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Piłkarze Rakowa Częstochowa zdobyli historyczny Puchar Polski!!!
Historyczny sukces piłka-

rzy Rakowa na 100-lecie 
Klubu! Częstochowianie 

wygrali w niedzielę na Are-
nie Lublin 2:1 z Arką Gdynia 
i zdobyli upragniony Fortuna 
Puchar Polski oraz czek na 5 
milionów złotych!!! Raków za-
pewnił sobie też grę w finale Su-
perpucharu z Legią Warszawa! 

2 maja 2021 roku przejdzie do 
historii częstochowskiego Klubu 
i Częstochowy. Piłkarze Rakowa 
Częstochowa w niedzielę wal-
czyli w Lublinie w finale Fortuna 
Puchar Polski z 1-ligową Arką 
Gdynia. Dla częstochowskiego 
klubu był to dopiero drugi finał 
PP w 100-letniej historii. Pierw-
szy raz zespół z Częstochowy wal-
czył w finale PP w 1967 roku, ale 
w Kielcach po dogrywce przegrał 
z Wisłą Kraków 0:2.
Raków powstał w 1921 roku. 
W 2021 roku obchodzi swoje 
100-lecie i gra fantastycznie. Na 
cztery mecze przed zakończeniem 
rozgrywek w PKO BP Ekstraklasie 
Raków zapewnił sobie pierwszy 
i historyczny medal oraz grę w eu-
ropejskich pucharach! W niedzie-
lę doszedł trzeci sukces w postaci 
zdobycia Pucharu Polski. A to nie 
koniec. Raków wygrywając Pu-
char Polski zapewnił sobie też grę 
w Superpucharze Polski, w któ-
rym zmierzy się z obecnym mi-

strzem Polski warszawską Legią.
Droga do finału w Lublinie była 
dla Rakowa bardzo trudna, ale 
czerwono-niebiescy w tym sezo-
nie grają rewelacyjnie i pokonali 
uznane polskie marki. W 1/16 Ra-
ków pokonał 1-ligową Bruk-Bet 

Termalicę Nieciecza, ale od 1/8 
musiał już rywalizować z zespoła-
mi z PKO BP Ekstraklasy. W 1/8 
Fortuna Puchar Polski częstocho-
wianie pokonali Górnika Zabrze. 
W ćwierćfinale Raków wygrał 
w Poznaniu z Lechem(!), a w pół-
finale piłkarze trenera Marka 
Papszuna pokonali w Krakowie 

Cracovię, która w 2020 roku wy-
walczyła Puchar Polski i chciała 
bronić to trofeum…
Zupełnie inną i teoretycznie ła-
twiejszą drogę przeszła Arka, 
która grała z trzema zespołami 
z 1 ligi, a dopiero w półfinale spo-

tkała się z zespołem z Ekstraklasy 
i po dogrywce i rzutach karnych 
wyeliminowała Piasta Gliwice. 
W meczu i po dogrywce było 0:0…
Na niedzielny finał Fortuna PP 
częstochowscy piłkarze wyszli 
bardzo zmobilizowani. 28 kwiet-
nia grali w Białymstoku z Ja-
giellonią i nie zachwycili (0:0). 

Z Białegostoku prosto przyjecha-
li do Lublina, gdzie od czwartku 
mieli małe zgrupowanie i mogli 
spokojnie przygotowywać się do 
niedzielnego finału z Arką.
Pierwsza połowa niedzielnego 
finału była słaba i nie przyniosła 

większych wrażeń. Ale na ma się 
co dziwić. Choć grał zespół z czo-
łówki Ekstraklasy z 6. drużyną 1 
ligi to nie było widać tej różnicy. 
Piłkarze grali ostrożnie, bo wie-
dzieli, jaka jest stawka finału. 
Do wygrania był czek na 5 mi-
lionów złotych, Puchar Polski… 
Zdecydowanie ciekawiej było po 

przerwie. Arka objęła prowadze-
nie po dość przypadkowym golu  
w 57. minucie, ale Raków wal-
czył o historyczny Puchar Polski. 
Ambicji i determinacji nie brakło. 
Częstochowianie wyrównali po 
golu Ivi Lopeza i w samej końców-
ce zdobyli drugą bramkę na wagę 
Pucharu Polski!!! Jej autorem był 
David Tijanić! Kilka chwil później 
zapanowała euforia i ogromna ra-
dość częstochowian...
- Fantastyczna chwila dla druży-
ny, dla naszych kibiców szczegól-
nie, bo wiemy wszyscy, że w tym 
roku obchodzimy 100 lecie klu-
bu – mówi trener Rakowa Ma-
rek Papszun. - To jest największy 
triumf w historii. Cieszę się, że 
w takiej chwili mogę reprezento-
wać drużynę i być dumny z tego, 
co zrobiliśmy. Duże gratulacje też 
dla właściciela klubu, bo wiemy, 
że bez niego tego osiągnięcia by 
nie było. Marzył o tym triumfie. 
I cieszę się, że te jego marzenia 
mogliśmy spełnić.
Raków Częstochowa – Arka 
Gdynia 2:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Żebrowski (57.), 1:1 
Ivi Lopez (81.), 2:1 Tijanić (89.)
Raków: Holec – Piątkowski, Nie-
wulis, Arsenić (83. Schwarz), 
Tudor, Sapała (46. Poletanović), 
Lederman (85. Szelągowski), 
Kun, Ivi Lopez, Cebula (80. Ti-
janic), Gutkovskis (68. Arak). 
(Tekst i foto: Artur Kucharski)
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Ta wiosna powinna być aktywna, przekonuje częstochowski samorząd 
i rusza z miejskim programem adresowanym do najmłodszych

Częstochowscy policjanci eskortowali 
do szpitala rodzącą kobietę Zamiast dawnego Tesco przy Drogowców 

w Częstochowie powstanie Carrefour.
Jest zgoda UOKiK

Pandemia nie sprzyjała ak-
tywności fizycznej wśród 
dzieci. Zdalne nauczanie, 

spędzanie czasu głównie w po-
mieszczeniach z pewności 
odbije się negatywnie na kon-
dycji fizycznej najmłodszych.  
Aby szkody te były jak naj-
mniejsze, samorząd Częstocho-
wy rusza z kampanią społeczną 
„Aktywna wiosna, której zada-
niem jest promowanie zdrowe-
go stylu życia, zrównoważonej 
mobilności oraz zachęcenie do 
aktywności fizycznej. Będzie po-
pularyzowana w miejskich przed-
szkolach i szkołach podstawowych. 

Akcja jest przeznaczona za-
równo dla dzieci, uczennic 
i uczniów, ich opiekunów, jak 
i nauczycielek i nauczycieli 
oraz pracowników częstochow-
skich placówek oświatowych. 
Aby uatrakcyjnić kampanię 
i zachęcić do udziału w niej 
jak najwięcej uczestników, 
promocyjna akcja prowadzo-
na jest w formie konkursu.  
- Każdy, kto weźmie w niej udział 
i dotrze do szkoły na rowerze, hu-
lajnodze, deskorolce, na rolkach 
lub przyjdzie z kijami do nordic 
walking otrzyma punkty – infor-
muje miasto. - Jeśli uczestniczce 

i uczestnikowi towarzyszyć będzie 
rodzic lub opiekun – jego punkta-
cja zostanie podwojona. Na naj-
bardziej aktywnych uczestników, 
klasy i placówki czekają nagrody.
Akcja trwa do końca roku szkol-
nego, a jej podsumowanie i wrę-
czenie nagród ma nastąpić 10 
września w ramach obchodów 
Europejskiego Tygodnia Zrówno-
ważonego Transportu.
Najwyraźniej pomysł mia-
sta spodobał się dzieciom 
i ich opiekunom, bo do udzia-
łu w kampanii zgłosiło się 26 
przedszkoli i 36 podstawówek. 
(IBS, fot. UM Częstochowa)

Niecodzienne zadanie 
mieli do wykonania 
w miniony piątek po-

licjanci z wydziału ruchu 
drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie. 
Na sygnale eskortowali do 
szpitala samochód z rodzą-
cą kobietą. Dzięki ich pomo-
cy udało się dotrzeć na czas 
i dziecko urodziło się zdrowe. 

W piątek do radiowozu znajdują-
cego przy ul. Drogowców w Czę-
stochowie podjechało osobowe 
auto. Zdenerwowany kierowca 
auta poprosił policjantów o po-
moc. Jak się okazało, razem z nim 
podróżowała rodząca kobieta. 
Mężczyzna bał się, że nie zdąży na 
czas dowieźć ją na porodówkę.

