
NR 87 Piątek 30 kwietnia 2021

REKLAMA

REKLAMA38613860

3859

REKLAMA REKLAMA 3862

Raków ma już medal i europejskie puchary. Teraz czas na PP!
W  minioną  niedzielę 

potwierdziło  się,  że 
Raków  Częstocho-

wa cztery mecze przed zakoń-
czeniem  sezonu  zagwaran-
tował  sobie  pierwszy  medal 
mistrzostw  Polski  w  PKO  BP 
Ekstraklasie  oraz  historycz-
ną grę w europejskich Pucha-
rach. A już 2 maja zagra w Lu-
blinie w finale Fortuna Puchar 
Polski.  To  najlepszy  sezon 
w  100-letniej  historii  klubu! 
Raków Częstochowa powstał 
w 1921 roku. W 2021 roku obcho-
dzi swoje 100 urodziny i gra naj-
lepiej w historii klubu. Na cztery 
mecze przed zakończeniem roz-
grywek w PKO BP Ekstraklasie 
było już pewne, że czerwono-nie-
biescy zakończą obecny sezon na 
podium mistrzostw Polski. Pyta-
nie jest jednak takie: z medalem 
jakiego koloru? W minioną nie-
dzielę przegrała Lechia Gdańsk 
z Legią Warszawa, a to oznacza, 
że Raków ma już pewne miejsce 
na podium i nikt go nie dogoni...
Dotychczas Raków najwyżej 
w Ekstraklasie był w sezonie 
1995/96. Wówczas w I lidze za-
jął 8. miejsce i była to dotychczas 
najwyższa pozycja klubu. W obec-
nym sezonie 2020/21, który jest 
jubileuszowy i już wyjątkowy, 
Raków zapewnił sobie pierwszy 

medal oraz podium drużynowych 
mistrzostw Polski, historyczną 
grę w europejskich pucharach 
i już w niedzielę ma szansę na 
historyczny Puchar Polski... W fi-
nale na Arena Lublin zmierzy się 
z grającą w 1 lidze Arką Gdynia. 
Brawo dla właściciela klubu Mi-
chała Świerczewskiego, który kil-

ka lat temu podczas prezentacji 
drużyny w Filharmonii Często-
chowskiej zapewniał, że Raków 
będzie chciał osiągnąć największy 
sukces klubu w 2021 roku na swo-
je 100-lecie... Brawa dla obecnego 
prezesa Wojciecha Cygana, bra-
wa dla trenera Marka Papszuna, 
który od 5 lat przyczynia się do 

sukcesów Rakowa oraz dla pił-
karzy, którzy w sezonie 2020/21 
już zapisali się złotymi zgłoskami 
w 100-letniej historii klubu Ra-
ków Częstochowa...
Czy w niedzielę, 2 maja Ra-
ków wzbogaci się o kolejne tro-
feum jakim jest Puchar Polski? 
Częstochowianie zagrają w fi-

nale z 1-ligową Arką Gdynia  
(6. miejsce w tabeli 1 ligi) i mają 
olbrzymie szanse na trzeci sukces 
w obecnym sezonie 2020/21... 
Ekstraklasowy Raków będzie fa-
worytem. O drodze, którą prze-
były zespoły do finału, piszemy na 
stronie sportowej Gazety Regio-
nalnej. (tekst i fot. AK)
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Z „Lepszym klimatem” zadbajmy o Ziemię

Sprzątaj po psie, przypomina ZGM

By  powstrzymać  groźne 
dla  Ziemi  zmiany  klima-
tyczne,  nie  trzeba  jechać 

od  razu  do  lasów  Amazonii, 
czy  na  biegun,  gdzie  topnieją 
lodowce.  Klimat  nie  zmienia 
się  sam.  To  nie  przyroda,  ale 
my,  ludzie  jesteśmy  odpowie-
dzialni  za  zmiany  klimatycz-
ne  i od siebie powinniśmy za-
cząć ratowanie naszej planety. 

Takie założenie przyświeca dzia-
łającej w Częstochowie od półto-
ra roku Fundacji Rething, której 
głównym celem jest ograniczenie 
negatywnego wpływu działal-
ności człowieka na środowisko. 
Fundacja zajmuje się przede 
wszystkim edukacją, Stara 
się podpowiadać, jakie zmia-
ny korzystne dla klimatu po-

winniśmy wprowadzić w na-
szym życiu, a także inspiruje do 
proekologicznych zachowań. 
– Często, gdy słyszymy hasło 
„zmiana klimatu”, od razu kojarzy-
my to z białymi niedźwiedziami, 
które nie mają się gdzie podziać 
z powodu topniejących lodow-
ców – opowiada Małgorzata Ter-
rero-Rozmus z Fundacji Rething. 
– Wydaje nam się, że ten klimat 
zmienia się gdzieś daleko. Często 
błędnie sądzimy, że klimat jest 
inny, bo lodowce topnieją. Tym-
czasem to nieprawda. Jest zupeł-
nie odwrotnie: lodowce topnieją, 
bo my, ludzie na całym świecie źle 
postępujemy. Skoro to my swoim 
zachowaniem powodujemy takie 
szkody w przyrodzie, to nie nikt 
inny, jak my właśnie możemy 
ten proces zatrzymać – dodaje. 

Jak to zrobić? Fundacja podpo-
wiada, że bardzo prosto. Trzeba 
tylko wyzbyć się złych nawyków, 
przekonać do innego zachowania. 
Nie musimy robić od razu wielkiej 
rewolucji. Każdy, nawet mały krok 
pozytywnie wpływający na klimat 
się liczy. Przykazania, które po-
winny się stać jak najszybciej po-
wszechnie stosowane w każdym 
domu, to m.in. ograniczenie zu-
życia plastiku, oszczędzanie wody 
i energii, segregacja odpadów, 
a także ograniczenie zakupów do 
rzeczy naprawdę niezbędnych. 
– Żyjemy w czasach szalone-
go konsumpcjonizmu, a to nie-
korzystnie odbija się na naszej 
planecie – przekonuje przedsta-
wicielka częstochowskiej fun-
dacji. – Kupujemy dużo, szyb-
ko nudzimy się rzeczami, więc 
je wyrzucamy, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że można im dać 
drugie życie, ofiarując innej oso-
bie, czy naprawić lub tak prze-
robić, aby jeszcze nam służyły. 
Tego właśnie częstochowianie 
mogą się nauczyć dzięki otwarte-
mu jesienią ubiegłego roku przez 
organizację Sklepowi Charyta-
tywnego „Lepszy klimat”. Daje on 
szansę ubraniom, zabawkom, czy 
książkom na drugie życie. Funda-
cja handluje w nim używanymi, 
ale będącymi w dobrym stanie 
rzeczami. Dochód ze sprzedaży 
zasila proekologiczną działal-
ność fundacji, np. sadzenie drzew 
w mieście. Fundacja Rething od 
początku swojej działalności po-
sadziła w Częstochowie pięćdzie-

siąt drzew. Kolejne będą dosadza-
ne w tym roku.
–Z naszym sklepem wystar-
towaliśmy jesienią ubiegłego 
roku – opowiada Małgorzata 
Terrero-Rozmus. – Udało nam 
się wynająć lokal w atrakcyj-
nym miejscu, w centrum miasta, 
przy ul. Szymanowskiego 1, tuż 
za ratuszem. Handlujemy w nim 
rzeczami, które otrzymujemy 
w formie darów. Są to różne przed-
mioty: buty, odzież, biżuteria, za-
bawki, książki, a także na przykład 
szkło użytkowe. Przyjmujemy rze-
czy czyste, mało zniszczone o nie-
wielkich gabarytach, bo nie dys-
ponujemy dużymi magazynami. 
W sklepie „Lepszy klimat” można 
nie tylko nabyć przedmioty poda-
rowane fundacji, ale także rzeczy 
wykonane przez jej członków. To 
jeden z elementów działań edu-

kacyjnych organizacji. Na sklepo-
wych półkach odnajdziemy więc 
na przykład wykonane z firanek 
woreczki wielokrotnego użycia 
na warzywa i owoce kupowane 
w sklepach na wagę, uszyte z na-
turalnych tkanin płatki do dema-
kijażu, które można prać w pralce 
czy też zrobione na drutach bądź 
szydełku myjki do ciała i naczyń.
– Staramy się podpowiadać, 
że zanim coś wyrzucimy na 
śmietnik, warto sprawdzić, 
czy nie można tego jakoś po-
nownie wykorzystać – mówi 
Małgorzata Terrero-Rozmus.  
Sklep „Lepszy klimat” działa 
w pełnym wymiarze godzin i za-
prasza klientów w dni powszednie 
od godziny 10 do 18, a w soboty 
od 10 do 14. 

(Tekst i fot. IBS)

Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej  TBS  w  Często-
chowie  rozpoczął  ak-

cję  edukacyjną  pod  hasłem: 
„Psia  kupa  to  nie  koniec 
świata,  po  prostu  posprzą-
taj”.  Kolejny  rok  przypomi-
na w  ten sposób właścicielom 
czworonogów,  że  sprzątanie 
psich  odchodów  z  miejsc  pu-
blicznych,  to  ich  obowiązek. 
 
Chociaż o sprzątaniu po psach 
mówi się od lat, stale nieste-
ty w mieście jest spora grupa 
osób, które nie chcą tego ro-
bić. Widać to zwłaszcza teraz, 
po zimie, gdy spod topnieją-

cego śniegu na wielu trawni-
kach “zakwitły” psie odchody. 
ZGM od lat próbuje edukować 
częstochowian, prowadząc cy-
kliczną akcję pod hasłem „Czyste 
podwórko”. Akcja ZGM „TBS” 
„Czyste podwórko” trwa od 2017 
roku. Do lokatorów zasobów ko-
munalnych regularnie trafiają 
plakaty z wizerunkiem psa przy-
pominające o obowiązku sprzą-
tania po swoim pupilu. W wielu 
miejscach, np. przed blokami 
należącymi do zasobów miasta 
pojawiły się tabliczki z podobiz-
ną buldoga, który miał przypo-
minać częstochowianom o obo-
wiązku uprzątania psich kup. 

W tym roku na materiałach pro-
mocyjno-edukacyjnych zastąpił 
go sympatyczny jamnik, któ-
ry w żartobliwy sposób zwraca 
się do swojego pana, by ten po 
nim posprzątał. To nie koniec 
akcji ZGM-u. Z myślą o właści-
cielach czworonogów zakład, 
jak co roku, kupił także kilka ty-
sięcy worków na psie odchody. 
Warto przypomnieć, że sprzątanie 
po psie, to nie tylko objaw dobre-
go wychowania, ale obowiązek. 
Za niesprzątanie odchodów po 
psie można otrzymać mandat od 
20 do nawet 500 złotych.

