awans do 1 ligi śląskiej, 
który zapewniły sobie już wygry-
wając półfinał play-off i meldując 
się w wielkim finale. 
(AK)

Nie udało się odpowied-
nio przygotować wyre-
montowanego stadionu 

na sobotni mecz PKO BP Eks-
traklasy z Lechem Poznań. 
Mecz odbędzie się w Bełchato-
wie, a Raków wróci na Lima-
nowskiego w kolejnym spo-
tkaniu ze Śląskiem Wrocław 
prowadzonym przez... wycho-
wanka Rakowa Jacka Magierę.

Piłkarze Rakowa mają intensyw-
ny i udany tydzień. W miniony 
weekend wygrali ligowy mecz 
w Krakowie z Wisłą, a w środę 
walczyli w Krakowie z Cracovią 
w półfinale Pucharu Polski. Czę-
stochowianie po golach Jakuba 
Araka i Vladislawsa Gutkovskisa 
wygrali 2:1 i po 54 latach po raz 
drugi w historii awansowali do 
finału Puchar Polski. W Lublinie 
zmierzą się z 1-ligową Arką Gdy-
nia i mają olbrzymią szansę na 
trofeum...
Na odpoczynek nie będzie dużo 
czasu, bo już w sobotę o godz. 
17:30 Raków Bełchatowie w ko-
lejnym meczu PKO BP Ekstrakla-
sy zmierzy się z Lechem Poznań. 

„Kolejorz” w obecnym sezonie 
spisuje się poniżej oczekiwań. Po 
24 meczach ma 30 punktów i zaj-
muje dopiero 11. miejsce w tabeli. 
Wyniki nie są satysfakcjonujące 
dla działaczy i kibiców. W Lechu 
ostatnio doszło do zmiany trenera 
i funkcję pierwszego szkoleniow-
ca objął Maciej Skorża. Skorża do 
Lecha przyszedł przed ostatnim 
meczem z Legią Warszawa, ale 
oficjalnie nie prowadził jeszcze 
drużyny, choć miał już wpływ na 
jej grę. Lech zremisował z liderem 
0:0. Nowy szkoleniowiec na pew-
no wyzwoli w piłkarzach większą 
mobilizację i częstochowianie 
muszą na to uważać. 

Raków w rundzie jesiennej zremi-
sował w Poznaniu 3:3, choć pro-
wadził już 2:0, a później przegry-
wał 2:3. Częstochowianie wygrali 
za to w Poznaniu z Lechem w Pu-
charze Polski. Kibice Rakowa 
liczą też, że czerwono-niebiescy 
pokonają Lecha i zwycięstwem 
pożegnają się ze stadionem w Beł-
chatowie. Kolejny mecz 23 kwiet-
nia ze Śląskiem Wrocław, którego 
trenerem jest wychowanek Rako-

wa Jacek Magiera ma już odbyć 
się w Częstochowie. 
Piłkarze Rakowa po środowym 
meczu PP z Cracovią muszą szyb-
ko zregenerować siły i powalczyć 
z Lechem o 3 punkty. 
Działacze o meczu w Bełchato-
wie poinformowali w zgodnie ze 
swoimi zapowiedziami w środę 
stosownym komunikatem. „Choć 
podobnie jak wszyscy kibice Czer-
wono-Niebieskich nie możemy 
się doczekać pierwszego gwizdka 
na nowym obiekcie przy Lima-
nowskiego, po przeanalizowaniu 
postępu prac i wsłuchaniu się 
w opinie ekspertów nie widzimy 
możliwości rozegrania meczu 25. 
kolejki PKO Ekstraklasy z Le-
chem Poznań w Częstochowie. 
W przygotowaniu MSP „Raków” 
do gry na 17 kwietnia przeszko-
dziły trudne warunki pogodowe 
panujące w ostatnim okresie. Klu-
czową kwestią jest dla nas bezpie-
czeństwo i komfort piłkarzy, szta-
bów oraz osób pracujących przy 
realizacji meczu, a także wysoki 
poziom organizacji zawodów, 
niemożliwy do uzyskania w obec-
nych warunkach. Jednocześnie 

stopień zaawansowania prac po-
zwala przypuszczać, że już przy 
okazji kolejnego domowego me-
czu przeciwko Śląskowi Wrocław 
Ekstraklasa zawita do Częstocho-
wy po raz pierwszy od 1998 roku.”
Cracovia Kraków – Raków Czę-
stochowa 1:2 (0:1)
Bramka: 0:1 Arak (27.), 1:1 Rodin 

(87.), 1:2 Gutkovskis (89.)
Raków: Holec – Piątkowski, Nie-
wulis, Aresenić, Tudor, Sapała, 
Lederman (75. Szelągowski), 
Wdowiak (64. Ivi Lopez), Kun, 
Cebula (75. Poletanovic), Arak 
(64. Gutkovskis). 

(AK, fot. Grzegorz Misiak)
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