– Policjanci włączyli sygnały 
uprzywilejowania i pomogli jak 
najszybciej i jak najbezpieczniej 
dotrzeć na porodówkę w Bla-
chowni – informuje Sabina Chy-
ra-Giereś, oficer prasowy KMP 
w Częstochowie.
Kobieta dojechała na czas i nieba-
wem urodziła zdrową dziewczynkę. 
Szczęśliwy tata, pan Adrian oso-
biście podziękował funkcjonariu-
szom, którzy pomogli w jeździe do 
szpitala. Dumny tata zdradził, że 
jego córka będzie nosić imię Hania. 
Jak przekazała rzeczniczka czę-
stochowskiej policji, Komendant 
Miejski Policji w Częstochowie – 
inspektor Dariusz Atłasik – przy-
gotował paczkę z upominkami dla 
najmłodszej obywatelki powiatu.
(IBS)

Na przejęcie dawnego Te-
sco przez sieć Carrefour 
zgodził się Urząd Ochro-

ny Konkurencji i Konsumen-
tów. Zgoda dotyczyła poza Czę-
stochową także hipermarketu 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak podał portal dlahandlu.pl,  
w połowie kwietnia UOKiK wy-
dał dwie decyzje w sprawie spół-
ek Carrefour Polska oraz Galeria 
Ostrowiec i DOR Plaza. Urząd 
zgodził się na przejęcie dwóch 
hipermarketów Tesco zloka-
lizowanych w Częstochowie 
oraz Ostrowcu Świętokrzyskim. 
W Częstochowie Carrefour przej-
mie dawne Tesco zlokalizowane 
w Pasażu przy ul. Drogowców 43.
Decyzje dotyczące dawnego Tesco 
w Częstochowie, to konsekwencja 
wyjścia Tesco z Polski i sprzedaży 
jego 301 sklepów właścicielowi 
sieci Netto. Część dawnych mar-
ketów Tesco jest przekształcana 
w dyskonty pod szyldem Netto. 
Jak podał businessinsider.com.pl,  
„w ciągu 18 miesięcy sklepy Tesco 
mają zmienić szyld na Netto. ” 
Grupa Carrefour prowadzi dzia-
łalność głównie w sektorze han-
dlu detalicznego poprzez sieci 
sklepów Carrefour, Carrefour 
Market, Carrefour Express i Glo-
bi. Obecnie w Polsce firma posia-
da 947 sklepów.
(Tekst i fot. IBS)
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Muzeum Częstochowskie po przerwie znów otwarte 

Wracamy do oderwanej rzeczywistości! 

Po ponad sześciotygodnio-
wej przerwie związanej 
z sytuacją epidemiologicz-

ną przestrzenie wystawienni-
cze znów są otwarte. Muzeum 
Częstochowskie, oprócz wy-
staw czasowych, proponuje 
również prezentacje czasowe. 
Na początek Muzeum Często-
chowskie udostępniło wysta-
wy stałe i czasowe w: Ratuszu  
(pl. Biegańskiego), Galerii Do-
brej Sztuki (Al. NMP 47), Pa-
wilonie Wystawowym w Parku  
im. Staszica, Muzeum Górnictwa 
Rud Żelaza w Parku im. Staszi-
ca, Rezerwacie Archeologicznym  
(ul. Łukasińskiego 20), Muzeum 
Żydów Częstochowian (ul. Ka-
tedralna 8) oraz Domu Poezji – 
Muzeum Haliny Poświatowskiej 
(ul. Jasnogórska 23).
Co instytucja proponuje wśród 
czasowych ekspozycji? W Pawi-
lonie Wystawowym w Parku im. 
Staszica można zwiedzić dwie 
ekspozycje. Pierwszą jest „XXXIII 
Plener Miejski – Częstochowa 
2020”. To najnowsza propozy-
cja zorganizowana we współpra-
cy z częstochowskim okręgiem 
ZPAP. Projekt wpisuje się w ob-
chody 110-lecia ZPAP. W prezen-
tacji bierze udział 31 artystów, 
również tych spoza okręgu czę-
stochowskiego. Gośćmi tego-
rocznej edycji są: Ewa Fukuoka, 

Maksymilian Kreutz Majewski 
i dr Robert Jundo z okręgu łódz-
kiego ZPAP. Częstochowski od-
dział ZPAP reprezentują zaś m.in. 
Aleksander Czank, Aleksandra 
Kowalska, Anna Przewłocka, 
Anna Żyła, Anna Gorejowska, 
Danuta Żak, Dawid Bocheński, 
Elżbieta Chodorowska, Elżbie-
ta Ledecka, Grażyna Tarkowska, 
Henryk Cendrowski, Joanna 
Garsińska, Krystyna Szwajkow-
ska, Krzysztof Kamil Malewicz, 
Lech Ledecki, Marek Teleszyń-
ski, Mariusz Chrząstek, Natalia 
Talarek Oswald, Paulina Bocheń-
ska, Roma Krysiak, Romualda 
Anioł-Lubas, Urszula Łyko-Katus  
i Jadwiga Wosik.
-Prace artystów zaproszonych do 
projektu poruszają różnorodną 
tematykę. Jednym z dominują-
cych motywów jest pandemia CO-

VID-19, którą w ubiegłym roku 
żył i nadal żyje cały świat. Część 
artystów pozostała jednak wier-
na swoim tematom, nad którymi 
pracuje od lat, dając możliwość 
„ucieczki” od dnia codzienne-
go. Szczególną uwagę zwracają 
abstrakcje autorstwa Stanisława 
Marka Śledzińskiego, Elżbiety 
Chodorowskiej czy Roberta Jun-
do. Pełne spokoju i dające na-
dzieję, że kiedyś wszystko będzie 
dobrze, są prace Ewy Fukuoki 
i Elżbiety Ledeckiej. Przesłaniem 
ekspozycji jest to, że sztuka jest 
najważniejsza, a z każdej strony 
otacza nas piękno natury – pod-
kreśla Katarzyna Jezierska z Mu-
zeum Częstochowskiego.
Wystawę można zwiedzać do 13 
czerwca. Nieco krócej, bo tyl-
ko do 9 maja, w Pawilonie Wy-
stawowym dostępna jest druga 

z czasowych ekspozycji – „Janina 
Plucińska-Zembrzuska – kon-
serwacja kolekcji”. Stanowi ona 
podsumowanie dwuletniego pro-
jektu, zrealizowanego przez Mu-
zeum Częstochowskie w latach 
2019–2020, w ramach którego 
pracom konserwatorskim i opra-
wie zostały poddane 122 dzieła 
częstochowskiej artystki, znajdu-
jące się w zbiorach własnych. Za-
danie otrzymało dofinansowanie 
w programie „Wspieranie działań 
muzealnych” ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury i Gminy Miasta 
Częstochowy. Wiele z dzieł artyst-
ki-wizjonerki zostało wykonanych 
przy użyciu technik własnych 
i nieoczywistych materiałów. Do 
tworzenia używała płyt pilśnio-
wych, klisz fotograficznych, blach 

aluminiowych, folii…
Z kolei w Ratuszu do 30 maja 
zobaczyć można prezentację 
„1000-lecie. Z dziejów często-
chowskiej dzielnicy” współorga-
nizowaną wspólnie z Archiwum 
Państwowym w Częstochowie.
- Przypomina ona o ludziach zwią-
zanych z Tysiącleciem, miejscach 
i historii tej części miasta. Oprócz 
archiwalnych dokumentów i pla-
nów, eksponujemy liczne fotogra-
fie, które pozwalają prześledzić 
zmiany w zabudowie dzielnicy 
– wyjaśnia Katarzyna Jezierska. 
Więcej o działalności Muzeum 
Częstochowskiego na stronach: 
w w w . m u z e u m c z e s t o c h o w a .
pl oraz www.facebook.com/Mu-
zeumCzestochowskie.
(Zuzanna Suliga, fot. Jacek 
Śliwczyński/archiwum Muzeum 
Częstochowskiego)

Stacja Grawitacja to wy-
jątkowy park tram-
polin, który od lat 

dostarcza mieszkańcom Czę-
stochowy oraz dalszych okolic  
moc endorfin i emocji.
W czasach pandemii koronawi-
rusa, właściciel parku mieszczą-
cego się przy ul. Bór 164 dokła-
da wszelkich starań i wypełnia 
surowe normy GIS, aby goście 
mogli czuć się bezpiecznie i kom-
fortowo. Po kolejnym lockdownie 
firma wznowiła właśnie swoją 
działalność. W efekcie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na 
wyjątkowe warsztaty z akroba-
tyki i gimnastyki. Odbywają się 
one w doskonale przygotowanej 

salce gimnastycznej. Dla amato-
rów skakania firma przygotowała 
również indywidualne zajęcia ze 
skoków na trampolinach (szcze-
góły dotyczące zapisów można 
uzyskać w recepcji parku).
Stacja Grawitacja planuje wzno-
wić także organizację imprez 
urodzinowych. Dla wielu milusiń-
skich to szansa na spełnienie ma-
rzeń o tym, by swoje święto uczcić 
w wyjątkowy sposób. Urodziny 
spędzone w parku trampolin do-
starczą z pewnością niezapomnia-
nych wspomnień. 

- Będzie to możliwe od 29 maja, 
oczywiście pod warunkiem, że 
rozporządzenie uwalniające ga-
stronomię będzie przychylne dla 
przedsiębiorców. Dzieci i mło-
dzież wracają do szkół i łatwiej więc 
zebrać grupę, która będzie towa-
rzyszyć jubilatowi w wyjątkowej 
zabawie podczas imprezie urodzi-
nowej – zaznacza właściciel parku 
Stacja Grawitacja Częstochowa. 
Warto dodać, że podczas imprezy 
urodzinowej, każdy jubilat ma dla 
siebie oddzielną salkę. Rodzice 
zaś znajdą dla siebie miejsce na 
tarasie kawiarni, z którego rozta-
cza się widok na cały park. Stam-
tąd będą mogli oglądać radosne 
szaleństwo swoich pociech.

W parku Stacja Grawitacja klien-
ci znajdą mnóstwo atrakcji. 
Wśród nich wyliczyć można park 
trampolin, ogromną poduchę 
z wieżą i trampolinami (dostar-
czającą dreszczyku emocji), Dwu-
poziomowy Park Linowy, boiska 
do siatkówki oraz koszykówki 
z trampolinami, tor przeszkód 
Ninja, Gladiator oraz ścianki 
wspinaczkowe.
- Przyjdź do Stacji Grawitacja 

Częstochowa i oderwij się od 
codziennych obowiązków. Po-
czuj dreszczyk emocji oraz mło-
dzieńczą radość. Spraw uśmiech 
sobie i swoim bliskim – zachę-
ca właściciel parku trampolin. 