(IBS, fot. elements.envato.com)
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Doktorantka z Częstochowy Marika Turek 
doceniona w programie L’Oréal-UNESCO

Premiera książki „Tarmosia” z ilustracjami częstochowianki

W maju sporo zmian w związku z remontem torowiska

Marika  Turek  otrzy-
mała  stypendium 
doktoranckie  w  ju-

bileuszowej,  20.  edycji 
Programu  L’Oréal-UNE-
SCO  „Dla  Kobiet  i  Nauki”. 
Marika Turek realizuje prace 
doktorską pod opieką prof. Pio-
tra Bałczewskiego na Wydziale 
Nauk Ścisłych, Przyrodniczych 
i Technicznych Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodnicze-
go im. Jana Długosza w Często-
chowie. Od 2020 r. jest kierow-
nikiem projektu Preludium 17, 
w którym stosuje ko-krystalizację 

i ko-amorfizację, w celu otrzyma-
nia nowych, lepiej rozpuszczal-
nych i dwufunkcyjnych leków. 
- Otrzymany w ten sposób lek 
zawiera w swoim składzie głów-
ną substancję czynną (antago-
nistę receptora angiotensyny II) 
oraz dodatkowy składnik, tzw. 
ko-former, który wykazuje sze-
reg prozdrowotnych właściwo-
ści i dodatkowo przyczynia się 
do zwiększenia rozpuszczalności 
wyjściowego leku. Leki przeciw-
nadciśnieniowe, które są przed-

miotem projektu, są obecnie pod-
dawane bardzo wielu badaniom 
klinicznym na całym świecie 
i mogą okazać się pomocne w le-
czeniu zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2. Na podstawie ba-
dań retrospektywnych stwierdza 
się, że mogą one być skuteczne 
w walce z koronawirusem, ponie-
waż wpływają na układ renina-an-
giotensyna-aldosteron (RAAS), 
a szczególnie na białko ACE2, któ-
re jest także receptorem dla koro-
nawirusa SARS-CoV-2 ułatwiają-
cym jego wniknięcie do komórki. 
I właśnie badania naukowe, które 

doktorantka prowadzi na temat 
„Wygrać walkę z nadciśnieniem 
i COVID-19: Ko-krystalizacja 
i ko-amorfizacja antagonistów 
receptora angiotensyny II pro-
wadząca do lepiej rozpuszczal-
nych związków o dwu funkcyjnym 
działaniu” przyniosły jej uznanie 
w w jubileuszowej, 20. edycji Pro-
gramu L’Oréal-UNESCO „Dla Ko-
biet i Nauki”. Oficjalne ogłoszenie 
stypendystek 20. odbyło się pod-
czas wirtualnej gali, która odbyła 
się 14 kwietnia. (ZS, fot. UJD)

14  kwietnia  na  półki  księ-
garń  w  całej  Polsce  tra-
fiła  „Tarmosia”  autor-

stwa  Tomasza  Samojlika. 
Autorką  ilustracji,  które  zna-
lazły  się  w  książce  jest  czę-
stochowianka  Ania  Grzyb. 
„Tarmosia” to pełna humoru i cie-
pła opowieść o młodej borsuczce 
i jej rodzinie, mieszkających jak 
dotąd spokojnie w Puszczy Biało-
wieskiej. Autorem opowieści wy-
danej przez wydawnictwo Agora 
S.A. jest Tomasz Samojlik. Z kolei 
autorką ilustracji, które wypełnia-
ją „Tarmosię” jest częstochowian-
ka Ania Grzyb.
Tytułową Tarmosię i jej rodzinę 
z pewnością pokochają mali i duzi 
czytelnicy. Który bohater stanie 
się tym ulubionym? Sama Tarmo-
sia? A może czytelnicy wybiorą 
Dziadka Skjoldura, Mamę Majrę, 
Tatę Melo albo maluchy – Słodzia-
ka Pierwszego i Słodziaka Dru-
giego. Na stronach książki znaj-
dą zresztą bardzo wiele innych 
barwnych zwierzęcych postaci. 
Zostańmy jednak przy ilustra-
cjach. Ich autorka - Ania Grzyb jest 
graficzką i ilustratorką. W Często-
chowie nie tylko się urodziła, ale 
tu również mieszka (z małymi 
przerwami) przez większość ży-
cia. Zwierzęta są jej szczególnie 

bliskie. Sama ma dwa „szalone” 
(jak mówi) koty: Rysia i Furię. 
- Odkąd pamiętam, zawsze coś 
gdzieś rysowałam: kredkami, ma-
zakami, ołówkami, w zeszytach, 
blokach i w podręcznikach, aż 
w końcu dostałam swój pierwszy 
komputer i odkryłam, że w nim 
też można rysować. Od tej pory 
moje ilustracje powstają głównie 
cyfrowo, chociaż nadal bardzo 
lubię zapełniać szkicowniki ołów-
kowymi potworkami – opowiada 
częstochowianka.
Co najchętniej rysuje? – Uwiel-
biam rysować zwierzęta, mitolo-
giczne postacie i bohaterów ulu-
bionych książek. Czasem tworzę 
też dziwne wymyślone potworki, 
bo lubię horrory i mroczne histo-
rie – zaznacza.
Oprócz rysunków Ania Grzyb two-
rzy również różne plakaty, ulotki, 
banery i grafiki. W wolnych chwi-
lach opiekuje się zaś… stadkiem 
starych, zabawkowych kucyków, 
które zbiera. Co jeszcze? Czyta ko-
miksy, ogląda filmy, seriale… A in-
spiracje przenosi na swoje prace. 
Jak doszło do współpracy z Samoj-
likiem? Wszystko za sprawą zbie-
gu okoliczności. W 2018 r. graficz-
ka zaprosiła go do poprowadzenia 
warsztatów plastycznych w ra-
mach akcji „Aleje, tu się dzieje!”.  
- Tomek przyjechał do Częstocho-
wy z rodziną, chcąc pozwiedzać 
miasto, i przed warsztatami zaj-
rzał do Miejskiego Biura Infor-
macji Turystycznej, żeby zapytać 
o miejsca warte zobaczenia. Trafił 
tam na Daniela Zalejskiego, z któ-
rym współpracuję od kilku lat, 
ilustrując jego artykuły w mie-
sięczniku „CGK”. Daniel nie wie-
dząc, kim jest Tomek, zaprosił go 
na warsztaty…z Tomaszem Sa-
mojlikiem. Po wyjaśnieniu tego 
nieporozumienia pokazał mu 
moje ilustracje, które spodoba-
ły się Tomkowi – i tak właściwie 

wszystko się zaczęło – wspomina 
Ania Grzyb.
Propozycję zilustrowania „Tar-
mosi” autorka otrzymała jeszcze 
w ubiegłym roku. - Tomek za-
dzwonił do mnie i zapytał, czy nie 
chciałabym stworzyć rysunków 
do jego kolejnej książki. Pamię-
tam, że strasznie się ucieszyłam, 
bo mimo że na co dzień pracuję 
jako grafik komputerowy, to od 
dawna marzyłam o zilustrowa-
niu kolejnej książki dla dzieci, 
a na dodatek do zilustrowania 
był tekst znanego i lubianego 
autora. Przygotowałam próbne 
ilustracje i szczęśliwie spodo-
bały się wydawnictwu. A potem 
wzięłam się do pracy – dodaje. 
Jak podkreśla, ilustrowanie „Tar-
mosi” było dla niej wielką przy-
jemnością. Jak już wiemy, uwiel-
bia przecież rysować zwierzęta. 
A na potrzeby tej książki stworzy-
ła ich wiele: borsuki, lisy, jenoty, 
wilki, myszy…
– Opowieść Tomka o sympatycz-
nej borsuczej rodzinie jest wcią-
gająca, zabawna i mądra. Borsuki 
rysowałam po raz pierwszy w ży-
ciu, a przy okazji dowiedziałam 
się całkiem sporo o ich zwycza-
jach (i o borsuczych sztukach wal-
ki!) – mówi graficzka.
(ZS, fot. Justyna Tomorowska)

MPK  po  uzgodnieniach 
z wykonawcą moderni-
zacji  torowiska,  firmą 

NDI,  przygotowało  harmono-
gram  robót,  jakie  w  najbliż-
szych  tygodniach  będą  nas 
czekać  w  Śródmieściu. 
Wiążą  się  one  ze  zmiana-
mi  w  organizacji  ruchu. 
I tak od 1 maja przez kilkanaście 
dni połówkowo ograniczany bę-
dzie ruch w obrębie ronda Mic-
kiewicza. MPK planuje również, 
że po 10 maja zostaną otwarte 
w pełni skrzyżowania: ulicy Ja-
snogórskiej z alejami Kościuszki 
i Armii Krajowej oraz ul. Orze-
chowskiego z al. Wolności (przy 
dworcu PKS).
Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne deklaruje, że najpóźniej 
15 maja w pełni przejezdne będzie 
skrzyżowanie alei: Najświętszej 
Maryi Panny, Kościuszki i Wolno-
ści. Tym samym wróci możliwość 
przejazdu przez torowisko w obu 
kierunkach i pierwotna organiza-
cja ruchu w obrębie tego miejsca.

Dwa dni później, od 17 maja czę-
ściowo zamknięte zostanie na-
tomiast skrzyżowanie al. Jana 
Pawła II z al. Armii Krajowej. 
– Ruch w obu kierunkach, prze-
jazd przez torowisko, będzie 
odbywał się po jednej jezdni – 
przekazało MPK. – Utrudnienia 
potrwają minimum miesiąc.
MPK przekazując plany na naj-

bliższe tygodnie, zastrzega jed-
nocześnie, że wskazane terminy 
mogą zostać przesunięte, np. 
z powodu wynikających z pande-
mii opóźnień w dostawach mate-
riałów i chemii budowlanej czy w 
związku z niesprzyjającymi wa-
runkami atmosferycznymi. 

(Tekst i fot. IBS)
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Kiermasz ciast na rzecz mieszkanki Lublińca

Budżet obywatelski w Lublińcu. 
Można już zgłaszać swoje projekty! 

W Blachowni otwarto Dzienny 
Dom Pomocy. Otrzymają w nim 
wsparcie seniorzy 

W  lublinieckiej  Gale-
rii  pod  Glinianym 
Aniołem  odbędzie 

się  kolejny  charytatywny 
kiermasz  ciast.  Dochód  z  za-
kupu  słodkości  przeznaczo-
ny  zostanie  na  wsparcie  le-
czenia  pani  Ani  Kopyciok. 

To kolejny już charytatywny kier-
masz, który zadedykowano pani 
Ani Kopyciok. Mieszkanka Lu-

blińca walczy z nowotworem zło-
śliwym jajnika. Kiedy wyczerpały 
się wszelkie dostępne możliwości 
leczenia w Polsce, pani Ania roz-
poczęła leczenie w niemieckiej 
klinice. By zdobyć środki na kosz-
towną terapię, zorganizowano 
zbiórkę prowadzoną za pośrednic-
twem strony Fundacji Siepomaga. 
– Choroba jest zbyt zaawanso-
wana, by zadziałała na nią krótka 
terapia. Przedłużające się leczenie 

to rosnące koszty. Kwota, którą 
wyznaczono za moje zdrowie i ży-
cie jest ogromna – setki tysięcy 
złotych, które muszę zapłacić, by 
nadal korzystać z pomocy najlep-
szych specjalistów. Nie mam ta-
kich środków, nie zdobędę ich na-
wet jeśli postaram się z całych sił. 
Potrzebuję pomocy! Wierzę w do-
bro, w moc dobrych serc! Całe ży-
cie byłam gotowa nieść ją innym, 
teraz sama muszę o nią prosić. To 
trudna sztuka, ale wiem, że toczę 
grę o wszystko – to nie jest czas 
na to, by się zatrzymywać – pisze 
na stronie zbiórki pani Ania.
Z pomocą w uzbieraniu ogrom-
nej sumy (potrzeba bowiem ok. 
400 tys. zł) przyszli organizato-
rzy kiermaszu, który odbył się  
7 marca w Galerii pod Glinianym 
Aniołem (działającej w ramach 
lublinieckiego Miejskiego Domu 
Kultury). Wydarzenie przygoto-
wane zostało przez panie Ewelinę 
Kukowkę i Katarzynę Cupiał. To 
one zebrały chętnych do pieczenia 
ciast, zaangażowały lokalne pie-
karnie i przygotowały blisko 300 
paczek ze słodkościami. Dzięki 

szczodrości mieszkańców udało 
się zebrać ponad 5700 zł .
Teraz pora na powtórkę. W lubli-
nieckiej galerii trwają przygoto-
wania do kolejnego kiermaszu na 
rzecz pani Ani. Termin wyznaczo-
no na 9 maja. Po słodkości można 
będzie zgłaszać od godz. 12 do 17. 
Jednak by wesprzeć leczenie lu-

blińczanki, nie trzeba czekać do 
maja. Można to zrobić już teraz 
za pośrednictwem strony www.
siepomaga.pl/anna-kopyciok.  
Internetowa zbiórka potrwa do  
16 lipca. Dotychczas udało się ze-
brać ponad 130 tys. zł. 

