
Mieszkańcy dzielnicy 
Częstochowówka-Par-
kitka alarmują – Aleja 

Brzozowa ginie. Za pośrednic-
twem swojej Rady Dzielnicy 
i z pomocą tamtejszej radnej 
Agaty Pawłowskiej od lat piszą 
pisma do miasta, aby całkowi-
cie zamknąć dla ruch samo-
chodowego tę część dzielnicy.

- Nasza dzielnica bardzo się 
rozwija, przybywa nowych do-
mów i apartamentowców, jeże-
li teraz nie zatrzymamy ruchu 
w Alei Brzozowej, miejsce to 
zniknie z mapy miasta – twierdzi 
przewodniczący Rady Dzielni-
cy Stanisław Gruszka. - Co roku 
obserwujemy, jak kolejne drze-
wa umierają, naszym zdaniem 
z powodu nasilonego ruchu aut, 
także tych dużych, jadących na 
ciągle powstające budowy. Jeśli 
teraz czegoś nie zrobimy, za parę 
lat Aleja przestanie istnieć.
 
Aleja Brzozowa na Parkitce zo-
stała uznana uchwałą Rady 
Miasta Częstochowy za pomnik 
przyrody w 2006 roku. Na całej 
długości Alei ustawiono infor-
mujące o tym tablice i na tym, 
jak twierdzą mieszkańcy Par-
kitki skończyła się rola miasta 
z zabezpieczeniu tego terenu. 
- Od blisko dziewięciu lat, do 
kolejnych włodarzy miasta ape-
lujemy, aby podchodzić do spra-
wy poważnie i skoro miejsce to 
uznano za pomnik przyrody, 
odpowiednio je traktować – opo-
wiada obecnie radna miejska, 
a kiedyś członkini rady Dzielnicy, 
Agata Pawłowska. - Aleja niszcze-
je, na znacznych jej odcinkach 
dopuszczony został ruch dro-
gowy, więc po co utrzymywać 
fikcję? Zdemontujmy te tabliczki 
i uznajmy, że jest to taka sama 
droga pieszo-samochodowa jak 
wiele innych. Naszym zdaniem 
jednak byłaby to duża strata nie 
tylko dla nas, ale i całego miasta. 
Jak przekonują Stanisław Grusz-
ka i Agata Pawłowska, Aleja 
Brzozowa, to ulubione miejsce 
spacerów nie tylko mieszkań-
ców Parkitki. 
W weekendy, przy ładnej pogo-
dzie można tu spotkać wiele osób 
na rowerach, z dziećmi czy psa-
mi na spacerze. Miejsca jednak  
na tę rekreację jest coraz mniej.

- Aleja Brzozowa się kurczy 
– twierdzi Stanisław Gruszka. 
- Dzielnica się zabudowuje. Po-
wstaje coraz więcej domów i blo-
ków, niestety odbija się to nieko-
rzystnie na Alei. Traci ona swój 

niepowtarzalny charakter. Część 
Alei w starszej części Parkitki, od 
ul. Sikorskiego do Okulickiego już 
zupełnie się zmieniła. Jest mocno 
otoczona budynkami, w tym blo-
kami i stała się czymś w rodzaju 
skweru osiedlowego. Przeciw-
ny koniec Alei, także z powo-
du zabudowy mieszkaniowej 
już praktycznie znika – dodaje. 
Jak twierdzą obrońcy tego miej-
sca, coraz mniej jest Alei Brzo-
zowej w Alei Brzozowej. Drzewa 
usychają, a ruch kołowy jest tam 
coraz większy.
 
- Miasto, owszem, wycina sta-
re drzewa i sadzi nowe, ale czy 
to tylko na tym powinna pole-
gać troska o pomnik przyrody? 
- pyta Agata Pawłowska. - Tak 
naprawdę już niewiele nam tej 
alei zostało. Trzeba ratować 
chociaż to. Dlatego po raz ko-
lejny wystąpiliśmy o całkowite 
zamknięcie dla ruchu kołowego 
Alei Brzozowej na odcinku od 
ulicy Okulickiego do ulicy Wro-
cławskiej oraz wytyczenie dojaz-

du do położonego tam centrum 
medycznego ulicami Kujawską 
lub Krynicką. Dopuszczenie tam 
ruchu z ograniczeniem pręd-
kości nie rozwiązuje sprawy. 
Jak argumentują obrońcy Alei 

Brzozowej, dopuszczenie dojazdu 
do przychodni może się okazać 
szkodliwym precedensem i gdy 
w okolicy przybywa chętnych na 
wybudowanie domów, oni rów-
nież będą chcieli właśnie ul. Bial-
ską dojeżdżać do swoich posesji.
 
- Naprawdę nie trzeba gigan-
tycznych nakładów finan-
sowych, aby poprawić ulice 
Krynicką i Kujawską, aby dać 
kierowcom alternatywny dojazd 
– uważa Agata Pawłowska. - Na-
szym zdaniem już teraz można 
tam dojechać. Stan tych ulic nie 
jest wcale gorszy niż na przykład 
na Stradomiu, gdzie na co dzień, 
nie mając innego wyjść jeżdżą 
częstochowianie. Twierdzę, że 
to kwestia dobrej woli. Gdyby-
śmy zamknęli Aleję Brzozową, 
kierowcy nie mając innego wyj-
ścia spokojnie by mogli dojeż-
dżać do centrum medycznego. 
To przecież nie są duże, ciężkie 
samochody, auta osobowe, które 
z powodzeniem mogą przejechać 
z pominięciem Alei Brzozowej. 

Oczywiście, gdy daje im się wy-
bór, wybierają Aleję Brzozową, 
a szkoda – dodaje radna.

Jak zgodnie przekonuje Agata 
Pawłowska i Stanisław Gruszka, 

nie są oni przeciwni rozwojowi 
dzielnicy, ale uważają, że powi-
nien on się odbywać według ja-
kiegoś sensownego planu bez 
szkody dla tego, co już tam jest. 
(IBS)
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Aleja Brzozowa ginie
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Drzewa pozostaną - 
MPK zapewnia

In vitro w Częstochowie 
przynosi efekty

Ponowny przetarg na sprzedaż 
Huty Częstochowa. 

Niebawem przebudowa 
torowiska przeniesie się 
do centrum Częstocho-

wy. W wakacje ma ruszyć wy-
miana torów od al. Jana Pawła 
II do ronda Adama Mickiewi-
cza. MPK zapewnia, że w trak-
cie remontu nie ucierpią duże 
drzewa rosnące wzdłuż toro-
wiska.

Jak przyznaje rzecznik prasowy 
MPK Maciej Hasik drzewa rosną-
ce w al. Wolności były zagrożone. 
Z powodu zmienionych niedawno 

przepisów dotyczących parame-
trów torowisk w Polsce, groziło 
im pójście pod topór. Miasto, jak 
informuje rzecznik MPK, posta-
rało się, aby je uratować.
 — MPK nie odstępowano w dą-

żeniu do uniknięcia wycinki, 
wnioskowano do instytucji rzą-
dowych o wyrażenie zgody na 
odstępstwa od przepisów, tam, 
gdzie jest to możliwe i uzasadnio-
ne — mówi Maciej Hasik. — Uda-
ło się, dlatego szpaler pozostanie 
praktycznie niedotknięty. Wycię-
te zostaną jedynie pojedyncze, 
chore sztuki. Zastąpią je nowe 
nasadzenia. Jednak zielony cha-
rakter al. Wolności nie zmieni się 
— zapewnia.
Jak przekonuje rzecznik prasowy 
MPK, w Śródmieściu po remon-

cie torów będzie nawet bardziej 
zielono niż dotąd, ponieważ od 
ul. Jasnogórskiej do Ronda Mic-
kiewicza będziemy mieli pierwsze 
w mieście, zielone torowisko.
(IBS)

Już 50 dzieci urodziło 
się dzięki miejskiemu 
programowi dofinanso-

wywania zabiegów in vitro  
w Częstochowie. 

Pięćdziesiąte narodziny miały 
miejsce w maju. Dzięki procedu-
rze wspieranej przez miasto naro-
dził się chłopiec.

Od 2012 roku, gdy Częstochowa 
jako pierwszy samorząd w kraju 
zdecydowała o pomocy dla par 
starających się o dziecko, na-

rodziło się 26 częstochowianek 
i 24 częstochowian. Pięciokrot-
nie narodziły się w Częstochowie 
bliźniaki. W tym roku w mieście, 
w związku z programem samo-
rządu, spodziewane są naro-
dziny kolejnych czworga dzieci. 

W tegorocznym budżecie na dofi-
nansowywanie zabiegu zabezpie-
czono 180 tys. zł. Jak informuje 
Urząd Miasta Częstochowy, trwa 
kwalifikacja medyczna par, które 
zgłosiły się w marcu do kolejnej 
edycji projektu. (IBS)

Na 28 lipca sąd często-
chowski wyznaczył datę 
ponownego przetargu 

na sprzedaż Huty Częstocho-
wa. Tym razem cena wywo-
ławcza jest niższa. Została 
zmniejszona z 250 na 220 mln 
złotych.

Na pierwszy przetarg, który miał 
się odbyć 3 czerwca, nikt się nie 
zgłosił. Udziałem w przetargu nie 
był zainteresowany nawet obecny 

dzierżawca zakładu - spółka Sun-
ningwell International Polska. 
Dzierżawca Huty złożył wnio-
sek o przeprowadzenie trans-
akcji z wolnej ręki, na co zgodę 
musi wyrazić rada wierzycieli. 
Oferty na lipcowy przetarg 
przyjmowane są do 27 lipca  
do godz. 14. 

Przypomnijmy, że Huta znajduje 
się w stanie upadłości. Wniosek 
o upadłość likwidacyjną zarząd 
spółki ISD Polska, właściciela 

Huty Częstochowa, złożył w są-
dzie pod koniec czerwca 2019 
roku. Upadłość została ogło-
szona 4 września 2019 r. W po-
łowie września ubiegłego roku 
syndyk przedsiębiorstwa pod-
pisał, na 12 miesięcy, z prawem 
pierwokupu zakładu, umowę 
dzierżawy majątku ISD Huty 

Częstochowa ze spółką Sun-
ningwell International Polska. 
(IBS)

Aktualności
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“Poprawiona” hybryda testowana na ulicach

Do zajezdni częstochow-
skiego MPK trafił pierw-
szy zmodyfikowany 

autobus hybrydowy. Teraz 
“poprawiony” samochód bę-
dzie testowany na ulicach 
miasta. Jeśli sprawdzian wy-
padnie pomyślnie, zasto-
sowane w nim rozwiązana 
zostaną wykorzystane przy 
modyfikacji pozostałych 38 wy-
cofanych w ruchu autobusów  
hybrydowych.
Na początku czerwca rozpoczął 
się dwutygodniowy test pierw-
szego autobusu hybrydowego 
po modyfikacji będącej efektem 
współpracy częstochowskiego 
MPK z firmą Autosan z Sanoka. 
Jak zapewnia MPK, zastosowane 
w autobusie zmiany w układzie 
technicznym i ustawieniach mają 
pozwolić na bardziej komfortowe 
i bezpieczne eksploatowanie floty 

autobusów hybrydowych.
Pojazdy te trafiły do miasta 
z końcem 2015 roku w ramach 
100% dotacji z unijnego pro-
gramu Gazela. Niestety, nie 

sprawdziły się w codziennej eks-
ploatacji, zawodziły, a nawet 
dochodziło w nich do pożarów. 
— Jeśli testy autobusu po zmia-
nach wypadną pomyślnie, auto 

będzie mogło wyjechać na trasy 
z pasażerami latem — zapowia-
da rzecznik prasowy MPK Maciej 
Hasik. — Po testach też określone 
zostaną ostateczne koszty jed-

nostkowego wprowadzenia mo-
dyfikacji. Potem przyjdzie pora 
na kolejne, łącznie w zasobach 
MPK pozostaje łącznie 39 tego 
typu aut. (IBS)
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Z Budżetu Obywatelskiego sfinansowano 
kolejne miejsca do rekreacji

Fotopułapki pomogą w likwidacji nielegalnych 
wysypisk w Częstochowie

Radni mają pomysł na suszę  
– zbierajmy deszczówkę

Trzy nowe place rekreacyj-
no-sportowe powstaną 
w Częstochowie w ra-

mach Budżetu Obywatelskie-
go. Zlokalizowano je w róż-
nych dzielnicach miasta – na 
Starym Mieście, Stradomiu 
i Rakowie.