Park trampolin znajduje się na 
południu Częstochowy, przy  
ul. Bór 164. Wszystkie infor-
macje dostępne są na stronie:  
www.stacjagrawitacja.pl



gazetaregionalna.com4 NR 88 Piątek 7 maja 2021Aktualności

3890REKLAMA

Poetycka „Częstochowa” Aleksandra Wiernego 
z nominacją do nagrody Orfeusza za rok 2020 

Na Północy koniec dużej inwestycji drogowej – ulica św. Brata Alberta 
rozbudowana, odwodnienie wykonane

Drugi w dorobku często-
chowianina Aleksandra 
Wiernego tom poezji 

nominowano właśnie do pre-
stiżowej nagrody Orfeusza. 
„Częstochowa” znalazła się 
wśród 20 wybranych tytułów.

Ogłoszono nominowanych o 10., 
jubileuszowej edycji Nagrody 
Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskie-
go „Orfeusz”. Wyróżnienie jest 
przyznawane za wybitne osią-
gnięcia współczesnej polskiej 
liryki – oryginalne, zachowują-
ce bezpośredniość wyrazu, bez-
kompromisowe pod względem 
artystycznym. Nazwa i patron 
nagrody zakreślają obszar zjawisk 
poetyckich, które „Orfeusz” chce 
promować i rozwijać.
Do konkursu zgłoszono  
259 książek
Wyboru dokonano spomiędzy 
259 zgłoszonych tomików po-
etyckich wydanych w Polsce 
w 2020 r. Jury, które tworzą 
Antoni Libera, Jarosław Ław-
ski (przewodniczący) Bronisław 
Maj, Anna Legeżyńska i Marek 
Zagańczyk, nominowało dwa-
dzieścia tomików. Spośród tych 
tytułów następnie wyłoni finało-
wą piątkę. Jurorzy zdecydowali 
też o czterech nominacjach do 
nagrody Orfeusza Mazurskiego. 
Kolejny etap rozstrzygnięć jury, 
tj. wyłonienie pięciu finalistów 
i laureata Orfeusza Mazurskiego, 
nastąpi 25 czerwca. Gala wręcze-
nia nagród odbędzie się w Praniu 
31 lipca, laudacje na cześć fina-
listów wygłoszą członkowie jury 
ogłaszając jednocześnie laureata 
Grand Prix.
Częstochowa ma powody do dumy 
i z niecierpliwością wyczekuje 

czerwcowych ogłoszeń. W gro-
nie 20 nominowanych tytułów 
znalazł się bowiem tom poetycki 
autorstwa Aleksandra Wiernego. 
Mowa o „Częstochowie”, wydanej 
we wrześniu ubiegłego roku na-
kładem Fundacji Duży Format.
Nazwiska autora nie trzeba w na-
szym mieście przedstawiać. To 
absolwent filozofii na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Przed laty zna-
ny był jako dziennikarz prasowy 
i telewizyjny, obecnie pełni stano-
wisko naczelnika miejskiego wy-
działu kultury, promocji i sportu. 
Pierwszą książkę, autobiograficz-
ną prozę „Matka mojego dziecka” 
wydał w 2003 r. Potem na rynku 
ukazały się kryminały „Światło” 
(2009) i „Teraz” (2012) oraz hor-
ror „Krew i strach” (2015). 
„Częstochowa” to drugi tom 
poezji w dorobku Wiernego
Na debiut poetycki autor czekał 
do 2019 r. i premiery tomu „Sy-
gontka”. Tytuł ten nadał na cześć 
małej miejscowości, oddalonej od 
Częstochowy o 35 km (leżącej na 
pograniczu gmin Przyrów i Ja-
nów), w której pomieszkuje.
Rodzinnemu miastu, w którym 
urodził się, mieszka i pracuje, po-
święcił drugi tom. Gdy „Często-
chowa” ukazała się na rynku, tak 
opisał ją inny częstochowianin- 
muzyk Zygmunt „Muniek” Stasz-
czyk: Jestem ze świętego miasta… 
Czuję to, chociaż od dawna w nim 
nie mieszkam. Tu znam każdy kąt 
od Rakowa przez Liceum Sien-
kiewicza, po Aleje. Tu wracam 
do rodziny, przyjaciół i grzechów 
młodości (…) Kiedyś razem z ko-
legami z Habakuka nagraliśmy 
kawałek „Miasto” i właśnie w tym 
tomiku Olka Wiernego poczułem 
ten specyficzny klimat Częstocho-

wy. Biorę go do ręki i drga mi ser-
ducho czułością”.
Dodajmy, że to już druga z po-
etyckich nominacji, którą czę-
stochowian wpisał się w historię 
„Orfeusza”. W ubiegłym roku 
„Sygontka” rywalizowała m.in. 
z tomikami autorstwa Adama Za-
gajewskiego czy Marcina Świetlic-
kiego. Ostatecznie uhonorowany 
został Piotr Mitzner, autor tomiku 
„Siostra”. Teraz, nie tylko autor, 
ale i kibicująca mu Częstochowa, 
mają nadzieję, że na nominacji się 
nie skończy.
- Już sama nominacja do tej na-
grody jest wyróżnieniem, wystar-
czy spojrzeć na nazwiska innych 
nominowanych. Dlatego bardzo 
się z niej cieszę, ale mam też na-
dzieję, że tym razem na samej 
nominacji się nie skończy – mówi 
Alessander Wierny.
Kto dotychczas otrzymał  
nagrody?
O Orfeusza „Częstochowa” walczy 
m.in. z tomami „Scrabble” Tade-
usza Dąbrowskiego, „Sonety, ody, 
wiersze dla Marianny” Andrzeja 
Kopackiego, „Witajcie w moim 
Betlejem” Michała Fałtynowicza 
oraz „Ś” Teresy Radziewicz.
Nagrody w wysokości 30 tys. zł 
(Orfeusz) i 10 tys. zł (Orfeusz Ma-
zurski) ufundowało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, autorką statuetki Orfeusza 
jest Alina Kluza-Kaja. Jak dotąd 
laureatami Nagrody Orfeusza zo-
stali: Krzysztof Karasek za tomik 
wierszy „Wiatrołomy” (2012), 
Jan Polkowski za „Głosy” (2013), 
Przemysław Dakowicz za „Teorię 
wiersza polskiego” (2014), Ja-
nusz Szuber za „Tym razem wy-
raźnie” (2015), Jarosław Marek 
Rymkiewicz za tomik „Koniec lata 

w zdziczałym ogrodzie” (2016), 
Małgorzata Lebda za „Matecznik” 
(2017), Joanna Kulmowa za tomik 
„37” (2018), Jarosław Mikołajew-
ski za „Basso continuo” (2019) 
oraz wspomniany już powyżej – 
Piotr Mitzner (2020). W kategorii 
Orfeusz Mazurski nagrodę otrzy-
mali zaś dotąd Kazimierz Brako-
niecki, Mariola Kruszewska, Ka-
tarzyna Citko, Erwin Kruk, Alicja 
Bykowska-Salczyńska, Michał 
Książek, Marzanna Bogumiła Kie-
lar i Stanisław Raginiak.
Organizatorem nagrody jest Mu-

zeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu 
a partnerami są dwumiesięcznik 
literacki Topos, Stowarzyszenie 
Leśniczówka Pranie i Akademia 
Teatralna im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie. Honorowy pa-
tronat nad nagrodą „Orfeusza” 
sprawuje minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego, marszałek 
województwa warmińsko-mazur-
skiego i Pen Club Polska. Więcej 
o nagrodzie można przeczytać 
na: www.orfeusz-nagroda.pl
(Zuzanna Suliga, fot. Łukasz  
Kolewiński)

Miasto zakończyło trze-
cią pod względem 
wielkości, po Kiedrzy-

nie i Grabówce, dużą inwesty-
cję drogową w mieście.
– Udało nam się połączyć kolej-
ną inwestycję kluczową z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa 
powodziowego Częstochowy 

z poprawą jakości sieci drogowej 
w dzielnicy – podsumowuje pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
– Odwodnienie części dzielnicy 
było możliwe dzięki naszym sta-
raniom o fundusze europejskie, 
które pozyskaliśmy poprzez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przy tej okazji, dorzucając więcej 
własnych środków, zdołaliśmy 
przebudować trzy ulice, o które 
wnioskowali mieszkańcy i radni - 
dodaje.
W ramach prac prowadzonych na 
Północy przebudowę przeszły trzy 
ulice – Lawendowa, Hiacyntowa 
(na obu powstały zbiorniki chłon-

no-odparowujące) oraz ul. św. 
Brata Alberta – na odcinku od ul. 
Pileckiego do ul. Makuszyńskiego. 
Inwestycja była finansowane 
przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w ramach Osi 
priorytetowej II Programu Ope-
racyjnego Ochrona środowiska.  

