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Piłkarze Rakowa! Obrońcie i przywieźcie do Częstochowy Puchar Polski!!!
Ekscytująco zapowiada się 

długi i świąteczny week-
end majowy dla kibiców 

sportu w Częstochowie. Pił-
karze Rakowa Częstochowa 
2 maja zagrają w Warszawie 
na Stadionie Narodowym z Le-
chem Poznań w Finale Fortuna 
Puchar Polski. A żużlowcy zie-
lona-energia.com Włókniarz 
1 maja w Częstochowie zmie-
rzą się z Mistrzem Polski 
Betard Spartą Wrocław...

Dwa wydarzenia dużej rangi dla 
częstochowskich kibiców odbędą 
się w najbliższy weekend. W świę-
to 1 maja żużlowcy zielona-energia.
com Włókniarz na torze przy ul. 
Olsztyńskiej podejmować będą ak-
tualnych mistrzów Polski Betard 
Spartę Wrocław. Szykuje się zacięty 
mecz, bo zespoły prezentują obecnie 
zbliżony poziom (więcej o meczu pi-
szemy na sportowych stronach ga-
zety) i każdy będzie chciał wygrać. 

Ale oczy całej sportowej Częstocho-
wy w długi weekend skierowane 
będą na Warszawę i mecz piłkarzy 
Rakowa Częstochowa. Częstocho-
wianie po raz drugi z rzędu zagra-
ją w Finale Fortuna Puchar Polski. 
W poprzednim sezonie Raków 

w finale, na swoje 100-lecie, po-
konał w Lublinie Arkę Gdynia 2:1 
i wywalczył pierwszy w swojej histo-
rii Puchar Polski! Teraz będzie miał 
szansę na obronę i drugie trofeum 
do kolekcji... To trzeci finał Pucha-
ru Polski dla Rakowa. Pierwszy 
raz częstochowianie zagrali w 1967 

roku w Kielcach, ale przegrali z Wi-
słą Kraków (więcej o finale PP pisze-
my na sportowych stronach gazety).

Do Warszawy na Stadion Narodowy 
wybiera się około 10 000 kibiców, 
którzy wykupili w klubie specjal-
ne pakiety (bilet z okolicznościową 

koszulką oraz smycz) i zasiądą za 
bramką Rakowa. Do tego wiele czę-
stochowianek i wielu częstochowian 
jedzie do Warszawy na „własną 
rękę” i będą siedzieć na prostych, 
tam gdzie była prowadzona otwarta 
sprzedaż biletów. W stolicy piłkarzy 
Rakowa może dopingować nawet 

15 000 kibiców z Częstochowy 
i fanów z zaprzyjaźnionych klubów. 
Polski Związek Piłki Nożnej sprzedał 
już na finałowy pojedynek w War-
szawie ponad 40 000 biletów...

Stawka meczu jest bardzo duża. 
Zwycięzca zdobędzie Puchar Polski, 
czek na 5 milionów złotych i prawo 
gry w Superpucharze Polski. Prze-
grany będzie musiał zadowolić się 
czekiem na 760 tysięcy złotych...
Dla Rakowa będzie to 3 finał, a dla 
Lecha Poznań 11. „Kolejorz” w fina-
le grał 10 razy i ma na koncie 5 wy-
granych (1982, 1984, 1988, 2004, 
2009).

Stawka meczu jest też wysoka dla 
piłkarza Rakowa Mateusza Wdo-
wiaka. Wdowiak w 2020 roku 
zdobył Puchar Polski z Cracovią 
Kraków, a w 2021 roku z Rakowem 
Częstochowa. Jeśli Raków 2 maja 
2022 roku pokona Lecha Poznań to 
zdobędzie drugi w historii Puchar 
Polski, a dla Wdowiaka będzie to 
trzecie trofeum pod rząd...

(MR-K, AK, fot. AK)

Partnerami relacji są: 
Mazda Klimczak, DMK Invest, 
Boulangerie.
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W Częstochowie wręczono nagrody w dziedzinie zdrowia

Rozdano Nagrody Prezy-
denta Miasta Częstocho-
wy im. dra Władysława 

Biegańskiego. Uroczystość 
odbyła się 22 kwietnia w sali 
koncertowej Filharmonii Czę-
stochowskiej.

W ocenie kandydatek i kandyda-
tów brano pod uwagę pozytywne 
relacje z pacjentami jak i współ-
pracownikami. Istotne kryterium 
stanowiła oczywiście etyka za-
wodowa, profesjonalne podej-
ście do zawodu oraz działalność 
społeczna. Ważnym aspektem 
były także osiągnięcia naukowe.

Laureaci odebrali nagrody z rąk 
prezydenta Częstochowy Krzysz-
tofa Matyjaszczyka oraz przewod-
niczącego Rady Miasta Zbigniewa 
Niesmacznego.

W imieniu wyróżnionych głos za-
brał Piotr Kurpios, zasłużony sa-
morządowiec, były przewodniczący 
Rady Miasta, ale przede wszystkim 
ceniony lekarz.

Podczas uroczystości prezydent 
Matyjaszczyk podkreślił, że na-
grodzeni lekarze i pielęgniarki są 
przykładem do naśladowania, tak 
jak pamiętany przez częstochowską 
społeczność - doktor Władysław 
Biegański. Zwieńczeniem wieczoru 
był koncert trzech tenorów „Co nam 
w duszy gra”.

Łącznie wyróżniono 20 pracowni-
ków służby zdrowia, przyznając na-
grody pierwszego, drugiego i trze-
ciego stopnia. Wśród najbardziej 
zasłużonych znaleźli się licencjono-
wana pielęgniarka Edyta Kler, oraz 
lekarze medycyny: Dariusz Czekaj, 
Piotr Kurpios i Marian Nowak. Każ-
dy laureat nagrody pierwszego stop-
nia, otrzymał gratyfikację finanso-
wą w wysokości 3 tysięcy złotych.

Nagrody drugiego stopnia (po 
2 tys. zł) otrzymali lekarze medy-
cyny: Izabela Prudło, Magdalena 
Bocianowska i Piotr Januszewski, 
specjalista pielęgniarstwa Krystyna 
Musiał, mgr pielęgniarstwa Marze-
na Morawska oraz położna dyplo-
mowana Agata Suchańska. 

Nagrodami trzeciego stopnia 
(w kwocie 1 tys. zł), których przy-
znano najwięcej, docenieni zostali 

lekarze medycyny: Ewa Siuta, Zofia 
Zommer, Hanna Kupczak, Ewa Ca-
łusińska-Kucharska, Włodzimierz 
Mierzwa, Piotr Stryjewski i Ma-
rzena Dziok-Polus, starsza sekre-
tarka medyczna Ewa Ciekot oraz 
doktorzy nauk medycznych Jolan-
ta Warzycha i Wojciech Śliwiński.

(KSz, mat. UM Częstochowy, 
fot. Łukasz Stacherczak)
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Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy

Na Jasnej Górze odbył 
się Motocyklowy Zjazd 
Gwiaździsty do Często-

chowy. Pasjonaci jednośla-
dów stawili się pod szczytem 
24 kwietnia.

Motocykliści, pasjonaci jednośla-
dów i historii ruchu motocyklowego 
przybyli na Jasną Górę. Wszystko 
w ramach „Motocyklowego Zjazdu 
Gwiaździstego do Częstochowy”. 
Jak podkreśla Biuro Prasowe Ja-
snej Góry, organizatorzy zaznacza-
li, że pielgrzymka odbyła się w 90. 
rocznicę pierwszego zjazdu zorga-
nizowanego przez Polski Związek 
Motorowy w 1932 r.

 – W Częstochowie rozwijał się bar-
dzo mocno Ruch Motocyklistów 
i Cyklistów. Towarzystwo zostało 
założone w 1902 r. i było jednym 
z pierwszych funkcjonujących w Pol-
sce – przypomniał Kajetan Walach-
niewicz, sekretarz Częstochowskie-
go Towarzystwa Motocyklowego.

Msza święta pod jasnogórskim 
szczytem odprawiona została 
w niedzielę, 24 kwietnia, w samo 
południe. Pielgrzymkę zorgani-
zowało „Stowarzyszenie Moto-
cyklowy Zjazd Gwiaździsty do 
Częstochowy”. Stowarzyszenie 
powstało, aby pielęgnować trady-

cję historyczną, która stała się po-
czątkiem Motocyklowych Zjazdów 
Gwiaździstych do Częstochowy.

Zostając przy motocyklowej pasji, 
Jasną Górę odwiedzili również piel-
grzymi z rajdu „Iskra Miłosierdzia”. 
To ruch motocyklistów, który po-
wstał w 2016 r. podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. Podró-
żując po Europie, niosą przesłanie 
Bożego Miłosierdzia w najdalsze 
zakątki. Dotarli m.in. do Rzymu, 
Fatimy, Medjugorje czy Koryntu. 
Jednak ostatnio - ze względu na 
obostrzenia covidowe - pasjonaci 
nie mogli podróżować po Euro-
pie. Powstała więc inicjatywa piel-
grzymowania po Polsce w ramach 
Pierwszych Motocyklowych Sobót 
Miesiąca i wynagradzania Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. Motocykli-
ści pielgrzymowanie rozpoczęli od 
Podhala i sanktuarium fatimskiego 
na Krzeptówkach, jednak co mie-
siąc modlą się w innych miejscach.

W jasnogórskim klasztorze zło-
żyli zaś wotum jako dziękczynie-
nie za przejechane 46 tys. km 
(symbolizuje je wkomponowa-
na w logo zębatka motocyklowa 
z łańcuchem). Na krzyżu wybi-
to intencję „O ocalenie Polski”.

(ZS, fot. Robert Jodłowski)
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Owocna współpraca pomiędzy PCz i ZST

W ramach współpracy 
uczniowie technikum 
architektury krajo-

brazu, technikum urządzeń 
i systemów energetyki odna-
wialnej oraz technikum ochro-
ny środowiska ZST będą mogli 
uczestniczyć w dedykowanych 
dla nich zajęciach prowadzo-
nych przez pracowników PCz.

30 listopada 2021 r. podpisano 
umowę o współpracy między Poli-
techniką Częstochowską a Zespo-
łem Szkół Technicznych im. Jana 
Pawła II w Częstochowie. Z kolei 
11 kwietnia br. podpisany został 
aneks. Na jego mocy uczniowie 
technikum architektury krajobra-
zu, technikum urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej oraz techni-
kum ochrony środowiska będą mo-
gli uczestniczyć w dedykowanych 
dla nich zajęciach prowadzonych 
przez pracowników Wydziału In-
frastruktury i Środowiska oraz Wy-
działu Budownictwa Pcz.

Ponadto Wydział Inżynierii Mecha-
nicznej i Informatyki Politechniki 
Częstochowskiej objął patronatem 
naukowym klasę: technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej 
z innowacją pedagogiczną – gospo-
darka obiegu zamkniętego.

Dzięki tej współpracy uczniowie 
będą mogli poczuć się jak stu-
denci uczestnicząc w zajęciach 
prowadzonych w nowoczesnych 
laboratoriach Politechniki Często-
chowskiej, które przybliżą mło-
dzieży zagadnienia związane m.in. 
z wpływem procesów produkcyj-
nych i konsumpcji na środowisko 
naturalne oraz ideą gospodarki 
obiegu zamkniętego, której celem 
jest poszanowanie środowiska na-
turalnego poprzez minimaliza-
cję zużycia surowców i wyrobów.

Ci, którym zajęcia się spodoba-
ją będą mogli aplikować na nowy 
kierunek Inżynieria Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego, który rusza 
od nowego roku akademickiego. 

Są to studia inżynierskie o profi-
lu ogólno-akademickim trwające 
7 semestrów, realizowane w syste-
mie stacjonarnym. Kierunek Inży-
nieria gospodarki obiegu zamknię-
tego jest odpowiedzią na szereg 
wyzwań XXI wieku, związanych 
m.in. z koniecznością wzrostu 
innowacyjności w przedsiębior-
stwach prowadzonych w myśl GOZ 
z sektorów energetycznych, bu-
dowlanych oraz produkcyjnych. 
Według deklaracji firm wspiera-
jących kierunek na rynku pracy 
w obszarze GOZ występują braki 
kadrowe wysoko wykwalifikowa-
nych fachowców, co jest szansą 
dla absolwentów Politechniki.