W pierwszej lokalizacji – przy ul. 
Warszawskiej, na terenie Zespołu 
Szkół im. Kochanowskiego obok 
placu rekreacyjnego zaplanowano 
lekkoatletyczną bieżnię z cztere-
ma torami o długość 68 m. 
Będzie tam również skocznia do 
skoków w dal oraz mała architek-

tura w postaci ławek i koszy na 
śmieci.
Na Stradomiu, przy ul. Zaciszań-
skiej zaprojektowano stół do teni-
sa stołowego, huśtawki dla dzieci 
i karuzelę, a także urządzenia si-
łowni terenowej. Na niezagospo-
darowanym teraz terenie staną 
ponadto ławki, stojaki na rowery, 
słupki blokujące z podwójnym 
łańcuchem, kosze na śmieci oraz 
tablica informacyjna. Nawierzch-
nia będzie zrobiona częściowo 
z kostki, a częściowo będzie to 
bezpieczna nawierzchnia piasko-
wej oraz z gumowych mat przero-
stowych.

Plac zabaw i siłownię na świeżym 
powietrzu przewidziano również 
w podwórzu przy al. Pokoju 15/17 
na Rakowie. 

Projekt zakłada montaż nowych 
urządzeń na placu zabaw dla 
dzieci, a także ustawienie w po-
bliżu sprzętu do ćwiczeń. Całość 
ma być dopełniona tzw. małą ar-
chitekturą.

Jeśli przetarg i same roboty prze-
biegną bez przeszkód, trzy inwe-
stycje będą gotowe 25 sierpnia.
(IBS)

Straż Miejska otrzymała 
pięć specjalnych urzą-
dzeń monitorujących, 

które pomogą w likwidacji nie-
legalnych wysypisk śmieci. Fo-
topułapki przekazało strażni-
kom miejskim Centrum Usług 
Komunalnych.

Urządzenia będą montowane 
w miejscach, gdzie najczęściej są 
porzucane nielegalnie odpady. 
Kamery są wyposażone w czujnik 
ruchu, który powoduje włączenie 
nagrywania już w ciągu sekun-
dy. W ten sposób strażnicy będą 
mogli ustalić, kto wyrzuca śmieci 
w nieodpowiednich miejscach. 
Aparatura posiada ponadto 
specjalne szyfrowanie, dzięki 
czemu nagranie będzie przeka-
zywane do Straży Miejskiej, któ-
ra jako jedyna otrzyma dostęp 
do nagrania i to nawet w sytu-
acji, gdy ktoś ukradnie kamerę. 

Jak informuje Urząd Miasta, 
do fotopułapek dołączono kar-
ty pamięci oraz paski mocujące 
pozwalające na bezinwazyjne 
montowanie w trudnych warun-
kach. Dodatkowo kupione zo-

stały również specjalne linki 
z zamkiem zabezpieczającym 
przed kradzieżą. Koszt jedne-
go urządzenia to około 2 tys. zł. 

(IBS, Źródło: UM Częstochowa) 

Dwójka radnych – Bar-
bara Gieroń i Łukasz 
Banaś ma pomysł na su-

szę – zaproponowała, abyśmy 
walczyli z suszą zbierając desz-
czówkę do podlewania trawni-
ków i ogrodów.
Oboje wystosowali do 
władz miasta w tej sprawie 
niezależne interpelacje. 
Radny Banaś dodatkowo 
złożył do przyszłorocznego 
budżetu propozycję dofi-
nansowania tzw. “zbieraczy 
deszczówki” wzorem po-
mocy, jaką miasto udziela 
mieszkańcom w przypadku 
wymiany pieców i innych 
działań proekologicznych. 
Podobne rozwiązanie pro-
ponuje radna Gieroń.
– W innych miastach ta-
kie rozwiązania są z powodze-
niem stosowane, w Częstochowie 

też to się sprawdzi – przekonuje 
radnych Łukasz Banaś. – Zapro-
ponowałem, aby pilotażowo dofi-
nansowywać montaż tych urzą-
dzeń w przyszłym roku. Można 
by na ten cel wydać na początek 

na przykład około 100 tys. zło-
tych i przekazywać pieniądze 

mieszkańcom miasta wzorem 
innych dofinansowań proekolo-
gicznych. Beczki na wodę mogli-
by montować na początek wła-
ściciele domów jednorodzinnych. 
Oni wykorzystywaliby zgroma-

dzoną wodę do podlewa-
nia ogródków. Kto wie, 
może z czasem, gdyby po-
mysł chwycił, takie same 
rozwiązania mogliby sto-
sować administratorzy 
budynków wielorodzin-
nych.
Jak informuje radny, te-
matem interesuje się wie-
lu częstochowian. Radny 
twierdzi, że gdyby zasto-
sowano proponowane roz-
wiązania, oszczędność 
wody, także tej pobieranej 
w wodociągu miejskiego, 

byłaby ogromna. 
(IBS)

Częstochowski teatr wraca 
i prosi widzów o wsparcie

Po trwającej blisko 3 mie-
siące przerwie często-
chowska scena wznawia 

działalność. Spektakle z udzia-
łem publiczności Teatr im. 
Adama Mickiewicza w Często-
chowie planuje w dwa ostatnie 
weekendy czerwca. Jak zapew-
nia Teatr, przed wznowieniem 
spektakli zrobiono wszystko, 
aby oglądanie przedstawień 
na żywo było bezpieczne.

Oto nowe zasady, na których sce-
na zaprezentuje przedstawienia:
• Limit miejsc na widowni 

Sceny Dużej na spektakle 
w czerwcu to 150 osób.

• Obowiązuje nakaz noszenia 
własnych maseczek. 

• Przed wejściem na widownię 
obowiązuje nakaz dezynfekcji 
rąk – bezdotykowy automat 
z preparatem znajduje się 
w holu kasowym.

• Widzowie proszeni są o wcze-
śniejsze przybywanie do Te-
atru, aby bezkolizyjnie zaj-
mować miejsca na widowni. 
Publiczność będzie wpuszcza-
na na 30 minut przed rozpo-
częciem przedstawienia.

• W szatniach nie będą wyda-
wane numerki – widzowie 
proszeni są o samoobsługę 
lub, w przypadku bezdesz-
czowej pogody, o zabieranie 
okryć na widownię.

• Teatr zachęca widzów, aby – 
jeśli tylko mogą – kupowali 
bilety online lub wcześniej, 
przed dniem spektaklu.

• Przy wchodzeniu do budynku 
Teatru i wychodzeniu z niego, 
a także wewnątrz, widzowie 
proszeni są o zachowanie sto-
sownych odległości.

• Widownia, klamki, poręcze, 
toalety w części publicznej 
będą dezynfekowane każdo-
razowo przed wpuszczeniem 
publiczności.

Teatr proponuje 20 i 21 czerwca 
spektakl „Łysa śpiewaczka” E. Io-
nesco w reż. Andrzeja Majczaka 
(godz. 19.00), a 27 i 28 czerw-
ca – ,,Testosteron” Andrzeja Sa-
ramonowicza w jego reżyserii 
(również o godz. 19.00).
Bilety można kupić w otwartych 
już kasach Teatru lub online.
Jednocześnie dyrektor często-
chowskiej sceny Robert Doro-
sławski apeluje do wiernych wi-
dzów o wsparcie. Trwająca niemal 

trzy miesiące przerwa w graniu, 
odbiła się na kondycji finansowej 
sceny. Ponadto w Częstochowie, 
podobnie jak w innych miastach, 
teatr obawia się nowej rzeczywi-
stości, gdy sztuki będą prezen-
towane z zachowaniem ostrych 
rygorów sanitarnych, a sale będą 
mogły być wypełnione jedynie 
w połowie. Sytuację komplikuje 
fakt, że trudno obecnie również 
przewidzieć, czy od razu, gdy tyl-
ko to będzie możliwe widzowie 

tłumnie stawią się na spektaklach.
Biorąc to wszystko pod uwagę, 
o pomoc do widzów zaapelował 
dyrektor Robert Dorosławski. 
Zaproponował on widzom wy-
kupienie specjalnych, promo-
cyjnych „Voucherów Teatral-
nych”. Upoważniałyby one do 
obejrzenia spektakli, które będą 
prezentowane na częstochow-
skiej scenie do końca 2021 roku. 
— Kochani, znajdujemy 
się (…) w sytuacji dramatycznej 
— napisał w apelu do widzów dy-
rektor Teatru. — Nasz byt zależy 
od Waszej życzliwości – utrzy-
mujemy się i realizujemy kolejne 
premiery ze środków uzyskanych 
ze sprzedaży biletów. Ostat-
nie przedstawienie zagraliśmy  
11 marca! Zamknięcie scen i wi-
downi kilka miesięcy spowodo-
wało ogromną wyrwę w naszym 
budżecie. Aplikujemy o środki po-
mocowe do ministerstwa i do Mia-
sta, ale nie łudźmy się — bez Wa-
szej pomocy nie przetrwamy. 
Bony-cegiełki, które mają 
wspomóc częstochowską 
scenę można kupić onli-
ne za pośrednictwem strony:  
www.teatr-mickiewicza.pl vo-
ucher oraz w kasie Teatru.
Scena zachęca, aby kupować bony 
dla siebie lub na prezenty na bli-
skich.
Jak twierdzi Teatr, tylko w ten 
sposób scena może zebrać pienią-
dze na realizację kolejnych pre-
mier.
— Sto lat temu mieszkańcy 
Częstochowy kupowali „ce-
giełki” zbierając fundusze na 
budowę teatru — przypomina 
w liście otwartym do widzów 
dyrektor Dorosławski. — Na-
sza scena powstała z prawdzi-
wej ludzkiej potrzeby. Wierzę, 
że dzisiaj następne pokolenia 
częstochowian, też tę potrzebę 
odczuwają i nie pozwolą na po-
wolną agonię swojego teatru. 
(IBS) 
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Kolejne gospodarstwo agroturystyczne 
na Jurze czeka na gości

W Myszkowie szukają 
imion dla dębów

Galeria pod Glinianym 
Aniołem znowu otwarta! 

Powstało kolejne gospo-
darstwo agroturystycz-
ne na Jurze Krakowsko- 

Częstochowskiej.
Uruchomione je w gminie Żar-
ki. To dobra wiadomość dla 
tych, którzy nadchodzące lato 
zamierzają spędzić w kraju. 
„Stajnia Jaroszówka”, bo tak na-
zywa się gospodarstwo, to oferta 
dla rodzin z dziećmi, ale nie tyl-
ko. Na miejscu czeka wiele atrak-
cji: jazda konna, relaks w saunie 
w ogrodzie i jak na gospodarstwo 
agroturystyczne przystało, możli-
wość poznania pracy na wsi. 