Wartość robót sięgnęła niemal 
12 mln 600 tys. zł – z tego kosz-
ty kwalifikowane to prawie 4 mln 
300 tys. zł, a niekwalifikowane – 
bez mała 8 mln 300 tys. brutto. 
Wykonawcą odwodnienia części 
dzielnicy Północ wraz z częścią 
drogową była firma ,,Drog–Bud”.
(IBS, fot. UM Częstochowa)
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Częstochowski ZGM walczy z podrzucanymi śmieciami Otwarcie galerii handlowej 
w Alejach coraz bliżej 

Od tego miesiąca poszerzona Strefa Płatnego Parkowania

Chodzi o odpady, któ-
re pod wiaty z koszami 
na śmieci ustawiony-

mi dla mieszkańców bloków 
administrowanych przez Za-
kład Gospodarki Mieszkanio-
wej „TBS” podrzucają nie-
uprawnione do tego osoby. 
Na wiatach pojawiły się nowe ta-
bliczki z informacją, kto ma pra-
wo do pozostawiania tam śmieci. 
ZGM prosi również swoich loka-
torów, aby reagowali, gdy widzą 
te prawidłowości. Ponadto na 
dwóch osiedlach, gdzie problem 
był największy, kosze na odpady 
objęte zostaną monitoringiem.
Podrzucanie śmieci, to duży pro-
blem. Aby „zaoszczędzić”, do cu-
dzych pojemników na odpady, 
których opróżnianie ktoś inny 
opłaca, sporo osób podrzuca 
swoje śmieci. ZGM obserwuje, 
że kłopot jest nie tylko z lokato-
rami innych bloków, ale także 
na przykład ze sklepami, które 
zamiast zapłacić, podrzucają do 
koszy Zakładu duże opakowania  

i kartony po towarze.
Niestety, w rejon wiat z pojemni-
kami na śmieci trafiają również 
wielkogabarytowe odpady: gruz 
po remoncie czy też stare meble 
i zużyty sprzęt AGD.
W wielu wypadkach zostawiane 
są koło kontenerów, co powoduje 
duże utrudnienia w swobodnym 
korzystaniu ze śmietników przez 
mieszkańców.
W tej sytuacji ZGM postanowił 
działać, kierując oficjalny komu-
nikat do mieszkańców z prośbą 
o reagowanie i zgłaszanie wszyst-
kich przypadków zaśmiecania 
miasta do administracji.
W dwóch dzielnicach: na Północy 

przy ulicy Herberta i na Wyczer-
pach przy ulicy Ossolińskiego, 
gdzie szczególnie dużo takich sy-
gnałów wpływało od lokatorów, 
system monitorujący zostanie 
przekierowany na teren wokół 
osłon śmietnikowych. Ma to po-
móc w ustaleniu, kto podrzu-
ca odpady. ZGM zapowiada, że 
wszystkie takie zdarzenia od razu 
będą przekazywane Komendzie 
Miejskiej Policji w Częstochowie.
Miasto przypomina, że zaśmieca-
nie miasta to wykroczenie z art. 
145 kodeksu wykroczeń, za któ-
re grozi kara grzywny nawet do  
500 złotych albo kara nagany.
(Tekst i fot. IBS)

Już niebawem otwarta zo-
stanie galeria usługowo-
-handlowa w częstochow-

skich Alejach. Trwają tam 
obecnie prace wykończenio-
we. Na szybach lokali od stro-
ny Alei pojawiły się już szyldy 
firm, które będą tam działać. 

Wiadomo już, jakie kawiarnie 
i lokale gastronomiczne znaj-
dą się w nowym obiekcie. Ich 
loga widać na elewacji budyn-
ku od strony Alei. Dokładna 
data otwarcia galerii nie zosta-
ła jeszcze oficjalnie podana, ale 
po zaawansowaniu prac widać 

wyraźnie, że galeria zostanie 
otwarta dla klientów niebawem. 
Nowy trzykondygnacyjny budy-
nek, który powstał przy Al. NMP 49  
ma docelowo pomieścić usługi, 
handel oraz biura.
Na jego tyłach, od strony ulicy 
Szymanowskiego wybudowano 
już parking na około 60 aut. Te-
raz inwestor szuka chętnych do 
wynajęcia ostatnich pomieszczeń. 
Gdy budynek w III Alei zosta-
nie otwarty, stanie się drugą po 
„Jurajskiej” galerią handlową 
w mieście, oczywiście o znacznie 
mniejszych rozmiarach.
(Tekst i fot. IBS)

Od 1 maja, Strefą Płat-
nego Parkowania ob-
jętych zostało kilka ko-

lejnych ulic w Częstochowie, 
m.in. w rejonie Jasnej Góry.
W SPP wprowadzono kolejny, 
ósmy rejon ulic objętych opłatami. 
Obejmuje on obszar: 3 Maja, Wie-
luńską, św. Jana (od 3 Maja do al. 

Jana Pawła II), Rynek Wieluński, 
al. Jana Pawła II (od ul. Szajnowi-
cza-Iwanowa do Rynku Wieluń-
skiego) oraz Św. Rocha (od Ryn-
ku Wieluńskiego do Św. Jadwigi). 
O planach zmian w strefie mowa 
była już rok temu, gdy miasto 
zdecydowało się na wprowadze-
nie podwyżek cen za parkowanie. 

Wówczas pojawił się m.in. pomysł, 
aby za pozostawienie samochodu 
w rejonie ul. Św. Rocha, gdzie 
powstaje nowy gmach sądu rów-
nież trzeba było uiszczać opłatę. 
Szczegóły dotyczące Stery Płatne-
go Parkowania można znaleźć na 
stronie: www. mzd-czestochowa.
bip.net.pl (IBS)
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Mieszkańcy miejscowo-
ści Mokra oraz wójt 
Piotr Derejczyk pro-

testują przeciwko planowanej 
wycince lasu, który pamię-
ta czasy Bitwy pod Mokrą. 

20 kwietnia do Urzędu Gminy 
Miedźno wpłynęło pismo miesz-
kańców wsi Mokra, w którym 
zwracają uwagę na planowaną 
przez Nadleśnictwo Kłobuck wy-
cinkę drzew na działce 952/4 
w obrębie Mokra. Las identyfiko-
wany jest przez Lasy Państwowe 
jako pododdział 376a.
Mieszkańcy są tym faktem bar-
dzo zaniepokojeni i proszą wójta 
Piotra Derejczyka o interwencję 
w tej sprawie oraz powstrzymanie 
zaplanowanych działań.
Las przeznaczony do wycinki 
znajduje się na polu bohaterskiej 
Bitwy pod Mokrą z 1 września 
1939 roku. To w tym miejscu wła-
śnie znajduje się historyczna le-
śniczówka i biegną tory kolejowe, 

na których w pierwszych dniach 
II Wojny Światowej walczył po-
ciąg pancerny „Śmiały”.
Nadleśnictwo Kłobuck przezna-
czyło do wycięcia niemal cały las, 
który porośnięty jest wiekowymi 
dębami oraz bukami. Niektóre 
z nich wskazane do wycinki kwa-
lifikują się do tego, by objąć je 
ochroną, ze względu na szczegól-
ną wartość przyrodniczą
Gruntownym zbadaniem sprawy 
23 kwietnia zajęli się urzędni-
cy gminni. Po ich analizie Wójt 
Piotr Derejczyk wystosował 27 
kwietnia do Nadleśniczego Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasów Państwowych Nadleśnic-
twa Kłobuck pana Jerzego Sądla 
list protestacyjny, w którym prosi 
o powstrzymanie działań i zmianę 
decyzji, która budzi uzasadnione 
protesty społeczeństwa oraz na-
rusza równowagę przyrodniczą 
tego miejsca.
W przesłanej korespondencji po-
informował również, że plano-

wane do usunięcia drzewa rosną 
w miejscu historycznym i obecnie 
stanowią tło dla Pomnika Pamięci 
Bohaterów Bitwy pod Mokrą, któ-
ry został w roku 2020 wpisany do 
rejestru zabytków.
Kolejny podobny list protesta-
cyjny wójt wysłał 28 kwietnia do 
Ministra Klimatu i Środowiska 
Michała Kurtyki, podkreślając, że 
„niemy świadek” wydarzeń Bitwy 
pod Mokrą z 1 września 1939 roku 
i bohaterskiej postawy polskich 
żołnierzy walczących z niemiec-
kim najeźdźcą zasługuje, by go 
ocalić, dlatego prosi o interwen-
cję w tej sprawie.
Wójt Piotr Derejczyk podkreślił 
także, że Gmina Miedźno przy-
stąpiła do prac legislacyjnych nad 
uchwałą zmierzającą do ustano-
wienia części znajdującego się na 
wskazanym terenie drzewostanu 
pomnikami przyrody.
Więcej przeczytaj na stronie: 
www.gazetaregionalna.com
(MK, fot. UG Miedźno)

Budowa skweru rekreacyj-
nego przy ul. Piastow-
skiej idzie pełną parą. 

Etap II i III to kolejna część re-
alizacji tej inwestycji.
Budowa skweru przy ulicy Pia-
stowskiej w Radomsku nabie-
ra tempa. Postęp robót przy tej 
inwestycji jest widoczny gołym 
okiem. Na chwilę obecną powstał 
parking na 60 miejsc postojowych 
wraz z niezbędną infrastrukturą.
W kolejnych etapach na no-
wym terenie rekreacyjnym 
powstanie plac zabaw wy-
posażony m.in. w huśtawkę 
typu „bocianie gniazdo”, buja-
ki na sprężynach oraz bębny, 
a w centralnym punkcie skweru 
zainstalowana zostanie fontanna. 
Na finiszu zostanie zainstalo-

wane oświetlenie oraz monito-
ring, którego zadaniem będzie 
zapewnienie bezpieczeństwa 
osób korzystających z uroków 
nowego skweru. Nie zabraknie 

też elementów małej architektu-
ry – wygodnych ławek oraz koszy  
na śmieci.

(MK, fot. UM Radomsko)

W Lublińcu otwarto 
„Psi Wybieg”. Pomysł 
jego powstania zgło-

szono w ramach czwartej edy-
cji budżetu obywatelskiego. 
Aktualnie mieszkańcy Lubliń-
ca mogą zgłaszać pomysły, któ-
re mogłoby zostać zrealizowane 
w ramach trwającej właśnie szó-
stej odsłony budżetu obywatel-
skiego .Wnioski można nadsyłać 
do 10 maja, a najprościej zrobić to 
przez internet - za pośrednictwem 
strony bo.lubliniec.pl.
Efektów realizacji zadań pod-
jętych dzięki dotychczasowym 
edycjom budżetu obywatelskie-
go nie trzeba specjalnie podkre-
ślać. Najnowszym przykładem 
jest „Psi Wybieg”, który otwarto 
właśnie z myślą o czworonoż-
nych przyjaciołach mieszkańców 
Lublińca. Zadanie zostało zre-

alizowane dzięki czwartej edycji 
budżetu obywatelskiego za kwotę 
47 800 zł. Zostało ono zgłoszo-
ne przez Barbarę Kuchenbecker. 
Jej pies Hunter osobiście (oczy-
wiście pod okiem właścicielki) 

przetestował zarówno wybieg 
jak i jego poszczególne elemen-
ty. Obiekt jest otwarty i można 
z niego swobodnie korzystać.  
(ZS, fot. Monika Breguła/Facebo-
ok Miasto Lubliniec)

W Rędzinach trwa 
wymiana starego 
oświetlenia drogo-

wego na nowe nowoczesne, 
jaśniejsze i zdecydowanie 
oszczędniejsze typu LED. 