(Z. Suliga, fot. MDK Lubliniec)

Trwa  nabór  wniosków 
do  tegorocznej  edy-
cji  budżetu  obywa-

telskiego  miasta  Lublińca. 
Mieszkańcy  mogą  zgłaszać 
swoje  pomysły  do  10  maja. 
Już po raz szósty mieszkańcy Lu-
blińca mogą zgłaszać swoje pro-
jekty do budżetu obywatelskiego. 
Właśnie ruszył nabór wniosków. 
Można je składać do 10 maja. 
Najłatwiejszą metodą jest plat-
forma elektroniczna bo.lubliniec.
pl. Podstawą zgłoszenia projek-

Dzienny  Dom  Pomocy 
mieści się przy ul. Sien-
kiewicza  15.  Profesjo-

nalne wsparcie przez pięć dni 
w  tygodniu  otrzyma  w  nim  
24 seniorów.
22 kwietnia w Blachowni otwarto 
Dzienny Dom Pomocy. Projekt 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Wojewódz-
twa Śląskiego realizowany jest 
w partnerstwie przez Polskie Sto-
warzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Częstochowie (szczycące 
się 58 letnią historią) oraz gminę 
Blachownia.
„Nasz dom – naszą szansą” to 
oficjalna nazwa projektu, który 
przez dwa najbliższe lata wspo-
magał będzie seniorów z terenu 
miasta i gminy. Na rzecz jego re-
alizacji Blachownia udostępniła 
nowoczesny lokal o powierzchni 
330 m kw. Mieści się ono przy  
ul. Sienkiewicza 15.
Ze względu na obowiązujący 

reżim bezpieczeństwa czwart-
kowa uroczystość odbyła się 
w dwóch etapach. Przed połu-
dniem seniorzy-uczestnicy zajęć, 
personel oraz p. burmistrz Bla-
chowni Sylwia Szymańska cele-
browali rozpoczęcie działalności. 
Po południu Dzienny Dom Po-
mocy gościł m.in. przedstawicieli 
Rady Gminy Blachownia.
Dzięki projektowi 24 seniorów 
otrzyma profesjonalne wsparcie 
przez pięć dni w tygodniu. Mogą 
liczyć choćby na usługi opiekuń-
cze, zajęcia usprawniające kondy-
cję psychiczną i fizyczną, pomoc 
prawną, porady psychologa, re-
habilitację, pomoc w rozwinięciu 
i wzmacnianiu aktywności oraz 
samodzielności. W przyszłości 
przewidziano też wspólne wyjaz-
dy do kina, teatru, na basen czy 
wycieczki. 
Każdy z uczestników zajęć bę-
dzie miał także zapewnione co-
dzienne wyżywienie: drugie 
śniadanie, dwudaniowy obiad  
i podwieczorek. (ZS, fot. pixabay)

tu jest wypełnienie formularza 
wniosku w systemie elektronicz-
nym na stronie. W tym celu na-
leży się wcześniej zarejestrować, 
a następnie zalogować (pomoże 
w tym instrukcja). Z kolei z my-
ślą o osobach, które nie posiadają 
dostępu do internetu uruchomio-
ne zostały dwa punkty, w których 
można zgłaszać swoje propozycje, 
a potem również oddawać głosy 
poparcia. Pierwszy zlokalizowany 
jest w Urzędzie Miejskim przy ul. 
Paderewskiego 5 (pok. nr 7, biu-
ro podawcze). Drugi mieści się 
w Lubitece przy ul. Sportowej 3.
Jak wyglądają kolejne etapy zwią-
zane z szóstą edycją budżetu oby-
watelskiego? Udzielanie poparcia 
przewidziano od 17 do 23 maja, 
a ocenę projektów – od 24 maja 
do 11 czerwca. Na rozpatrywanie 
odwołań przyjdzie czas od 17 do 
24 czerwca. Głosowanie na pro-
jekty rozpocznie się 1 lipca i po-
trwa do 19 lipca. A wyniki tego-
rocznej edycji poznamy między 
20 a 23 lipca.

Zachęcając mieszkańców do zgła-
szania swoich inicjatyw, Urząd 
Miejski w Lublińcu przypomina 
na swoim Facebooku o trwają-
cych realizacjach projektów, które 
wygrały w poprzedniej Budżetu 
Obywatelskiego.
Jeden z nich dotyczy Bulwaru 
Franciszka Grotowskiego, gdzie 
w najbliższym czasie powstanie 
kolejne miejsce, które służyć bę-
dzie mieszkańcom do przyjem-
nego spędzania wolnego czasu. 
Mowa o inwestycji pod nazwą 
„Żywa architektura”. Projekt za-
kłada budowę żywej, ekologicz-
nej, rosnącej, zazieleniającej się 
altany oraz zakup i montaż dwóch 
sztuk ławek z oparciem i kosza na 
śmieci. Żywa architektura uroz-
maici przestrzeń bulwaru Gro-
towskiego i rozwiąże problem 
braku cienia w tej części bulwaru. 
Planowana wartość projektu to 13 
250 zł. Termin realizacji przewi-
dziano do 30 maja. 

(ZS, fot. UM Lubliniec)
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Radomsko wspiera bezdzietne pary. 
Umowy na program „in vitro” podpisane

Otwarcie Sezonu Kajakowego w Mstowie

W Żarkach budują ścieżkę rowerową 

Weekend majowy na Jurze

Władze  miasta  Ra-
domsko  podpisały 
umowy  z  realiza-

torami  programu  „In  vitro”. 
Dla  wielu  par  jest  to  jedy-
na  szansa,  by  mieć  dzieci. 
Program pod nazwą „Dofinanso-
wanie do leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego dla mieszkańców miasta 
Radomska na lata 2021-2023” 
będzie realizowany przez sześć 
firm, w których pary z Radomska 
będą mogły starać się o dziecko.
Realizatorami są:
Salve – Medica: z siedzibą w War-
szawie, Al. Wilanowska 365/2;
Centrum Zdrowia Kielce: z siedzi-
bą w Chęcinach, Podzamcze 45;
Gameta – Szpital: z siedzibą 
w Rzgowie, ul. Rudzka 34/36;
Invicta: z siedzibą w Gdańsku, 
oddział w Warszawie, Słupsku, 
Gdyni, Bydgoszczy;
Gyncentrum: z siedzibą w Ka-
towicach, ul. Żelazna 1, oddział 
w Częstochowie;
Centrum Medyczne Angelius Pro-
vita: z siedzibą w Katowicach,  
ul. Fabryczna 13d;

Do wybranej przez siebie kliniki 
na leczenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego 
(In vitro) mogą zgłaszać się pary, 
które mieszkają na terenie miasta 
Radomska.
Kryterium kwalifikującym do za-
biegu jest wiek kobiety. Musi on 
się mieścić w przedziale 20 – 40 
lat. Kobiety do 42-go roku ży-
cia, będą wyjątkowo przyjęte je-
śli spełniają warunki medyczne 
określone w programie. Kwalifi-
kacji będzie dokonywać podmiot 
leczniczy.
O zakwalifikowaniu się pacjentów 
do programu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. Pierwszeń-

stwo jednak mają pary ze zdia-
gnozowanym schorzeniem nowo-
tworowym.
Pary mogą starać się o dofi-
nansowanie z Urzędu Mia-
sta maksymalnie na dwa 
zabiegi. Na jeden zabieg przy-
sługuje maksymalnie 5000 zł. 
Dofinansowanie będzie przyzna-
wane uczestnikom programu po 
zatwierdzeniu finansowania przez 
Urząd Miasta Radomska.
Na realizację programu w latach 
2021 – 2023 r. Miasto Radomsko 
przeznaczyło kwotę 100.000 zł 
w każdym roku.

(MK, fot. pixabay)

Jak co roku miłośnicy spły-
wów  kajakowych  wraz 
z  weekendem  majowym 

rozpoczną  swoją  turystyczną 
przygodę  z  tym  rodzajem  re-
kreacji na świeżym powietrzu.
Na tę przygodę Mstów zaprasza 
na Mirowski Przełom Warty, któ-
ry jest jednym z najpiękniejszych 
odcinków rzeki Warty ze Ska-
łą Miłości na trasie. Utworzony 
przełom stanowi granicę między 
Wyżyną Częstochowską a Wy-

żyną Wieluńską i rozciąga się on 
od Mirowa (dzielnica Częstocho-
wy) do Skrzydłowa.
Po długiej zimowej przerwie  
1 maja 2021 roku każdy miłośnik 
spływów kajakowych będzie mógł 
na nowo rozpocząć swoją rekre-
acyjną przygodę dostosowaną do 
własnych potrzeb i umiejętności 

z zachowaniem obowiązujących 
przepisów i obostrzeń.
Dodatkowo w Kłobukowicach, 
również w majówkę zostanie 
otwarta przystań kajakowa, gdzie 
będzie można wypożyczyć sprzęt 
wodny, a także zjeść nad rzeką coś 
smacznego.
(MK, fot. UG Mstów)

Trasa  dla  miłośników 
jednośladów  powstaje  
w ciągu ulicy Jagodowej.

Nowa droga rowerowa jest częścią 
największej inwestycji drogowej 
realizowanej w Żarkach. Prace 
przy przebudowie ulic Jagodowej 
i Młyńskiej potrwają do końca 
czerwca. Wartość tej inwestycji, 
to ponad 5 mln złotych.
W sumie przebudowanych zosta-
nie tam osiem skrzyżowań – dwa 
z drogami wojewódzkimi, jedno 

z drogą gminną – ul. Chopina 
i pięć z drogami wewnętrznymi. 
Inwestycja jest współfinansowa-
na ze Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Dotacja, jaką uzyskał 
żarecki samorząd wynosi ponad  
2,6 mln złotych.
(IBS, fot. UMiG Żarki)

Gmina Żarki przygotowa-
ła  na  tegoroczny  week-
end majowy sporo inte-

resujących propozycji. Ma być 
ciekawie,  oryginalnie,  a  także 
bezpiecznie,  bo  z  zachowa-
niem  reżimu  sanitarnego. 