(red., mat. PCz i ZST)

Nowy bus testowany przez częstochowskie MPK

Miejski przewoźnik 
na kilku liniach testuje 
busa marki Mercedes. 

Jest to nowy zakup z rynku 
wtórnego, przeznaczony do 
jazdy na mniej uczęszczanych 
trasach.

Nowy bus charakteryzuje się na-
pędem z automatyczną skrzynią 
biegów wraz z innymi potrzebny-
mi elementami do bezpiecznych 
przewozów pasażerskich, także dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

W busie zmieści się łącznie 23 pasa-
żerów, bowiem znajduje się w nim 
11 miejsc siedzących i 12 stojących. 
Pierwszy w taborze MPK bus może 
mieć zastosowanie w przyszłości 
np. na liniach obsługiwanych w dni 
wolne od pracy lub na trasach, gdzie 
większe auta ze względu na swoje 
gabaryty nie mogą jeździć.

Trwające testy dadzą odpowiedź, 

jakie będzie przeznaczenie nowego 
busa, jakie przynosi oszczędności 
oraz czy nadawałby się na krótkie 
trasy i czy częstochowskie MPK 
wzbogaci się o kolejne tego typu sa-
mochody.

Przypomnijmy, że w marcu czę-
stochowskie MPK obchodziło 
63. urodziny. Z tej okazji wszyscy 
zainteresowani mogli wejść do za-

jezdni i nieco pozwiedzać. Święto 
dało możliwość, by wraz z przewod-
nikiem zgłębiać historię miejskiego 
przewoźnika, zapoznać się z co-
dziennym jego funkcjonowaniem, 
a nawet i samemu zasiąść za stera-
mi pojazdów. Dodatkową atrakcją 
były przejażdżki „londyńczykiem”.

(LNŚ, mat. UM Częstochowy)

Zmiany w kursach MPK. Te linie pojadą inaczej!

Od 1 maja Biuro In-
żyniera Ruchu za-
powiada zmiany 

w rozkładach jazdy komuni-
kacji miejskiej kilku połączeń.

Zmiany dotyczą linii nr 13, 20, 
23, 35 i 58. W przypadku pierw-
szej z nich w dni robocze, szkolne 
i wakacyjne zostaną wprowadzo-
ne dodatkowe kursy: z Kucelina 
do Kiedrzyna o godz.: 5.00, 6.40, 
13.37 i 15.33; a z Kiedrzyna do Ku-
celina - o godz.: 5.44, 7.20, 14.37 
i 16.41. W soboty, niedziele i świę-
ta rozkład jazdy nie ulega zmianie.

Z kolei dla poprawy punktualności 
autobusy linii nr 20 będą kursować 
pomiędzy Rondem Trzech Krzy-
ży a Rondem Mickiewicza w obu 
kierunkach trasą: Warszawska – 
al. Jana Pawła II – al. Armii Kra-
jowej – al. Kościuszki – al. Wolno-
ści – Rondo Mickiewicza. W dal-
szym ciągu obowiązuje też objazd 

tej linii w dzielnicy Wrzosowiak.

Jeśli chodzi o linię nr 23, to w dni 
robocze, szkolne i wakacyjne zo-
stanie przesunięty kurs z pętli Pił-
sudskiego z godz. 5.18 na 5.15. 
W soboty, niedziele i święta roz-
kład jazdy nie ulega zmianie.
We wszystkie dni tygodnia zosta-
nie przesunięty zaś kurs linii 35 
z pętli „Zajezdnia MPK” w kierunku 
ul. Legionów. Dotychczas kursował 
on o godz. 13.09, teraz będzie odjeż-
dżał o godz. 13.03. 

Każdego dnia pierwszy kurs ostat-
niej z linii, czyli 58 z pętli „Zajezd-
nia MPK” w kierunku Olsztyna zo-
stanie przesunięty - z godz. 4.02 na 
4.17. Ponadto w dni robocze i szkol-
ne kurs z godz. 4.32 dojedzie do 
Olsztyna o 2 minuty wcześniej, niż 
dotychczas. Szczegóły: 
www.mpk.czest.pl.

(KSz, mat. UM Częstochowy)
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Za nami 4. edycja Warsztatu Mistrza

Warsztat Mistrza to for-
muła w cyklu szko-
leń organizowanych 

przez Plastigo. Tegoroczna 
edycja odbyła się 28 kwietnia 
pod hasłem ,,Jakość pod kon-
trolą” i została poprowadzona 
przez Szymona Ziębę – specja-
listę w branży tworzywowej.

Czwartkowe szkolenie odbyło 
się w Hotelu Arche w Częstocho-
wie. Wzięło w nim udział ok. 130 
uczestników. Po przywitaniu go-
ści, Grzegorz Rękawek przedsta-
wił aktualności ze świata tworzyw, 
a następnie Szymon Zięba rozpo-
czął swój wykład zatytułowany ,,Ja-
kość pod kontrolą”.

Podczas tegorocznego szkolenia, 
zostały omówione takie kwestie 
jak: własności tworzyw termopla-
stycznych – interpretacja, jakość 
i efektywność wyrobów wtryskiwa-
nych, kierunki rozwoju sterowa-

niem procesu wtryskiwania, wpływ 
wielokrotnego przetwórstwa na 
prawdopodobną degradację two-
rzyw czy przetwórstwo wtryskowe 
blend polimerowych.
Szymon Zięba to Kierownik Labo-
ratorium w Zakładzie Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych Politechniki 
Warszawskiej. Od kilkudziesięciu 
lat jest nieprzerwanie związany 
z branżą tworzyw. Pracował między 
innymi jako konstruktor form wtry-
skowych oraz technolog. Uczestni-
czył we wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych w za-
kładach produkcyjnych. W trakcie 
dwudziestu lat pracy przeprowa-
dził ok. 450 szkoleń oraz ok. 150 
konsultacji z zakresu wtryskiwania 
i wytłaczania tworzyw.
Marka Plastigo należąca do grupy 
Asten Group zorganizowała już bli-
sko 200 szkoleń. Przeszkoliło ok. 
560 firm z całej Polski, w tym 3000 
uczestników.
(LNŚ, fot. AK)
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Rozpoczęcie nowego sezonu miejskich rowerów zaplanowano na majówkę. Oto mapa stacji!

Start tegorocznego sezonu 
Częstochowskiego Ro-
weru Miejskiego przewi-

dziano na 1 maja. Na wielbi-
cieli jednośladów czeka 239 
rowerów dostępnych w 26 
stacjach (cztery z nich zmie-
niły w tym roku lokalizację).

Na tę wiadomość czekali często-
chowscy wielbiciele jednośladów. 
Rozpoczęcie tegorocznego sezonu 
Częstochowskiego Roweru Miej-
skiego przewidziano na majówkę. 
- Cieszę się, że startujemy w tym 
sezonie z rowerem miejskim już 
bez problemów związanych – tak 
jak w poprzednich dwóch sezonach 
- z epidemią – mówi prezydent 
Częstochowy, Krzysztof Matyjasz-
czyk. – Mam nadzieję, że wpłynie 
to na popularność zarówno Czę-
stochowskiego Roweru Miejskiego, 
jak i ogólniej – na chętne i częste 
korzystanie z tego ekologicznego 
środka transportu miejskiego przez 
mieszkańców. Pozostaje nam teraz 
tylko trzymać kciuki za lepszą pogo-
dę – dodawał.

W tym roku miasto musiało zabez-
pieczyć, po przetargu na operatora 
CRM, dodatkowe środki, aby Cen-
trum Usług Komunalnych mogło 
ponownie podpisać umowę z firmą 
NextBike Polska. Częstochowski 

Rower Miejski ma więc ruszyć - po 
pozytywnej decyzji o przesunięciu 
środków w czasie sesji Rady Miasta 
- od niedzieli.

Dzięki środkom z budżetu obywa-
telskiego po uzupełnieniach syste-
mu w Częstochowie mamy obecnie 
26 stacji rowerów miejskich. Na 
wypożyczenie czeka zaś dokładnie 
239 rowerów miejskich. Mieszkań-
cy będą mogli korzystać z nich do 
końca października.

A jak nowy sezon to i zmiany. Do-
tyczą one lokalizacji czterech sta-
cji, które cieszyły się najmniejszą 
popularnością użytkowników. 
O szczegółach, podczas spotkania 
zapowiadającego inaugurację, opo-
wiadał Łukasz Kot z Centrum Usług 
Komunalnych, który jest również 
społecznym konsultantem ds. ko-
munikacji rowerowej w Często-
chowie. Wspomniane cztery stacje 
mieściły się przy ul. Starzyńskiego, 
Norwida, rondzie Guzika i ul. Je-
siennej. W zamian za nie urucho-
mione zostaną stanowiska przy al. 
Niepodległości i pływalni krytej 
MOSiR (będzie to powrót do tej lo-
kalizacji po przebudowie ulicy), na 
Rynku Wieluńskim, przy PKP Cen-
trum (od strony alei Wolności, od 
ul. Piłsudskiego działała już wcze-
śniej) oraz przy alei Brzozowej (czy-

li ul. Bialskiej) – przy skrzyżowaniu 
z ul. Wrocławską. 
Mieszkańcy pragnący wypożyczyć 
miejski rower mają do dyspozycji 
aplikację Nextbike, w której reje-
stracja trwa kilka chwil, a z rowe-
rów miejskich można skorzystać 
wszędzie tam, gdzie Nextbike jest 
operatorem, tj. w ponad 250 mia-
stach na czterech kontynentach. 

Dodajmy, że umowa między Next-
bike a Centrum Usług Komunal-
nych w Częstochowie podpisana 
została na dwa lata. Taryfa za wy-
pożyczenie roweru w mieście po-
zostaje niezmienna: pierwsze 30 
minut jazdy jest darmowe - kolejne 
pół godziny kosztuje 2 zł. Szczegóły 
działania systemu są dostępne na 
stronie rower.czestochowa.pl, która 

zostanie zaktualizowana przed star-
tem nowego sezonu.

Do tej pory w Częstochowie wypo-
życzono rowery miejskie blisko 447 
tys. razy. W tym sezonie jest więc 
szansa na przekroczenie pół milio-
na wypożyczeń.

(ZS, mat. UM w Częstochowie)
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Muzyczno-taneczny zawrót głowy, czyli XXII Lubliniecka Wiosna Kulturalna w MDK

Wiosna w MDK musi 
być kulturalna. 
Udowodnili to mło-

dzi, którzy 23 i 24 kwietnia 
zaprezentowali swoje umie-
jętności podczas XXII Lubli-
nieckiej Wiosny Kulturalnej. 

Przegląd Dziecięcej i Młodzieżo-
wej Twórczości Artystycznej zwa-
ny Lubliniecką Wiosną Kultural-
ną już po raz 22. Zorganizowano 
w Miejskim Domu Kultury w Lu-
blińcu. Ta impreza od lat stanowi 
okazję do tego, by młodzi, zdolni 
ludzie, mogli realizować swoje 
marzenia i podzielić się swoimi ta-
lentami. Przegląd adresowany jest 
do przedszkolaków, uczniów i stu-
dentów oraz zespołów w ośrod-
kach kultury i placówkach oświa-
towych. To prawdziwa gratka dla 
wokalistów i zespołów tanecz-
nych, które chcą zaprezentować 
swoje umiejętności przed jury. 

W tym roku młodych artystów 
oceniały dwie trzyosobowe komi-
sje. W przeglądzie wokalnym wy-
stępy podziwiali wokalistka i pe-
dagog Małgorzata Biniek, aktorka 
i wokalistka Wioleta Malchar oraz 
muzyk, wokalista i pedagog dr 
Marcin Wawrzynowicz. Z kolei 
prezentacje w ramach przeglą-

du zespołów tanecznych ocenili 
solistka, instruktorka i choreo-
grafka Katarzyna Głowacka, in-
struktorka i choreografka Ur-
szula Janik oraz tancerz Kryspin 
Hermański.