Z ogłoszonego pod koniec 2020 
roku przetargu, Urząd Gminy 
Rędziny wyłonił zwycięską firmę 
Obi Complex z Żor, która zade-
klarowała się wykonać projekt 
o nazwie „Poprawa efektywności 
energetycznej oświetlenia ze-
wnętrznego w Gminie Rędziny” 
za kwotę 344 444,44 zł.
Wymiana starych lamp na nowe 
typu LED rozpoczęła się 26 lutego 
2021 roku. Na to przedsięwzięcie 
Gmina Rędziny pozyskała dofi-
nansowanie unijne w wysokości 
272 650,85 zł. Koszty kwalifi-
kowalne projektu to natomiast 
320 650,85 zł.
W ramach zadania wyłoniona fir-
ma przeprowadza modernizację 
istniejącego oświetlenia uliczne-
go na nowoczesną oprawę LED 
oraz wymienia wysięgniki wraz 
z przewodami i bezpiecznikami 
wzdłuż wybranych ulic w miej-
scowościach: Kościelec, Rudniki, 
Rędziny, Marianka Rędzińska 
i Konin.
64 nowe oprawy LED pojawią się 
w Rędzinach na ulicach:
Cmentarnej, Jaskrowskiej, Ko-
cha, Łąkowej, Miłosza, Nałkow-
skiej, Okupnickiej, Orzeszkowej, 
Polnej, Reymonta, Sienkiewicza, 
Stawowej, Zapolskiej, Żabiej, Że-
romskiego.
W Kościelcu zamontowanych zo-
stanie 28 LED-ów na ulicach:
Krótkiej, Młyńskiej, Ogrodowej, 
Wiatrakowej.
Rudniki wzbogacą się o 83 nowe 
oprawy LED na ulicach:
Częstochowskiej, Glinianki, Le-

śnej, Strażackiej, Szkolnej — ZSP 
Rudniki, Wesołej.
W Koninie zaplanowano 56 LED-
-ów na ulicach: Krótkiej, Leśnej, 
Parkowej, Słonecznej, Zakłado-
wej.
W Mariance Rędzińskiej zostanie 
zamontowanych 36 opraw LED 
na ulicy: Srebrnej.
Nowe oświetlenie będzie reali-
zowane w ramach projektu pn. 
„Poprawa efektywności energe-
tycznej oświetlenia zewnętrznego 
w gminie Rędziny”, na który prze-
znaczono unijne środki finansowe 
pozyskane przez gminę w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 EFRR dla osi 
priorytetowej: IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyj-
na; – działanie: 4.5 Niskoemisyj-
ny transport miejski oraz efektyw-
ne oświetlenie; – poddziałanie: 
4.5.2. Niskoemisyjny transport 
miejski oraz efektywne oświetle-
nie — RIT.
Zaplanowane przedsięwzięcie 
jest już trzecim takim dużym pro-
jektem unijnym realizowanym 
w Gminie Rędziny w ciągu ostat-
nich trzech lat dotyczącym mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego. 
Najpierw 215 opraw LED zostało 
wymienionych w ostatnim kwar-
tale 2017 roku. Kolejne wymiany 
przeprowadzono pod koniec 2019 
roku, w sumie 229 punktów.
Łącznie z 267 oprawami, które 
będą wymienione w 2021 roku, 
daje to ponad 700 nowoczesnych 
i energooszczędnych punktów 
oświetleniowych dzięki unijnemu 
wsparciu.
Zakończenie prac planowane jest 
do 30 czerwca.

(MK)

Protestują przeciwko wycince historycznego lasu

Rośnie skwer w Radomsku

Lubliniecki „Psi Wybieg” już gotowy! 

Będzie nowe oświetlenie ulic
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7, 8 i 9 maja przed Gale-
rię Handlową Karuzela 
w Lublińcu powracają 

Food Trucki.
Przez trzy dni od godziny 12 do 
20, jak zawsze będzie smacznie 
i różnorodnie. Wszystko to oczy-
wiście przy zachowaniu szczegól-
nej ostrożności: wyznaczone stre-
fy, odległości co 2 metry i środki 
dezynfekujące.
Na zlocie obecne mają być nastę-
pujące Food Trucki:
Pan Fryta – prawdziwe belgijskie 
frytki;
Le mini lemoniada – lemoniada 
molekularna;

Pan Burger – amerykańskie bur-
gery;
Dim Sum Truck – pierożki na pa-
rze;
Viva Mexico – meksykański qu-
esadille;
Sweet Donuts – słodziutkie mini 
pączki;
American Grilled Chees – amery-
kańskie tosty;
Migrand on Tour – niesamowite 
pastrami;
Pulled Pork F.T – kanapki z szar-
paną wieprzowiną;
Wok & Walk – azjatycki chow 
mein.
(MK)

4 maja w Starostwie Po-
wiatowym w Lubliń-
cu wręczono meda-

le „Pro Patria”. Odznaki 
przyznane zostały Adamowi 
Tomaszowi, Krzysztofowi 
Zajdzie, Mariuszowi Mach-
nikowi i Rafałowi Pradeli.  
Data wręczenia medali „Pro Pa-
tria” w Starostwie Powiatowym 
w Lublińcu nie była kwestią 
przypadku. To właśnie 4 maja 
obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Strażaka. Odzna-
czeni poprzez swoją postawę 
niejednokrotnie udowodnili, że 
w pełni zasługują na wyróżnie-
nie przyznawane przez Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. 
Nagrody przyznano Adamowi To-
maszowi, Krzysztofowi Zajdzie, 
Mariuszowi Machnikowi i Rafa-
łowi Pradeli. Wręczył je Krzysztof 
Olczyk przewodniczący Rady Po-
wiatu w Lublińcu.
Kim są odznaczeni? Adam To-
masz jest wieloletnim członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lublińcu. Krzysztof Zajda to 
z kolei działacz społeczny, ak-
tywny członek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lublińcu. Mariusz 
Machnik – zawodowo związany 
z Jednostką Wojskową, ale przy 
tym jest aktywnym członkiem 

lublinieckiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Rafał Pradela pełni zaś 
funkcję ratownika w OSP Lubli-
niec. Ostatni z grona wyróżnio-
nych – Michał Wichary to wie-

loletni członek OSP, który został 
odznaczony srebrnym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa.
(ZS, fot. Starostwo Powiatowe  
w Lublińcu)

Food Trucki w LublińcuMedale „Pro Patria” dla zasłużonych strażaków 
z powiatu lublinieckiego

Region
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Nie tylko Chochołów, czyli polowanie na krokusy

Marzy ci się widok gór-
skich hal ukwieco-
nych krokusami? 

W najbliższy weekend mo-
żesz je spełnić, wybierając się 
w jedno z miejsc, które pro-
ponujemy. Dolina Chocho-
łowska, Kościelisko a może 
Turbacz? Krokusy czekają! 
Większość z nas spogląda z fa-
scynacją na piękne zdjęcia kwit-
nących krokusów w Dolinie 
Chochołowskiej. Nie ma co kryć: 
Chochołów jest prawdziwą mekką 
i to właśnie tu podążają tłumy tu-
rystów pragnących zobaczyć kwit-
nące krokusy na tle tatrzańskich 
szczytów. Nie oznacza to jednak, 
że na takie widoki możemy liczyć 
tylko tutaj. Jeśli bowiem chodzi 
o Tatry, to wycieczkę szlakiem 
krokusów możemy odbyć także 
kierując się na Rusinową Polanę, 
Kalatówki i Dolinę Lejową.
Gorce z najwyższym szczytem 
tego pasma
My polecamy szczególnie dwa 
inne kierunki: Gorce i Beskid 
Żywiecki. Jeśli chodzi o Gorce, 
w tym przypadku kierujemy się 
na najwyższy szczyt tego pasma, 
czyli Turbacz. Proponujemy roz-
począć wędrówkę z parkingu 
przy stacji narciarskiej Tobołów 
– Koninki. Po wejściu do Gor-
czańskiego Parku Narodowego 
podążamy szlakiem niebieskim 
przez Polanę Oberówkę, a następ-
nie przechodzimy do serii podejść 
w zalesionej części masywu Tur-
bacza. Pierwszą polanę osiągamy 
za szczytem Suchego Gronia na 
wysokości 1050 m n.p.m. I już tu 
możemy nasycić oczy nieliczoną 
ilością kwitnących wokół kroku-
sów. A to jedynie przedsmak tego, 
co nas czeka na Hali Turbacz...
Pośród wciąż obecnego na wy-
sokości ponad 1200 m n.p.m. 
śniegu widzimy niekończące się 
połacie krokusowych łąk. W tle 

zaś widzimy szczyt Turbacza wraz 
z ulokowanym tuż pod wierzchoł-
kiem schroniskiem. 
Krawców Wierch w Beskidzie 
Żywieckim
A jeśli chodzi o Beskid Żywiecki? 
Tu kierujemy was na Krawców 
Wierch. Trasę rozpoczynamy na 
parkingu przy kapliczce w Glince. 
Podążamy żółtym szlakiem. Po-
czątkowo poruszamy się pomię-
dzy zabudowaniami, ale po ok. 30 
minutach marszu docieramy do 
linii drzew. Idąc lasem, raz po raz, 
natrafiamy na otwarte łąki - skąd 
rozpościera się piękny widok na 
Beskid Żywiecki.
Po osiągnięciu szczytu Glinki 
929 m n.p.m., idziemy już spa-
cerowym tempem pokonując na 
przestrzeni ok. 2 km ledwie 100 
metrów przewyższenia. U celu 
czeka na nas przepiękna Hala 
Krawcula, w której króluje tysiące 
krokusów. Odpoczynek zapew-
ni nam Bacówka na Krawcowym 
Wierchu. Powstała ona w latach 
1975-1976 i od tego czasu służy 
turystom odwiedzającym okolicz-
ne szlaki. 
W przypadku Beskidów kroku-
sowych tropów warto poszukać 
też na Rysiance, Hali Lipowskiej 
i Hali Krupowej.
(Tekst i fot. A. Kostyra)