Kto chce, może pomóc w stajni, 
czy uczestniczyć we wspólnym 
gotowaniu na świeżym powietrzu. 
- „Stajnia Jaroszówka” działa 
od lat i znajduje się w pięknej 
części Jury – informuje Rafał 
Szczeblewski, właściciel Go-
spodarstwa Agroturystycznego 
„Stajnia Jaroszówka”.- W tym 
roku rozszerzamy działalno-
ści o miejsca noclegowe. Jest 
ich dziesięć w trzech pokojach. 

Dla gości zaadaptowano oddzie-
loną od pokojów gospodarzy 
część domu. Przygotowano tam 
jeden pokój dla dwóch osób, je-
den dla trzech osób i jeden po-
kój dla pięciu osób. Na miejscu 
jest w pełni wyposażona kuch-
nia z jadalnią oraz łazienka. 
Chociaż turyści, wypoczywając 
na wsi, szukają zwykle uciecz-
ki od cywilizacji, z pewnych 
rzeczy jednak nie chcą rezy-
gnować. Z tego względu budy-
nek ma dostęp do internetu. 
Na podwórku znajdują się: plac 
zabaw dla dzieci, miejsce grillo-
we, palenisko do przygotowania 
ogniska i gotowania na świeżym 
powietrzu, ogródek warzywny, 
parking. Podwórko jest bez-
pieczne i ogrodzone. Niezaprze-
czalnym atutem gospodarstwa 

są zwierzęta: konie, kozy, koty 
i psy. To z pewnością będzie dużą 
atrakcją dla najmłodszych gości. 
- Oferujemy pobyty dla osób do-

rosłych, dzieci, rodzin, ale i po-
byty weekendowe dla dzieci bez 
rodziców, jeśli tylko ci ostatni 
chcą mieć wolne od swoich po-
ciech – zapewniają w „Stajni Ja-
roszówka”. 

Na miejscu zatroszczono się 
o dodatkowe atrakcje. Odbywać 
się tam ma nauka jazdy konnej, 
rehabilitacja ruchowa i relaksa-

cyjna na koniu, a także zajęcia 
z hipoterapii. Gospodarze chętnie 
podejmą się także organizacji te-
matycznych weekendów.

– Weekendy mogą być sportowe, 
dietetyczne, tradycyjne czy fit – 
zaprasza właściciel. – Ze wzglę-
du na bliskość szlaku konnego 
i przygotowanie możemy przyj-
mować rajdy konne. Chętnie 

ugościmy uczestników wypraw 
pieszych i rowerowych.

(IBS, Fot. Stajnia Jaroszówka)

Samorząd Myszkowa ogło-
sił konkurs na imiona dla 
pięciu starych dębów ro-

snących w mieście. Drzewa, ze 
względu na swoją szczególną 
wartość przyrodniczą i krajo-
brazową, mają się stać nieba-
wem pomnikami przyrody.
Dęby, które chce nazwać Urząd 
Miasta w Myszkowie rosną na 

przedłużeniu ulicy Miłej, przy na-
sypie kolejowym torowiska relacji 
Częstochowa-Katowice. 

Regulamin zgłaszania nazw 
dla pięciu pięknych dębów szy-
pułkowych znajduje się na 
stronie internetowej urzędu:  
https://miastomyszkow.pl/.
(Źródło: UM Myszków)

Po wielotygodniowej prze-
rwie Galeria pod Glinia-
nym Aniołem, działająca 

przy Miejskim Domu Kultury 
w Lublińcu. znowu jest otwar-
ta dla wielbicieli kawy, szar-
lotki oraz – oczywiście – ręko-
dzieła. 
Od piątku, 5 czerwca, ponownie 
można przysiąść na tarasie lub 
w środku Galerii pod Glinianym 
Aniołem. Miejsce jest czynne 
w zmienionych godzinach: od 12 
do 18. Oczywiście w środku, jak 
i na zewnątrz obowiązuje tzw. 
reżim sanitarny. 

Pracownicy galerii obsługują 
klientów w maseczkach, za spe-
cjalną pleksą. Stoliki są dezynfe-
kowane po każdym gościu, który 
choć na chwilę przy nim przysią-
dzie. Na stołach, ustawionych 

w obowiązujących odstępach, 
dostępne jest menu – tak, by nie 
tworzyć sztucznego tłumu (a tym 
samym zagrożenia) przy składa-
niu zamówień. Warto wspomnieć, 
że przybywających do galerii go-
ści również obowiązują konkret-
ne zasady: należy zdezynfekować 
ręce przed zajęciem miejsca przy 
stoliku, maseczka nie obowiązuje 
tylko i wyłącznie przy stoliku – 
przechodząc do miejsca zamówie-
nia czy do toalety należy zasłonić 
odpowiednio usta i nos. 
Czas, w którym Galeria pod Gli-
nianym Aniołem była zamknięta 

został wykorzystany na jej od-
świeżenie. Nowe kolory ścian, 
lifting mebli, zmieniło wnętrze 
galerii. Warto przyjść i przekonać 
się, jak teraz wygląda to miejsce.
(Źródło: MDK Lubliniec)
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Muzeum Dawnych Rze-
miosł „Stary Młyn” 
w Żarkach zakwa-

lifikowane został do kolej-
nego etapu plebiscytu Top 
Atrakcje 2020 organizowa-
nego przez portal turystyczny  
polskieszlaki.pl.

Top Atrakcje to ranking najpięk-
niejszych atrakcji turystycznych 
w Polsce przygotowywany przez 
„Polskie Szlaki” od 2012 roku. Co 
roku w ramach konkursu wyła-
nianych zostaje 5 równorzędnych 
top atrakcji w Polsce, czyli najlep-

szych miejsc w Polsce, które war-
to odwiedzić latem. 

Atrakcje są wybierane w pięciu 
kategoriach: „Parki rozrywki”, 
„Krajobrazy”, „Miasta i miejsco-
wości” oraz „Inne atrakcje”. 
Właśnie z tej ostatniej kategorii 

o tytuł atrakcji tego roku walczy 
żareckie muzeum.
Wybór atrakcji tego roku odbywa 
się za pośrednictwem strony: 
www.topatrakcje.pl/2020/
Głosować można do 21 czerwca.
(IBS)

Zgodnie z zapowiedziami, 
od czerwca rozpoczął 
pracę system rowerów 

miejskich w Żarkach oraz 
Myszkowie. Przygotowana 
wspólnie przez te dwa samo-
rządy i Starostwo Powiatowe 
w Myszkowie propozycja ad-
resowana jest zarówno dla 
mieszkańców tych dwóch 
jurajskich gmin, jak i odwie-
dzających je turystów. Zadanie 
to kosztowało samorządy 157 
440 złotych.

Wypożyczalnia jednośladów, ma 
działać do końca września. Skła-
da się ona z czterech stacji — po 
dwóch w Żarkach i Myszkowie. 
W gminie Żarki rowery można 
wypożyczyć na Nowym Rynku 
przy przystankach i w Leśniowie 
na terenie Turystycznej Fraj-

dy, a w Myszkowie — przy daw-
nym dworcu PKS oraz w obrębie 
Kompleksu Sportowego Dotyk 
Jury. Każda stacja wyposażona 
jest w terminal z panelem infor-
macyjnym i sterującym, 12 sto-
jaków rowerowych i 8 rowerów. 

Rejestracja do systemu, 
a także wszystkie szczegó-
ły znajdują się na stronie:  
https://jurajskierowery.pl/ 

Jak sprawdzają się rowery miej-
skie i zarządzający nimi system, 
włodarze gmin i powiatu spraw-
dzili organizując wspólny prze-
jazd burmistrzów Myszkowa 
i Żarek oraz przedstawiciela Sta-
rostwa Powiatowego w Myszko-
wie na trasie Żarki-Myszków.

(IBS)

Muzeum z Żarek walczy o tytuł 
atrakcji turystycznej roku

Ruszył system rowerów 
miejskich

Święto Patronki Radomska

Hełmy z Maskpolu dla Wojsk 
Obrony Terytorialnej

W miniony week-
end w kolegiacie 
św. Lamberta została 

odprawiona msza święta pod-
czas której władze Powiatu 
Radomszczańskiego ze Sta-
rostą Beatą Pokorą na czele 
uczciły Patronkę Radomska  
św. Jadwigę Królową.
Z powodu epidemii koronawi-
rusa w tym roku nie odbyła się 
Procesja Jadwiżańska, odwołano 
także tradycyjne Dni Rodziny. 
Po zakończonej mszy św. odpra-
wionej w intencji wszystkich ra-
domszczan zostały złożone kwiaty 
pod pomnikiem św. Jadwigi Kró-
lowej na Placu 3 Maja. W uroczy-
stości uczestniczyli przedstawi-

ciele władz samorządowych oraz 
organizacji społecznych: Starosta 
Powiatu Radomszczańskiego Be-
ata Pokora, Przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Zygma, Czło-

nek Zarządu Powiatu Ewa Gajzler 
i Sekretarz Powiatu Tomasz Kor-
nacki.
(MK, źródło i fot.: Powiat Ra-
domszczański)

Ministerstwo Obrony 
Narodowej złożyło za-
mówienie na dostawę 

dla Wojsk Obrony Terytorial-
nej 50 tys. hełmów kompozy-
towych produkowanych przez 
PSO Maskpol S.A.. Umowa zo-
stanie zrealizowana w latach 
2020-2023.
Hełm kompozytowy HP-05 jest 
najnowszym produktem tego 
typu w ofercie spółki Maskpol, 
opracowanym na potrzeby woj-
ska, policji oraz innych formacji 
mundurowych. Dzięki wysokiemu 
podcięciu pozwala on na lepszą 
współpracę z akcesoriami taki-
mi jak ochronniki słuchu, maska 
ochronna, oświetlenie taktyczne, 
kamera czy gogle noktowizyjne. 
Oprócz wysokiej wytrzymałości 
balistycznej, cechą wyróżniającą 
hełm jest także powłoka czerepu, 
odporna na uszkodzenia mecha-
niczne. Masa kompletnego hełmu 
dla największego rozmiaru wyno-
si niecałe 1600 g.
- Umowa na dostawę hełmów 
kompozytowych stanowi kolej-
ne potwierdzenie znakomitej 
współpracy między Polską Grupą 
Zbrojeniową i Wojskami Obrony 
Terytorialnej. Dziękujemy za ko-

lejny dowód zaufania do sprzę-
tu produkowanego przez naszą 
Grupę. PSO MASKPOL S.A. od 
wielu lat realizuje prace rozwo-
jowe i poszerza bazę produkcyjną 
w obszarze ochrony balistycz-
nej, w obecnym roku jak również 
w kolejnych latach będę reali-
zowane inwestycje podnoszące 
kompetencje firmy tej dziedzinie. 
Osobne podziękowania kieruję 
do zarządu i pracowników spół-
ki Maskpol, którzy bez zakłóceń 
realizują jednocześnie dostawy 
sprzętu ochronnego do walki 
z epidemią i wyposażenia dla Sił 
Zbrojnych. Zakład produkuje 
obecnie mundury, hełmy, odzież 
ochronną, maski przeciwgazowe 
oraz środki ochrony indywidual-
nej na potrzeby Wojska Polskiego 
oraz innych odbiorców – powie-
dział Adam Ogrodnik, Prezes Za-
rządu PSO Maskpol S.A.
Spółka Maskpol wyposażyła do-
tychczas Wojska Obrony Teryto-
rialnej w elementy indywidual-
nego wyposażenia żołnierzy, takie 
jak maski przeciwgazowe MP-6, 
filtracyjną odzież ochronną FOO-
1 oraz narzutki ochronne NO-1. 
Terytorialsi korzystają również 
ze sprzętu produkowanego przez 

inne spółki wchodzące w skład 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak 
karabinki Grot z radomskiej Fa-
bryki Broni, karabiny wyborowe 
Bor z Zakładów Mechanicznych 
Tarnów czy sprzęt optoelektro-
niczny z PCO. 
***
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) 
to jeden z największych koncer-
nów obronnych w Europie. Sku-
pia ponad 50 spółek najważniej-
szych dla polskiego przemysłu 
obronnego: zakłady produkcyjne, 
serwisowe i ośrodki badawcze. 
PGZ jest producentem innowacyj-
nych systemów i rozwiązań wyko-
rzystywanych przez Siły Zbrojne 
RP i formacje sojusznicze.

