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prezentacje

E lektryzująca Pasja” to kon-
kurs realizowany we Wroc-
ławiu przez firmy zrzeszone 

w Polskim Stowarzyszeniu Elek-
troinstalacyjnym. Inicjatorem 
i twórcą Konkursu jest firma 
ELEKTROTIM SA – dostawca kom-
pleksowych rozwiązań z zakresu 
instalacji elektrycznych i syste-
mów automatyki dla budowni-
ctwa. W tegorocznej VI edycji 
udział wzięło 59 uczniów, któ-
rzy przygotowali 47 prac, w tym  
9 projektów grupowych. W kon-
kursowej rywalizacji wzięło udział 
16 szkół z 7 województw: mazo-
wieckiego, śląskiego, dolnoślą-
skiego, opolskiego, kujawsko-
pomorskiego, podkarpackiego 
oraz pomorskiego.

Z częstochowskich szkół tylko 
Techniczne Zakłady Naukowe 
zgłosiły, koordynowane przez 
mgr inż. Renatę Puchałę, prace 
swoich uczniów i do grona dzie-
siątki finalistów dostali się dwaj 
uczniowie: Adam Zasępa z kl. IIa 
– „Pasja. Programowanie mikro-
kontrolerów AVR/elektronika”, 
który zajął siódme miejsce i otrzy-
mał dyplom za udział w finale 
i Mikołaj Złotkowski z kl. IVa 
„Moja pasja – rower napędza-
ny elektrycznie”, który otrzymał 
wyróżnienie.

Finaliści prezentowali swoje 
prace przed Jury Konkursowym 
we Wrocławiu w siedzibie spół-
ki ELEKTROTIM 15 kwietnia 
2013 r., natomiast 29 kwietnia 
podczas uroczystej gali finało-
wej na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej odbyło 
się podsumowanie konkursowych 
zmagań i wręczenie nagród. Adam 
Zasępa stworzył niewielką fre-
zarkę sterowaną przez 4 mikro-
kontrolery i odtwarzacz plików 
dźwiękowych. Natomiast Mikołaj 
Złotkowski zademonstrował swój 
rower napędzany silnikiem z mag-
nesami neodymowymi i akumu-
latorami Li-ion. Jego rower bez 
doładowania i pedałowania potra-
fi przejechać ok. 35 km.

O sukcesach uczniów związa-
nych ze zdobywanym zawodem 
w tej wyjątkowej szkole technicz-
nej, pisałem już wielokrotnie, ale 
za każdym razem potrafią mnie 
oni zachwycić swoją wiedzą 
i pasją,... również nauczyciele, 
pod których kierunkiem przygo-
towują się do konkursów.

Zbliża się okres, w którym 
gimnazjaliści muszą pojąć trudną 
decyzję wyboru szkoły średniej. 
Może warto obudzić w sobie elek-
tryzującą pasję właśnie w Tech-
nikum nr 5, czyli w Technicznych 

Zakładach Naukowych w Czę-
stochowie. Na stronie interne-
towej http://www.tzn.edu.pl/? 
mode=page&id=77 są wszelkie 

informacje pomocne przy wyborze 
najlepszego dla siebie kierunku. 
Szczerze zapraszam.

Witold Iwańczak

ELEktRyZującA pAsjA

„Głos CzęstoChowy”

W częstochowie pojawiła się 
nowa bezpłatna gazeta „Głos 

częstochowy” i portal interneto-
wy o tej samej nazwie. Na dziś to 
miesięcznik, o nakładzie 10 tys. 
egzemplarzy, ale wydawcy chcą,  
by pismo docelowo ukazywało 
się co tydzień. portal natomiast, 
jak sama nazwa mówi, to szybkie 
działanie, gdzie codziennie będą 
zamieszczane aktualne wiadomo-
ści z miasta. codziennie świeże 
informacje na www.glosczesto- 
chowy.pl.

wydawcą częstochowskiej gaze-
ty lokalnej jest Fundacja pro-czę-
stochowa. – cel fundacji to dzia-
łania prospołeczne, tym samym 
gazeta i portal powstały po to, by 

skutecznie zmieniać miasto, by to 
miasto stawało się coraz lepsze, by 
wspierać częstochowian i rozwój 
częstochowy. ta gazeta to rzetelna, 
obiektywna informacja o wydarze-
niach w mieście – zaznacza Beata 
kociołek, prezes fundacji. Redaktor 
naczelny gazety – jacek jarawka 
podkreśla, że to inicjatywa stricte 
obywatelska, czyli każdy z miesz-
kańców częstochowy może tutaj 
znaleźć dla siebie miejsce poprzez 
zgłaszanie pewnych tematów czy 
pisanie na portalu, każdy może 
współtworzyć te media. twórca por-
talu – Łukasz Grabałowski zapewnia, 
że każdy mieszkaniec częstochowy 
może na portal dostarczać krótkie 
wiadomości i zdjęcia.

Fundacja prowadzi działalność 
gospodarczą, stąd reklamodaw-
cy mogą wykupywać miejsce na 
reklamę zarówno na portalu, jak 
i w gazecie, dzięki temu i gazeta, 
i portal będą się mogły rozwijać.

„Głos częstochowy” to niewąt-
pliwie głos informujący o tym, co 
dzieje się na scenie politycznej w na- 
szym mieście. konrad Głębocki –  
wiceprzewodniczący Rady Miasta, 
przewodniczący wspólnoty samo-
rządowej, otwarty na współpracę 
z nowymi mediami – uważa, że po-
trzebne są media, które w sposób 
obiektywny będą przedstawiały rze-
czywistość miejską, z których miesz-
kańcy będą mogli się dowiedzieć, 
co dzieje się na sali sesyjnej Rady 

Miasta i w komisjach. – w naszym 
mieście mamy do czynienia z trud-
nymi sytuacjami, gdzie widać 
słabe zarządzanie tym miastem, 
warto, aby mieszkańcy wiedzieli 
o wielu poczynaniach tych pozy-
tywnych, ale i negatywnych. „Głos 
częstochowy” to głos prawdziwy – 
mówi Głębocki.

wydawcy podkreślają, że „Głos 
częstochowy” nie jest gazetą pra-
wicową ani lewicową, ale przede 
wszystkim obywatelską. polityka 
lokalna to tylko jeden z działów 
pisma, w którym znaczące miejsce 
zajmuje także kultura, sport. Z pew-
nością każdy z czytelników znajdzie 
coś interesującego dla siebie.

Anna Przewoźnik