Podróże

fot. Aleksandra Korfelfot. Aleksandra Korfel

fot. Aleksandra Korfelfot. Aleksandra Korfel

fot. Aleksandra Korfelfot. Aleksandra Korfelfot. Aleksandra Korfelfot. Aleksandra Korfel
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W Częstochowie można uzyskać dotację na montaż 
fotowoltaiki. Na złożenie wniosku został tydzień
Do 14 maja można skła-

dać w częstochowskim 
magistracie wnioski 

o dofi nansowanie montażu 
instalacji fotowoltaicznych. 
Dofi nansowanie wyniesie 
do 50 proc. poniesionych 
kosztów netto, jednak nie 
więcej niż 5 tys. złotych.
Na dofi nansowanie inwestycji 
proekologicznych realizowanych 
przez częstochowian, miasto prze-
znaczyło w tym roku 750 tys. zło-
tych. Z tej kwoty dwieście tysięcy 
wyniosą dotacje na fotowoltaikę.
Tryb, a także zasady udzielanie 
dotacji oraz sposób jej rozlicza-
nia ustalono w uchwale podjętej 
przez Radę Miasta Częstochowy.
Dofi nansowanie 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 
fi zyczne 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 przypadku instalacji fotowolta-

icznych dotacja miejska obejmie 
pokrycie części kosztów zakupu 
i montażu instalacji fotowolta-
icznych na potrzeby budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Dofi nansowanie 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 dofi nansowanie fotowoltaiki 
upływa 14 maja.
Poza dotacjami na montaż foto-
woltaiki częstochowski samorząd 
przewidział także dofi nansowanie 
innych proekologicznych inwe-
stycji – usuwanie azbestu oraz 
wymiana systemu grzewczego.
Z budżetu gminy dofi nansowywa-
ne będą w ramach tego zadania 
koszty demontażu płyt azbesto-
wo-cementowych (płaskich i fali-
stych) z dachu bądź elewacji, ich 
zabezpieczenia, załadunku, trans-
portu oraz unieszkodliwienia na 
uprawnionym składowisku. Kwo-
ta dotacji wyniesie do 60 proc. 
kosztów netto poniesionych przez 

wnioskodawcę – nie więcej niż 
4 tys. złotych. 
W ramach dofi nansowania 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. Dofi nansowanie wyniesie 
do 70 proc. kosztów netto wyko-
nania przyłącza do węzła cieplne-
go wraz z węzłem lub zakup no-
wego źródła ciepła (bez kosztów 
projektu, montażu oraz dodat-
kowych materiałów), jednak nie 
więcej niż 5 tys. złotych. Termin 
składania wniosków na oba te za-
dania upływa z dniem 31 maja.
Po zapoznaniu się z regulami-
nem, kompletne wnioski w wer-
sji papierowej należy składać 

w punkcie kancelaryjnym Urzędu 
Miasta Częstochowy przy ul. Wa-
szyngtona 5 lub przesłać tradycyj-
ną pocztą.
Miasto przypomina, że przy wy-
syłce pocztą liczy się data wpływu 
wniosku do magistratu.
Wnioski wraz z procedurami i re-
gulaminami przyznawania dotacji 
dostępne są na stronie interneto-
wej urzędu miasta www.czesto-
chowa.pl w zakładce: Miasto/Śro-
dowisko/Dotacje.
(IBS, fot. pixabay)

+

www.inergis.pl
ZADZWOŃ:

                   www.inergis.pl
Ń:

                   

małe i duże jednostki
niezawodne instalacje
sprawdzeni producenci
bezpłatne konsultacje i wycena
profesjonalny SERWIS
dogodny system ratalny

DOTACJE!
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Ekologiczne ciepło - warto o nim pomysleć
Budując dom czy prze-

prowadzając gene-
ralny remont, war-

to pomyśleć o montażu 
nowoczesnego kotła central-
nego ogrzewania, z którego 
popłynie ekologiczne ciepło. 

Montaż pieca ekologicznego przy-
nosi same korzyści. Będziemy 

mieć pewność, że prawidłowo 
ogrzejemy dom, a także, o czym 
wszyscy powinniśmy pamiętać, 
przyczynimy się do ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza.
Smog w naszym kraju staje się 
coraz poważniejszym proble-
mem. Z roku na rok zimą trudniej 
nam oddychać, a w dużej mierze 
winę za to ponoszą przestarza-

łe piece CO. Kotły ekologiczne 
tymczasem znacznie przyczy-
niają się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, a ponadto przez 
to, że są mocno zautomatyzowa-
ne, są wygodne w eksploatacji. 
Na rynku istnieje duży wybór 
kotłów ekologicznych. Różnią 
się mocą, ale przede wszyst-
kim rodzajem paliwa. Z każ-
dym rokiem przybywa ko-
tłów na tzw. biomasę, czyli 
paliwo pochodzenia roślinnego. 
Tego rodzaju kotły zyskują coraz 
więcej zwolenników z powodu 
stosunkowo niskiej ceny opa-
łu. W tej grupie można wyróżnić 
kotły na: drewno, pellet, brykie-
ty (sprasowane trociny i wióry), 
słomę, ziarna zbóż i pestki owo-
ców. Biomasa to jedno z paliw 
odnawialnych. Stosunkowo szyb-
ko można uzupełniać jego zapas, 
sadząc drzewa i innego rośliny, 
które spalamy w piecach. Ofer-
ta kotłów na biomasę stale ro-
śnie. Dostępne są modele tańsze 
i droższe, a więc każdy, kto chce 
zainwestować w dom znajdzie coś 
odpowiedniego dla siebie.
Decydując się na ten rodzaj pie-
ców, warto jednak pamiętać, że 
biomasa, to paliwo, które zajmu-
je sporo miejsca. Szacuje się, że 
minimalna powierzchnia, jaką 
trzeba zarezerwować w średniej 
wielkości domu na przechowy-

wanie biomasy, to ok. 50 metrów 
kwadratowych. W pomieszczeniu 
w takich wymiarach można spo-
kojnie zgromadzić opał potrzebny 
na cały sezon grzewczy.
W dalszym ciągu wśród kotłów 
ekologicznych dużą popularno-
ścią cieszą się piece na ekogro-
szek. Są one proste w obsłudze. 
Posiadają spory pojemnik na 
opał, w związku z czym podajnik 
na ekogroszek trzeba uzupełniać 
jedynie raz na kilka dni. Dodatko-
wo kotły te produkują mało odpa-
dów. Popiół wystarczy usuwać co 
parę dni.
Bez względu na to, na jaki rodzaj 
kotła się zdecydujemy, zawsze 
warto zakup ten skonsultować 
z fachowcami. Oni podpowiedzą, 

który z modeli najlepiej sprawdzi 
się w naszym domu. Wskażą plu-
sy i minusy każdego rozwiązania 
oraz udzielą instrukcji, jak eks-
ploatować kocioł, aby dobrze nam 
służył wiele lat. 
(red, fot.pixabay)
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Salon z aneksem kuchen-
nym to trend, który od 
już od kilku lat cieszy się 

niesłychaną popularnością 
w budownictwie mieszkanio-
wym. Czasem powstają już 
całe nowe osiedla, które nie 
oferują w swojej ofercie lokali 
z osobną, zamkniętą kuchnią. 

Rozwiązanie ma to zarówno wiele 
zalet, jak i wad. O czym warto po-
myśleć, nim zdecydujemy się na 
tak zaprojektowane mieszkanie? 

Zalety otwartej kuchni

Salony z aneksem kuchennym do-
skonale sprawdzają się na małych 

metrażach. Brak konieczności 
stawiania ścianki działowej spra-
wia, że kuchnia zyskuje otwartą 
przestrzeń i nie ma klaustrofo-
bicznego charakteru, tak często 
spotykanego w starym, PRL-ow-
skim budownictwie. Takie roz-
wiązanie pozwala nam w skali 
mieszkania zaoszczędzić nawet 
4 metry kwadratowe, co w przy-
padku mniejszych mieszkań może 
stanowić nawet 10% ich wiel-
kości. Poza przestronnością po-
mieszczenia wygląda to po prostu 
ładnie, modnie i efektownie.
Otwarte kuchnie możemy połą-
czyć nie tylko z salonem, ale także 
z jadalnią. Często to właśnie duży, 
rodzinny stół jest elementem łą-

czącym te dwa pomieszczenia, 
zastępując ścianę. Taki rozkład 
doskonale wspiera wspólną inte-
grację między domownikami, czy-
niąc salon z aneksem kuchennym, 
prawdziwym pokojem dziennym, 
w którym spotyka się cała rodzina. 
Jeśli dysponujemy odpowiednim 
metrażem, doskonałym rozwią-
zaniem dla amatorów gotowa-
nia będzie także montaż wyspy. 
Dodatkowe blaty i szafki z pew-
nością przydadzą nam się pod-
czas przygotowywania posiłków. 