Jurorzy zwracali uwagę m.in. na 
walory głosowe, muzykalność, 

wyczucie rytmu, opracowanie 
choreograficzne, technikę oraz 
trudność wykonywanych ruchów, 
układów i figur, a także ogólny 
wyraz artystyczny. Na widowni 
zasiedli rodzice, dziadkowie, tre-
nerzy oraz znajomi, aby dopin-
gować i wspierać swoich fawory-
tów. Serca publiczności skradły 
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Muzyczne Kaczuszki z Lublińca, 
które zajęły I miejsce w kategorii 
zespoły wokalne.
- Ogromne brawa dla wszystkich 
laureatów XXII Lublinieckiej 
Wiosny Kulturalnej! Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom. Byliście 
wspaniali! W tym roku ilość chęt-
nych przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania. Wszyscy jesteście 
zwycięzcami – napisała Agata 
Woźniak-Rybka, dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury w Lublińcu. 
Lista laureatów dostępna jest na 
stronie www.mdk.lubliniec.pl.

(ZS, mat. MDK, 
fot. Daniel Dmitriew)

„Święto Młodej Sztuki" już w maju!
W czwartek, 12 maja 

w holu lubliniec-
kiego Miejskiego 

Domu Kultury odbędzie się 
wernisaż wystawy prac dzie-
ci i młodzieży biorącej udział 
w sekcjach plastycznej, ma-
larstwa emocjonalnego, ce-
ramicznej i rękodzielniczej.

„Święto Młodej Sztuki” co roku 
prezentuje dokonania młodych 
twórców Miejskiego Domu Kul-
tury w Lublińcu (na zdjęciu wy-
stawa, która odbyła się w 2019 
r.. Są wśród nich prace powstałe 
na warsztatach z Marzeną Zając, 
zarówno plastycznych oraz tych 
bardziej podkreślających emocje 
niż technikę czy poprawną formę, 
tzw. malarstwo emocjonalne. Zo-
baczymy również dzieła stworzo-
ne na zajęciach z Anną Bałdygą 
„Ceramika dla dzieci” oraz warsz-
tatach z Dorotą Swat „Rękodzieło 
kreatywne”. 

Tegoroczne wydarzenie odbę-
dzie się pod hasłem: „Sąsiedzki 
wehikuł dobrych serc”. - Przede 
wszystkim pragniemy zaakcen-
tować nasze sąsiedzkie relacje 
z obywatelami Ukrainy. Cieszymy 
się, że możemy ich gościć w na-
szym kraju i wspierać w trudnym 
dla nich czasie. Wehikuł to urzą-

dzenie, które potrafi przenosić 
w czasie. Sztuka również posiada 
cudowne właściwości, które po-
zwalają nam przemierzać różne 
miejsca, a jedyną granicą w tych 
wędrówkach jest nasza wyobraź-
nia. Dobrym tego przykładem są 
dzieła ukraińskiej artystki ludo-
wej Marii Prymaczenko. Przed-
stawiony w nich świat jest pełen 
fantazji, baśni walki dobra ze 
złem, a jej twórczość nazywana 
jest „sztuką świętego serca”. Nasi 
młodzi artyści zainspirowani jej 

obrazami stworzą własne arcy-
dzieła, które zaprezentują pod-
czas wernisażu, zabierając nas 
w podróż do krainy marzeń o do-
brej przyszłości – zaznacza Miej-
ski Dom Kultury w Lublińcu. 

„Święto Młodej Sztuki” wpisuje 
się w obchody 750-lecia Lublińca. 
Uroczyste otwarcie wystawy za-
planowano na 12 maja na godz. 17. 

(ZS, fot. Atelier Studio)

Rozpoczyna się nabór do „Śląskiego śpiewania”!

Organizatorzy przeglądu 
zapraszają miłośników 
śląskich tradycji mu-

zycznych do wzięcia udzia-
łu w 28. edycji „Śląskiego 
Śpiewania”. 

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do 
28. Regionalnego Przeglądu Pieśni 
„Śląskie Śpiewanie”. Organizato-
rzy przeglądu: Zespół Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”, Związek Górnośląski 
i Telewizja TVS, przy współpracy 
placówek kultury samorządów lo-
kalnych, zapraszają do udziału mi-
łośników śląskich tradycji.
Wydarzenie adresowane jest do 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i średnich, a także uczestników do-
rosłych. Obowiązują następujące 
kategorie wykonawcze: soliści, du-
ety, zespoły wokalne i wokalno-in-
strumentalne, chóry oraz zespoły 
pieśni i tańca.  

Tegoroczna edycja nawiązuje do 
zbliżającego się jubileuszu 70-lecia 
działalności artystycznej Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
„Śląskie Śpiewanie” ma charakter 
dwuetapowy. Pierwszy z nich reali-
zowany będzie w formule on-line. 
Uczestnicy mają za zadanie nagrać 
swoje prezentacje wokalno-instru-
mentalne i przesyłać je w formie 
audio-video. Nagrań można doko-
nać samodzielnie lub skorzystać 
ze wsparcia placówek kultury sa-
morządów lokalnych, które współ-
pracują przy organizacji Przeglądu 

(ich wykaz dostępny jest na stro-
nie www.zespolslask.pl w zakładce 
„Działalność/Edukacyjna”). Ter-
min nadsyłania zgłoszeń upływa 
12 września.
Na stronie internetowej ZPiT 
„Śląsk” zamieszczony został także 
„Śpiewnik Adolfa Dygacza”, z które-
go można skorzystać przygotowując 
się do eliminacji. Drugi etap, czyli 
Przegląd Finałowy, zaplanowano 
na 25 września w siedzibie Zespo-
łu „Śląsk” w Koszęcinie. Tego dnia 
odbędzie się także koncert Galowy 
„Śląskiego Śpiewania” wraz z ogło-
szeniem wyników i wręczeniem 
nagród. Lista uczestników zakwa-
lifikowanych do dalszego etapu zo-
stanie opublikowana 16 września. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem tel. 34 310 
64 403 oraz mailowo - centrum.
edukacji@zespolslask.pl.

(ZS, mat. ZPiT „Śląsk”)

Region
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„Syderyty 2021" wręczone. Kto otrzymał statuetki?

Już po raz szósty wójt 
Krzysztof Ujma, przyznał 
statuetki dla wybitnych 

osób, które swoimi działania-
mi promują gminę Poczesna. 

„Syderyty” przyznawane są od 
2016 r. (wówczas doceniono dzia-
łania przeprowadzone do 2015 r.) 
Pierwotnie statuetki przyznawane 
były w czterech kategoriach: oświa-
ta, kultura, sztuka; sport, zdrowie, 
opieka społeczna, ochrona śro-
dowiska; przedsiębiorczość oraz 
szczególne zasługi na rzecz Gminy 
Poczesna. W 2019 r. dodano ko-
lejną - „Super Syderyt – Przyjaciel 
Gminy Poczesna”.

W pierwszej edycji uhonorowani 
zostali Jerzy Kędziora, Henryk Pa-
łasz, Krzysztof Krzyczmonik i An-
drzej Cupiał. Rok później statuetki 

odebrali Maksymilian Wawrzyń-
czak, Mirosława Truchta-Nowicka, 
Klub Sportowy OLIMPIA Huta Sta-
ra B, a także Maria Adamus i Regi-
na Krzyczmonik.

„Syderyty 2017” odebrali zaś Bo-
żena i Artur Dróżdż, Marian Ko-
łodziej, Jerzy Ślęzak i Leon Kuta 
oraz Grażyna Jarawka. W kolej-
nej edycji doceniono Przemysła-
wa Błaszaka, Justynę Wilk, Mar-
ka Morzyka oraz Andrzeja 
Patorskiego. Statuetki „Super Sy-
deryt – Przyjaciel Gminy Pocze-
sna” otrzymali wówczas Jadwiga 
Wiśniewska i Stanisław Gmitruk.
Z kolei w edycji za rok 2019 wójt 
gminy Poczesna Krzysztof Ujma, 
który jest pomysłodawcą tej ini-
cjatywy, docenił Dorotę Wiśniew-
ską, Barbarę Wąsińską, Beatę 
Chochaus-Międłę, Jana Wawrzyń-

CEMEX Polska z prestiżową nagrodą branży budowlanej TopBuilder
Prestiżowa nagroda 

TopBuilder po raz kolej-
ny trafiła do rąk CEMEX 

Polska. Kapituła konkursu wy-
różniła oferowane przez firmę 
niskoemisyjne produkty Ver-
tua® podczas ceremonii wrę-
czenia nagród, która odbyła 
się 20 kwietnia.  

TopBuilder należy do najbardziej 
prestiżowych wyróżnień w polskiej 
branży budowlanej. Co roku kapi-
tuła nagradza najwyższej jakości 
wyroby, obiekty i usługi, w tym 
sprawdzone rozwiązania materiało-
we, technologiczne i konstrukcyjne. 
Podczas tegorocznej, XIV edycji 
konkursu, eksperci docenili m.in. 
niskoemisyjne produkty znajdujące 
się w ofercie CEMEX Polska - glo-
balnej firmy z branży materiałów 
budowlanych, która troszczy się 
o lepszą przyszłość dla kolejnych 
pokoleń, dzięki zrównoważonym 
produktom i rozwiązaniom. 

Pierwsze ze wspomnianych produk-
tów zostały wprowadzone na polski 
rynek przed rokiem. Obecnie port-
folio Vertua® obejmuje cementy, 
betony i domieszki.

– Łagodzenie zmian klimatu to je-
den z priorytetów CEMEX, dlatego 
portfolio naszych produktów jest 
stale wzbogacane o niskoemisyjne 
rozwiązania dla zrównoważonego 
budownictwa. Dzięki zastosowaniu 
cementów, betonów i domieszek 
Vertua®, klienci CEMEX Polska 
mogą znacząco ograniczyć ślad wę-
glowy w ramach realizowanych in-

westycji – mówi Piotr Jurczuk, Me-
nadżer Rozwoju Sprzedaży w Pionie 
Handlowym.

- Oferowanie niskoemisyjnych pro-
duktów wpisuje się w prowadzoną 
przez naszą firmę strategię „Futu-
re in Action”, która zakłada m.in. 
daleko idącą redukcję emisji dwu-
tlenku węgla w zakładach CEMEX 

czaka i ks. Ryszarda Umańskiego.

Potem w przyznawaniu statuetek 
nastąpiła półtoraroczna przerwa 
spowodowana pandemią korona-
wirusa. Gala wręczenia statuetek 
powróciła w kwietniu tego roku. 
W ramach szóstej edycji przedsię-
wzięcia przyznano nagrody za rok 
2021. W kategorii „przedsiębior-
czość” nagrodę otrzymało Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-   
Usługowe „Pio-Mar” Łukasiewicz 
Spółka Jawna. To firma rodzinna, 
która istnieje na rynku opakowań 
foliowych od 31 lat.
Społecznik i działacz, a także pre-
zes Stowarzyszenia Wspólnie dla 
Rozwoju Sołectwa Huty Starej Ka-

Dwa konkursy

Do 17 maja Regional-
ny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie czeka na 

zgłoszenia do „Konkursu na 
ilustracje do legend, baśni i po-
dań” oraz konkursu plastycz-
nego „Jura oczami dziecka”.