Oto oferta Żarek:
Majówka z Krówką w Agroskałce
Agrogospodarstwo oferuje od 1 do 
3 maja w godz. 11.00 do 18.00 wi-
zytę w zwierzyńcu, warsztaty edu-
kacyjne „Skąd się bierze mleko?”, 
przejazdy Jurajskim Ekspresem 
oraz dmuchany plac zabaw (za-
leżny od pogody). Na miejscu je-
dzenie na wynos.
Agrogospodarstwo „Pod Skał-
ką”, Przybynów ul. Szkolna 
34, 42-310 Żarki, tel. 501 154 
921,info@agroskalka.pl, www.
agroskalka.pl
Hokus Pokuss - najsłodsze miej-
sce w Żarkach
Warsztaty wytwarzania słodyczy 
w dniach 1 i 3 maja. W trakcie: 
produkcja słodkości, wytwarzanie 
wymarzonego lizaka oraz koszto-
wanie ciepłych karmelków. Ko-
nieczna rezerwacja tel. 530 815 
045.
Manufaktura Hokus Pokuss, ul. 
Piłsudskiego 17, 42-310 Żarki, tel. 
530 815 045,manufaktura.zarki@
gmail.com, www.hokuspokuss.pl
Gazikiem przez Jurę
W dniach 1 i 2 maja niepowtarza-
ne wycieczki oryginalnym mili-
tarnym pojazdami po jurajskich 
bezdrożach. Podczas wyprawy 
uczestnicy odkryją piękno juraj-
skiego krajobrazu, tajemnice 
bunkrów II wojny światowej, ży-
dowskiego cmentarza czy zabyt-
kowych stodół. Konieczna rezer-
wacja tel. 887 803 303
Przystań Turystyczna Leśniów, 
ul. Źródlana 5, 42-310 Żarki, tel. 
887 803 303,recepcja@przy-
stanlesniow.pl, www.przystanle-
sniow.pl
Wehikuł Czasu na Jurajskim 
Szlaku
W dniach 1 i 3 maja w godz. 11.00-
16.00 można odwiedzić obiekt 
i zanurzyć się w magiczny świat 
historii. Uczestnicy odwiedzą śre-
dniowieczny dom i obóz rycerski. 
Odkryją, co jadano w średnio-
wieczu i sprawdzą czy rycerstwo 
to lekki fach. Dodatkowo odwie-
dzający będą mogli wziąć udział 
w warsztatach z lepienia z gliny. 
Konieczna rezerwacja tel. 603 
770 627.
Wehikuł Czasu na Jurajskim 
Szlaku, ul. Leśna 19, 42-310 Żar-
ki, www.wehikul-czasu.eu, tel. 
603 770 627.
Pozyskaj energię w Przewodzi-
szowicach
Zapraszamy na warsztaty jazdy 
na nartorolkach na jurajskich 
asfaltowych ścieżkach. Sprzęt, 
a także rowery, rolki, hulajnogi 
trójkołowe można wypożyczyć na 
miejscu.
Wypożyczalnia: rowery, narto-
rolki, rolki, hulajnogi trójkołowe, 
kije Nordic Walking. Wypożyczal-

nia ul. Leśniowska 107, 42-310 
Żarki, tel. 793 93 22 11, kontakt@
wypozyczalniazarki.pl,www.wy-
pozyczalniazarki.pl
Wystawa „Początki Jury – skamie-
niałości”, ponad 800 sztuk różne-
go rodzaju obiektów wyekspono-
wanych w klimatycznej piwnicy. 
Piwnice Klasztorne Sanktuarium 
Matki Bożej Leśniowskiej Patron-
ki Rodzin, Rezerwacje tel. 793 
932 211, www.amonity.com,
Smakowitości  na  wynos  
można zamówić:
Pierogarnia Maciejówka, Ostrów, 
ul. Jurajska 70, 42 – 311 Żarki 
Letnisko, tel. 609 989 464,deko-
racje3@onet.eu, www.zagroda-
-maciejowka.pl, Facebook: Piero-
garnia Maciejówka
Przystań Leśniów, Żarki, ul. Źró-
dlana 5, tel. 693 848 847, 793 384 
847, www.przystanlesniow.pl
Gościniec Jurajski, Żarki ul. Ko-
ziegłowska, tel. 34 321 79 40, 570 
727 400,www.gosciniecjurajski.
com.pl
Kuchnia Polski Smak (otwarty 
w zależności od pogody), Żarki, 
ul. Wierzbowa 21, 42-310 Żarki, 
tel. 533 367 625
Wypożyczalnie  i  aktywny  
wypoczynek:
Wypożyczalnia: rowery męskie 
i damskie dla dorosłych. Gości-
niec Jurajski, ul. Koziegłowska 
8, 42-310 Żarki, tel. 570 727 
400, www.gosciniecjurajski.com.
pl
Wypożyczalnia: rowery, narto-
rolki, rolki, hulajnogi trójkołowe, 
kije Nordic Walking. Wypożyczal-
nia ul. Leśniowska 107, 42-310 
Żarki, tel. 793 93 22 11, kontakt@
wypozyczalniazarki.pl,www.wy-
pozyczalniazarki.pl
Wypożyczalnia rowerów dla dzie-
ci i dorosłych.
Przystań Turystyczna Leśniów, 
ul. Źródlana 5, 42-310 Żarki, tel. 
887 803 303,recepcja@przy-
stanlesniow.pl, www.przystanle-
sniow.pl
Wypożyczalnia rowerów, elek-
trycznych deskorolek. Jurajskie 
Apartamenty, ul. Zielona 4a, 42-
310 Żarki, tel. 602 678 362, kon-
takt@jurajskieapartamenty.
pl, www.jurajskieapartamenty.pl
Na terenie Gminy Żarki znajdują 
się:
 - Liczne szlaki turystyki pieszej 
i rowerowej
 - Ruiny strażnicy w Przewodzi-
szowicach
 - Szlak Kultury Żydowskiej
 - Zespół Zabytkowych Stodół
 - Zabytkowy Cmentarz Wojenny 
w Kotowicach z czasów I wojny 
światowej
 - Pustelnia św. Ducha w Czata-
chowie,
W niedalekiej odległości od Żarek: 
- Zamek w Mirowie i Bobolicach
- Zamek w Olsztynie
- Zamek w Ogrodzieńcu z grodem 
Birów
- Dworek Krasińskich w Złotym 
Potoku
- Góra Zborów i Jaskinia Głęboka
(IBS)
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Wychodząc  naprzeciw 
zapotrzebowaniu  na 
aktywność  uczelni 

wyższych w życiu społecznym, 
Wyższa  Szkoła  Planowania 
Strategicznego  w  Dąbrowie 
Górniczej  realizując  swoją 
dotychczasową  strategię  dzia-
łania,  została  beneficjentem 
projektu  współfinansowane-
go  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu  Społecznego  w  ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

Dąbrowska uczelnia realizu-
je projekt zatytułowany „WSPS 
w każdym calu dostępni”. Głów-
nym celem realizowanego przed-
sięwzięcia jest dostosowanie 
funkcjonowania uczelni wyższej 
dla osób niepełnosprawnych.  

W ramach realizowania zaplano-
wanych zadań uczelnia wykona 
przewidziane w projekcie zmiany 
organizacyjne i strukturalne oraz 
podniesie kompetencje kadry 
w szeroko rozumianym, ogólnym 
systemie szkolnictwa wyższego. 
Dofinansowanie projektu z UE 
wynosi 3 437 062,96 zł. Jego re-
alizacja przypada na okres 2021-
2023. 
W ramach projektu przewidzia-
na jest realizacja zadań w kilku 

kluczowych obszarach wdroże-
nie innowacyjnego, nowoczesne-
go wsparcia technologicznego, 
w tym przede wszystkim wpro-
wadzenie zmian w kwestii na-
rzędzi informatycznych (m.in. 
przygotowanie strony BON zgod-
nej z wymogami i standardami, 
zbudowanie platformy eduka-
cyjnej i usprawnienie systemu 
rekrutacyjnego), zrealizowanie 
ogólnych zmian organizacyjnych, 
przygotowania procedur (tworze-
nie regulacji, budowa odpowied-
nich regulaminów i wytycznych 
w ramach dostępności uczelni dla 
osób z niepełnosprawnością) oraz 
kampanii informacyjnej z ćwicze-
niami a także wykładami dla ka-
dry akademickiej i pracowników 
na temat zwiększania poziomu 
świadomości społecznej w zakre-
sie niepełnosprawności. 
Wyższa Szkoła Planowania Stra-
tegicznego w celu budowania 
świadomości, przyjaźni i otwar-
tości otworzy również specjalne 
Biuro dla osób niepełnospraw-
nych. W budynku uczelni studen-
ci będą mieli możliwość konsulta-
cji z psychologiem, pedagogiem 
i specjalnie do tego powołanym 
rzecznikiem osób niepełnospraw-
nych. 
W ramach projektu uczelnia przy-
gotowuje także specjalistyczne 

rozwiązania dydaktyczne dla osób 
z niepełnosprawnościami (wypo-
sażenie sal i biblioteki w odpo-
wiednie czytniki, klawiatury z po-
większoną czcionką i alfabetem 
Braille’a). Stanowiska kompute-
rowe zwierać będą specjalną kon-
trastową klawiaturę oraz skaner 
umożliwiający edycję materiałów 
wedle indywidualnych potrzeb 

każdego studenta. Przewidziany 
jest też montaż platformy scho-
dowej. Wszystko po to, aby odpo-
wiednio dostosować cały budynek 
uczelni (w tym np. bibliotekę czy 
biuro rekrutacji) do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.
Uczelnia przewiduje także powo-
łanie stowarzyszeń oraz rad stu-
dentów ds. osób niepełnospraw-

nych, które będą zajmowały się 
monitorowaniem i zgłaszaniem 
różnego rodzaju problemów wraz 
z proponowanym rozwiązaniem.

(fot. WSPS)

Więcej informacji można znależć 
na stronie internetowej: 
www.wsps.pl

1 czerwca  rusza  rekrutacja na  Uniwersytet  Rolni-
czy  w  Krakowie.  Pierw-

sza  tura  rejestracji  na  studia 
stacjonarne  i  niestacjonar-
ne potrwa do  12  lipca  2021  r.  

Aktualnie na Uniwersytecie Rol-
niczym na ośmiu wydziałach stu-
diuje blisko 8 tysięcy studentów.  