Salon z aneksem kuchennym 
– wady

Osoby, które mieszkają w tak za-
projektowanych mieszkaniach, 
skarżą się przede wszystkim na 
konieczność stałego utrzymywa-
nia porządku. W przypadku za-
mkniętej kuchni możemy sobie 
pozwolić na kulinarny rozgar-
diasz. Gdy odwiedzą nas niezapo-
wiedziani goście, zaprosimy ich 
do salonu, ukrywając przed nimi 
kuchenny nieporządek. W przy-
padku otwartej kuchni wszystko 
jest cały czas na widoku. Nie mo-
żemy więc pozwolić sobie na zale-
ganie naczyń w zlewie czy ogólny 
nieporządek powstały przy goto-
waniu. Trudniej jest także upilno-
wać dziecko, które zawsze może 
przewinąć nam się gdzieś za ple-

cami i strącić coś z blatu lub stołu.
Decydując się na salon z aneksem 
kuchennym, musimy się także li-
czyć z tym, że wszystkie zapachy 
kuchenne będą krążyły po na-
szym pokoju dziennym. Nawet 
najlepszy okap nie poradzi sobie 
z silnym zapachem np. gotowa-
nej kapusty. Jeśli lubimy wyrazi-
stą kuchnię, może się okazać, że 
wychodzący od nas goście będą 
przesiąknięci zapachem jedzenia. 
Jeśli zatem otwarta kuchnia jest 
naszym marzeniem, warto wy-
brać taki lokal, który dysponuje 
dodatkowym oknem w kuchni.

To czy otwarta kuchnia sprawdzi 
się w naszym domu, zależy od 
nas samych. Jeśli lubimy nowo-
czesne aranżacje, a jednocześnie 
nie mamy problemu z utrzyma-
niem porządku w kuchni, takie 
rozwiązanie może naprawdę po-
móc nam w urządzaniu niewiel-
kiego mieszkania. Jeśli jednak 
czujemy, że kuchnia jest dla nas 
tak intymną strefą, jak sypial-
nia, to warto rozważyć zakup 
nieruchomości z wydzielonym 
pomieszczeniem na kuchnię. 

(red, fot.pixabay)

Salon z aneksem kuchennym – zalety i wady
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Czwarty mecz tegorocz-
nego sezonu mają w nie-
dzielę żużlowcy Eltrox 

Włókniarz. Częstochowianie 
na torze przy ul. Olsztyńskiej 
podejmować będą Betard 
Spartę Wrocław.

Wrocławianie po trzech spotka-
niach w PGE Ekstralidze mają 
zaledwie jedno zwycięstwo i dwa 
punkty na koncie. Betard Sparta 
przed sezonem dokonała wzmoc-
nień. Do Wrocławia z Grudziądza 
trafi ł Artiom Łaguta. Miał wzmoc-
nić drużynę i walczyć z kolegami 
o podium w PGE Ekstralidze. 
Wrocławianie dobrze zaczęli se-
zon, bo pokonali beniaminka z To-
runia. W drugim spotkaniu ścigali 
się w Grudziądzu i już w pierw-
szym biegu stracili Tai Woffi  nde-
na, który doznał kontuzji. Betard 
Sparta przegrała 44:45. Wro-
cławianie bez Woffi  ndena prze-

grali też w Lublinie z Motorem. 
Podobnie jak Betard Sparta jeździ 
też Eltrox Włókniarz. Częstocho-
wianie jak na razie przegrali u sie-
bie z Fogo Unią Leszno i w Lublinie 
z Motorem oraz pokonali w Czę-
stochowie Falubaz Zielona Góra. 
Po trzech meczach też mają na 
koncie zwycięstwo i dwie porażki. 
Niedzielny mecz w Częstochowie 
będzie ważny dla jednych i dru-
gich, ale to Eltrox Włókniarz po-
winien wykorzystać atut własne-
go toru i pokonać gości. Łatwo 
jednak nie będzie. W składzie 
Betard Sparty są przecież Maciej 
Janowski, Artiom Łaguta oraz 
Daniel Bewley i nieobliczalny 
Gleb Czugunov. 
Kibiców Eltrox Włókniarz cie-
szy dobra jazda Leona Madse-
na oraz coraz lepsza postawa 
Fredrika Lindgrena i Bartosza 
Smektały. Kibice czekają na lep-
sze występy Kacpra Woryny, 

który jak na razie nie może od-
naleźć się w Ekstralidze. Fani 
Włókniarz liczą też na waleczność 
Jonasa Jeppesena i dobrą posta-

wę częstochowskich juniorów. 
Jeśli tym razem liderzy 
„Lwów” pojadą na swoim po-
ziomie, a tzw. „druga linia” 

zrobi swoje to zwycięstwo po-
winno zostać w Częstochowie.
W poprzednim sezonie często-
chowskim żużlowcom do awan-
su do czołowej czwórki i play-off  
zabrakło zwycięstwo i punktów 
na własnym torze. Włókniarz ma 
już porażkę u siebie z Fogo Unią 
Leszno. Dlatego na więcej nie po-
winien już pozwolić...
Niedzielny mecz zaplanowano 
na godz. 16:30. Odbędzie się bez 
udziału publiczności. 
Tabela PGE Ekstraligi przed 
5 kolejką 
1. Gorzów 3 6 +34
2. Lublin 4 6 +10
3. Toruń 4 4 +16
4. Leszno 3 4 +6
5. Wrocław 3 2 -3
6. Częstochowa 3 2 -8
7. Zielona Góra 4 2 -10
8. Grudziądz 4 2 -45  

(Tekst i foto: AK)

Piłkarze Skry przegra-
li w świąteczny po-
niedziałek w Polko-

wicach z prowadzącym 
w tabeli Górnikiem, a już w so-
botę podejmują Pogoń Siedlce. 

Po raz kolejny piłkarze Skry Czę-
stochowa rozegrali na wyjeździe 
niezły mecz z wyżej notowanym 
rywalem. Po raz kolejny mogli wy-
jechać z korzystnym wynikiem...
W świąteczny poniedziałek pił-
karze 2-ligowej Skry grali w Po-
lkowicach z pierwszym w tabeli 
Górnikiem. Częstochowianie 
mieli za sobą ostatnio dość słabą 

serię. Skra nie wygrała od sześciu 
spotkań... 
W poniedziałkowym spotkaniu 
w Polkowicach zdecydowanym 
faworytem byli gospodarze, któ-
rzy są liderem 2 ligi i walczą 
o awans do 1 ligi. Tymczasem czę-
stochowianie zaprezentowali się 
bardzo dobrze i znowu brakło nie-
wiele, tak jak w niedawnym me-
czu w Katowicach z GKS-em, aby 
wyjechać z korzystnym wynikiem.
Górnik od 65. minuty prowadził 
1:0, ale częstochowscy zawodnicy 
walczyli ambitnie i zdołali w 82. 
minucie wyrównać po golu Ra-
dosława Gołębiowskiego. Radość 

częstochowian trwała kilka chwil, 
bo cztery minuty później Górnik 
podwyższył na 2:1 i zapewnił so-
bie zwycięstwo oraz 3 punkty.
Skra po 30 kolejkach ma 46 
punktów i zajmuje 5. miej-
sce w tabeli 2 ligi. Okazją do 
przełamania się i zwycięstwa 
będzie sobotni mecz z Pogo-
nią Siedlce. Pogoń z 36 punk-
tami plasuje się na 12. pozycji. 
Sobotni mecz zaplanowano na 
godz. 17.30. Odbędzie się bez 
udziału publiczności. 
Górnik Polkowice – Skra Czę-
stochowa 2:1 (0:0)
(AK)

Tenisistki stołowe Bebet-
to UJD AZS przegrały 
rewanżowe spotkanie 

półfi nałowe ekstraligi z KTS 
Enea Siarkopol Tarnobrzeg 
i sezon 2020/21 zakończyły 
na 3. miejscu i z brązowymi 
medalami. To kolejny krążek 
w historii klubu...

Częstochowskie tenisistki stołowe 
pierwszy mecz półfi nału play-off  
przegrały w Tarnobrzegu 0:3 i nie 
zdobyły nawet seta. Rywalki na 
rewanż przyjechały z pewnością 
bardzo rozluźnione. W pierwszym 
meczu Roksana Załomska poko-
nała Elizabete Samarę 3:0. Jednak 
losy awansu do fi nału rozstrzy-
gnęły się w drugiej partii. Victo-
ria Pavlovich wygrała pierwszego 
seta 11:7 z Sandrą Wabik i rywalki 
mogły świętować awans. Pavlo-
vich pokonała Wabik 3:1 i dopro-
wadziła w meczu do remisu 1:1.
W trzecim meczu dnia Tetyana 
Bilenko ograła 3:0 Agatę Za-

krzewską. Do remisu w meczu 
doprowadziła Pavlovich, która po 
emocjonującym spotkaniu poko-
nała 3:2 Załomską.
W decydującej partii dnia Eliza-
beta Samara 3:0 Sandrę Wabik 
i KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg 
wygrał mecz 3:2 i mógł cieszyć się 

z awansu do fi nału.
Tenisistkom stołowym Bebetto 
UJD AZS Częstochowa należy po-
dziękować za grę w obecnym se-
zonie, za zwycięstwa i za kolejny 
medal w historii klubu.