Przedsiębiorstwo Sprzętu 
Ochronnego Maskpol S.A. to pro-
ducent, m.in. sprzętu ochrony 
balistycznej (hełmów i kamizelek 
kuloodpornych), a także umun-
durowania, sprzętu ochrony 
przeciwchemicznej (masek prze-
ciwgazowych, odzieży ochronnej 
i sprzętu odkażającego) oraz wy-
posażenia ochrony prewencyjnej 
(tarcz, pałek i ubiorów przeciwu-
derzeniowych).
(Maskpol)
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Myszkowscy policjanci zrobili pompki, 
aby ratować Wojtusia.

Rusza Blachowniański Budżet Obywatelski 
na rok 2021

Sztuka w oknie

Święto Młodej Sztuki 
w Lublińcu

W wynajmowanym domu 
uprawiała konopie

Myszkowscy policjanci 
wsparli akcję straża-
ków z Gaszyna, #Ga-

szynChalleng. Akcja polega na 
wykonaniu 10 pompek i wpła-
ceniu minimum 5 zł na rzecz 
chorego na SMA Wojtusia 
Howisa z Galewic. W wersji 
„łagodnej”, zamiast pompek 
trzeba wpłacić minimum 10 
zł. Każdy, kto ukończy wy-
zwanie, nominuje kolejne 
minimum 3 instytucje, które 
mają 48 godzin na wykonanie  
zadania.

Funkcjonariusze prawa otrzymali 
wczoraj nominację od Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Przyby-
nowa. Akcja ma na celu dbanie 
o kondycję, ale przede wszystkim 
ma pomóc w zbiórce funduszy na 
leczenie 18-miesięcznego Woj-
tusia Howisa. Chłopiec zmaga 
się z chorobą SMA (rdzeniowy 
zanik mięśni). Lek dzięki, któ-

remu może przeżyć, kosztuje 
9 milionów zł, dlatego w ak-
cję włączają się wszyscy, osoby 
prywatne, instytucje, samorzą-

dowcy, przedstawiciele firm. 
Wykonanie pompek myszkow-
skim policjantom nie sprawiło 
kłopotu. Tym bardziej że było to 
na szczytny cel.
Komenda Powiatowa Policji 

w Myszkowie do wykonania za-
dania nominowała: Komendę 
Powiatową Policji w Zawier-
ciu, Komendę Miejską Policji 

w Częstochowie oraz Komendę 
Miejską Policji w Mysłowicach.
Wszyscy mocno trzymamy kciuki 
za powrót Wojtusia do zdrowia.

(MK źródło: KPP Myszków)

23 czerwca rusza Bla-
chowniański Budżet 
Obywatelski, na 

który gmina przeznaczy kwotę 
350.000,00 zł. 

Nabór wniosków potrwa do 22 
lipca. Jak na razie w dotychcza-
sowych pięciu edycjach, BO zre-
alizowano lub przygotowuje się 
do realizacji łącznie 75 zadań na 
ogólną kwotę ok. 1 mln 750 tys. zł.

(Źródło: UM Blachownia)

Miejski Ośrodek Kultury 
w Kłobucku proponu-
je oglądanie wystawy 

“W oknie” autorstwa Laury 
Kielińskiej.
 
“Wystawa W oknie jest próbą 
zwrócenia uwagi na poważny 
problem społeczny, jakim jest 
zwiększające się poczucie samot-
ności wśród osób starszych 
– jak pisze sama autorka. 

– Osoby te, wyglądając przez 
okno, chcą w pewien sposób na-
wiązać łączność ze światem ze-
wnętrznym. Jest to jednak trud-
ne, gdyż nawet za przezroczystą 
szybą, często pozostają niezau-
ważone…

Ekspozycja prezentowana będzie 
w oknach westybulu (taras MOK 
Kłobuck) do końca lipca.

(Źródło: MOK Kłobuck)

W kilku miejscach Lu-
blińca można zoba-
czyć dzieła artystów 

działających w sekcjach: ma-
larstwa emocjonalnego, pla-
styki, ceramiki i rękodzieła 
Miejskiego Domu Kultury. 

To nowa odsłona Święta Mło-
dej Sztuki, które co roku gości-
ło w MDK. Tym razem sytuacja 
epidemiczna spowodowała, że do 
wystawy organizatorzy musieli 
podejść nieszablonowo i wymy-
ślić sposób, jak w nowych warun-
kach dotrzeć do odbiorców sztuki.
W poniedziałek wystawy w ra-
mach Święta Młodej Sztu-
ki #NaMieście pojawiły się 
w Parku Leśnym, na bulwarze 
Grotowskiego oraz na lubli-
nieckim rynku. Oryginały prac 
zawisły w nowej przestrzeni wy-
stawienniczej, czyli w drzwiach 

Miejskiego Domu Kultury. 
Jaka informuje MDK, dzię-
ki kreatywności i współpracy 
z instruktorami: Marzeną Za-
jąc, Dorotą Swat, Anną Bałdygą 
i Moniką Klimzą-Gryc – udało 
się wypracować nowe rozwią-
zania, aby Festiwal mimo trud-

nej sytuacji jednak się odbył. 
Prace zostały przygotowane przez 
dzieci w domach. Jedni two-
rzyli z tego, co mieli pod ręką, 
inni otrzymali specjalne paczki 
z materiałami. Wszystkim w pra-
cy przyświecało hasło “Razem 
nie nudzi MISIE”. Na wystawie 
możemy zobaczyć całą kolekcję 
MISIÓW, które kojarzą się ze 
wsparciem, dobrymi chwilami, 
z towarzyszeniem.
 
Wystawa #NaMieście do-
stępna będzie do odwołania. 
(IBS)

Myszkowscy kryminalni 
zlikwidowali nielegal-
ną plantację konopi 

w wynajmowanym budynku. 
Jednorodzinny dom był wy-
najmowany w Myszkowie 
przez 45-letnią mieszkankę 
Katowic.

Na miejscu po przeszukaniu zo-
stało zabezpieczonych 46 krza-
ków zakazanej rośliny, narzędzia 

służące do jej uprawy oraz ponad 
600 gramów suszu tych roślin.

Plantatorka trafiła do aresztu, 
gdzie będzie czekać na rozprawę 
sądową. Wkrótce usłyszy zarzuty 
prowadzenia nielegalnej plantacji 
konopi indyjskich oraz posiada-
nie znacznej ilości środków odu-
rzających. Grozi jej kara do 8 lat 
więzienia.
(Źródło: KPP Myszków)
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Jak dojechać?

Gmina Blachownia jest 
znakomicie skomunikowa-
na – leży kilkanaście kilome-
trów na południowy-zachód 
od Częstochowy, przy drodze 
krajowej nr 46 łączącej często-
chowską aglomerację z Opolem. 
Z Częstochowy można się 
tu dostać także pociągiem 
oraz busem, wprost do wy-
budowanego centrum prze-
siadkowego w Blachowni. 
Za moment do gminy dojazd bę-
dzie jeszcze łatwiejszy, gdyż Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zapowiada, że przed 
wakacjami odda do użytku węzeł 
Częstochowa Blachownia na au-
tostradzie A1.

Woda, plaża, las

Choć historia gminy Blachow-
nia jest ściśle związana z prze-
mysłem hutniczym i górnic-
twem rud żelaza, to dzisiaj ma 
ona ambicje stać się turystycz-
ną alternatywą dla Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej. 
Ma ogromną przewagę nad po-
zbawioną kąpielisk Jurą – posia-
da piękny zalew, położony wśród 
lasów, które zresztą stanowią bli-
sko 60 proc. powierzchni gminy. 
W latach 70. i 80. wypoczywali 
nad jego brzegami mieszkańcy 
całego regionu częstochowskiego. 
Potem zbiornik mocno podupadł. 
To się zmieniło, gdy na początku 
2017 roku wniosek gminy Bla-
chownia o rekultywację zbior-
nika, zgłoszony kilka miesięcy 
wcześniej do ogólnopolskiego 
konkursu na dotacje z Unii Eu-
ropejskiej, uzyskał ponad 12 mln 
zł dofinansowania . Stanowiło to 
85 proc. wartości projektu ob-
liczonego na… ponad 14 mln zł. 
Dzięki temu gmina Blachownia 
może dziś zaprosić mieszkań-
ców i turystów nad oczyszczony 
zbiornik z piękną piaszczystą 
plażą, ścieżką pieszo-rowerową 
wokół zbiornika i wieżą widoko-
wą oraz oświetleniem solarnym. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Blachowni już udostępnił tu-
rystom sprzęt pływający – ro-
wery wodne i kajaki. Zachęca 
również do wypożyczania rowe-
rów, którymi można pojeździć 
po pięciu trasach rowerowych 
przebiegających przez najciekaw-
sze zakątki gminy Blachownia. 
Tych, którzy chcieliby zostać 
w gminie Blachownia na week-
end, OSiR zaprasza do swojego 
hotelu. Można tam skorzystać 
z siłowni, sauny, kortu do tenisa 
ziemnego, skateparku oraz kry-
tej hali widowiskowo-sportowej. 
Szczegóły na stronie OSiR w Bla-
chowni http://osirblachownia.pl/. 

Niewykluczone, że już niedługo 
z uroków zbiornika będą mogli 
korzystać także miłośnicy carava-
ningu. Gmina chce przygotować 
dla nich specjalne pole.Zalew od 
kilkudziesięciu lat był miejscem 

wypoczynku i rekreacji zarówno 
mieszkańców gminy, jak i powia-
tu oraz województwa. Jego rewi-
talizacja była marzeniem kilku 
pokoleń – mówi burmistrz Bla-
chowni Sylwia Szymańska. – Dziś 
na naszych oczach te marzenia 
się ziściły i zalew stanie się kołem 
napędowym do rozwoju gminy. 
Bezpieczeństwa turystów nad 
zalewem od niedawna strze-
gą kamery wysokiej jakości. 
Nad zbiornikiem organizowane 
są liczne imprezy przyciągające 
gości z całej Polski, m.in. zimowe 
Zloty Morsów, Elemental Tri Se-
ries oraz Przełajowa Ósemka.