Uczelnia w roku akademickim 
2021/2022 oferować będzie kan-
dydatom naukę na 28 kierunkach 
studiów polskojęzycznych i 8 an-
glojęzycznych. Uniwersytet stale 
dostosowuje ofertę dydaktyczną 
do oczekiwań gospodarki i rynku 
pracy i podnosi jakość kształce-

nia. Duży nacisk kładziony jest na 
współpracę z biznesem i stwarza-
nie warunków umożliwiających 
współpracę obu środowisk. 
W tym roku akademickim nowo-
ścią na studiach stacjonarnych 
I i II stopnia będzie kierunek 
etologia i psychologia zwierząt, 
którego absolwenci zdobędą 
umiejętności w zakresie oceny za-
chowania zwierząt, diagnozowa-
nia i rozwiązywania problemów 
behawioralnych, czy tworzenia 
optymalnych warunków utrzyma-
nia oraz użytkowania i szkolenia 
zwierząt. Ponadto trwają prace 
nad uruchomieniem kolejnego 
nowego kierunku pod nazwą - in-
żynieria mechatroniczna, bez któ-

rej to nie możliwości rozwoju rol-
nictwa i gospodarki żywnościowej, 
sprzyjającej podnoszeniu jakości 
produktów i ochronie środowiska.  
Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój 
naukowy z gospodarką. Żywność, 
środowisko i energia to sztanda-
rowe problemy badawcze jakimi 
zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. 
Pracownicy naukowo-dydaktycz-
ni utrzymują ścisłą współpracę 

z firmami, izbami rolniczymi oraz 
organami administracji państwo-
wej i samorządowej, dzięki której 
możliwe jest upowszechnianie 
wyników prowadzonych badań. 
Uczelnia oferuje także naukę 
w Szkole Doktorskiej oraz stu-
dia podyplomowe, w tym MBA. 
Szkoła Doktorska umożliwia dok-
torantom kształcenie interdyscy-
plinarne oraz uzyskanie wysokich 

kompetencji i osiągnięcie samo-
dzielności naukowej w dziedzi-
nie nauk rolniczych, dyscyplinie 
naukowej: nauki leśne, rolnic-
two i ogrodnictwo, technologia 
żywności i żywienia, zootechnika 
i rybactwo, w dziedzinie nauk in-
żynieryjno-technicznych: 
inżynieria lądowa i trans-
port, inżynieria mechaniczna,  
(dok. na str. 7)

WSPS przyjazną uczelnią dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Rolniczy przygotowuje się do rozpoczęcia rekrutacji. Będą nowości!
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(dok. ze str. 6) 
inżynieria środowiska, górnictwo 
i energetyka, a także w dziedzinie 
nauk społecznych w dyscyplinie 
naukowej: ekonomia i finanse. 
Studenci mają do dyspozycji 
cztery domy studenckie: I Dom 
Akademicki „Bratniak”, Dom 
Studencki Nr II „Młodość”, Dom 
Studencki Nr III „Oaza”, Dom 
Studencki Nr IV „Czwórka +”. 
Uniwersytet oferuje pomoc ma-
terialną studentom w postaci sze-
rokiego wachlarza stypendiów. 
Studia na UR przeznaczone są dla 
wszystkich tych, którym bliskie są 
zagadnienia z zakresu nauk przy-
rodniczych, technicznych, rolni-
czych, leśnych, weterynaryjnych, 
a także ekonomicznych. Absol-
wenci zatrudniani są w najlep-
szych przedsiębiorstwach działa-
jących w Polsce. 

Aktualna  oferta  uczelni  
w języku polskim:
1. architektura krajobrazu I, II st.
2. biogospodarka I,II st.
3. bioinżynieria zwierząt I, II st.
4. biologia stosowana I, II st.
5. biotechnologia I, II st.
6. browarnictwo i słodownictwo 

I st. 
7. dietetyka I, II st. 
8. ekonomia I,II st.
9. etologia i psychologia zwierząt 

– I, II st. – NOWOŚĆ!
10. geodezja i kartografia I, II st.
11. gospodarka przestrzenna  

I, II st.

12. inżynieria i gospodarka wodna 
I, II st.

13. inżynieria środowiska I, II st.
14. jakość i bezpieczeństwo środo-

wiska II st.
15. leśnictwo I, II st. (forestry – II 

st.)
16. ochrona środowiska I, II st. 
17. odnawialne źródła energii i go-

spodarka odpadami I, II st. 
18. ogrodnictwo I, II st.
19. rolnictwo I, II st. 
20. sztuka ogrodowa I, II st.
21. technologia roślin leczniczych 

i prozdrowotnych I, II st.
22. technologia żywności i żywie-

nie człowieka I, II st. 
23. transport i logistyka I, II st.
24. weterynaria (jednolite studia 

magisterskie)
25. winogrodnictwo i enologia (II 

st.)
26. zarządzanie I st.
27. zarządzanie i inżynieria pro-

dukcji I,II st.
28. zootechnika I, II st.

Kierunki, które prowadzone  są 
w całości w języku angielskim:
• International Master of Horti-

cultural Science, II st
• Environmental and Plant Bio-

technology, II st.
• Economy (International Ma-

ster Double Degree Program in 
Business), II st. 

• Enviromental Protection, II st.
• Agriculture, I, II st.
• Forestry, II st.
• Food Technology, II st.

• Renewable Energy Sources an 
Waste Management, II st.

Na Uczelni działają zespoły arty-
styczne - m.in. Chór Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie, Męski 
Chór Środowiska Akademickiego 
„Agricola”, Zespół Sygnalistów 
Myśliwskich „Hagard” czy Stu-
dencki Zespół Góralski „Skalni”, 
gdzie studenci mogą rozwijać 
swoje indywidualne zaintereso-
wania i pasje. 
Stale dostosowujemy ofertę dy-
daktyczną do oczekiwań gospo-
darki i rynku pracy, ale także 
podnosimy jakość kształcenia. 
Duży nacisk kładziony jest na 

współpracę z biznesem i stwa-
rzanie warunków umożliwiają-
cych współpracę obu środowisk. 
W tym roku akademickim nowym 
kierunkiem na studiach stacjo-
narnych I i II stopnia będzie: 
„Etologia i psychologia zwierząt”, 
którego absolwenci zdobędą 
umiejętności w zakresie oceny za-
chowania zwierząt, diagnozowa-
nia i rozwiązywania problemów 
behawioralnych, tworzenia opty-
malnych warunków utrzymania 
oraz użytkowania i szkolenia 
zwierząt. Ponadto trwają prace 
nad kierunkiem inżynieria me-
chatroniczna, bez której dzisiaj 

nie ma rozwoju rolnictwa i go-
spodarki żywnościowej, sprzyja-
jącego podnoszeniu jakości pro-
duktów i ochronie środowiska.  
Ponadto trwają prace nad kierun-
kiem inżynieria mechatroniczna, 
bez której dzisiaj nie ma rozwoju 
rolnictwa i gospodarki żywno-
ściowej, sprzyjającego podnosze-
niu jakości produktów i ochronie 
środowiska.

(fot. UR)

Więcej informacji na temat Uczel-
ni można znaleźć na stronie inter-
netowej – www.urk.edu.pl

Edukacja
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Startuj po wiedzę na Politechnice Śląskiej
Ponad  60  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 nadawany 
przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. 
Masz wybór
W 13 wydziałach i dwóch instytu-
tach Politechniki Śląskiej kształci 
się obecnie ponad 18 tys. studen-
tów. Chętni do podjęcia nauki 
mogą wybierać spośród ponad 
60 kierunków studiów. Uczelnia 
oferuje również bezpłatne stu-
dia w języku angielskim. Z kolei 
niektóre kierunki prowadzo-
ne są w systemie dualnym. To 
m.in. inżynieria materiałowa, 
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 „Rzeczpospo-
lita” stawia uczelnię na czwar-
tym miejscu w kraju pod wzglę-
dem kształcenia ludzi sukcesu.  
Mierz wysoko
Od ponad dziesięciu lat na uczelni 
działa Centrum Kształcenia Kadr 
Lotnictwa Cywilnego Europy 
Środkowo–Wschodniej. W jego 
ramach stworzono Akademicki 
Ośrodek Szkolenia Lotniczego 
Politechniki Śląskiej, który szko-
li przyszłych pilotów liniowych 
m.in. na lotnisku w Gliwicach. 
Kształcenie kadr dla branży lot-
niczej to jeden z priorytetowych 
kierunków rozwoju uczelni. 
Studia na Politechnice Śląskiej 
dają szansę na zdobycie cennego 
doświadczenia zawodowego już 
w okresie nauki. Wszystko dzię-
ki ścisłej współpracy z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
światowymi liderami technologii 
Przemysłu 4.0 oraz pracodawca-

mi z regionu. Studenci kształcą 
się w nowoczesnych laboratoriach 
takich jak np. 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. 
Politechnika Śląska jest uczelnią, 
która wszechstronnie wspiera 
swoich studentów, pomaga roz-
wijać ich pasje i zainteresowania. 
Z myślą o najlepszych przygo-
towany został autorski program 
mentorski „Rozwiń skrzydła”. 
Dzięki niemu studenci mogą czer-
pać wiedzę i doświadczenie od 
wybranych przez siebie mistrzów. 
Istotna jest również współpraca 
z ponad 200 uczelniami na świe-
cie, które chętnie przyjmują stu-

dentów Politechniki Śląskiej na 
stypendia.
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 także 

jedna z najbardziej usportowio-
nych uczelni w kraju. Studenci 
mierzą swoje siły w blisko 30 
sekcjach sportowych takich jak 
koszykówka, siatkówka, kolar-
stwo górskie czy curling. Trzyna-
ście akademików zapewniających 
komfort mieszkania znajduje się 
w Gliwicach, Katowicach i Za-
brzu. To miasta, w których tętni 
życie rozrywkowe i kulturalne. 
O to dba także Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko”, w któ-
rym regularnie odbywają się 
spektakle, koncerty oraz imprezy.
(fot. PŚ) 
Wszelkie informacje na temat 
oferty Politechniki Śląskiej i za-
sad rekrutacji można znaleźć na 
stronie www.rekrutacja.polsl.pl.

3870REKLAMA
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Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania na kierunkach 
pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne
Wyższa  Szkoła  Plano-

wania  Strategiczne-
go  w  Dąbrowie  Gór-

niczej  wspólnie  z  Prešovská 
Univerzita  v  Prešove  (Sło-
wacja)  oraz  Univerzita  Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem  (Czechy)  przystępuje 
do  realizacji  projektu  w  ra-
mach  programu  Erasmus+.  