Najlepsze prace z ubiegłoroczne-
go, literackiego konkursu „Legendy 
Jury" czekają na ilustracje. Między 
innymi z tej właśnie przyczyny czę-
stochowski ROK ogłosił V Jurajski 
Konkurs Plastyczny dla Młodzieży 
i Dorosłych „Ilustracja do bajek, le-
gend, podań". Wybrane ilustracje 
zostaną oczywiście nagrodzone, ale 
przede wszystkim opublikowane 
w wydawnictwie zatytułowanym 
„Legendy Jury 2. Konkurs adre-
sowany jest do młodzieży ze szkół 
podstawowych (klasy VII-VIII) 
i średnich oraz osób dorosłych. Pra-
ce należy wykonać w formacie A4, 
dowolną techniką (płaską). 
Regionalny Ośrodek Kultury w Czę-
stochowie zaprasza także do udziału 
w Jurajskim Konkursie Plastycz-
nym „Jura oczami dziecka w od-
słonach czterech pór roku". Celem 
wydarzenia jest propagowanie 
pięknego krajobrazu Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej poprzez in-
dywidualne, dziecięce wypowiedzi 
plastyczne. Konkurs skierowany jest 
do przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych klasy I- VI.
W przypadku obu konkursów prace 
należy przesyłać do 17 maja  na ad-
res Regionalnego Ośrodka Kultury 
(ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Często-
chowa). Regulamin i szczegóły na 
stronie rok.czestochowa.pl.
(ZS)

zimierz Cierpial odebrał statuetkę 
w kategorii „sport, zdrowie, opieka 
społeczna i ochrona środowiska”. 
W kategorii „oświata, kultura i sztu-
ka” nagrodzeni zostali Zespół Śpie-
waczy „Kwiaty Jesieni” i Marian 
Lenartowicz. Za szczególne zasługi 
na rzecz Gminy Poczesna docenio-
ny  został prezes Koła PZW Pocze-
sna – Tadeusz Radomiak. Z kolei 
statuetkę „Super Syderyta – Przy-
jaciel Gminy Poczesna” otrzymał 
starosta gminy jaszuńskiej, Zdzi-
sław Mażejko. Gwiazdą wyda-
rzenia była Halina Frąckowiak.

(mat. i fot. ze strony 
www.poczesna.pl)

w kolejnych latach – dodaje Piotr 
Karbownik, Menadżer Zarządzania 
Produktami w Pionie Betonu i Kru-
szyw.

Tegoroczna nagroda TopBuilder 
to nie pierwsze tego rodzaju wy-
różnienie dla CEMEX Polska. Po-
przez nieustanne innowacje oraz 
szeroko zakrojone prace badawcze 

i rozwojowe, firma dąży do osią-
gnięcia neutralności klimatycznej. 
W minionych latach kapituła kon-
kursu doceniła więc m.in. oferowa-
ne przez firmę produkty betonowe 
i cementy specjalistyczne, a także 
prowadzone przez CEMEX mobilne 
laboratorium betonu.

(mat. CEMEX Polska)
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Spotkanie biznesowe organizowane przez Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową

Fot. Agnieszka Wójciak, Adam Kostyra
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Spotkanie biznesowe „Szukasz swojego partnera w biznesie?”
Regionalna Izba Przemy-

słowo-Handlowa w Czę-
stochowie zorganizowała 

w środę, 27 kwietnia spotka-
nie biznesowe  „Szukasz swo-
jego partnera w biznesie?”.

To wydarzenie zapowiadaliśmy już 
na łamach „Gazety Regionalnej”. 
Nasza redakcja znalazła się bo-
wiem wśród patronów medialnych 
spotkania biznesowego „Szukasz 
swojego partnera w biznesie?”. Ce-
lem przedsięwzięcia było promo-
wanie firm, nawiązywanie nowych 
kontaktów biznesowych przez ich 
przedstawicieli, a także wspieranie 
działań dla rozwoju gospodarczego. 
Organizatorem spotkania był 
przedstawiciel samorządu gospo-
darczego regionu, czyli Regional-
na Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Częstochowie.

Wydarzenie odbyło się w środę, 
27 kwietnia w sali konferencyjnej 
firmy Polontex S.A. przy ul. Rejtana 
25. Podczas otwarcia uczestników 
przywitali prezes Zarządu RIPH 
Andrzej Broniewski oraz prezydent 
Rady RIPH Tadeusz Szymanek. Po-
tem rozpoczęły się rozmowy „stoli-
kowe" pomiędzy przedstawicielami 

firm. Przedsiębiorcy mieli czas na 
zaprezentowanie swojej działalno-
ści, wymianę wizytówek i ulotek. 
Organizatorzy wydarzenia wierzą, 
że nawiązane podczas spotkania 
kontakty, zaowocują w przyszłości 
efektywną współpracą.
W spotkaniu biznesowym, oprócz 

przedsiębiorców, uczestniczyli 
choćby Urząd Miasta Częstochowy, 
Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna S.A., Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A., RFG S.A., Staro-
stwo Powiatowe w Częstochowie, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne w Częstochowie oraz 

Wydział Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej.
 W sumie swój udział zgłosiło bli-
sko 80 firm, w tym np. Heleg-
mann Transporte sp. z o.o. (firma 
poświęciła sporo uwagi kwestii 
pomocy uchodźcom z Ukrainy), 
F.P.H.U Green Pack, Klub Biz-

nesu „SILESIA" czy Polontex.

Wydarzeniu towarzyszyło wydanie 
okolicznościowego katalogu. Szcze-
góły: www.riph.eu.

(red., fot. Agnieszka Wójciak, 
Adam Kostyra)

5129REKLAMA

Biznes
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Zapraszamy do województwa śląskiego!

Województwo śląskie to region, który przyciąga przemysłową 
historią, dobrym klimatem biznesowym, krajobrazem 
naturalnym, wydarzeniami kulturalnymi i pozytywną energią 
mieszkańców.

Województwo śląskie skutecznie zmierzyło się z wyzwaniami 
społecznymi i gospodarczymi związanymi z restrukturyzacją 
tradycyjnych sektorów. Na fundamentach przemian 
gospodarczych rozwinęły się nowe firmy w takich sektorach, jak 
miedzy innymi: motoryzacja, ICT, budowa maszyn i urządzeń, 
przetwórstwo spożywcze, chemia, nowoczesne materiały czy też 
usługi: finansowe, informatyczne i związane z obsługą klienta.

Tradycja przemysłowa, wysoko wykwalifikowana kadra, uzbrojone 
tereny przemysłowe, wysokiej jakości infrastruktura techniczna, 
prężna współpraca między samorządem regionalnym a miastami 
i instytucjami otoczenia biznesu, sprawny system edukacji, liczne 
jednostki naukowe, a także specjalistyczne firmy usługowe, 
pełniące istotną role w łańcuchach wartości, stanowią o sile 
regionalnego ekosystemu gospodarczego.

Kontakt:
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
e-mail: gospodarka@slaskie.pl • invest-in-silesia.pl

Biznes
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Cztery malarskie wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki. Można je oglądać do 12 czerwca!

W c z ę s t o c h o w s k i e j 
galerii gości twór-
czość Beaty Be-

bel-Karankiewicz, Bogny 
Jarzemskiej-Misztalskiej, 
Justyny Talik i Grzegorza 
Pabela. Wszystkie wystawy 
dostępne są do 12 czerwca. 

Malarsko jest już na wejściu do 
gmachu przy Al. NMP 64. W Galerii 
Zwiastun witają zwiedzających bo-
wiem „Obrazy według mistrzów”. 
Na wystawę, której finisaż zapla-
nowano na 6 maja, złożyły się pra-
ce uczniów z Pracowni Czerwone 
Jabłuszko. Młodzi adepci sztuki in-
spirowali się m.in. „Autoportretem 
z małpkami” Fridy Kahlo, „Poko-
jem artysty” Vincenta van Gogha, 
„Dziewczyną ze słonecznikami” 
Olgi Boznańskiej czy „Dziewczyną 
z perłą” Jana Vermeera.

„Jestem po prostu malarką”

Istoty malarskiej materii można 
doświadczyć jednak w głównych 
salach Miejskiej Galerii Sztuki. 
Pierwszą z nich, czyli Śląską wypeł-
nia wystawa poświęcona twórczo-
ści zmarłej w ubiegłym roku Beaty 
Babel-Karankiewicz. Ekspozycję 
zatytułowano „Jestem po prostu 
malarką”. Przeważają tu auto-
portrety (jeden z nich na zdjęciu) 

i barwne łąki, ale nie brakuje też 
takich rarytasów jak monidła, któ-
re udostępnili znajomi i przyjaciele 
zmarłej artystki.

„Głębia koloru”

Wszystkie panie, których twórczość 
prezentowana jest obecnie w ga-
lerii, urodziły się w Częstochowie. 
Bogna Jarzemska-Misztalska (na 
zdjęciu) mieszka i pracuje dziś 
jednak w Warszawie. Artystka zaj-
muje się malarstwem oraz dziedzi-
ną sztuki niezwykle rzadką, którą 
uprawia niewielu współczesnych 
artystów. To wymagające niezwy-
kłego kunsztu malarstwo emaliowe. 

Obrazy, które tworzy, pokryte są 
kolorowymi szkliwami i wypalane 
w temperaturach 1000 st. C.

„Jaki kolor ma czerwona 
kapusta?”

Galerię Promocji Młodych – An-
tresola zdominowała twórczość 
Justyny Talik. Artystka zgłębia 
możliwości kolorystyczne roślin 
i produktów spożywczych. Stąd 
i tytuł wystawy – „Jaki kolor ma 
czerwona kapusta?”. Wszystkie 
zaprezentowane obrazy powstały  
w oparciu o naturalne materiały 
barwiące, jak soki czy wywary np. 
z buraka czy tytułowej kapusty, 

która czerwona tak do końca nie 
jest. I to nie jest jedyne zaskocze-
nie, które serwuje czerpiące z natu-
ry malarstwo częstochowianki. 

„Malarstwo” Pabela 

Listę wystaw i twórców zamy-
ka Grzegorz Pabel. To urodzony 
w Ostrowcu Świętokrzyskim uczeń 
wielkiego Jana Cybisa. Jego twór-
czość nie ogranicza się wyłącznie 
do obrazów olejnych i akrylowych 
na płótnie. Artysta tworzy swoje 
prace m.in. na bibule japońskiej 
czy tekturze. Spod jego ręki wy-
chodzą również kolaże – paski za-
malowanego papieru, pospinane 

szpilkami, które tworzą delikatne 
i ulotne kompozycje. Na wystawie 
w Częstochowie znalazły się rów-
nież przykłady malarstwa wodnego 
na podłożu jedwabnym. 

Wernisaże wszystkich powyższych 
wystaw odbyły się 21 kwietnia. Moż-
na je oglądać do 12 czerwca. Od 
wtorku do piątku instytucja zapra-
sza od godz. 10.30 do 18, a w soboty 
i niedziele od godz. 12 do 19. Bilety 
normalne kosztują 10 zł, a ulgowe 
8 zł (w środy wstęp jest bezpłatny). 
Szczegóły: galeria.czest.pl.

(Zuzanna Suliga, 
fot. Robert Jodłowski)
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Co zrobić, żeby mięso z grilla było smaczne i soczyste? Koniecznie sprawdź skuteczne sposoby

Organizując grilla, 
oprócz tradycyjnych 
wieprzowych kiełba-

sek, warto także spróbować 
przygotować inne rodza-
je mięsa. Aby takie potrawy 
były smaczne i soczyste, po-
trzeba naprawdę niewiele.

Karkówka, filety z indyka, kaszan-
ka, a nawet burgery – to dania, któ-
re szybko i smacznie można przy-
gotować właśnie za pomocą grilla 
i kilku sprawdzonych trików. Nale-
ży jednak pamiętać, by mięso było 
zawsze świeże, a nie mrożone.

Karkówka

Aby karkówka z grilla udała się wy-
śmienicie, wystarczy na co najmniej 
kilka godzin wcześniej włożyć ją do 
marynaty. Jeśli jednak zapomnisz 
o tym, to nadal istnieje sposób na 
to, by była smakowita. Wystarczy 
pokroić mięso na 1-1,5 cm plastry, 
ale wówczas należy grillować je 
krócej, niż te standardowej grubo-
ści. Można je także delikatnie roz-
bić tłuczkiem. Na koniec karkówkę 
należy dobrze doprawić, nie zapo-
minając o soli, która zmiękcza mię-
so. Kolejnym ważnym aspektem 
jest wcześniejsze rozgrzanie kratki. 
Dzięki temu, w dobrze nagrzanym 
grillu, krótko smażona karkówka 
będzie idealnie soczysta i wypie-

czona. Ponadto grill, na którym 
przygotowujemy ten rodzaj mięsa, 
w trakcie pieczenia powinien być 
przykryty.