Przyrodnicze perełki

Gmina Blachownia to gratka nie 
tylko dla amatorów plażowania 
i kąpieli, ale także dla miłośników 
przyrody. Tutejsze lasy i podmo-
kłe tereny są ostoją dla ptactwa, 
zwierząt i roślin rzadkich ga-
tunków, chronionych w naszym 
kraju. Można więc urządzić so-
bie polowanie, oczywiście tyl-
ko z aparatem fotograficznym. 
Obszary otaczające zalew w Bla-
chowni obejmuje swoim za-
sięgiem Park Krajobrazowy 
„Lasy nad Górną Liswartą” 
(więcej na jego temat na stro-
nie http://www.zpk.com.pl/
parki-krajobrazowe/park-krajo-
brazowy-lasy-nad-gorna-liswarta 
Przez miasto przebiega „Szlak 
Rezerwatów Przyrody” prowa-
dzący przez Kłobuck i Krzepice 
do rezerwatów przyrody „Zam-
czysko”, „Dębowa Góra”, „Mod-
rzewiowa Góra” i „Mokry Las”. 
Kilkanaście lat temu na terenie 
gminy Blachownia powstał Ob-
szar Chronionego Krajobrazu 
„Rozlewisko Górnej Stradomki”, 
o powierzchni ponad 100 hek-
tarów. Na jego terenie wystę-
pują cenne okazy roślin i zwie-
rząt. Przedstawicielami fauny są 

m.in. łosie, żmije zygzakowate, 
zaskrońce oraz kilkadziesiąt ga-
tunków ptaków w tym: perkozy 
dwuczube i rdzawoszyje, derka-
cze, kruki, puszczyki, myszołowy 
oraz jastrzębie. Reprezentantami 

flory są m.in. orlik pospolity, grą-
żel żółty, rosiczka okrągłolistna, 
naparstnica, mieczyk dachówko-
waty, storczyk i widłaki.

Inne atrakcje gminy Blachow-
nia

Źródełko św. Huberta w Cisiu 
Turyści, którzy chcieliby skoszto-
wać źródlanej czystej wody, mogą 
się wybrać nie tylko na Jurę, ale 
takze do sołectwa Cisie w gminie 
Blachownia. Znajduje się tam 
źródełko św. Huberta. To jedno ze 
źródeł rzeki Stradomki. Wodzie 
ze źródełka mieszkańcy gminy 
Blachownia przypisują działanie 
lecznicze. W pobliżu źródełka 
mieszkańcy wymurowali kamien-
ną kapliczkę św. Huberta. W dniu 
święta patrona odbywają się tam 
uroczyste msze. Do źródełka moż-
na przejść się spacerem ścieżką 
dydaktyczną od kościoła w Błasz-
czykach.

Co wspólnego mają Robert 
Kubica i 19. południk?

Ci, którzy wjeżdżają do gminy 
Blachownia od strony Częstocho-
wy drogą nr 46, tuż za autostradą 
A1 po prawej stronie dostrzegą tor 
„Wyrazów”. Jest on użytkowany 
przez pasjonatów motoryzacji od 
kilkudziesięciu lat. Początkowo 
służył cartingowcom i dyspono-
wał homologacją, był jedynym 
znanym w Polsce południowej to-
rem treningów i wyścigów cartin-
gowych. Jeździło tu wielu znanych 
polskich kierowców, w tym Ro-
bert Kubica i Bartłomiej Mirecki. 
Pod koniec lat 90. tor stracił ho-
mologację i zaczął podupadać. 
Trwały debaty na temat jego 
przyszłości, bo nie wiadomo 
było, co zrobi z nim właściciel, 
czyli Skarb Państwa. Niewiado-
mą pozostawał też przebieg są-
siadującej z nim autostrady A1. 

Kilka lat temu wszystko się jednak 
zmieniło. Właścicielem terenu, na 
którym znajduje się tor w Wyra-
zowie, stała się gmina Blachow-
nia. Budowa autostrady też nie 
zagroziła losom toru „Wyrazów”. 

Dlatego gmina planuje obecnie 
modernizację toru. Co ciekawe, 
tuż obok toru „Wyrazów” przez 
gminę Blachownia przebiega  
19. południk.

Centrum Aktywności Obywa-
telskiej czyli zameczek cara 
Romanowa II

Będąc w Blachowni warto zerknąć 
na budynek Centrum Aktywności 
Obywatelskiej przy ul. Sienkiewi-
cza, w pobliżu Urzędu Miejskie-
go. Gmina Blachownia niedawno 
zrewitalizowała go przy wsparciu 
środków Unii Europejskiej. To 
budynek, w którym kiedyś mieścił 
się zameczek cara Romanowa II. 

Pełnił on też inne funkcje: był do-
mem zarządców huty w Blachow-
ni, siedzibą SS, szkołą i blokiem 
mieszkalnym. Dziś jest domem 
dla stowarzyszeń, organizacji, 
seniorów, niepełnosprawnych, 
Uniwersytetu III Wieku i wszyst-
kich mieszkańców chcących 
aktywnie działać na rzecz roz-
woju gminy oraz integracji i ak-
tywizacji społeczności lokalnej. 
USC w budynku stacji kolejowej 
Urząd Stanu Cywilnego w Bla-
chowni, sąsiadujący bezpośrednio 
z zalewem, znajduje się w niewiel-

kim budynku, w którym kiedyś 
mieściła się stacja kolejowa. Wy-
remontowany kilka lat temu bu-
dynek liczy sobie ponad 100 lat. 
Linię kolejową prowadzącą przez 
Blachownię oddano do użytku 
w 1905 roku. Była to stacja koń-
cowa i pojedyncza, tor kończył się 
“ślepo”.

Pensjonat w Ostrowach

W sołectwie Ostrowy warto zo-
baczyć budynek dawnego Pen-
sjonatu „Leśniczówka”. Bu-
dynek był własnością rodziny 
handlarzy alkoholami i restau-
ratorów żydowskich z Często-
chowy – Państwa Reicherów. 
Został uroczyście otwarty w 1926 
roku. Przez lata budynek pełnił 
również inne funkcje. Podczas 
II Wojny Światowej był siedzi-
bą władz Landkreis Blachownia, 
po wojnie szpitalem. Jego histo-
rię można przeczytać na blogu 
historycznym http://historia.
blachownia.com/2019/05/18/
historia-pensjonatu-lesniczow-
ka-w-ostrowach/http://historia.
blachownia.com/2019/05/18/
historia-pensjonatu-lesniczowka-
-w-ostrowach/

Pyszne jedzenie
 
Turyści, którzy po obejrzeniu 
wszystkich atrakcji w gminie lub 
po całym dniu plażowania, zechcą 
zjeść coś dobrego w Blachowni, 
nie zawiodą się. Tuż przy zalewie 
można skosztować m.in. zna-

komitych dań z makaronu i na-
leśników („Smaki świata”), wy-
śmienitych hamburgerów i pizzy 
(„ToTutaj”) oraz pysznego kebaba 
(Istanbul Kebab). Nieco dalej od 
zalewu pyszne posiłki serwują re-
stauracje „Kmicic” oraz „Bajka”. 
Warto wspomnieć, że w Blachow-
ni działa też znana i znakomita 
Pracownia Tortów Artystycznych 
„Słodyczolandia”.
- Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich do naszej pięknej gmi-
ny – mówi burmistrz Sylwia  
Szymańska. (AK)

Piękna piaszczysta plaża, lasy, ścieżki pieszo-rowerowe, wiele 
atrakcji przyrodniczych i historycznych oraz pyszne jedzenie. 

Warto w weekend zajrzeć do gminy Blachownia.

Turystyka
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Ruszył otwarty konkurs 
ofert „Po pierwsze Rodzi-
na!” na rok 2020 – ogłosi-

ło Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Do wzięcia jest 6 mln zł
Wysokość dotacji, o którą można 
się ubiegać, wynosi od 50 tys. zł 
do 1,5 mln zł. Warte podkreślenia 
jest, że wkład własny nie jest wy-
magany.
Natomiast okres realizacji zada-
nia zaplanowany jest na 15 wrze-
śnia-31 grudnia 2020 r. 
Kto może otrzymać dofi nanso-
wanie?
Program jest adresowany do or-
ganizacje pozarządowych - sto-
warzyszeń i fundacji, organizacji 
kościelnych oraz spółdzielni so-
cjalnych.

Pragniemy zauważyć, że organi-
zacje muszą mieć doświadczenie 
w realizacji minimum jednego 
projektu informacyjno-edukacyj-
nego na rzecz rodziny.

Jak i kiedy złożyć ofertę?
Oferty należy składać poprzez for-
mularz zamieszczony w systemie 
Witkac.pl. Aby to zrobić należy 
założyć konto i zalogować się na 
stronie konkursu: www.witkac.
pl/public/#/Contest/View/13171.
Termin składania ofert roz-

poczyna się 5 czerwca 2020 r.
o godz. 18.00, a upływa 27 czerw-
ca 2020 r. o godz. 23.59.
Ocena i ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi nie 

później niż w terminie do 15 lipca 
2020 r. na stronie gov.pl/rodzina, 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na tablicy informacyjnej 
w siedzibie MRPiPS.

Termin składania ofert upływa 
27 czerwca br.

W związku z bardzo 
dużym zaintereso-
waniem ze strony 

przedsiębiorców, infolinia 
Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Katowicach, która udzie-
la informacji związanych ze 
wsparciem na ochronę miejsc 
pracy ze Środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych będzie działała 
od godziny 7:30 do 15:30. 

Dodatkowo uruchomiono ko-
lejne numery telefonów w Od-
działach Zamiejscowych w Czę-
stochowie i Bielsku-Białej. 
O wsparciu informują także pra-
cownicy Głównego Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europejskich.

Główna infolinia działa pod 
numerem 32 757 33 11.

Dodatkowo, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach uruchomił 
kolejne numery telefonów w swo-
ich Oddziałach Zamiejscowych 
w Częstochowie i Bielsku-Białej. 
Tam również pracownicy są do-
stępni w godzinach 7:30-15:30.
Częstochowa: 34 363-38-61 wew. 
284 (opcjonalnie: 34 363-89-89)
Bielsko-Biała: 33 813 69 77

W weekendy będzie dzia-
łała tylko infolinia główna.

Na temat wsparcia informują 
również pracownicy Głównego 
Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich. Informacja 
działa pod trzema numerami tele-
fonów: 32 77 40 172 / 193 / 194.

Ponadto przypominamy, że wiele 
informacji można znaleźć w po-
radnikach publikowanych na 
stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/
t a r c z a a n t y k r y z y s o w a
h t t p s : / / p s z . p r a c a . g o v .
p l / d l a - p r a c o d a w c o w - i -
- p r z e d s i e b i o r c o w / t a r c z a
https://wupkatowice.praca.
gov.pl/-/12062041-wsparcie-
-z-fgsp-pytania-i-odpowiedzi

natomiast elektroniczny wniosek 
dostępny jest na stronie:

https://www.praca.gov.pl/
eurzad/index.eup#/inneSpra-
wy/listaDokumentow?de-
st=TARCZA .

(Źródło: WUP Katowice)

Praca
Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” wystartował, 
można składać oferty!

Gdzie szukać informacji związanych ze 
wsparciem na ochronę miejsc pracy?
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W Częstochowie, po-
dobnie jak w całym 
kraju od kwietnia 

rośnie bezrobocie. Wzrost nie 
jest na razie bardzo wysoki, ale 
odczuwalny, a spowodowana 
pandemią sytuacja na rynku 
pracy jest ciągle dynamicz-
na. Przypominamy o formach 
wsparcia przedsiębiorców re-
alizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy, ZUS oraz Polski 
Fundusz Rozwoju. 