Tytuł projektu to „Wykorzystanie 
innowacyjnych metod nauczania 
na kierunkach pielęgniarstwo 
i ratownictwo medyczne”. 
Wykorzystanie innowacyjnych 
metod nauczania na kierunkach 
pielęgniarstwo i ratownictwo me-
dyczne” to projekt trzech uczelni 
z Europy Środkowej: Wyższej 
Szkoły Planowania Strategiczne-
go w Dąbrowie Górniczej, Pre-
sovska Univerzita v Presove oraz 
Univerzita Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem. 
Beneficjentami są studenci i na-
uczyciele akademiccy kierun-
ków pielęgniarstwo i ratow-
nictwo medyczne, którzy chcą 
podwyższyć swoje kwalifikacje 
zawodowe, kompetencje języ-
kowe i przygotować się do pracy  
w środowisku międzynarodowym. 
Projekt zaproponowany jest jako 
odpowiedź na sytuację związaną 

z pandemią COVID-19 i przej-
ściem uczelni na naukę hybrydo-
wą oraz zdalną. 
W czasie realizacji projektu prze-
widywane jest utworzenie rezul-
tatów pracy intelektualnej takich 
jak: 
- interaktywny, wielojęzyczny 
podręcznik - platforma e-lear-
ningowa stanowiąca zbiór fil-
mów stanowiących instruktaż do 
wykonywania procedur, które 
są niezbędne do wykształcenia 
profesjonalnego ratownika me-
dycznego czy pielęgniarki (inte-
raktywny podręcznik zostanie 
przygotowany w formie wielo-
języcznej, tak aby nauce wyko-
nywania zabiegów medycznych 
towarzyszyła jednocześnie nauka 
języka, niezbędna do pracy w śro-
dowisku międzynarodowym); 
- wspólny, międzynarodowy pro-
gram kształcenia przedmiotów 
praktycznych na kierunkach pie-
lęgniarstwo i ratownictwo me-
dyczne;
- program kształcenia dwóch 
kursów specjalistycznych: „Pra-
cownik służby zdrowia w sytuacji 
kryzysowej” oraz „Praca w me-
dycznych zespołach międzynaro-
dowych”. 
Ponadto w czasie trwania pro-
jektu przewidziane jest zorgani-

zowanie szkolenia dla nauczy-
cieli akademickich „Praktyczne 
kształcenie studentów pielęgniar-
stwa i ratownictwa medycznego” 
dotyczącego prowadzenia zajęć 
praktycznych, a także przeprowa-
dzenie pilotażowej edycji kursów 
„Pracownik służby zdrowia w sy-
tuacji kryzysowej” oraz „Praca 
w medycznych zespołach między-
narodowych”.
Planowane jest również zorgani-
zowanie dwóch międzynarodo-
wych konferencji: „Pielęgniarstwo  
i ratownictwo medyczne - 
kształcenie zdalne i hybrydo-
we” (połączonej z prezentacją 
i rozpowszechnianiem inte-

raktywnego, wielojęzycznego 
podręcznika) oraz „Międzyna-
rodowe zespoły medyczne” (po-
łączonej z prezentacją efektów 
kształcenia uzyskanych podczas 
kursów „Pracownik służby zdrowia  
w sytuacji kryzysowej” oraz „Pra-
ca w medycznych zespołach mię-
dzynarodowych”).
Ważnym aspektem przygo-
towanego projektu jest trwa-
łość i uniwersalność prze-
widywanych rezultatów. 
Interaktywny, wielojęzyczny pod-
ręcznik będzie wykorzystywany 
przez nauczycieli akademickich  
i studentów kierunków pie-
lęgniarstwo oraz ratow-

nictwo medyczne uczelni 
jako podstawowe narzędzie  
do prowadzenia kształcenia prak-
tycznego, szczególnie w sytuacji 
nauki hybrydowej oraz zdalnej. 
Wypracowanie wspólnych, 
międzynarodowych pro-
gramów kształcenia przed-
miotów praktycznych  
na kierunkach pielęgniarstwo 
i ratownictwo medyczne ułatwi 
wzajemne uznawanie kwalifikacji 
i stanowi pierwszy krok do podję-
cia działań w celu wypracowania 
pełnych wspólnych programów 
kształcenia.
(fot. WSPS)
Więcej informacji: www.wsps.pl

3871REKLAMA
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Zespół Szkół Technicznych – tradycja i nowoczesność
Bogata  oferta  kształce-

nia,  zagraniczne  prak-
tyki,  profesjonalna  ka-

dra  i  program,  który  pozwala 
rozwijać  talenty  uzdolnionej 
młodzieży.  Tym  m.in.  szczyci 
się Zespół Szkół Technicznych 
w Częstochowie.

Zespół Szkół Technicznych może 
pochwalić się sześćdziesięciolet-
nią tradycją w branży budowla-
nej. To szkoła łączącą skutecz-
nie tradycję z nowoczesnością. 
Nauczyciele rozwijają zainte-
resowania uczniów związane 
z budownictwem, nowoczesną 
architekturą, aranżacją terenów 
zielonych, wykorzystaniem zaso-
bów energii odnawialnej i nowo-
czesnymi technologiami informa-

tycznymi. Uczniowie mają okazję 
zdobywać doświadczenie podczas 
praktyk zagranicznych, które od-
bywają się w Niemczech, Hiszpa-
nii czy Portugalii. Podczas wyjaz-
dów rozwijają swoje umiejętności 
praktyczne i zdolności językowe. 
ZST zrealizował i realizuje wie-
le projektów zawodowych takich 
jak: Zawodowa współpraca, Prak-
tyka czyni mistrza, Mam zawód 
mam pracę w regionie, Szko-
ła - Praca - Przyszłość. Obecnie 
skupia się zaś na projekcie zwią-
zanym ze szkolnictwem zawodo-
wym – „Zawodowa współpraca” .
Warto wspomnieć, że od 2019 r. 
szkoła uczestniczy w programie 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
„Certyfikowane Wojskowe Klasy 
Mundurowe”. Uczniowie z klasy 

„technik budownictwa” o profi-
lu wojskowym uczestniczą w za-
jęciach praktycznych z wiedzy 
wojskowej oraz przygotowania 
do potencjalnej służby wojsko-
wej. Podczas obozów biorą udział 
w szkoleniach poligonowych. Za-
jęcia te wspierają jednostki woj-
skowe i wojskowi instruktorzy. 
 Zespół Szkół Technicznych po-
maga rozwijać talenty uzdolnio-
nej młodzieży. Przy tym wspiera 
również tych, którzy maja pro-
blemy z nauką. Jakie działania 
podejmuje? Stwarza uczniom 
możliwość uczestnictwa w szko-
leniach branżowych, konkursach 
(np. „Złota Kielnia”), olimpiadach 
zawodowych (takich jak olimpia-
da budowlana czy ta, dotycząca 
odnawialnych źródeł energii) czy 
wycieczkach dydaktycznych (np. 
do biur projektowych czy oczysz-
czalni ścieków). Alternatywą jest 
też organizacja warsztatów dla 
uczniów szkół podstawowych 
poświęconych odnawialnym źró-
dłom energii, warsztatów mode-
larskich, plastycznych, a także 
florystycznych. Z kolei w klasie 
„technik informatyk” – uczniowie 

mogą skorzystać z Lokalnej Aka-
demii CISCO przy ZST. 
Kierunki proponowane w ofercie 
kształcenia szkoły wzbogacone są 
innowacjami pedagogicznymi lub 
zajęciami rozwijającymi zawodo-
we umiejętności uczniów.

Kierunki  kształcenia  w  Tech-
nikum nr 12 im. Jana Pawła II:
• technik budownictwa i tech-

nik budownictwa z innowacją 
mundurową (certyfikowane 
klasy mundurowe);

• technik informatyk;
• technik architektury krajo-

brazu;
• technik inżynierii sanitarnej;

• technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej 
(energetyka przyszłości);

• technik ochrony środowiska.

Kierunki  kształcenia  w  Bran-
żowej  Szkole  I  Stopnia  
im. Jana Pawła II:
• monter zabudowy i robót wy-

kończeniowych w budownic-
twie;

• monter sieci i instalacji sani-
tarnych.

(fot. ZST)
Wszystkie informacje dotyczące 
Zespołu Szkół Technicznych moż-
na znaleźć na stronie 
www.zst.czest.pl
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Egzamin ośmioklasistów rozpocznie się 25 maja!
Tegoroczne  egzaminy 

ośmioklasistów  rozpocz-
ną się 25 maja. Przepro-

wadzone  zostaną  w  reżimie 
sanitarnym.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
wszystkie egzaminy zosta-
ną przeprowadzone w ścisłym 
reżimie sanitarnym zgodnie 
z wytycznymi opracowanymi 
przez CKE, MEiN i GIS, które 
zostały ogłoszone 19 kwietnia 
na stronie internetowej Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
Zgodnie z harmonogramem egza-
miny ośmioklasistów rozpoczną 
się we wtorek 25 maja. Uczniowie 
rozpoczną od sprawdzianu wiedzy 
z języka polskiego. Dzień później, 
czekają ich zadania z matematyki. 
Na finał, tj. 27 maja - przewidzia-
no egzamin z języka obcego no-

wożytnego. Rozpoczęcie każdego 
w wymienionych wyznaczono na 
godz. 9. Wtorkowy egzamin trwać 
ma 120 minut, środowy – 100 
minut, a czwartkowy – 90 minut. 
W przypadku uczniów, którym 
przysługuje dostosowanie warun-
ków przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, czas pracy z po-
szczególnymi arkuszami może zo-
stać przedłużony (mowa o odpo-
wiednio – 60, 50 i 45 minutach). 

Do egzaminu ósmoklasisty zosta-
ło zgłoszonych ponad 360 400 
uczniów z blisko 12 700 szkół. Na 
tegoroczny egzamin ósmoklasisty 
Centralna Komisja Egzaminacyj-
na we współpracy z okręgowy-
mi komisjami egzaminacyjnymi 
przygotowała 115 różnego rodzaju 
arkuszy, w tym: 59 arkuszy z języ-
ka polskiego i matematyki w języ-

ku polskim i litewskim oraz 56 ar-
kuszy i 24 płyty z języków obcych 
nowożytnych. 
Prace ósmoklasistów zostaną 
sprawdzone przez egzaminato-
rów, a wyniki przysłane do szkół 
przez okręgową komisję egzami-
nacyjną. Ogólnopolskie wyniki 
egzaminu ósmoklasisty zostaną 
ogłoszone 2 lipca. Tego samego 
dnia swoje wyniki poznają ucznio-
wie. Zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty uczniowie 
otrzymają 9 lipca.
Arkusze wykorzystane na tego-
rocznym egzaminie ósmoklasisty 
będą publikowane na stronach 
internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych ko-
misji egzaminacyjnych w każdym 
dniu egzaminu ok. godz. 13.

(ZS, fot. elements.envato.com)
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Co trzeba sprawdzić decy-
dując  o  wyborze  oferty 
letniego wypoczynku dla 

naszych pociech? Obok atrak-
cyjności  programu,  znaczenie 
ma  przede  wszystkim  spraw-
dzony  i  odpowiednio  przy-
gotowany  organizator.  Taką 
gwarancję  daje  firma  Koloro-
wo i Bombowo z Częstochowy. 
Pandemia COVID -19 bardzo 
zmieniła życie nas wszystkich. Jej 

długofalowe skutki dla naszego 
zdrowia, także psychicznego, od-
czuwać będziemy przez całe lata, 
może i do końca życia. Nauka 
zdalna, niepewność, odizolowa-
nie od rówieśników szczególnie 
mocno odbija się na kondycji psy-
chicznej najmłodszych. W tych 
trudnych czasach właśnie o tym 
warto pomyśleć. 
Szansą dla naszych dzieci, aby 
mogły odzyskać utracone więzi 

z rówieśnikami, aktywnie spę-
dzić czas, poznać nowe miejsca, 
uczestniczyć w ciekawych warsz-
tatach i wycieczkach, poczuć 
prawdziwy smak dzieciństwa, 
a przy tym nawiązać też nowe zna-
jomości (a być może i przyjaźnie), 
może być udział w wakacyjnych 
wycieczkach czy półkoloniach. 
Jednak aby czas wakacyjnej przy-
gody naszych milusińskich speł-
nił wszystkie nasze oczekiwania 
i był bezpieczny, warto wybrać 
sprawdzonego i odpowiednio 
przygotowanego organizatora 
letniego wypoczynku. Gwaran-
cję taką daje firma Kolorowo 
i Bombowo z Częstochowy, któ-
ra już teraz organizuje zapisy na 
letni wypoczynek najmłodszych. 
Kolorowo i Bombowo – ani-
macje, eventy, warsztaty, po-
siada ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
animacji, warsztatów oraz wy-
poczynku dla dzieci i młodzieży.  