Kaszanka

Kaszanka nie powinna mieć bezpo-
średniego kontaktu z ogniem. Naj-
lepiej grillować ją na aluminiowej 
tacce, by ochronić jej osłonkę przed 
pęknięciem i wypłynięciem zawar-
tości. Zamiast tacki można też użyć 
folii aluminiowej, ale nasmarowa-
nej tłuszczem, który zabezpieczy 
mięso przed przywieraniem. Ka-
szankę należy grillować powoli i na 
mniejszym żarze.

Filety z indyka

Dobrze zamarynowany filet z in-

dyka piecze się po 4-5 min z każdej 
strony. Podobnie, jak w przypadku 
karkówki, należy użyć tutaj soli, by 
zmiękczyła mięso. Najlepiej zama-
rynować je odpowiednio wcześnie, 
ale w tym przypadku godzina przed 
da już odpowiedni efekt. Mięso dro-
biowe bowiem szybciej ,,chłonie” 
wszelkie przyprawy, niż wieprzowi-
na czy wołowina.

Burgery wołowe z grilla

Wołowina na burgery powinna za-
wierać ok. 25 proc. tłuszczu, dlatego 
najlepiej sprawdzą się tutaj: antry-
kot, łopatka, szponder czy rostbef. 
Tłuszcz jest nośnikiem smaku 
i sprawia, że mięso wręcz rozpływa 
się w ustach. Aby zrobić standar-
dowego burgera, wystarczy dobrze 
posiekać lub zmielić mięso i dodać 

sól oraz pieprz. Te przyprawy po-
winny w zupełności wystarczyć.

Przed włożeniem kotletów na grilla 
należy pamiętać, by były one zimne. 
Można je uprzednio schłodzić w lo-
dówce. Dzięki temu mięso w trakcie 
pieczenia nie rozleci się. Ważne jest 
też, by burger przed upieczeniem 
był większy niż średnica bułki, do 
której będzie włożony, bowiem 
mięso kurczy się w trakcie obróbki 
cieplnej.

Klasyczna marynata

Przykładowa marynata do grillo-
wanych mięs to połączenie oliwy 
z oliwek, octu balsamicznego, kilku 
ząbków czosnku, plasterków cebu-
li oraz ostrej musztardy. Składniki 
te należy uzupełnić odpowiednimi 

przyprawami: słodką i ostrą pa-
pryką, mielonym pieprzem i solą, 
suszonym oregano, bazylią i ty-
miankiem. Zamiast ziół kupionych 
w sklepie śmiało można użyć tych 
świeżych, wówczas aromat będzie 
jeszcze lepszy.

Na koniec: jak skutecznie 
wyczyścić ruszt?

W przypadku mocno zabrudzonego 
rusztu idealnie sprawdzi się połą-
czenie sody oczyszczonej z wodą 
utlenioną. Trzeba zrobić z nich 
gęstą pastę, a następnie wetrzeć 
w ruszt. Po kilku minutach całość 
wystarczy opłukać wodą.

(Linda Nocoń-Ściebiura,
 fot. Pixabay)
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Grill w odsłonie wege – poznaj sprawdzone przepisy na bezmięsne przysmaki z grilla

Majówka tuż tuż, na ze-
wnątrz robi się coraz 
cieplej, warto więc po-

woli zacząć myśleć o grillu. 
Przedstawiamy więc pyszne 
warzywne (i nie tylko) alter-
natywy dla tłustych, mięsnych 
dań, które naprawdę warto 
wypróbować, ze względu na 
ich prostotę i przede wszyst-
kim smak.

Warzywa na grillu mogą stanowić 
nie tylko dodatek, ale pełnowarto-
ściowe danie, które posmakuje na-
wet mięsożercom. Takie przekąski 
spodobają się także dzieciom, dzię-
ki bogatym kolorom i ciekawemu 
wyglądowi.

Szaszłyki z tofu

Do zrobienia tych szaszłyków po-
trzebujesz jednego małego opa-
kowania tofu, najlepiej sprawdzi 
się wędzone. Tofu należy pokroić 
w kostkę, polać pięcioma łyżkami 
oleju i obsypać przyprawą do kar-
kówki lub grilla.

Następnie należy przygotować wa-
rzywa. Można użyć cukinii, papry-
ki, cebuli, pieczarek czy bakłażana. 
Wybrane warzywa również trzeba 
pokroić najlepiej w kostkę i nadziać 
razem z tofu na patyki do szaszły-

ków. Całość dobrze jest polać pozo-
stałą marynatą. Należy je grillować 
ok. 25 minut co jakiś czas obracając.

Camembert w marynacie

Aby przygotować ser camem-
bert z grilla, należy najpierw 
przygotować marynatę, która 
jest niezwykle prosta. Wystar-
czy zmieszać ze sobą 3 łyżki oli-
wy z oliwek, łyżeczkę tymianku, 
łyżeczkę słodkiej papryki, pieprz 
i kilka łyżek konfitury żurawinowej.

Ser musi odstać posmarowany ma-

rynatą co najmniej 30 minut, wów-
czas wszystkie smaki przenikną do 
wnętrza. Na grillu należy go piec do 
momentu, aż się zarumieni z każdej 
strony. Ważne jest, aby przewra-
cać ser szczypcami, nakłucie go np. 
widelcem sprawi, że rozpuszczony 
środek może wypłynąć.

Grillowana kukurydza

Grillowana kukurydza to banalny 
wręcz przepis na przepyszną prze-
kąskę. Do jej przygotowania wy-
starczy kilka kolb kukurydzy wła-
śnie, trzeba jeszcze przygotować 

starty parmezan, sól, masło i pieprz 
lub przyprawę z chili.

Przed przygotowaniem, kukurydza 
powinna moczyć się w wodzie przez 
ok. 30 min. Nie należy obierać jej 
z liści, bo dzięki nim po upieczeniu 
będzie idealnie miękka. Następnie 
trzeba grillować ją przez ok. 20-30 
minut, w tym czasie obracając kol-
by na drugą stronę.

Następnie należy zsunąć w dół liście 
kukurydzy tak, by powstały uchwy-
ty, chroniące przed pobrudzeniem 
i ewentualnym poparzeniem. Na-

stępnie wystarczy przyprawić kolby 
przyprawami i parmezanem.

Nie od dziś wiadomo, że dzieci lubią 
słodkie smaki, dlatego grillowaną 
kukurydzę można polać płynnym 
miodem. Tym sposobem nasze po-
ciechy otrzymają smaczną i zdrową 
przekąskę.

(Linda Nocoń-Ściebura,
 fot. Pixabay)
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Jura Krakowsko-Częstochowska. Od Pustyni Błędowskiej
By spędzić czas w wyjątko-

wym miejscu, nie trzeba 
jechać daleko. Poniżej 

przedstawiamy siedem na-
szych redakcyjnych pomysłów 
na majówkową (i nie tylko) 
wycieczkę. 

To tylko kilka z niezliczonych, cie-
kawych miejsc, jakie Jura Krakow-
sko-Częstochowska ma nam do 
zaoferowania. Zachęcamy do czyn-
nego wypoczynku w tej najbliższej, 
często niedocenianej okolicy. 

Wspaniałe zdjęcia autorstwa Ja-
kuba Krawczyka udostępnił nam 
Związek Gmin Jurajski.

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska to jedno z naj-
bardziej oryginalnych miejsc Jury 
Krakowsko – Częstochowskiej. 
Powstała na skutek działalności 

człowieka pustynia leży w samym 
sercu Europy. Tu możemy poczuć 
specyficzny mikroklimat, a także 
nacieszyć oczy widokiem lotnych 
piasków.

Owe specyficzne warunki były pod-
czas II wojny światowej wykorzy-
stane przez słynny Africa Corps, tu 
właśnie utworzono bowiem poligon 
symulujący przyszły teren walk jed-
nostki. 
Pustynia Błędowska była rów-
nież scenografią do słynnego filmu 
„Faraon”.

Radzimy skorzystać ze szlaków, ja-
kie wytyczone są pomiędzy miejsco-
wościami Błędów, Chechło i Klucze. 
Warto też wybrać się na tarasy wi-
dokowe znajdujące się na wzgórzu 
Czubatka w Kluczach oraz na wznie-
sieniu Dąbrówka we wsi Chechło. 
Z obu tych miejsc możemy podziwiać 
panoramę Pustyni Błędowskiej.

Mstów

Leżący tuż obok Częstochowy 
Mstów pełen jest miejsc urokli-
wych. To jedna z najstarszych miej-
scowości regionu częstochowskie-
go, wzmianki o Mstowie znajdziemy 
już w bulli Papieża Celestyna III 
z 1193 roku. Przed tą datą naj-
prawdopodobniej powstał Klasztor 
Kanoników Regularnych Laterań-
skich będący najcenniejszym za-
bytkiem Mstowa. Kościół Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i klasztor Kanoników Regularnych 
Laterańskich leży na wzgórzu oto-
czony murami z 9-cioma basztami.

Warto dodać, że nad Wartą kil-
ka lat temu rozbudowano tereny 
rekreacyjne. Z platform widoko-
wych można podziwiać przełom 
rzeki i Skałę Miłości. Znajdzie-
my tu też ścieżki rekreacyjne wo-
kół zbiornika wodnego Tasar-

ki. To też okazja, by po prostu 
odpocząć na piaszczystej plaży.

Kroczyce – Góra Zborów 
i Okiennik Wielki

Góra Zborów znajdująca się w po-
bliżu Kroczyc stanowiąca część zaj-
mującego 45 ha Rezerwatu Przyro-
dy. To też najwyższe wzniesienie 
dawnego województwa często-
chowskiego – 462 m n.p.m. oraz 
naturalny punkt widokowy, z któ-
rego możemy podziwiać panoramy 
Jury. 

Sam rezerwat zaś pełen jest iglic, 
turni, grot, jaskiń. Na północ od 
Góry Zborów wznosi się Góra Ko-
łoczek z pokrytym lasem grzbietem, 
którego grań tworzą przepiękne 
ostańce na czele z  Wielkim Dzia-
dem. Pomiędzy obydwoma górami 
wije się wiele dróg i ścieżek, a z uwa-
gi na bardzo interesujący i malow-
niczy teren poprowadzono tu kilka 
szlaków turystycznych, ułatwiają-
cych poruszanie się w terenie i do-
tarcie do najciekawszych miejsc.

Niedaleko Kroczyc, obok wsi Pia-
seczno, możemy podziwiać jedną 
z najbardziej znanych formacji 

skalnych Jury, Okiennik Wielki. 
Jest to skała z „wybitym” otworem 
o średnicy ponad 5 m i głębokości 
7 m. Dołożywszy wysokość ściany, 
czyli około 30 m, tworzy to wyjąt-
kowo widowiskowe miejsce.

Dolina Będkowska

Mamy na Jurze pustynię, ale mamy 
też i wodospad. Aby zobaczyć Wo-
dospad Szum, należy dotrzeć do 
największej jurajskiej doliny, czyli 
Doliny Będkowskiej. Uznawana 
jest ona za najpiękniejszą w całej 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
Dolina ta pełna jest charaktery-
stycznych ostańców. Znajdziemy 
tu „Dupę Słonia” - skałę wyjątkowo 
popularną wśród miłośników wspi-
naczki, Brandysową Skałę, Sokoli-
cę – najwyższą skałę Jury, Czarcie 
Wrota i wiele innych. Dopełnie-
niem atrakcji są jaskinie z udostęp-
nioną do zwiedzania Jaskinią Nie-
toperzową.
Spokojnie przemierzymy zaś całą 
okolicę licznymi ścieżkami rowero-
wymi i szlakami pieszymi.