W maju w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Częstochowie zare-
jestrowanych było już 7271 osób 
bezrobotnych, w tym 4087 czę-
stochowianek i częstochowian 
(w kwietniu w mieście było ich 
3685, a w marcu 3388). W po-
równaniu z majem 2019 roku 

liczba bezrobotnych w maju br. 
w mieście wzrosła o blisko 8%, 
a w powiecie częstochowskim 
o 12,5%.

Wzrasta też stopa bezrobocia. 
W marcu było to 3,0%, w kwiet-
niu już 3,3%, majowa, kiedy 
pojawią się pełne dane, będzie 
zapewne wyższa. Wskaźniki miej-
skie są jednak lepsze niż średnio 
w województwie i całym kraju. 
W regionie śląskim stopa bezro-
bocia w marcu wynosiła 3,8%, 
a w kwietniu już 4,2%, a w kraju 
odpowiednio 5,4% i 5,8%.

Kryzys spowodowany pandemią 
widać też w liczbie ofert pracy. 
W maju 2019 roku na osoby bez-
robotne w częstochowskim PUP 
czekało 937 wolnych miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodowej, 
w maju 2020 roku już tylko 394.

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, dotychczas w Czę-
stochowie ze wsparcia w ramach 
tarczy skorzystało 18 122 przed-
siębiorców. Łączna kwota zwol-
nień ze składek i wypłaconych 
świadczeń postojowych w często-
chowskim oddziale ZUS to 35 919 
736 zł.
- O zwolnienie ze składek mogą 
ubiegać się fi rmy zgłaszające do 
ubezpieczeń społecznych mniej 
niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, 
osoby duchowne, a także osoby 
prowadzące pozarolniczą działal-
ność opłacające składki wyłącznie 
na własne ubezpieczenia, w tym 
osoby korzystające z ulgi na start - 
przypomina Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie śląskim. Przed-
siębiorcy, którzy mogą skorzystać 
z Tarczy Antykryzysowej, mają 
czas do 30 czerwca na złożenie 
wniosku o zwolnienie ze składek. 
Muszą także do końca czerwca 

złożyć dokumenty rozliczeniowe 
za okres od marca do maja 2020 
r. chyba, że zgodnie z przepisa-
mi są zwolnieni z ich składania. 
Więcej informacji na stronie ZUS.

Program pomocowy skierowany 
do przedsiębiorstw, które ucier-
piały wskutek pandemii korona-
wirusa, realizuje też - w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej - Pol-
ski Fundusz Rozwoju S.A. Pro-
gram jest skierowany do mikro-
fi rm (zatrudniających co najmniej 
1 pracownika) oraz małych, śred-
nich i dużych przedsiębiorstw. 
Jego celem jest ochrona rynku 
pracy i zapewnienie fi rmom płyn-
ności fi nansowej w czasie kryzysu.

Z subwencji fi nansowej w przy-
padku mikrofi rm mogą skorzystać 
podmioty, które dotknął spadek 
przychodów o co najmniej 25% 
w dowolnym miesiącu po 1 lutego 
br., w porównaniu do poprzed-
niego miesiąca lub analogicznego 
miesiąca ubiegłego roku - w związ-
ku z COVID-19. Pomocą mogą 

być też objęte fi rmy, które miały 
zakaz prowadzenia działalności 
z uwagi na restrykcje sanitarne.

Finansowanie dla sektora MŚP 
skierowane jest do fi rm zatrud-

niających od 10 do 249 pracow-
ników, których roczny obrót nie 
przekracza 50 mln euro lub suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln 
euro. Jej podstawowe zasady są 
zbliżone do tych, którym podlega-
ją mikrofi rmy (co najmniej 25% 
spadku przychodów, zwrot po 12 
miesiącach przez 24 miesiące).

W przypadku mikrofi rm oraz 
MŚP do 75% uzyskanej sub-
wencji może być bezzwrotne. 
Poziom bezzwrotnej pomocy 
zależy m.in. od okresu utrzyma-
nia zatrudnienia w danej fi rmie.

Finansowanie dla mikro-, 
małych i średnich przedsię-
biorstw w ramach Tarczy Fi-
nansowej PFR jest wypłaca-
ne za pośrednictwem banków.

Wsparcie dla dużych przed-
siębiorstw ma charakter indy-
widualny i obejmuje zarówno 
fi nansowanie dłużne, jak i zaan-
gażowanie kapitałowe. W przy-
padku tych fi rm większy udział 

ma komponent inwestycyjny, 
a mniejszy bezzwrotny. Obsłu-
ga ich fi nansowania jest reali-
zowana bezpośrednio w PFR.

Szczegółowe informacje dotyczące 
programu można uzyskac na stro-
nie Polskiego Funduszu Rozwoju:
h t t p s : / / p f r s a . p l / t a r -
c z a - f i n a n s o w a - p f r . h t m l

Według danych PFR Częstocho-
wa jest po Katowicach i Biel-
sku-Białej trzecim największym 
benefi cjentem programu w woje-
wództwie śląskim. 2,3 tysiące czę-
stochowskich fi rm ma przyznane 
już ok. 386,4 mln zł subwencji 
PFR. Obejmuje ona 18,5 tys. za-
trudnionych w mieście w mikro, 
małych i średnich fi rmach.
(UM Częstochowa)

Urząd Miasta poinformował o sytuacji na rynku pracy w dobie epidemii
Praca
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Startuj po wiedzę na Politechnice Śląskiej
Ponad 50 kierunków stu-

diów i blisko 200 spe-
cjalności, nowoczesne 

laboratoria, tętniący życiem 
kampus w sercu aglomeracji 
śląskiej i kadra naukowa pełna 
pasji do nauki – na Politechni-
ce Śląskiej trwa rekrutacja na 
rok akademicki 2020/2021. 
Uczelnia z 75-letnią tradycją jako 
jedyna na Górnym Śląsku znajdu-
je się w gronie 10. szkół wyższych 
w Polsce, które uzyskały status 
Uczelni Badawczej. 

Masz wybór
W 13 wydziałach i 2 instytutach 
Politechniki Śląskiej kształci się 
obecnie ponad 18 tys. studen-
tów. Chętni do podjęcia nauki 
mogą wybierać spośród ponad 
50 kierunków studiów. Uczelnia 
oferuje również bezpłatne studia 
w jęz. angielskim a niektóre kie-
runki prowadzone są w systemie 
dualnym między innymi: Inży-
nieria Materiałowa, Logistyka, 
Mechanika i Budowa Maszyn, 
Mechatronika czy Transport Ko-
lejowy. Studenci jednocześnie 
zdobywają wiedzę teoretyczną 
i praktyczną, co daje im większe 
szanse na rynku pracy. Według 
raportu przeprowadzonego przez 
firmę Sedlak & Sedlak co dwu-
nasty prezes w Polsce ukończył 
studia na Politechnice Śląskiej. 

Z kolei dziennik „Rzeczpospoli-
ta” stawia uczelnię na czwartym 
miejscu w kraju pod względem 
kształcenia ludzi sukcesu. 
Mierz wysoko

Od ponad 10 lat na uczelni działa 
Centrum Kształcenia Kadr Lot-
nictwa Cywilnego Europy Środ-
kowo – Wschodniej a w jego 
ramach Akademicki Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego Politechniki 
Śląskiej, który szkoli przyszłych 
pilotów liniowych między innymi 
na lotnisku w Gliwicach. Kształ-
cenie kadr dla branży lotniczej to 
jeden z priorytetowych kierun-
ków rozwoju uczelni. Studia na 
Politechnice Śląskiej dają szansę 
na zdobycie cennego doświad-

czenia zawodowego już w okresie 
nauki dzięki ścisłej współpra-
cy z Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, światowymi lide-
rami technologii Przemysłu 4.0 

oraz pracodawcami w regionie. 
Studenci kształcą się w nowocze-
snych laboratoriach takich jak 
na przykład Pracownia Nowo-
czesnych Systemów Prowadzenia 
Ruchu Kolejowego na Wydziale 
Transportu i Inżynierii Lotniczej. 
To największa w Polsce makieta 
w skali 1:87, złożona z 350 me-
trów torów, po których równo-
cześnie może jeździć 12 pociągów 
sterowanych przez studentów 
z profesjonalnie wyposażonych 
komputerowych stanowisk. 

Sky is the limit
Politechnika Śląska wspiera mło-
dych ludzi w zdobywaniu wiedzy, 
ale także w rozwijaniu ich zainte-
resowań i pasji. Na uczelni działa 

ponad 180 kół naukowych. Ich 
członkowie budują bolidy, mo-
tocykle elektryczne, konstruują 
roboty, drony czy łaziki marsjań-
skie. Pasja do nauki przynosi 
efekty – studenci odnoszą liczne 
sukcesy na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej jak m.in.: Pol-
Sl Racing, Silesian Greenpower 
czy High Flyers. 
Nie tylko szkiełko i oko
Nie samą nauką jednak student 
żyje. Politechnika Śląska to tak-
że jedna z najbardziej usporto-

wionych uczelni w kraju. Stu-
denci mierzą swoje siły w blisko 
30 sekcjach sportowych takich 
jak koszykówka, siatkówka, ko-
larstwo górskie czy curling. 13 

akademików zapewniających 
komfort mieszkania znajduje się 
w Gliwicach, Katowicach i Za-
brzu, w miastach gdzie tętni życie 
rozrywkowe i kulturalne. O to dba 
także Centrum Kultury Studenc-
kiej „Mrowisko” gdzie regularnie 
odbywają się spektakle, koncerty 
i imprezy. 

Wszelkie informacje na temat 
oferty Politechniki Śląskiej i za-
sad rekrutacji można znaleźć na 
stronie www.rekrutacja.polsl.pl.
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Zostań lekarzem. Zacznij od Uczelni Łazarskiego.
Uczelnia Łazarskiego 

rozpoczęła kształcenie 
lekarzy jako pierwsza 

niepubliczna placówka w War-
szawie i druga w Polsce. Uczel-
nia od lat znajduje się w czo-
łówce uczelni niepublicznych 
w naszym kraju, zajmując 3 
miejsce wg rankingu magazy-
nu Perspektywy. 

Wartością studiów medycznych 
na Uczelni Łazarskiego jest indy-
widualizacja procesu nauczania 
oraz dbałość o najwyższą jakość 
kształcenia. Na Wydziale znajdu-
je się nowoczesne Centrum Nauk 
Podstawowych i Przedklinicz-
nych, składające się z Pracowni 
Naukowych Podstaw Medycyny 
oraz z Pracowni Nauk Morfo-
logicznych. W tym roku zostało 
oddane do dyspozycji studentów 
także Centrum Symulacji Medycz-
nych składające się z kilku dzia-
łów, w tym szpitalnego oddziału 
ratunkowego, sali intensywnej 
terapii czy sali operacyjnej. Za-
opatrzone jest ono w nowoczesne 
fantomy, w tym fantom człowieka 
dorosłego, noworodka i kobiety 
rodzącej.