„Gdy śmieje się dziecko, to śmie-
je się cały świat” - motto, które 
przyświeca działalności często-
chowskiej firmy. Doskonale wy-
kształcona i przygotowana do 
zajęć z najmłodszymi kadra dba 
o to, aby oferta była nie tylko 
atrakcyjna, ale także poszerza-
ła horyzonty, wspierała rozwój 
dzieci i ich kreatywne myślenie. 
Na tegoroczne wakacje pracowni-
cy Kolorowo i Bombowo szykują 
kilka form autorskiego wypoczyn-
ku . Mowa o propozycjach „Półko-
lonie Kolorowe” oraz „Przygoda 
Bez Smartfona”.
Zacznijmy od półkolonii. W pla-
nach są dwa turnusy. Tzw. Ty-
dzień Czerwony przewidziano od 
12 do 16 lipca. Z kolei Tydzień 
Niebieski trwał będzie od 19 do 
23 lipca. Według zapowiedzi na 
dzieci czekać ma szereg atrakcji. 
Zaplanowano zajęcia sportowo-
-rekreacyjne, kreatywne warsz-
taty z kolorową, liczne animacje, 
wyjścia na basen, park linowy czy 
park trampolin. Program wypeł-
ni także mnóstwo aktywności na 
świeżym powietrzu, wycieczek 
oraz po prostu świetnej zabawy. 
Każdy tydzień „Półkolonii Ko-
lorowych” ma inny temat prze-
wodni. Tak, by uczestnicy biorcy 
udział w dwóch turnusach, mieli 
możliwość jak najlepiej wykorzy-
stać ten czas. Podobnie wyglądało 
to w latach ubiegłych.
Dodatkowo dzieci będą miały za-
pewniony tzw. all inclusive - co 
jest standardem firmy. Co się za 
tym kryje? Choćby ubezpieczenie 
NNW oraz opieka wykwalifiko-
wanej kadry. Rodzice lub opieku-
nowie prawni będą zobowiązani 
doprowadzić i odebrać dzieci 
z miejsca zbiórki, a całą resztą zaj-
mie się ekipa Kolorowo i bombo-
wo. „Półkolonie Kolorowe” będą 
odbywać się od poniedziałku do 
piątku w godz. od 7.30 do 16.00.

Kolejną formą letniego wypoczyn-
ku organizowana przez firmę Ko-
lorowo i Bombowo jest cieszący 
się bardzo dużym powodzeniem 
autorski program „Przygoda bez 
Smartfona”.
To całodzienne jednodniowe wy-
cieczki autokarowe prezentujące 
ciekawe i fascynujące miejsca, 
które uwielbiają zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorośli.
Podczas „Przygody Bez Smartfo-
na” organizatorzy zapewniają all 
inclusive: ubezpieczenie, NNW, 
wspaniałe atrakcje, ciekawe 
miejsca, niezapomnianą atmos-
ferę oraz najlepszą kadrę . Czyli 
wszystko to, co jest potrzebne by 
czas wakacji i letniego wypoczyn-
ku zapisał się na zawsze w dzie-
cięcej pamięci. 
Atmosfera, którą budują orga-
nizatorzy wraz z całą ekipą Ko-
lorowo i bombowo sprawia, że 
nawet dzieci bardziej nieśmiałe 
czy wycofane czują się jak u sie-
bie. Celem jest bowiem to, żeby 
wakacje były czasem, do którego 
wracamy z utęsknieniem i na któ-
ry czekamy przez cały kolejny rok. 
Biorąc pod uwagę obecną sytu-
ację, organizatorzy zobowiązują 
się przestrzegać wszelkich zasad 
sanitarnych, jakie obowiązywać 
będą latem. Letni wypoczynek bę-
dzie bezpieczny pod każdym, rów-
nież epidemicznym względem. 
Wszystkie wymogi stawiane or-
ganizatorom letniego wypoczyn-
ku zostaną spełnione w 100 proc. 
Szczegóły dotyczące tej wakacyj-
nej oferty można poznać, dzwo-
niąc pod nr tel.: 690-260-434 lub 
wchodząc na stronę: 
www.kolorowoibombowo.pl. 
Wiele informacji można znaleźć 
także na stronie Półkolonie Kolo-
rowe na Facebooku. 
Warto pośpieszyć się z zapisami, 
bo liczba miejsc jest ograniczona.
(fot. Kolorowo i Bombowo)

Pomysł na wakacje 2021? „Półkolonie Kolorowe” oraz „Przygoda Bez Smartfona”
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Przygotowanie auta do wiosny

Przygotowanie  samocho-
du do wiosny  jest równie 
ważne, jak przygotowanie 

pojazdu  do  sezonu  zimowego 
Aby  dokonać  przeglądu  oraz 
dokładnych  zabiegów  kosme-
tyczno  -  technicznych  w  na-
szym  aucie.  Zanim  na  dobre 
się  ociepli  warto  sprawdzić, 
co słychać pod maską naszego 
pojazdu,  by  uniknąć  później-
szych awarii.
Poniżej przedstawiamy kilka rad, 
dzięki którym wejście w sezon 
wiosenny na drodze nie będzie 
trudne.
Zacznij od mycia
Pamiętaj, że nie tylko nadwo-
zie wymaga pielęgnacji. Podczas 
zimy podwozie samochodu ulega 
zanieczyszczeniu solą, co prowa-
dzi do korozji.
Dlatego też konieczne jest do-
kładne wymycie zarówno nadwo-
zia jak i podwozia pojazdu.
Wymień opony oraz sprawdź czy 
są odpowiednio napompowane.
Upewnij się czy wszystkie koła, 
łącznie z zapasowym, są dobrze 
napompowane i wyważone. Od-
powiednie ciśnienie zmniejszy 
zużycie bieżnika jak i paliwa. Je-
żeli cały rok używasz tych samych 
opon, nie zapomnij o zamianie 
ich miejscami.
Sprawdź  wszystkie  płyny  
i oleje
Po zimie należy sprawdzić wszel-
kie płyny i oleje. Wybierz się do 
serwisu w celu wymiany lub uzu-
pełnienia płynu w układzie chło-
dzenia, płynu hamulcowego, oleju 
silnikowego oraz oleju w układzie 
wspomagania. Nie zapomnij rów-
nież o wymianie płynu do spryski-
waczy na letni.
Dokładnie sprawdź hamulce.
Podczas zimy nasz samochód czę-
ściej niż podczas innych pór roku 
narażony jest na nagłe hamowa-
nie, wzmożone użycie systemów 
ABS i ESP, a także działanie ni-
skich temperatur, które to ne-
gatywnie wpływają na elementy 

układu hamowania. Pomocne 
jest wsłuchiwanie się w pracę sa-
mochodu, które często wystarcza 
do wykrycia ewentualnych pro-
blemów z układem hamowania 
(stukanie, specyficzne piski, nad-
mierne tarcie). Jeśli słyszysz takie 
dźwięki koniecznie zrób przegląd.
Skrupulatnie sprawdź działanie 
klimatyzacji.
Szczególną uwagę zwróć na dzia-
łanie czujnika ciśnienia klimaty-
zacji oraz stan węży. Skrupulatny 
przegląd klimatyzacji zaoszczędzi 
ci kłopotów w upalne dni.
Wymień lub poddaj konserwa-
cji gumowe elementy
Niesprzyjające warunki atmos-
feryczne podczas zimy (głownie 
niskie temperatury) mogły nieko-
rzystnie wpłynąć na stan wszel-
kich gumowych elementów w au-
cie. Powinieneś sprawdzić zatem 
wszystkie uszczelki, przewody 
i paski.
Sprawdź  wycieraczki  i  ewen-
tualnie wymień pióra
Widoczność jest bardzo ważna 

dla zachowania bezpieczeństwa 
a dobrze działające wycieraczki 
to podstawa. Podczas zimy wy-
cieraczki intensywnie walczą ze 
śniegiem i deszczem co powoduje 
szybkie zużywanie piór. A zuży-
te pióra bardziej rozmazują brud 
i zacieki niż czyszczą szybę.
Jeżeli twoje wycieraczki nie speł-
niają swojej funkcji po prostu 
wymień pióra – to zaledwie kilka 
minut.
Stosuj  środki  pielęgnacyj-
ne  przeznaczone  do  wnętrza  
samochodu
Jeżeli chcesz zapobiec pękaniu 
i utracie koloru tapicerki, nisz-
czeniu wykończenia siedzeń i kie-
rownicy ( miejsc narażonych na 
wzmożone działanie promieni 
słonecznych) pamiętaj o stosowa-
niu środków ochronnych, które 
zabezpieczą wnętrze twojego auta 
przed wyglądającymi nieestetycz-
nie uszkodzeniami.

(AK, fot. elements.envato.com)
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Eltrox Włókniarz jedzie do Gorzowa na mecz z wicemistrzem i liderem

Brawa dla siatkarzy Exact Systems Norwida za najlepszy sezon w historii klubu

Czwarte  spotkanie 
w  żużlowej  PGE  Eks-
tralidze  mają  zaplano-

wane  w  niedzielę  żużlowcy 
Eltrox  Włókniarz  Częstocho-
wa.  W  Gorzowie  zmierzą  się 
z  Moje  Bermudy  Stalą,  któ-
ra  jest  wicemistrzem  Pol-
ski  i  aktualnym  liderem.
Rozgrywki w PGE Ekstralidze 
rozkręcają się z tygodnia na ty-
dzień. Na długi majowy weekend 
zaplanowana jest 4 kolejka spo-
tkań. Eltrox Włókniarz jedzie do 
Gorzowa na mecz ze Stalą. Gorzo-
wianie to wicemistrz Polski i aktu-
alny lider, który ma na koncie trzy 

zwycięstwa i komplet 6 punktów.
Częstochowianie sezon 2021 roz-
poczęli od dwóch porażek z Fogo 
Unią Leszno i Motorem Lublin, 
ale w trzecim meczu pokonali Fa-
lubaz Zielona Góra i mogli cieszyć 
się z pierwszego zwycięstwa. Po 
wygranej z Falubazem na pewno 
cieszył wynik Fredrika Lindgrena, 
który w meczu z Unią i Motorem 
pojechał poniżej swoich możli-
wości. Z Falubazem wygrał 4 bie-
gi i raz był trzeci, co dało mu 13 
punktów i dużo powodów do ra-
dości. Kibice Eltrox Włókniarza 
na pewno cieszą się, że Lindgren 
udowodnił, że stać go na dobrą 

i skuteczną jazdę. Oby tak dalej.
Z meczu na mecz coraz lepiej je-
dzie też Bartosz Smektała. Fani 
Eltrox Włókniarza trzymają też 
kciuki za Kacpra Worynę. Na razie 
spisuje się poniżej oczekiwań, ale 
wszyscy mają nadzieję, że szubko 
pokona swoje problemy i stanie 
się silnym punktem zespołu. Wo-
ryna trenował w tygodniu na czę-
stochowskim torze i dopasowywał 
silniki. Z dobrej strony pokazali 
się też juniorzy, którzy we wtorek 
wygrali w Rybniku rundę DMPJ.
Częstochowscy żużlowcy w Go-
rzowie nie będą faworytem, ale 
przy dobrej jeździe lidera Leona 

Madsena, Lindgrena i Smek-
tały oraz lepszej postawie po-
zostałych zawodników mogą 
pokusić się o korzystny wynik.
W ostatnim meczu Stal Gorzów 
wygrała w Grudziądzu z GKM-em 

52:38. Najwięcej punktów zdobył 
Bartosz Zmarzlik (13). Wspiera-
li go: Martin Vaculik 12, Anders 
Thomsen 10, Szymon Woźniak 
10, Marcus Bircemose 4 i Wiktor 
Jasiński 3. (tekst i fot. AK)

Czwarte  miejsce  po  run-
dzie  zasadniczej  i  5. 
na  zakończenie  sezo-

nu  2020/21  w  Tauron  1  Li-
dze  –  to  najlepszy  wynik 
siatkarzy  Exact  Systems 
Norwid  w  historii  klubu.