Niegowa – Mirów i Bobolice

Jednymi z najczęściej odwiedza-
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po Siewierz, czyli siedem propozycji na majówkową wycieczkę
nych na Jurze obiektów - obok 
Ogrodzieńca i Olsztyna - są dwie 
malowniczo umiejscowione, nie-
wielkie warownie Mirów i Bobolice.
W pełni zrekonstruowany Zamek 
Bobolice to prawdziwa perła wśród 
jurajskich fortec. Gdy zaś swoją 
dawną świetność odzyska obecnie 
odbudowywany zamek w Mirowie, 
będzie on równie widowiskowy. 
Oba zamki jeszcze niedawno łą-
czyła ścieżka, prowadząca wśród 
malowniczych ostańców, którą spa-
cerem można było przejść w około 
30 minut.  Jednak obecnie teren - 
niestety - jest ogrodzony, miejmy 
nadzieję, że jedynie na czas budowy.

Pilica, zamek Smoleń

Leżący w  gminie Pilica zamek 

Smoleń to kolejna z warowni two-
rzących Szlak Orlich Gniazd. Za-
mek, podobnie jak wszystkie na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
jest malowniczo osadzony na wa-
piennym wzgórzu, które w całości 
objęte jest ochroną jako rezerwat 
przyrody.
Zamek w ostatnich latach został 
poddany gruntownej rewitalizacji 

i oddany do zwiedzania. Z charak-
terystycznej wieży rozpościera się 
zapierający dech widok na Jurę 
Krakowsko-Częstochowską.

Siewierz

Siewierz znajdujący się w połowie 
drogi między Częstochową a Kato-
wicami ma wiele do zaoferowania 

dla turystów. Najbardziej znany 
obiekt historyczny to Zamek Bisku-
pi, którego historia sięga XII stule-
cia. Systematycznie prowadzi się tu 
prace renowacyjne i zabezpieczają-
ce, a cały budynek robi spore wra-
żenie na rzeszach odwiedzających 
go turystów.
Po zwiedzaniu możemy spokoj-
nie spędzić czas na łonie przy-

rody nad powstałym w latach 
60. ubiegłego wieku Zalewem 
Przeczyckim. Mnogość półwys-
pów, zatoczek, plaż – wszystko 
to sprawia, że można tu zarówno 
przyjemnie poleniuchować, jak 
i aktywnie uprawiać sporty wodne.
(Adam Kostyra, 

fot. Jakub Krawczyk)
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Stacja Grawitacja. Oderwij się od rzeczywistości i poznaj rozrywkę najwyższych lotów!

Fantastyczne miejsce 
i wyjątkowy park tram-
polin? Mowa oczywi-

ście o Stacji Grawitacja, 
która od lat dostarcza miesz-
kańcom Częstochowy oraz re-
gionu wielu emocji i endorfin. 

Stacja Grawitacja w Częstochowie 
to znacznie więcej niż zwyczajny 
park trampolin. Z jego oferty można 
korzystać przez cały rok. Bez wzglę-
du na pogodę, tu zawsze znajdzie-
my rozrywkę najwyższych lotów. 

Wszyscy zainteresowani tym, by 
choć na chwilę oderwać się od rze-
czywistości, mogą wybrać się m.in. 
na wyjątkowe warsztaty z akroba-
tyki oraz gimnastyki. Prowadzi je 
najlepsza kadra instruktorska, jaką 
można sobie wymarzyć. Dla amato-
rów skakania firma przygotowała 
również indywidualne zajęcia ze 
skoków na trampolinach (szczegóły 
dotyczące zapisów można uzyskać 
w recepcji parku znajdującego się 
przy ul. Bór 164).

Urodziny pełne 
niezapomnianych wrażeń

Jaką jeszcze ofertę ma dla klien-
tów Stacja Grawitacja? Szczególny 
nacisk położony jest na potrzeby 
dzieci i młodzieży. Stąd organi-
zacja jedynych w swoim rodzaju 
imprez urodzinowych. Dla wielu 
milusińskich oznacza to szansę na 
spełnienie marzeń o tym, by swoje 
święto uczcić w wyjątkowy sposób. 
Urodziny spędzone w parku tram-
polin dostarczą z pewnością na dłu-
gie lata niezapomnianych wrażeń 
i wspomnień. 

Warto dodać, że podczas imprezy 
urodzinowej, każdy jubilat i jego 

goście mają do dyspozycji oddziel-
ną salkę. Rodzice znajdą zaś dla 
siebie miejsce na tarasie kawiar-
ni, z którego roztacza się widok na 
cały park. Stamtąd mogą spokojnie 
oglądać radosne szaleństwo swoich 
pociech.

Lekcje wychowania 
fizycznego, wycieczki klasowe

Kolejnymi propozycjami dedy-
kowanymi młodszym gościom są 
lekcje wychowania fizycznego oraz 
wycieczki klasowe. Z pewnością 

stanowią one niezwykle ciekawą 
odmianę od codzienności. – Park 
trampolin to idealne miejsce, by 
połączyć naukę i trening z zabawą. 
Zapewniamy profesjonalnych tre-
nerów, przygodę i atmosferę, którą 
dzieci zapamiętają na długo. A do 
tego oczywiście atrakcyjne ceny – za-
znacza właściciel Stacji Grawitacja.

Podczas takich nietypowych lekcji 
czy wycieczek na pewno nie będzie 
czasu na nudę, Stacja Grawitacja 
zapewnia bowiem moc różnorod-
nych atrakcji. 

Poczuj dreszczyk emocji!

Oferta parku trampolin zadowoli 
jednak wszystkich klientów – i to 
niezależnie od ich wieku. Co cze-
ka na tych, którzy odwiedzą Sta-
cję Grawitacja? Znajdą tu choćby 
ogromną poduchę z wieżą i tram-
polinami (dostarczającą dreszczy-
ku emocji), Dwupoziomowy Park 
Linowy, boiska do siatkówki oraz 
koszykówki z trampolinami, tor 
przeszkód Ninja, Gladiator, ścianki 
wspinaczkowe… Wyliczać można 
długo, a firma planuje już kolej-

ne atrakcje, które zaskoczą gości. 

– Przyjdź do Stacji Grawitacja Czę-
stochowa i oderwij się od codzien-
nych obowiązków. Poczuj dreszczyk 
emocji oraz młodzieńczą radość. 
Spraw uśmiech sobie i swoim bli-
skim – zachęca właściciel parku.
Park trampolin znajduje się na po-
łudniu Częstochowy, przy ul. Bór 
164. Wszystkie informacje dostępne 
są na stronie: 
www.stacjagrawitacja.pl.

(red., fot. Stacja Grawitacja)
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Majówka
Kreatywna majówka? Warto spędzić ją w parku rozrywki lub centrum rekreacji! 

Jak zaplanować majówkę 
tak, by pogodzić oczekiwa-
nia wszystkich członków 

rodziny? Tak, żeby nikt się nie 
nudził, a godziny mijały w ra-
dosnej atmosferze. Oto nasze 
podpowiedzi. 

Dostosowanie majówkowych pla-
nów do potrzeb całej familii, nie 
należy do zadań łatwych. Najmłodsi 
potrzebują wielu atrakcji i ciągłego 
ruchu, starsi – zabawy, ale i chwi-
li relaksu oraz odpoczynku. Takie 
możliwości stwarzają parki rozryw-
ki i centra rekreacji. Co ważne, to 
rozwiązanie na każdą pogodę. Tutaj 
wiosenne zmiany pogody nie po-
psują nikomu zabawy.

Stacja Grawitacja

By odwiedzić nowoczesny park roz-
rywki, mieszkańcy Częstochowy nie 
muszą nawet ruszać się z miasta. 
Wystarczy skierować się na ul. Bór 
164. Tam od lat z powodzeniem 
działa Stacja Grawitacja, oferująca 
znacznie więcej niż standardowy 
park trampolin. 

Tu wszyscy klienci znajdą moc 
atrakcji. Wśród nich wyliczyć moż-
na ogromną poduchę z wieżą i tram-
polinami (dostarczającą dreszczy-
ku emocji), Dwupoziomowy Park 
Linowy, boiska do siatkówki oraz 

koszykówki z trampolinami, tor 
przeszkód Ninja, Gladiator, a tak-
że ścianki wspinaczkowe. Park cały 
czas się rozwija, proponując coraz 
to nowe atrakcje (więcej na ten te-
mat piszemy na stronie 16).

SOLPARK Kleszczów

Alternatywą dla parku trampolin 
mogą być centra rekreacji. Dosko-
nałą zabawę wśród nie tylko wod-
nych atrakcji oferuje m.in. Park 
Zdrowia i Rozrywki SOLPARK 
Kleszczów. Tutejsze baseny - we-
wnętrzny i zewnętrzny – zapew-
niają miłośnikom szaleństw wod-
nych kaskady, bicze wodne, wodne 
gejzery, czy zjeżdżalnię rurową 
o długości 118 m. Obiekt dysponuje 
również basenem sportowym, który 
posiada sześć torów pływackich.

SOLPARK to też relaks dla ciała 
i ducha. Zapewni go sauna, ga-
binet masażu i SPA, grota solna, 
gabinet kosmetyczny, kriosauna, 
komora hiperbaryczna, platforma 
Schaumanna, fotel masujący oraz 
jacuzzi. Małych i dużych zaciekawi 
też z pewnością strefa gier i zabaw. 
W ofercie m.in. kręgielnia z cztere-
ma torami, Figlogaj czy bilard. 

Na centrum składają się również 
hale sportowe, boiska piłkarskie, si-
łownia i sala fitness, kort tenisowy, 
a także obiekty sezonowe, takie jak 
np. boisko do siatkówki plażowej 
czy wypożyczalnia rowerów.

Oleska Laguna

Moc rozrywki zapewnia również 
Oleska Laguna, czyli Miejskie Cen-

trum Sportu i Rekreacji w Oleśnie. 
Kompleks sportowo-rekreacyjny 
tworzą kryta pływalnia oraz zespół 
boisk sportowych Orlik. 

Wśród atrakcji wodnych wymienić 
warto m.in. 6-torowy basen sporto-
wy (wyposażony w dwa bicze wod-
ne do hydromasażu oraz system 
dysz bocznych do hydromasażu 
podwodnego), basen rekreacyjny 
do nauki pływania, brodzik dla naj-
młodszych (ze zjeżdżalniami, wod-
nym grzybkiem i gejzerem den-
nym), jacuzzi z hydromasażem oraz 
aż 106-metrowa zjeżdżalnia tunelo-
wa z efektami multimedialnymi.
W ramach SPA czeka na gości sauna 
fińska i turecka (czyli łaźnia paro-
wa), tzw. natrysk wrażeń i solarium 
stojące. Z kolei osobom szukającym 
wyciszenia z pewnością spodoba się 

pobyt w grocie solnej. Odprężenia 
warto poszukać zaś w gabinetach 
hydroterapii. W ofercie m.in. masaż 
wodny całego ciała, bicze szkockie 
i masaż płaszczowy.

Malutkie Resort

Warto dodać, że „Rodzinna Majów-
ka 2022” odbędzie się też w Ośrod-
ku Malutkie Resort znajdującym 
się w okolicach Radomska. Zabawę 
zaplanowano od 30 kwietnia do 
3 maja. Wśród propozycji znajdzie 
się m.in. niedzielny piknik rodzin-
ny z muzyką na żywo, regionalnym 
grillem po łódzku, animacjami 
i konkursami. Szczegóły na stronie 
malutkie.com.

(red., fot. Malutkie Resort, Oleska 
Laguna)
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Sport
Żużlowcy Włókniarza Częstochowa zadebiutowali w rozgrywkach w U-24 Ekstralidze

We wtorek żużlowcy 
Włókniarza Często-
chowa zadebiutowali 

w rozgrywkach U-24 Ekstra-
ligi. W inauguracyjnym me-
czu częstochowianie przegrali 
u siebie z Agromix Polcopper 
Unią Leszno 36:54.