Tym, co wyróżnia studia lekar-
skie na Wydziale Medycznym 
Uczelni Łazarskiego, jest indy-
widualizacja procesu naucza-

nia i wynikający z tego elitarny 
charakter kierunku. Zajęcia są 
prowadzone w małych grupach 
z wykorzystaniem najnowszych 
materiałów edukacyjnych i roz-
wiązań technologicznych. Nie-
wielka liczba studentów pozwala 
na przywrócenie relacji mistrz 
– uczeń, która w standardowym 
systemie kształcenia powoli zani-
ka. Pozwala również na integrację 
samych studentów i możliwość 
maksymalnego wykorzystania ich 
unikatowych, osobistych umiejęt-
ności. Unikatowym wyróżnikiem 
jest także kształcenie w 4-osobo-
wych grupach klinicznych.

Wysoki poziom nauczania oraz 
możliwość zapoznania się z co-
dzienną praktyką lekarską zapew-
nia kadra dydaktyczna złożona 
z doświadczonych specjalistów 
i praktyków z wieloletnim stażem 
w najlepszych szpitalach klinicz-
nych i nieklinicznych, oraz przy-
chodniach. Uczelnia współpracu-
je także z ponad dwudziestoma 
instytutami medycznymi, szpi-
talami i ośrodkami medycznymi 
zarówno w samej Warszawie, jak 
i poza nią, np. ze Szpitalem Wol-
skim, Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Szpitalem Za-
chodnim, Instytutem „Pomnik 
Centrum Zdrowia Dziecka”, Szpi-
talem Praskim, Wojskowym In-

stytutem Medycyny Lotniczej, czy 
też Instytutem Psychiatrii i Neu-
rologii . W ośrodkach tych odby-
wają się zajęcia kliniczne.

Wybierając studia na kierunku 
lekarskim na Uczelni Łazarskie-
go, studenci kształcą się w małych 
grupach, korzystając z najnow-
szych materiałów edukacyjnych 
i rozwiązań technologicznych 
— m.in. z modeli anatomicznych 
wysokiej wierności wykonanych 

w technologii 3D. Studenci są 
przygotowani zarówno do pracy 
zawodowej na stanowisku leka-
rza — przy udzielaniu pierwszej 
pomocy, planowaniu, wdrażaniu 

i postępowaniu profilaktycznym, 
diagnostycznym i leczniczym, jak 
też do pełnienia funkcji zarząd-
czych w instytucjach związanych 
z medycyną — przy promocji 
zdrowia oraz edukacji zdrowot-
nej. Studia magisterskie na kie-
runku lekarskim zakończone są 

oczywiście dyplomem uprawnia-
jącym do zdawania Lekarskiego 
Egzaminu Państwowego (LEK) 
i aplikacji na specjalizacje.

Warto dodać, że kierunek lekar-
ski oceniony został pozytywnie 
przez Polską Komisję Akredyta-
cyjną. Nota wyróżniająca została 
przyznana w kryterium opieki 
nad studentami oraz za wsparcie 
w procesie uczenia się i osiągania 
efektów kształcenia.
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Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek

Zawód pielęgniarki/pielę-
gniarza jest obecnie jed-
nym z najbardziej deficy-

towych w Polsce. 

Średnia wieku w tym zawodzie 
to obecnie 48 lat. Chociaż w ran-
kingach zaufania publicznego 
zawód ten plasuje się wysoko to 
jednak nie przekłada się to na 
postrzeganie go przez młodzież 
jako atrakcyjnego pod wzglę-
dem finansowym i prestiżowym. 
Wprowadzenie metody kształce-
nia studentów na kierunku pie-
lęgniarstwo w centrum symulacji 
medycznej ma za zadanie uatrak-
cyjnienie oraz unowocześnienie 

tego zawodu. Dodatkowo znaczą-
co w płynie na jakość kształcenia, 
lepsze przygotowanie absolwen-
tów do samodzielnej pracy, a co 
za tym idzie zwiększenie zaintere-
sowania tym kierunkiem.

W ramach realizacji projektu 
realizowanego ze środków UE 
Wyższa Szkoła Planowania Stra-
tegicznego utworzyła sale pie-
lęgniarstwa wysokiej wierności, 
w tym sale egzaminacyjne OSCE 
przeznaczone do realizacji za-
awansowanych scenariuszy sy-
mulacyjnych . Pomieszczenia te 
w sposób zbliżony do rzeczywistej 
Sali intensywnej terapii zostały 

wyposażone w sprzęt medyczny 
oraz techniczny Zainstalowany 
system komputerowy i stano-
wiska sterowania symulatorami 
umożliwią realizację zajęć na naj-
wyższym poziomie. Z kolei sprzęt 
audio-video zapewni obiektywną 
ocenę studenta oraz wielokrotną 
możliwość odtworzenia tego sa-
mego przypadku.

Nowo powstałe CSM będzie znaj-
duje się w siedzibie Uczelni w Dą-
browie Górniczej (przeznaczono 
w tym celu całe piętro). Dotych-
czasowe pomieszczenia admi-
nistracyjne zamieniły się w sale 
ćwiczeń z zakresu ALS, BLS, 

Umiejętności pielęgniarskich, 
Umiejętności technicznych oraz 
Opieki pielęgniarskiej. Wszystkie 
pomieszczenia zostały wyposa-
żone w najwyższej klasy sprzęt 
medyczny a prawdziwych pa-
cjentów zastąpiły symulatory wy-
sokiej wierności osób dorosłych 
oraz niemowląt. Za prawidłową 
realizację zajęć odpowiedzialna 
jest przeszkolona w tym celu do-
świadczona kadra.

(Katarzyna Wąchała – Glinka, 
Wyższa Szkoła Planowania Stra-
tegicznego)
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We wtorek rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów
Egzaminy uczniów klas 

ósmych odbywać się będą 
między 16 a 18 czerwca.

Wyniki egzaminów ósmoklasi-
stów będą znane do 31 lipca.

Ważne informacje dla uczniów 
klas ósmych.

Wniosek o przyjęcie do szko-
ły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami będzie moż-
na składać w dwóch etapach: 

od 15 czerwca do 10 lipca br. – 
termin na złożenie wniosku i uzu-
pełnionego o świadectwo ukoń-
czenia szkoły.

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – 
termin na uzupełnienie wniosku 
o zaświadczenie o wyniku egza-
minu ósmoklasisty oraz na zmia-
nę przez kandydatów wniosków 
o przyjęcie, w tym zamianę szkół, 
do których będą kandydować.

Między 15 a 22 czerwca uczniowie 

będą mogli składać wnioski do 
szkoły ponadpodstawowej dwuję-
zycznej, oddziału dwujęzycznego, 
oddziału międzynarodowego, od-
działu przygotowania wojskowe-
go w szkole ponadpodstawowej, 
oddziałów wymagających od kan-
dydatów szczególnych indywi-
dualnych predyspozycji, a także 
szkół i oddziałów prowadzących 
szkolenie sportowe w szkołach 
ponadpodstawowych.

Jak poinformował resort, wnio-
sek o przyjęcie do szkoły ponad-
podstawowej należy uzupełnić 
w następujących terminach: 
do 10 lipca br. – o świa-
dectwo ukończenia szkoły, 
do 4 sierpnia br. – o zaświad-
czenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty.
Listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych 
ogłoszone zostaną 12 sierpnia 
2020 r.

Jak poinformował MEN na swo-
jej stronie internetowej, w okresie 
czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu 
oświaty wniosek o przyjęcie do 
szkoły, w tym wymagane załącz-
niki mogą być przesyłane za po-
mocą środków komunikacji elek-
tronicznej.

W okresie ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu 
oświaty zapoznanie się rodziców 
i uczniów z wynikami postępo-
wania rekrutacyjnego w formie 
list kandydatów (zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych oraz 
przyjętych i nieprzyjętych) może 
odbywać się za pomocą stron in-
ternetowych tych jednostek.

Między 13 a 18 sierpnia uczniowie 

zakwalifikowani do danej szkoły 
będą mieli czas na potwierdze-
nie, że chcą do niej od września 
uczęszczać. W tym czasie będą 
musieli dostarczyć do szkoły 
oryginał świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginał zaświadczenia 
o wynikach egzaminu zewnętrz-
nego.

(Źródło: MEN)
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Biblioteka Muzyczna 
teraz w centrum miasta

Policja uczy, jak nie używać smartfona

Biblioteka Muzyczna, któ-
ra od wielu lat działała 
na Rakowie, przy al. Nie-

podległości zostanie przenie-
siona do Śródmieścia. Taką 
decyzję podjęli częstochowscy 
radni. Przy al. Kościuszki 4 po-
wstanie “Muzoteka”.
 
Zasoby Filii Muzycznej znajdują-
cej się dotąd przy alei Niepodle-
głości 41 trafią do nowej wypoży-
czalni w sąsiedztwie Oddziału dla 

Dzieci i Młodzieży oraz w pobliże 
Wypożyczalni Głównej. Prze-
niesione tam zostaną obszerne 
zbiory płyt analogowych, płyt CD, 
a także nut i książek o tematyce 
muzycznej.
 

Decyzja o zmianie lokalizacji 
“Muzoteki” jest podyktowana 
faktem, iż w nowym miejscu bi-
blioteka będzie bardziej dostępna 
dla czytelników. Będą z niej mogli 
korzystać mieszkańcy wszystkich 
dzielnic, a nie głównie Rakowa, 
jak to było dotąd. Ponadto lokal, 
w którym zgromadzone zostały 
muzyczne zbiory ma być bardziej 
dostępny. Stara siedziba mieściła 
się na piętrze, na które prowadzi-
ły niezbyt wygodne schody. Nie 
wszyscy, w tym osoby niepełno-
sprawne czy starsze mogły je po-
konać.
 
Jak zapowiada miasto, teraz wa-
runki korzystania ze zgromadzo-
nych przez bibliotekę muzycz-
nych i okołomuzycznych zasobów 
znacznie się poprawią.

Wypożyczalnia ulokowana zosta-
ła na parterze, co rozwiąże pro-
blem barier architektonicznych 
dla osób z trudnościami w poru-
szaniu się. Ponadto osoby niewi-
dome i słabowidzące – korzysta-
jące z przeznaczonych dla nich 
zbiorów pobliskiego Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży – zyskają teraz 
możliwość korzystania w tym sa-
mym miejscu również z materia-
łów muzycznych. (IBS)

Policja częstochowska 
wspólnie z Zakładem Go-
spodarki Mieszkaniowej 

w Częstochowie przygotowała 
akcję, która ma uświadamiać 
młodym ludziom, jak groźne 
może być używanie smartfonu 
na ulicy. 

W centrum miasta zainsceni-
zowano wypadek z udziałem 
młodego człowieka, który został 
potrącony przez samochód, gdy 
przechodził przez ulicę zapatrzo-
ny w telefon.

Wszystko wyglądało bardzo re-
alnie. W Alejach, na wysokości 
ławeczki Haliny Poświatowskiej 
na jezdni leżał nastolatek, a obok 
niego smartfon. Przed młodym 
człowiekiem stało auto. Wszyst-
ko sugerowało, że chwilę wcze-
śniej na drodze doszło do tra-
gedii. Jak się okazało, sytuację 

zainscenizowano, aby pokazać, 
jak groźne może być używanie 
telefonu na ulicy. Z policyjnych 
statystyk wynika, że wielu pie-
szych, zwłaszcza młodych, idąc 
ulicą ogląda w telefonie strony 

internetowe lub pisze smsy, nie 
zwracając uwagi na to, co się dzie-
je wokół nich dzieje. Wchodzą 
na przejście, czasami wręcz na 
czerwonym świetlne lub wprost 
pod nadjeżdżające samochody. 
Scena, która rozgrywała się 
Alejach została nagrana. Jak 
informuje policja, materiał 

wkrótce zostanie zmontowa-
ny, a potem wypromowany 
wśród mieszkańców miasta, 
także uczniów miejskich szkół. 