(AK, fot. AZS UJD)

Siatkarze Eco-Team AZS 
Stoelzle nie zdołali wy-
walczyć awansu do Tau-

ron 1 Ligi. A to oznacza, że 
w kolejnym sezonie będą grać 
w 2 lidze. I po awansie siatka-
rzy Jawor Mineral AZS szyku-
ją się derby Częstochowy…
Eco-Team AZS Stoelzle przez 
cztery dni walczył w miniony 
weekend w Warszawie w turnie-
ju fi nałowym o awans do 1 ligi. 
Częstochowscy siatkarze w gru-
pie wygrali z Sobieskim Żagań 
oraz przegrali z Legią Warsza-
wa. Do grupy fi nałowej weszli 
z 1 punktem. Niestety, ale Eco-

-Team AZS Stoelzle przegrał dwa 
mecze w grupie fi nałowej z Chro-
brym Głogów oraz SMS PZPS 
Spała i zajął w turnieju 4. miejsce.
Awans do Tauron 1 Ligi wywalczy-
ły dwa pierwsze zespoły: pierwsza 
Legia Warszawa i drugi Chrobry 
Głogów. Wszystko wskazuje na to, 
że Eco-Team AZS Stoelzle rozegra 
w następnym sezonie derby Czę-
stochowy z Jawor Mineral AZS. 
Siatkarze Jawor Mineral AZS 
przed kilkoma dniami wywalczyli 
awans do 2 ligi i powinni znaleźć 
się w tej samej grupie co Eco-Te-
am AZS Stoelzle Częstochowa.
(AK)

Przedstawiciele rzą-
du ogłosili łagodzenie 
obostrzeń związanych 

z konronawirusem. Jedną 
z decyzji będzie otwarcie sta-
dionów sportowych dla pu-
bliczności. Dotychczas me-
cze odbywały się bez udziału 
kibiców. Od 15 maja będzie 
można wpuścić maksymal-
nie 25 procent publiczności.

Na decyzji nie skorzystają jed-
nak kibice Rakowa. Często-
chowska drużyna ostatni mecz 
historycznego sezonu ma ro-
zegrać jako gospodarz 10 maja 
czyli pięć dni przed luzowaniem 
obostrzeń dla kibiców. Ostat-
ni mecz sezonu Raków rozegra 
16 maja w Szczecinie z Pogonią 
i nieliczni fani, którzy będą mieć 

bilety, zobaczą to spotkanie.
Żużlowcy Eltrox Włókniarza 16 
maja mają zaplanowany mecz 
w Toruniu z Apatorem. Kolejne 
spotkanie Eltrox Włókniarz poje-
dzie w Częstochowie 28 maja i na 
ten mecz będzie można wpuścić 
maksymalnie 25 procent kibiców 
czyli w przypadku częstochow-
skiego stadionu ok. 4000 osób.
Co ciekawe, na termin 15 maja 
zareagowała żużlowa Ekstraliga. 
Mecze z 14 maja zostały odwołane 
i przeniesione na 15 maja, tak, aby 
mogli już wejść kibice… Za ten 
ruch należą się duże brawa.
Otwarcie stadionów dla publicz-
ności maksymalnie do 25 procent 
liczby miejsc dotyczy tylko obiek-
tów na świeżym powietrzu.

(AK)

Żużlowcy Eltrox Włókniarz ugoszczą Betard Spartę Wrocław

Skra gra w sobotę z Pogonią. Będzie przełamanie?

Tenisistki stołowe Bebetto UJD AZS 
wywalczył brązowy medal 

Eco-Team AZS Stoelzle 
walczył o awans do 1 ligi

15 maja kibice wreszcie 
wracają na stadiony

Więcej sportu i aktualne wyniki na www.gazetaregionalna.com

partner wydarzeń sportowych 
www.wsz.edu.pl



gazetaregionalna.com14 NR 88 Piątek 7 maja 2021
partner wydarzeń sportowych 
www.wsz.edu.pl

Więcej sportu i aktualne wyniki na www.gazetaregionalna.com

Fotoreportaż Artura Kucharskiego z fi nału Fortuna Puchar PolskiFotoreportaż Artura Kucharskiego z fi nału Fortuna Puchar Polski



gazetaregionalna.com 15NR 88 Piątek 7 maja 2021

Raków wiceliderem z dwoma punktami przewagi nad Pogonią!
Pasjonująca walka o wicemistrzostwo Polski!

Piłkarze Rakowa Często-
chowa w niedzielę zdobyli 
po raz pierwszy w histo-

rii Puchar Polski, a w środę 
w zaległym spotkaniu PKO BP 
Ekstraklasy wygrali w Miel-
cu ze Stalą zapewniając sobie 
zwycięstwo 1:0 w doliczonym 
czasie gry! Na dwie kolejki 
przed końcem sezonu zapo-
wiada się pasjonująca walka 
o wicemistrzostwo Polski.

Piłkarze Rakowa w środę odra-
biali zaległości w PKO BP Eks-
traklasie. Częstochowianie prosto 
z Lublina, gdzie w niedzielę wy-
walczyli po raz pierwszy w swojej 
100-letniej historii Puchar Polski, 
pojechali do Mielca, gdzie grali 
zaległy mecz ze Stalą. Obydwie 
drużyny mają zupełnie inne cele. 
Stal zajmuje 15. miejsce w tabeli 
i walczy o utrzymanie, a Raków 
jest 3. i cały czas myśli o srebrnym 
medalu i wicemistrzostwie Polski. 
O tym, że w Mielcu poważnie 
myślą o utrzymaniu, świad-
czą dwa ostatnie mecze Stali. 
Stal pokonała wicelidera Po-
goń Szczecin, a w weekend wy-
grała w Poznaniu z Lechem. 
Ale Raków też ma za sobą bardzo 
udaną serię spotkań. W PKO BP 
Ekstraklasie nie przegrał od 10 
spotkań, a w międzyczasie poko-
nał w półfi nale Pucharu Polski 
Cracovię Kraków i w fi nale Akrę 
Gdynia. Do Mielca czerwono-nie-
biescy jechali w wyśmienitych na-
strojach po wywalczeniu PP!
Ranga meczu dla Stali i Rakowa 
była ogromna o czym częstocho-
wianie przekonali się już na po-
czątku spotkania. Raków w Miel-
cu zagrał m.in. bez Vladislavsa 
Gutkovskisa i Bena Ledermana, 
którzy pauzowali za żółte karki. 

Mecz na ławce rezerwowych za-
czął bohater niedzielnego fi nału 
Fortuna Pucharu Polski Ivi Lo-
pez, który ponownie został boha-
terem spotkania...
Stal już w 5. minucie oddała bar-
dzo nieprzyjemny strzał i była bli-
ska objęcia prowadzenia...
Z minuty na minutę piłkarze Ra-
kowa przejmowali inicjatywę i za-
częli dyktować swoje warunki. Do 
przerwy jednak bramki nie padły.
Po zmianie stron pierwsi poważną 
akcję znowu przeprowadzili go-
spodarze. W 54. minucie groźne 

strzelał Marcin Flis, ale Dominik 
Holec znowu był na posterunku... 
I później znowu do głosu docho-
dzili częstochowianie. Gospoda-
rzy w 67. uratował słupek! Kilka 
minut później Raków znowu po-
ważnie zagroził gospodarzom...
Gdy wydawało się, że mecz za-
kończy się bezbramkowym re-
misem, w doliczonym czasie gry 
w polu karnym Stali faulowany 
był Kamil Piątkowski. Sędzia 
wskazał na 11 metr. Pewnym 
egzekutorem był bohater z Lu-
blina Ivi Lopez..., który ponow-

nie został bohaterem meczu...
Raków po wygranej w Mielcu 
plasuje się na 2. miejscu w tabeli 
i ma 2 punkty przewagi nad 3. Po-
gonią Szczecin. 
W najbliższych dniach piłkarze 
Rakowa będą mieć chwilę wy-
tchnienia. Kolejne spotkanie ro-
zegrają dopiero w poniedziałek, 
10 maja. Raków w Częstochowie 
podejmować będzie Piast Gliwice 
i będzie to ostatni mecz sezonu 
czerwono-niebieskich w roli go-
spodarza. Raków sezon zakończy 
16 maja w Szczecinie meczem z Po-

gonią. I być może dopiero w ostat-
niej kolejce rozstrzygnie się, 
kto zdobędzie wicemistrzostwo 
Polski. Jeśli Raków wygra z Pia-
stem to w Szczecinie wystarczu 
mu remis do wicemistrzostwa... 
Stal Mielec – Raków Często-
chowa 0:1 (0:0)
Bramka 0:1 Ivi Lopez (90.)
Raków: Holec - Arsenić, Nie-
wulis, Piątkowski, Poletanović, 
Schwarz, Długosz (75. Cebula), 
Kun, Tijanić, Wdowiak (55. Ivi 
Lopez), Arak (90. Szelągowski).
(Tekst i foto: Artur Kucharski)
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Z bardzo dobrej stro-
ny zaprezentował się 
junior Eltrox Włók-

niarz Częstochowa Bartło-
miej Kowalski, który pod-
czas fi nału Brązowego Kasku 
w Gdańsku zajął 3. miejsce.

Kowalski był jedynym reprezen-
tantem Częstochowy podczas ro-
zegrano w sobotę fi nału Brązowe-
go Kasku, który odbył się na torze 
w Gdańsku. Reprezentant Eltrox 
Włókniarz po pięciu biegach zgro-
madził 10 punktów (2,2,3,1,2). 

10 punktów miał również Denis 
Zieliński z GKM-u Grudziądz. 
Dlatego Kowalski i Zieliński zmie-
rzyli się w biegu dodatkowym
o 3. miejsce. Wygrał Kowalski i to 
junior Eltrox Włókniarza stanął 
na najniższym stopniu podium.
Zawody wygrał Mateusz Cier-
niak z Motoru Lublin, który wy-
walczył 12 punktów (3,3,w,3,3). 
Z 11 punktami (3,3,3,2,0) na 2. po-
zycji został sklasyfi kowany Michał 
Curzytek z Betard Sparty Wrocław. 

(AK)

Junior Włókniarza trzeci 
w finale Brązowego Kasku
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Częstochowa:  
Al.Wolności 27 i ul. Jagiellońska 3/9

Kłobuck, ul. Strażacka 4
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