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Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pracę i usamodzielnić się. Pozostają dłużej niż
zwykle przy rodzicach. Pomóżmy im się usamodzielnić. Co tydzień na łamach naszej
gazety publikujemy teksty edukacyjne na ten temat.
Czytaj wewnątrz numeru.
Usamodzielnij się!
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Z każdym dniem przybywa nam w mieście zarówno grup
społecznościowych, jak i pojedynczych osób nabitych w butelkę przez ekipę prezydenta Matyjaszczyka. Coraz więcej ludzi budzi się z zimowego snu i widzi, z kim ma do czynienia
– szajką nałogowych kłamców i pasożytów na mieniu publicznym. Ekipa rządząca miastem uważa, że wszystkie swoje błędy, matactwa i wpadki może „przykryć” przy pomocy jeszcze
większej ilości propagandy wciskanej codziennie mieszkańcom Częstochowy przez „wykupione na własność” media lokalne. Na szczęście jeszcze nie wszystkie, nie każdemu też ze
skrzywdzonych przez władzę da się skutecznie zakneblować
usta. Tym razem przyjrzymy się dwóm patologicznym sytuacjom nagłośnionym w ostatnich dniach – sprawa „korytarza
północnego” do Kiedrzyna i oszukanych najemców miejskich
lokali użytkowych.

Kolejni oszukani
przez MATYJASZCZYKA
Ciemny korytarz...

Pod takim tytułem pisałem w sierpniu
ubiegłego roku o planowanych manipulacjach ekipy Matyjaszczyka odnośnie
przebiegu dalszej trasy „korytarza północnego”. Dla zainteresowanych link
celem przekonania się, że moje „czarne”
proroctwa spełniły się niestety co do joty:
http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=1515&addComment=no
Budowa kolejnego odcinka „małej” północnej obwodnicy miasta prawdopodobnie
stała się niestety dla osób nim rządzących
okazją do kolejnego skoku na publiczną
kasę. Przypomnijmy – przebieg planowanej drogi pozostawał od kilkudziesięciu lat
niezmienny w dokumentach planistycznych. Jest on odzwierciedlony zarówno
w studium kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta, jak i w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dla tej części Kiedrzyna
przez Radę Miasta na kilka miesięcy przed
objęciem rządów w mieście przez Matyjaszczyka. Od samego początku prac koncepcyjno-projektowych wdrożonych przez
Miejski Zarząd Dróg i Transportu „z rozkazu” obecnej władzy widać było, że przebieg
REKLAMA

ten zostanie zmieniony. Planowany wlot
„korytarza” do ulicy Kisielewskiego w okolicy mleczarni tj. około 1 km na południe od
głównego skrzyżowania w Kiedrzynie z jakichś przyczyn powodował „szczękościsk”
u prezydenta Matyjaszczyka i jego zastępcy (a może nadzorcy?) wiceprezydenta
Marszałka. O wiceprezydencie Soboraku
z Dąbrowy Górniczej odpowiedzialnym za
nadzór nad MZDiT wspominać nie będziemy, bo do dziś nie jest pewne, czy wie gdzie
leży Kiedrzyn.
Skąd u osób odpowiedzialnych za podejmowanie w mieście najważniejszych
decyzji taka determinacja? Właściwie nikt
tego nie wie, dobrze poinformowane wróbelki ćwierkają jednak, że należałoby się
przyjrzeć liście działek i nazwiskom właścicieli nieruchomości, przez które przejdzie budowa zmienionej trasy „korytarza”.
Jak wiadomo, w obecnych czasach przejmowanie terenu przez miasto wiąże się z
reguły z otrzymaniem sutego odszkodowania, a wartość niektórych działek wraz
z podjęciem decyzji, którędy nowa droga
pobiegnie, wzrosła znacznie i to z dnia na
dzień. Najciekawsza w opisanym mechaniźmie jest „niewidzialna ręka” sterująca