(IBS)
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Któż nie lubi róż?
Róża, królowa kwiatów, 

spotykana niemal na 
każdym kroku, na balko-

nach, tarasach, w ogrodach 
prywatnych i królewskich. 
Ozdabia także skwery, ron-
da i pasy zieleni. Kwitnące 
krzewy zachwycają każdego 
miłośnika ogrodów, oszała-
miając różnorodnością barw 
i zapachów.

Woń róży najczęściej współgra 
z barwą jej płatków. Żółte i po-
marańczowe pachną owocowo, 
czasami podobnie jak cytrusy, 
czerwone – często mają ciepłą, 
silną woń, różowe – zazwyczaj 
pachną delikatnie, białe - wytwor-
nie, bywa, że również z cytrusową 
nutą.

Wybór odmian jest ogromny, for-
my pienne muszą mieć zapewnio-
ne wsparcie, czasami wymagają 
podwiązania. Róże okrywowe 
szybko pokrywają grunt, są od-
porne na mróz i choroby, nie wy-
magają dużej pielęgnacji.
Nieodpowiednie warunki at-
mosferyczne mogą spowodować 

u mniej odpornych róż czarną 
plamistość liści, jest to najgroź-
niejsza i najczęściej występująca 
choroba tych kwiatów.

Jej pierwsze objawy pojawiają się 
już na początku maja. Na dolnych, 
najstarszych liściach po górnej 
stronie blaszki występują jasno-
brązowe, a następnie ciemniejące 
okrągłe lub owalne plamy (cza-
sami o postrzępionych brzegach) 
o średnicy od kilku do kilkunastu 
milimetrów. Bywa, że tkanki li-
ścia wokół plam żółkną. Silnie po-
rażone rośliny mają ograniczony 
wzrost, mogą stracić całkowicie 
liście. Krzewy starając się odbu-
dować utracone liście, eksploatu-
ją się nadmiernie ze składników 
odżywczych i przez to mogą łatwo 
przemarzać w okresie zimy.

Obserwujmy kwiaty, by szybko 
reagować

Nie należy dopuszczać do za-
chwaszczenia sprzyjającego 
wzrostowi wilgotności powie-
trza wokół krzewów i nasileniu 

objawów chorobowych. Należy 
systematycznie usuwać opadłe 
liście i podlewać rośliny rano. Po 
stwierdzeniu objawów czarnej 

plamistości liści, trzeba zastoso-
wać fungicyd.

Właściwa ściółka pomoże różom. 
Najlepszą ściółką dla róż jest spe-
cjalna ściółka Topbuxus Carpet, 
kompozycja naturalnych włókien, 
tworząca czyste środowisko wo-
kół roślin. Zapewnia doskonałe 
warunki wodno-powietrzne, dzię-
ki temu grzyby nie rozprzestrze-
niają się. Nie zmienia odczynu 

gleby. Może być stosowana wokół 
wszystkich roślin także zimozielo-
nych bukszpanów.

Uwaga na mszyce

Kolejnym problemem hodow-
ców róż są najczęściej mszyce 
i mrówki. Mszyce (Aphidinea, 
Sternorrhyncha) to grupa fitofa-
gów ssących należących do rzędu 
pluskwiaków (Hemiptera). Więk-
szość z nich wykazuje powino-
wactwo do określonych gatunków 
roślin.
Powodują bardzo duże szkody we 
wszystkich uprawach, są zagroże-
niem bezpośrednim i pośrednim 

dla roślin.
Na różach występuje kilka gatun-
ków mszyc, poprzez bezpośrednie 
żerowanie na krzewach powodują 

zahamowanie przyrostów nowych 
pąków. Zanieczyszczają pędy, li-
ście i pąki kwiatowe rosą miodo-
wą, na której rozwijają się grzyby 
sadzakowe pokrywające opano-
wane przez mszyce części roślin 
czarnym nalotem. Poprzez ich 
działanie dochodzi do deformacji, 
a także żółtych przebarwień liści.
Szkody pośrednie wynikają głów-
nie z przenoszenia przez niektóre 
gatunki groźnych chorób wiruso-
wych. W zależności od warunków 
pogodowych i liczebności mszyc 
należy dobrać właściwy środek 
ochrony roślin. W przypadku gdy 
zwalczanie mszyc środkami kon-
taktowymi jest trudne lub wręcz 
niemożliwe, należy zastosować 
insektycyd o działaniu układo-
wym lub wgłębnym.

Mrówki sprzymierzeńcem 
mszyc

Mimo licznych zalet, obecność 
mrówek w ogrodzie ma również 
swoje ciemne strony. Mrówki 
mogą uszkadzać drzewa i drew-
niane elementy budynków, budu-
jąc w nich swoje gniazda.
Mogą również utrudniać rozwój 

roślin, odkrywając ich korzenie, 
bulwy czy kłącza.
Mrówki i niektóre mszyce żyją ze 
sobą w symbiozie, czerpią korzy-
ści z wzajemnej relacji. Mrówki 
troskliwie opiekują się mszycami 
i chronią je przed drapieżnikami.
W budowie tych mszyc można za-
obserwować pewne morfologicz-
ne zmiany m.in.: skrócony ogo-
nek, ułożenie włosków w strefie 
analnej w charakterystyczny ko-
szyczek. Wszystko po to, by uła-
twić mszycy przytrzymanie kropli 
spadzi, a mrówce odbiór słodkie-
go płynu.
W sytuacji inwazji mrówek sku-
teczny jest Radikal, do stoso-
wania na zewnątrz, na terenach 
gospodarstw domowych, osiedli 
mieszkaniowych, rekreacyjnych. 
Stosuje się go posypypując bezpo-
średnio na mrowisko, w szczeliny 
chodnikowe i miejsca bytowania 
mrówek.
Radikal zawiera benzoesan dena-
tonium- gorzką substancję zapo-
biegającą zjedzeniu przez zwie-
rzęta niebędące przedmiotem 
zwalczania.
Podsumowując, jeśli mrówki po-
wodują w Twoim ogrodzie więcej 
szkód niż pożytku i mimo zalet ich 
obecność jest bardzo dokuczliwa, 
zacznij działać już teraz. Przywróć 
świetność swojego ogrodu!
Wszystkie omówione prepara-
ty są dostępne w sklepie firmo-
wym Centrum Zieleni Sp. z o.o.,  
z o o l o g i c z n o - o g r o d n i c z y m 
„OSKAR” przy Alei Pokoju 4 
w Częstochowie.

Ze środków ochrony roślin na-
leży korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone na etykiecie i wia-
domości dotyczące produktu.
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Klub z przytupem wrócił do ligi
Powrót do ligowego gra-

nia po pandemii spowo-
dowanej koronawirusem 

chyba nikomu nie zrobił tak 
dobrze jak piłkarzom Skry 
Częstochowa. W pierwszym 
tygodniu podopieczni trenera 
Pawła Ściebury odnieśli dwa 
niezwykle cenne i prestiżo-
we zwycięstwa. W środę 2:1 
wygrali w Łodzi z liderują-
cym Widzewem, w niedzielę 
(07.06) 1:0 u siebie pokonali 
drugi w tabeli GKS Katowice.

Wartym odnotowania jest ponad-
to fakt, że w minioną niedzielę 

po raz pierwszy w historii została 
przeprowadzona w pełni profe-

sjonalna transmisja telewizyjna 
z meczu przy Loretańskiej. Mecz 
z GieKSą można było oglądać 
na antenie TVP3 Katowice oraz 
w aplikacji mobilnej TVP Sport. 
- Jako działacz śląskiej piłki, ki-
bicuję GKS-owi, aby awansował 
w tym sezonie do pierwszej ligi, 
a swojej drużynie, aby utrzymała 
się na szczeblu drugiej ligi – mó-
wił przed spotkaniem w telewi-
zyjnym studiu prezes Skry Artur 
Szymczyk.
Pierwsza połowa meczu była typo-
wym meczem walki. Obie drużyny 
przystąpiły do rywalizacji z du-
żym respektem. Skrzacy pierwszy 

groźny strzał oddali w 5. minucie 
za sprawą Piotrka Noconia.

Katowiczanie trzy minuty później 
nawet umieścili piłkę w naszej 
bramce, ale sędzia nomen omen 
z… Katowic dopatrzył się pozycji 
spalonej. Później częściej przy 
piłce utrzymywała się GieKSa, ale 
niewiele z tego wynikało, bo Skra 
grała tego dnia bardzo dobrze 
w defensywie.
Podobnie jak to miało miejsce 
cztery dni wcześniej w Łodzi, 
Skra znów bardzo dobrze weszła 
w drugą połowę. W 48. minucie 
Kamil Zalewski przymierzył jesz-
cze za wysoko. Cztery minuty póź-
niej jednak wszystko zagrało już 
idealnie. Z prawej strony bardzo 
dobrą piłkę w „szesnastkę” gości 
wrzucił Krzysiek Napora, a egze-
kutorem okazał się być przeży-
wający swoją kolejną piłkarską 
młodość „Nocek”. - Nie jest waż-
ne kto strzela, ważne że drużyna 
zdobyła trzy punkty i przybliżamy 
się do celu – powiedział po meczu 
jak zwykle skromny Piotr Nocoń. 
Gol dla Skry spowodował, że ka-
towiczanie całkowicie się pogubi-
li. Gra im się zupełnie nie kleiła, 
a groźniejsze sytuacje do podwyż-
szenia wyniku stwarzała drużyna 
gospodarzy.
 Z naprawdę groźnych sytuacji dla 
katowiczan warto odnotować chy-
ba tylko tą z 72. minuty, kiedy to 
mieliśmy dużo szczęścia, że piłka 
nie zatrzepotała w naszej bramce. 

Mecz zakończył się bardzo dobrą 
interwencją Mateusza Kosa, który 
podobnie jak całą drużyna zasłu-
żył dziś na wielkie słowa uznania.
 – To jest konsekwencja ciężkiej 
pracy, jaką piłkarze wykonali 
w okresie tej pandemii – skomen-
tował po spotkaniu trener Pa-
weł Ściebura.– Dziś pokazaliśmy 
wszystkie wartości, które posiada 
nasz zespół.
Wygrana z GieKSą pozwoliła 
Skrze awansować na 12. miejsce 
w tabeli.
Już za tydzień (13.06) często-
chowianie zagrają na wyjeździe 
z drużyną z dolnych rejonów ta-
beli, ale mającą cel utrzymania 
się za wszelką cenę - Stalą Stalo-
wa Wola. Czy Skra wygra po raz 

czwarty z
rzędu? Przekonamy się już w naj-
blizszy weekend.

SKRA CZĘSTOCHOWA 
– GKS KATOWICE 1:0 (0:0)
1-0 Piotr Nocoń ‚52
 Skra: Kos, Mesjasz, Zalewski, 
Nocoń, Gołębiowski, Napora Ż, 
Niedbała (Andrzejczak), Wolny 
(Kazimierowicz), Olejnik Ż, Ho-
lik, Kieca (Olszewski)
 GKS: Mrozek, Janiszewski Ż, Ję-
drych, Woźniak, Stefanowicz
(Szwedzik), Błąd Ż, Michalski, 
Gałecki (Bętkowski), Kiebzak, 
Dampc
(Wojciechowski), Rogalski (Kur-
biel). 
(AK)