Siatkarze Exact Systems Norwida 
w poprzedni czwartek zakończy-
li sezon 2020/21 i mogą myśleć 
o urlopach. Był to wyjątkowy se-
zon, bo najlepszy w historii klu-
bu. Drużyna prowadzona przez 
trenera Piotra Lebiodę miała 
walczyć o czołową ósemkę i miej-
sce w play-off , a ostatecznie po-
zytywnie zaskoczyła wszystkich 
i zakończyła rundę zasadniczą 
na bardzo wysokim 4. miejscu, 

a w play-off  otarła się o strefę me-
dalową! Ostatecznie częstocho-
wianie zajęli 5. pozycję, najwyższą 
w historii klubu!
W rundzie zasadniczej często-
chowscy siatkarze odnieśli 19 zwy-
cięstw i doznali tylko 9 porażek. 
Dało im to 4. miejsce przed play-
-off . W walce o czołową czwórkę 
i półfi nały Exact Systems Nor-
wid dwa razy przegrał z Gwardią 
Wrocław, ale szybkie przełamanie 
nastąpiło w meczach o 5. miej-
sce z Polski Cukier Avią Świdnik. 
Drużyna Piotra Lebiody wygrała 
na wyjeździe, przegrała u siebie, 
ale okazała się lepsza w „złotym 
secie” i zakończyła rozgrywki na 
wysokim 5. miejscu z bilansem 
20 zwycięstw i 12 porażek. W po-

przednim sezonie (2019/20) dru-
żyna została sklasyfi kowana na 
11. pozycji więc skok sportowy 
jest bardzo duży... Czy mogło być 
jeszcze lepiej? Wdaje się, że mło-
da częstochowska drużyna osią-
gnęła w tym sezonie maksimum 
i ta 5. pozycja jest adekwatna do 
gry. Częstochowskim siatkarzom 
do pełni szczęścia zabrakło zwy-
cięstw z zespołami ze ścisłej czo-
łówki. Exact Systems Norwid dwa 
raz przegrał z liderem LUK Poli-
techniką Lublin, dwa razy z wi-
celiderem Visłą Bydgoszcz i aż 
cztery razy z 5. Gwardią Wrocław, 
z którą częstochowianie przegra-
li walkę o awans do półfi nałów. 
Drużyna Piotra Lebiody wygrała 
tylko mecz ostatniej kolejki rundy 

zasadniczej z 3. BBTS-em Biel-
sko-Biała, ale rywale bez względu 
na wynik i tak mieli zapewnione 
3. miejsce przed play-off . Z dru-
żyn z czołówki (poza BBTS-em) 
częstochowianie odebrali punkt 
tylko Viśle Bydgoszcz, gdy prze-
grali u siebie 2:3.
Czołowa czwórka w tym sezonie 
była blisko, ale chyba poza zasię-
giem, bo kibicom Exact Systems 
Norwida zabrakło zwycięstw z ze-
społami z Lublina, Bydgoszczy 
czy Wrocławia. Ale oczywiście 
siatkarzom Exact Systems Nor-
wida i tak należą się duże brawa, 
bo swą grą i 20 zwycięstwami 
sprawili kibicom, działaczom, tre-
nerom i samym sobie wiele powo-
dów do radości.

Wszystko wskazuje na to, że kolej-
ny sezon może być równie udany, 
albo i lepszy. Apetyty rosną w mia-
rę jedzenia, a klub w tym sezonie 
udowodnił, że dobrze funkcjo-
nuje sportowo i organizacyjnie... 
Ideą sportu jest stałe rozwijanie 
się więc w kolejnym sezonie na-
leży oczekiwać walki o czołową 
czwórkę... Klub już zapowie-
dział wzmocnienia, szczególnie 
na pozycjach przyjmującego...

- To był dla nas fantastyczny se-
zon – mówi członek zarządu 
Exact Systems Norwida Lesław 
Walaszczyk. - Osiągnęliśmy wiel-
ki sukces, bo to 5. miejsce jest naj-
lepsze w historii klubu.
(AK)
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Awans siatkarzy Jawor Mineral AZS Częstochowa do 2 ligi

Remis z „Jagą”, a 2 maja finał Pucharu Polski z Arką!

Siatkarze  Jawor  Mineral 
AZS  mają  bardzo  udany 
sezon.  Zostali  mistrza-

mi  1  ligi  śląskiej  oraz  wygry-
wając  dwa  turnieje  barażowe 
zapewnili  sobie  w  niedzielę 
awans do 2 ligi ogólnopolskiej.
Drużyna AZS Częstochowa grę 
w 2 lidze śląskiej rozpoczęła w se-
zonie 2019/20 i od razu awanso-
wała do 1 ligi śląskiej. Wystarczył 

jeden sezon, aby podopieczni tre-
nera Roberta Szczerbaniuka zo-
stali mistrzami 1 ligi śląskiej i wy-
walczyli prawo gry w turniejach 
ogólnopolskich i walczyli o awans 
do 2 ligi. Częstochowianie z kom-
pletem 3 zwycięstw wygrali turniej 
półfi nałowy w Drezdenku, a na 
decydujący turniej fi nałowy poje-
chali do Żyrardowa. Od piątku do 
niedzieli Jawor Mineral AZS wal-

czył z TKKF Anillana Rakszawa, 
UKS SMS Joker Piła i ŻSS Len Ży-
rardów. W piątek częstochowianie 
pokonali drużynę z Rakszawy 3:1, 
w sobotę wygrali z Jokerem Piła 
3:2. W niedzielę stoczyli decydu-
jący bój o awans z gospodarzami 
z Żyrardowa, którzy przed spo-
tkaniem również mieli komplet 
dwóch zwycięstw. Ostatecznie 
AZS wygrał mecz 3:2. Po ostatnim 

gwizdku sędziego siatkarze z Czę-
stochowy mogli zatańczyć z ra-
dości i wystrzelić szampanami...
- Przyjechaliśmy tu po awans i go 
mamy - cieszy się prezes Jawor 
Mineral AZS Adam Stępniak. 
- To dla nas bardzo udany sezon. 
Najpierw mistrzostwo w 1 lidze 
śląskiej, a później wygrane dwa 
turnieje bez porażki w barażach 
ogólnopolskich. Cieszymy się 

z awansu, choć myśleliśmy, że 
będzie trochę łatwiej. To dla mnie 
bardzo udany sezon, bo niedawno 
cieszyliśmy się z awansu siatkarek 
AZS-u Częstochowa. Literka A, li-
terka Z, literka S jak AZS…!
ŻSS  LEN  Żyrardów  –  Ja-
wor  Mineral  AZS  Czę-
stochowa  2:3  (25:15, 
17:25,  21:25,  25:16,  12:15). 
(AK)

Piłkarze  Rakowa  Czę-
stochowa  w  niedzielę, 
2  maja  zagrają  po  raz 

drugi w  swojej  100-letniej  hi-
storii w fi nale Pucharu Polski. 
W środę w próbie generalnej czę-
stochowianie rozegrali awansem 
w Białymstoku mecz PKO BP 
Ekstraklasy z Jagiellonią i tylko 
zremisowali 0:0. A to oznacza, że 
stracili teoretyczne szansę na zło-
te medale i mistrzem Polski zosta-
ła na trzy kolejki przed końcem 
rozgrywek Legia Warszawa. 
Ostatnie dni były bardzo uda-
ne i radosne dla Rakowa. Piłka-
rze wygrywali mecz za meczem 
i walczyli o jak najwyższe miejsce 
w PKO BP Ekstraklasie. W mi-
niony weekend Raków po prawie 
dwóch sezonach gry w Bełcha-
towie wrócił do Częstochowy na 

zmodernizowany stadion przy ul. 
Limanowskiego 83. Podopieczni 
trenera Marka Papszuna w de-
biucie pokonali Śląsk Wrocław 
trenera Jacka Magiery 2:0. W nie-
dzielę Raków zapewnił sobie 
też co najmniej brązowy medal 
drużynowych mistrzostw Polski. 
Obecnie czerwono-niebiescy są 
na 3. miejscu w PKO BP Ekstra-
klasie, ale patrząc na ich grę i am-
bicje to na pewno nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa...
Raków zapewniając sobie na cztery 
mecze przed zakończeniem sezo-
nu medal w PKO BP Ekstraklasie 
zagwarantował sobie tym samym 
po raz pierwszy w historii klubu 
grę w europejskich Pucharach. 
Pozostaje tylko pytanie czy przy-
stąpi do nich jako wicemistrz Pol-
ski czy jako brązowy medalista...

To już dwa historyczne osiągnię-
cia Rakowa na 100-lecie klubu. 
A w niedzielę, 2 maja w Lubli-
nie częstochowscy piłkarze mają 
szansę na trzecie tegoroczne hi-
storyczne osiągnięcie, które by-
łoby ukoronowaniem obecnego 
wspaniałego sezonu, najlepszego 
w historii klubu! Raków na Are-
nie Lublin zmierzy się w Finale 
Pucharu Polski z 1-ligową Arką 
Gdynia, która jest obecnie na 
6. miejscu na zapleczu PKO BP 
Ekstraklasy. Arka w 1/16 PP wy-
eliminowała Koronę Kielce, w 1/8 
Górnika Łęczna, w ćwierćfi na-
le okazała się lepsza od Puszczy 
Niepołomice, a w półfi nale po do-
grywce i rzutach karnych wyeli-
minowała Piast Gliwice.
Zdecydowanie trudniejszą drogę 
do fi nału Fortuna Puchar Polski 

miał Raków. Raków kolejno wy-
eliminował: Buk-Bet Termalica 
Nieciecza, Górnika Zabrze, Lech 
Poznań i Cracovię Kraków, czyli 
aż trzy zespoły z Ekstraklasy.
Piłkarze Rakowa w swojej 
100-letniej historii już raz grali 
w fi nale Pucharu Polski. W 1967 
roku przegrali jednak w Kielcach 
z Wisłą Kraków. W niedzielę 
w Lublinie po raz drugi będą mieć 
szansę na zwycięstwo w fi nale 
Pucharu Polski. Czy wygrają go 
i sprawią sobie, trenerom, działa-
czom i przede wszystkim kibicom 
wspaniały prezent na 100-lecie?
Próbą generalną przed niedziel-
nym fi nałem PP z Arką był środo-
wy mecz Rakowa w Białymstoku 
z Jagiellonią, który został roze-
grany awansem. Częstochowia-
nie tylko zremisowali 0:0. Zdo-

byli punkt i zrównali się w tabeli 
z wiceliderem Pogonią Szczecin. 
Jagiellonia Białystok – Raków 
Częstochowa 0:0
(tekst i fot.  AK)

partner wydarzeń sportowych 
www.wlodardeveloper.pl

3882REKLAMA