Rozgrywki U-24 Ekstraliga to 
nowość od sezonu 2022. Każdy 
z 8 zespołów PGE Ekstraligi musi 
mieć zespół, który będzie wystę-
pował w rozgrywkach U-24 Eks-
traligi. Częstochowscy żużlowcy 
sezon 2022 rozpoczęli z Agromix 
Polcopper Unią Leszno, tak jak ich 
starsi koledzy w PGE Ekstralidze. 
Częstochowianie debiutu w U-24 
Ekstralidze nie będą dobrze wspo-
minać. Tak jak w PGE Ekstralidze, 
tak i w U-24 Ekstralidze przegrali 
z leszczyńskimi „Bykami”. Tym ra-
zem aż 36:54...
Leszczynian do zwycięstwa po-
prowadzili zdobywca 13 punktów 
Jesper Knudsen i Keynan Rew 
(11 punktów). Dobrze zaprezento-
wał się też Damian Ratajczak, który 
zgromadził dwa indywidualne zwy-
cięstwa i 9 punktów.

Wśród gospodarzy najlepiej punk-
tował mający już doświadczenie 
w PGE Ekstralidze Jonas Jeppesen. 
W sześciu startach zdobył 13 punk-

tów. Niestety, ale raz przytrafiła mu 
się taśma. Niezły występ zanoto-
wał też Mitchell Cluff, który zdobył 
8 punktów. Po 5 punktów na swoim 
koncie zapisali Jordan Jenkins i An-
drij Rozaliuk, który na prezentację 
wyszedł trzymając flagę Ukrainy!

(Tekst i fot. AK)

Włókniarz Częstochowa 
U-24: 36
9. Jonas Jeppesen 13 (2,2,3,t,3,3)
10. Mitchell Cluff 8 (3,1,0,2,1,1)
11. Jordan Jenkins 5 (1,2,0,1,1)
12. Kamil Król 0 (0,0,-,-)
13. Andrij Rozaliuk 5 (1,2,2,0,0)
14. Jakub Martyniak 1 (1,0,-)
15. Kajetan Kupiec 4 (3,0,0,1,t)

Agromix Polcopper 
Unia Leszno U-24: 54
1. Damian Ratajczak 9 (3,1,1,1,3)
2. Jesper Knudsen 13 (3,3,2,3,2)
3. Jonas Knudsen 5 (0,3,-,2)
4. Hubert Jabłoński 7 (2,-,3,0,2)
5. Keynan Rew 11 (2,3,3,3)
6. Antoni Mencel 3 (d,1,2)
7. Maksym Borowiak 4 (2,0,2)

8. James Pearson 2 (1,1,0)

Bieg po biegu:

1. Ratajczak, Jeppesen, Jenkins, 
Jo. Knudsen 3:3
2. Kupiec, Borowiak, 
Martyniak, Mencel (d) 4:2/7:5
3. Je. Knudsen, Rew, Rozaliuk, 
Król 1:5/8:10
4. Cluff, Jabłoński, Mencel, 
Martyniak 3:3/11:13
5. Jo. Knudsen, Jenkins, Pear-
son, Król 2:4/13:17
6. Je. Knudsen, Rozaliuk, 
Ratajczak, Kupiec 2:4/15:21
7. Rew, Jeppesen, Cluff, 
Borowiak 3:3/18:24
8. Jabłoński, Rozaliuk, 
Pearson, Kupiec 2:4/20:28
9. Jeppesen, Je. Knudsen, 
Ratajczak, Cluff 3:3/23:31
10. Rew, Mencel, Kupiec, 
Jenkins 1:5/24:36
11. Jeppesen, Cluff, Ratajczak, 
Jabłoński 5:1/29:37
12. Je. Knudsen, Borowiak, 
Jenikns, Kupiec (t) 1:5/30:42
13. Rew, Jo. Knudsen, Cluff, 
Rozaliuk 1:5/31:47
14. Ratajczak, Jabłoński, Jenkins, 
Rozaliuk 1:5/32:52
15. Jeppesen, Je. Knudsen, Cluff, 
Pearson 4:2/36:54
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Tylko 9 biegów w Ostrowie Wielkopolskim, ale jest pierwsza wygrana Włókniarza

Pierwsze zwycięstwo w PGE 
Ekstralidze odnieśli w nie-
dzielę żużlowcy zielona-e-

nergia.com Włókniarz. Często-
chowianie wygrali w Ostrowie 
Wielkopolskim z Arged Ma-
lesa 30:24, bo mecz został 
przerwany po 9. wyścigu...

Częstochowianie jechali do Ostro-
wa Wielkopolskiego po zwycięstwo 
i swój cel osiągnęli. Trudno porów-
nywać jednak wynik częstochowian 
na tle innych rywali, bo z uwagi na 
opady deszczu mecz został przerwa-
ny po 9. wyścigu. Dotychczas ostro-
wianie przegrali dwa wcześniejsze 
swoje mecze po 35:55. Gdyby spo-
tkanie zostało rozegrane w całości 
to wynik mógł być podobny...

Żużlowcy zielona-energa.com 
Włókniarz dobrze rozpoczęli za-
wody, bo wygrali dwa pierwsze 
wyścigi po 5:1 i prowadzili 10:2. Po 
6. biegu było nawet 23:13 dla czę-
stochowian. Jedyną wpadkę w me-
czu goście zaliczyli w 7. gonitwie, 
gdy Kacper Woryna i Mateusz 
Świdnicki przegrali 1:5 z parą To-
masz Gapiński i Oliwier Berntzon.

Ostatni raz zawodnicy na tor wy-
jechali w 9. wyścigu, który zakoń-
czył się remisem. Wygrał Bartosz 
Smektała przed Gapińskim, Bern-

tzonem i Leonem Madsenem. Za-
skoczeniem było, że na 4. miejscu 
przyjechał Madsen, ale popełnił 
techniczny błąd na trudnym torze. 
Sędzia przerwał spotkanie i zaliczył 
wynik. Tym samym częstochowia-
nie wygrali 30:24 i zdobyli pierwsze 
2 punkty w sezonie.

Zwycięstwo cieszy, ale trzeba się 
spodziewać, że beniaminek z Ostro-
wa Wielkopolskiego będzie „dostar-
czycielem punktów” i raczej wszyst-
kie drużyny PGE Ekstraligi będą 

mieć bardzo duże szanse na zwycię-
stwo z Arged Malesą na jej torze...
Niepokojący jest jednak fakt, że na 
torze w Ostrowie Wielkopolskim na 
9 biegów częstochowscy żużlowcy 
wygrali indywidualnie tylko 4 razy. 
Np. w przegranym u siebie me-
czu z GKM-em Grudziądz (35:55) 
ostrowianie w 15 wyścigach odnieśli 
tylko... 4 indywidualne zwycięstwa.

Kibice zielona-energia.com Włók-
niarz mają jednak nadzieję, że czę-
stochowianie będą rozjeżdżać się 

z meczu na mecz i ich wyniki będą 
coraz lepsze...

(AK, fot. materiały prasowe 
GM/wlokniarz.com)

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 
– zielona-energia.com Włókniarz 
Częstochowa 24:30
Arged Malesa: Berntzon 3 (0,2,1), 
Gapiński 8 (3,3,2), Walasek 4 (1,3), 
Hjelmland 0 (-,-,), Holder 8 (3,2,3), 
Grzelak 1 (1,0,0), Krawczyk 0 (0,d), 
Nielsen 0 (0,0).

zielona-energia.com Włókniarz: 
Madsen 5 (2,3,0), Smektała 6 
(2,1,3), Lindgren 6 (3,2,1), Jeppe-
sen 4 (1,1,2), Woryna 2 (1,1,), Mi-
śkowiak 5 (3,2), Świdnicki 2 (2,0).

Bieg po biegu:
1. Lindgren, Madsen, Walasek, 
Berntzon 1:5
2. Miśkowiak, Świdnicki, Grzelak, 
Krawczyk 1:5/2:10
3. Holder, Smektała, Woryna, Nie-
lsen 3:3/5:13
4. Gapiński, Miśkowiak, Jeppesen, 
Grzelak 3:3/8:16
5. Walasek, Lindgren, Jeppesen, 
Nielsen 3:3/11:19
6. Madsen, Holder, Smektała, 
Krawczyk (d), 2:4/13:23
7. Gapiński, Bertzon, Woryna, 
Świdnicki 5:1/18:24
8. Holder, Jeppesen, Lindgren, 
Grzelak 3:3/21:27
9. Smektała, Gapiński, Berntzon, 
Madsen 3:3/24:30

Tabela PGE Ekstraligi:
1. Motor Lublin               3  6  +30
2. Unia Leszno               3  5  +4
3. GKM Grudziądz            3  4  +4
4. Stal Gorzów               3  3  +2
5. Betard Wrocław             3  2  +18
6. zielona-energia.com      3  2  0
7. Apator Toruń                3  2  -12
8. Arged Malesa O.W.       3  0  -46
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Żużlowcy zielona-energia.com Włókniarz podejmują Mistrza Polski z Wrocławia

W czwartej kolejce PGE 
Ekstraligi żużlowcy 
zielona-energia.com 

Włókniarz ugoszczą w niedzie-
lę 1 maja aktualnego Mistrza 
Polski Betard Spartę Wro-
cław. Częstochowianie celują 
w drugie ligowe zwycięstwo...

Rozgrywki w żużlowej PGE Ekstra-
lidze rozkręcają się na dobre. Choć 
pogoda nie rozpieszcza (Włókniarz 
miał zagrożone wszystkie 3 mecze) 
to wszystkie zespoły mają już na 
koncie po 3 spotkania. Częstocho-
wianie sezon rozpoczęli od porażki 
u siebie z Fogo Unią Leszno 44:46. 
Następnie po zaciętym spotkaniu 
przegrali w Lublinie z wicemistrzem 
Polski Motorem 43:47. Wreszcie 
w minioną niedzielę odnieśli pierw-
sze ligowe zwycięstwo i pokonali 
w Ostrowie Wielkopolskim Arged 
Malesa 30:26. Spotkanie toczyło 
się jednak przy padającym deszczu, 
a sędzia przerwał je po 9. wyścigu, 
gdy Włókniarz prowadził 30:26.

W niedzielę zielona-energia.com 
Włókniarz stanie przed szansą na 
odniesienia drugoligowego zwy-
cięstwa w tym sezonie. Na torze 
w Częstochowie „Lwy” podejmować 
będą mistrza Polski Betard Spar-
tę Wrocław. Wrocławianie jak na 
razie mogą pochwalić się identycz-

nym bilansem jak Włókniarz. Mają 
na koncie 1 zwycięstwo i 2 porażki. 
Betard Sparta w niedzielę w Często-
chowie też będzie walczyć o 2. zwy-
cięstwo w sezonie...

Wrocławianie w 1. kolejce poko-
nali u siebie Apator Toruń 49:41. 
W drugiej kolejce przegrali niespo-
dziewanie w Grudziądzu z GKM 
41:49. W ostatni weekend ulegli 
u siebie Unii Leszno 44:46.

Niedzielny mecz będzie sprawdzia-
nem dla częstochowskich żużlow-
ców. Okaże się, czy porażka z Unią 

była przypadkowa i spowodowana 
tym, że mecz miał status zagrożo-
nego i nie można było trenować na 
torze. Jeśli wrocławianie wywiozą 
z Częstochowy zwycięstwo to sytu-
acja w tabeli zielona-energia.com 
Włókniarz po 4. kolejkach nie bę-
dzie dość ciekawa.

W częstochowskiej drużynie jak na 
razie liderem jest Leon Madsen, 
który po 3 meczach ma średnią bie-
gową 2,28 co daje mu 6. miejsce 
w klasyfikacji. Prowadzi Bartosz 
Zmarzlik ze Stali Gorzów (2,53). Li-
derem wrocławian jest jak na razie 

Maciej Janowski. Ze średnią bie-
gową 2,27 sklasyfikowany jest na 
8. pozycji w PGE Ekstralidze.

Należy zaznaczyć też fakt, że wro-
cławianie korzystają z zastępstwa 
za Rosjanina Artioma Łagutę. Przy-
pomnijmy, że rosyjscy i białoruscy 
żużlowcy zostali wykluczeni z pol-
skich rozgrywek.

Na torze w Częstochowie pojawi się 
też Bartłomiej Kowalski, który jesz-
cze rok temu był juniorem Włók-
niarza i zdobył z częstochowskim 
zespołem złoto DMPJ.

Działacze zielona-energia.com 
Włókniarz zachęcają do zakupu 
biletów w przedsprzedaży. W dniu 
meczu każda wejściówka będzie 
droższa o 10 zł. Dzieci i młodzież do 
12. roku życia mają zagwarantowa-
ny bezpłatny wstęp na mecz.

Niedzielny mecz zaplanowano na 
godz. 16:30.

(Tekst i fot. AK)

Średnie biegowe po 3. kolejkach 
PGE Ekstraligi. W nawiasie miejsce 
w klasyfikacji w PGE Ekstralidze.

zielona-energia.com 
Włókniarz
1. (6.) Leon Madsen  2,28
2. (16.) Fredrik Lindgren  1,91
3. (22.) Kacper Woryna  1,76
4. (30.) Bartosz Smektała  1,53
5. (36.) Jakub Miśkowiak  1,44
6. (40.)Jonas Jeppesen  1,25
7. (42.)Mateusz Świdnicki  1,22

Betard Sparta Wrocław
1. (8.) Maciej Janowski  2,27
2. (12.) Tai Woffinden  2,00
3. (20.) Daniel Bewley  1,83
4. (26.) Bartłomiej Kowalski 1,66
5. (37.) Gleb Chugunow  1,38
6. (47.) Michał Curzytek  0.88
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Czy Raków obroni Puchar Polski i zdobędzie to trofeum drugi raz z rzędu?

Piłkarze Rakowa Często-
chowa będą mieć w ponie-
działek szansę na zdobycie 

drugiego w historii Pucharu 
Polski i czeku na 5 milionów 
złotych. Czy częstochowianie 
obronią trofeum, które po raz 
pierwszy zdobyli 2 maja 2021 
roku czyli równo na 100-lecie 
klubu?

2 maja 2021 roku przejdzie do hi-
storii częstochowskiego Klubu 
i Częstochowy. Piłkarze Rakowa 
Częstochowa walczyli w Lublinie 
w finale Fortuna Puchar Polski 
z 1-ligową Arką Gdynia. Dla czę-
stochowskiego klubu był to dopiero 
drugi finał PP w 100-letniej historii. 
Pierwszy raz zespół z Częstochowy 
walczył w finale PP w 1967 roku, ale 
w Kielcach po dogrywce przegrał 
z Wisłą Kraków 0:2.

Drugi raz czerwono-niebiescy 
zagrali w Finale Pucharu Polski 
2 maja 2021 roku w Lublinie czyli 
równo na 100-lecie Klubu. Lublin 
był szczęśliwy dla Rakowa, choć 
można żałować, że Raków zdobył 
Puchar Polski w „pandemicznym 
roku”, gdzie mecze rozgrywane 
były bez udziału kibiców. Ci jednak 
w licznej grupie przyjechali do Lu-
blina i przed stadionem zaznaczyli 
swoją obecność. Raków pokonał 

Arkę 2:1 i po raz pierwszy w swojej 
historii mógł wznieść w górę Pu-
char Polski. Zdobycie PP było też 
przepustką do finału o Superpu-
char Polski. W nim Raków poko-
nał Mistrza Polski Legię Warszawa 
i w 2021 roku mógł cieszyć się ze 
zdobycia drugiego trofeum.
W 2022 roku piłkarze Rakowa po-

nownie prezentują się bardzo do-
brze w rozgrywkach Fortuna Pu-
char Polski. Czerwono-niebiescy 
zameldowali się już w finale, gdzie 
2 maja na Stadionie Narodowym 
w Warszawie zmierzą się z Lechem 
Poznań. Ależ to będzie mecz! Za-
grają obecny lider z wiceliderem 
PKO BP Ekstraklasy.

Aby awansować do finału Raków 
musiał wyeliminować 5 rywali w tym 
dwa zespoły z Ekstraklasy. W 1/32 
Raków wygrał w Rzeszowie ze Stalą 
4:2. W 1/16 częstochowianie poko-
nali w Kaliszu KKS-em 2:1. W 1/8 
czerwono-niebiescy wyeliminowa-
li grającą w PKO BP Ekstraklasie 
Bruk-Bet Termalicę zwyciężając 2:0.

W ćwierćfinale PP Raków za-
grał z ubiegłorocznym finalistą 
i w Gdyni pokonał 1-ligową Arkę 
2:0. W półfinale czerwono-niebie-
scy po raz pierwszy zagrali w Czę-
stochowie i pokonali Mistrza Polski 
Legię Warszawa 1:0.

Lech w drodze do finału wygrał: ze 
Skrą Częstochowa 3:0, Unią Skier-
niewice 2:0, Garbarnią Kraków 4:0, 
Górnikiem Zabrze 2:0 i Olimpią 
Grudziądz 3:0. Co ciekawe, „Kole-
jorz” poza meczem ze Skrą wszyst-
kie spotkania rozegrał na wyjeździe 
i nie stracił w nich bramki...

Stawka finału jest duża. Poza cze-
kiem na 5 milionów złotych zwy-
cięzca Pucharu Polski wywalczy 
sobie też awans do finału Superpu-
charu Polski, którego obrońcą też 
jest... Raków.

Kibice Rakowa liczą, że data 
2 maja ponownieprzejdzie do hi-
storii klubu, a częstochowscy piłka-
rze zdobędą swój 2. Puchar Polski...

(MR-K, AK, fot. AK)

Partnerami relacji są: 
Mazda Klimczak, DMK 
Invest, Boulangerie.
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Fotorelacja z meczu Raków Częstochowa - Górnik Łęczna 2:1

Fot. Artur Kucharski
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Raków pokonał Górnika Łęczna i nadal jest liderem PKO BP Ekstraklasy!
W niedzielnym spotka-

niu PKO BP Ekstra-
klasy piłkarze Ra-

kowa pokonali walczącego 
o utrzymanie Górnika Łęcz-
na 2:1 i obronili fotel lide-
ra w PKO BP Ekstraklasie! 
A przed czerwono-niebieskimi 
2 maja finał Fortuna Puchar 
Polski z Lechem Poznań, który 
jest wiceliderem...

Piłkarze Rakowa w najbliższy week-
end mieli grać w Szczecinie z Po-
gonią, ale ten mecz oraz spotkanie 
Lecha z Górnikiem Łęczna zostało 
rozegrane awansem 20 kwietnia. 
Raków wygrał arcyważne spotka-
nie w Szczecinie z Pogonią i awan-
sował na pozycję lidera PKO BP 
Ekstraklasy. Do ostatniego meczu 
z Górnikiem Łęczna piłkarze Rako-
wa przystępowali znając już wynik 
Lecha Poznań. „Kolejorz” pokonał 
Stal Mielec i zdobył 3 punkty. Aby 
nie stracić pozycji lidera Raków 
musiał wygrać z Górnikiem Łęczna. 
I tak się stało, choć emocje były do 
5. minuty doliczonego czasu gry...
Początek meczu był bezbarwny, tak 
jak niedzielna pogoda w Często-
chowie. Raków przez pierwsze dwa 
kwadranse gry nie mógł znaleźć 
sposobu na walczących o utrzyma-
nie gości. Trzeba było pamiętać, że 
Raków w Łęcznej tylko zremisował 
i stracił wówczas dwa ważne punkty.
Ale do przerwy częstochowianie 
prowadzili 2:0. Pierwszą bramkę 
zdobył najskuteczniejszy piłkarz 
PKO BP Ekstraklasy Ivi Lopez, a na 
2:0 podwyższył kapitan Tomas Pe-
trasek, dla którego był to 150. mecz 
w barwach Rakowa! Przed przerwą 
mogło być nawet 3:0, ale gości ura-
towała poprzeczka...

Kiedy w drugiej połowie ponad 
4 000 kibiców spodziewało się 
3. bramki dla Rakowa niespodzie-
wanie celnie trafili goście. W 71. mi-
nucie na 1:2 straty zmniejszył Jason 

Lokilo. Końcówka była nerwowa, 
bo goście atakowali i dążyli do wy-
równania, ale czerwono-niebiescy 
nie pozwolili im na zbyt wiele.
Raków wygrał bardzo ważny mecz 
i na 3 kolejki przed końcem sezonu 
jest nadal liderem PKO BP Ekstra-
klasy. Zwycięstwo trzeba docenić 
tym bardziej, że częstochowianie 
byli cztery dni po wyczerpującym, 
i co najważniejsze zwycięskim me-
czu w Szczecinie z Pogonią, który 
otworzył drogę do walki o mistrzo-
stwo Polski!
- Mecz był z gatunku pułapka 
– mówi trener Rakowa Marek 
Papszun. - I dobrze, że w nią nie 

wpadliśmy. Wygraliśmy i to jest 
najważniejsze dla nas. W tej fazie 
sezonu te trzy punkty są bezcenne. 
Bo jesteśmy w tej chwili blisko po-
wtórzenia osiągnięcia z poprzed-
niego sezonu czyli wicemistrzo-
stwa. Z 3. meczów trzeba wygrać
2 i ten cel zostanie zrealizowany. 
Tak na to trzeba patrzeć... Jeże-
li chodzi o spotkanie to mecz pod 
kontrolą i dajemy przeciwnikowi 
bramkę z niczego. Zbyt proste błę-
dy. Jedyna sytuacja w meczu i za-
wsze wynik jest na styku i różnie 
może być. Na szczęście zespół jest 
już na takim poziomie, że umiał na-
wet w tych trudniejszych momen-

tach mentalnych odpowiednio tak 
zarządzać, żebyśmy wygrali, bo to 
było dzisiaj najważniejsze.
Najbliższy mecz Raków rozegra 
w poniedziałek, 2 maja w War-
szawie, gdzie zmierzy się z finale 
Fortuna Puchar Polski z Lechem 
Poznań. Ten mecz zapowiada się 
fascynująco, bo w finale PP zagrają 
obecny lider z wiceliderem PKO BP 
Ekstraklasy, a więc dwie aktualnie 
najlepsze drużyny w Polsce!
A w 32. kolejce Raków ponownie 
przy „L83” podejmować będzie 
8 maja Cracovię Kraków. Jeśli 
Raków wygra ostatnie trzy mecze 
w PKO BP Ekstraklasie z Cracovią, 

w Lubinie z Zagłębiem i u siebie z Le-
chią Gdańsk to bez względu na inne 
wyniki będzie Mistrzem Polski... 

(MR-K, fot. AK)

Raków Częstochowa – Górnik 
Łęczna 2:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Ivi Lopez (32.), 2:0 
Petrasek (40.), 2:1 Lokilo (71.).

Raków: Kovacevic - Tudor, Pe-
trasek, Rundić (73. Krzyżak), Kun, 
Lederman, Papanikolaou, Sorescu, 
Wdowiak (80. Musiolik), Ivi Lopez 
(80. Cebula), Gutkovskis (59. Arak).

Sport

Skra Częstochowa podejmuje GKS Tychy

Piłkarze Skry Często-
chowa w środę grali 
w Katowicach z GKS- 

em, a już w poniedziałek, 
2 maja podejmować będą 
w Bełchatowie kolejny 
śląski klub GKS Tychy.

Rozgrywki w Fortuna 1 Lidze 
wkraczają na ostatnią prostą. 
Drużyny na zapleczu Ekstra-
klasy rozegrają jeszcze tylko 
4 kolejki spotkań. Najbliższa 
30. kolejka odbędzie się już 
w poniedziałek. Skra w Bełcha-
towie podejmować będzie GKS 
Tychy. Początek meczu zapla-
nowano na godz. 20.

GKS Tychy walczy o awans do 
czołowej szóstki i grę w bara-
żach dlatego częstochowianie 

muszą spodziewać się trudnego 
meczu.

Działacze Skry organizują 
przejazd autokarowy na mecz 
do Bełchatowa. Koszt przejaz-
du z biletem to 40 zł. Zapisy 
przyjmowane są drogą mailo-
wą na adres bilety@ks-skra.pl

Wyjazd w poniedziałek pla-
nowany jest o godz. 17:30 
z ul. Loretańskiej.
(AK)
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