procesem decyzyjnym. Na jednym z „zaprzyjaźnionym z władzą” portali internetowych pojawił się artykuł z wymownym
tytułem „Wiemy, jak będzie przebiegał
drugi odcinek korytarza północnego”,
powołujący się na dyrektora MZDiT, Mariusza Sikorę. Tak się składa, że w tym samym czasie w rozmowie z przedstawicielem Rady Dzielnicy tenże dyrektor upierał
się, że jeszcze nie wie, jaki ten ostateczny
przebieg jest… Kto w takim razie wiedział
o tym wcześniej i kto personalnie podejmował kluczowe decyzje ZAMIAST dyrektora Sikory? Tego możemy się tylko domyślać, bo częstochowskie władze jak zwykle
w tego typu przypadkach nabrały wody w
usta. Jedno jest pewne - dla Matyjaszczyka
i ekipy dobra inwestycja to (jak w komediach Barei) droga inwestycja: z „przycelowaniem” korytarzem w sam środek dzielnicy, z dużą ilością planowanych wyburzeń
itd. itp. Narzędziem do rozprawienia się z
opornymi będzie dla prezydenta miasta
„specustawa drogowa” pozwalająca na łatwe i szybkie przejęcie gruntu pod planowaną inwestycję.
Jako kluczowe usprawiedliwienie dla
coraz większego pośpiechu i determinacji

miasto ma jedno wytłumaczenie – na mocy
wcześniejszej umowy z „IKE-ą” do wydania jest do końca 2015 r. 15 mln zł, dedykowane na budowę „korytarza” właśnie…
Jak miasto pieniędzy nie wyda, to kasa
przepadnie. Oczywiście nikt już nie raczy
dopowiedzieć mieszkańcom, że IKEA ma
w… głębokim poważaniu, gdzie konkretnie przez Kiedrzyn przebiegnie nowo wybudowana droga, a pieniądze tak naprawdę
przeznaczone były na I etap budowy korytarza. Nie zostały jednak wówczas spożytkowane z uwagi na fakt, że udało się odcinek od trasy DK-1 do ul. św. Brata Alberta
wybudować z udziałem funduszy unijnych.

Młodzi na starcie

-kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia

Bezpłatne szkolenia i staże
zawodowe
Atrakcyjne stypendia
dów
zwrot kosztów dojaz

Biuro Projektu: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem
Al. Wolności 22/20 B, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3252758, tel. kom. 533 308 578
www.mlodzinastarcie.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek - najlepsza inwestycja

dokończenie na str. 3

KARTA POJAZDU
Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę
pojazdu w okresie:
01.05. 2004 r. do 14.04.2006 r.

ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

tel. 609 465 658
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Układ otwarty
W mroźny czwartek, 23
lutego, z inicjatywy Marka
Domagały odbyło się otwarte
spotkanie z Lechem Jeziornym;
przedsiębiorcą, którego losy
stały się kanwą głośnego filmu
„Układ zamknięty”. Ponieważ
Lecha miałem zaszczyt i przyjemność poznać w początkach
lat 80-tych ( razem byliśmy w
RMP), moje zdanie na temat
jego sprawy może być odebrane
jako subiektywne...
Czy jednak jest tu możliwy
obiektywizm ? Czy komuś zależy na dążeniu do prawdy mate-
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rialnej ? Człowiek z piękna kartą
opozycjonisty, ceniony finansista, tworzy przedsiębiorstwo ratując 300 miejsc pracy. I w tym
momencie, z bliżej niewiadomych powodów, wkracza prokuratura. Lech siedzi 9 miesięcy
w aresztach, ani razu nie jest
przesłuchiwany; nikt nie próbuje
nawet uzasadniać, że po zwolnieniu będzie stanowić zagrożenie dla społeczeństwa...Z całym
szacunkiem, prawa Trynkiewicza były bardziej szanowane. Po
sześciu latach prokuratura umarza zarzuty na podstawie których
krakowski przedsiębiorca został
aresztowany. W między czasie
stworzone przez przedsiębiorcę
Krakowskie Zakłady Mięsne
zostały doprowadzone do upadku, zniszczono 300 miejsc pracy.
Sprawę KZM prokuratura połączyła z dochodzeniem w sprawie
prywatyzacji Polmozbytu. W
sprywatyzowanej spółce Skarb
Państwa miał 12 % udziałów.
Najpierw wchodzi kontrola skierowana przez naczelnika UKS.
Potem prokuratura aresztuje 16
współwłaścicieli prywatnych.
W imieniu państwowego współwłaściciela, w sposób ewidentnie naruszający przepisy prawa
( potwierdził to wyrok sądu),
zwołane zostaje walne zgromadzenie, oznaczające faktycznie
nacjonalizację firmy. Pełnomocnika prywatnych właścicieli
aresztuje się, by nie przeszkadzał. Dokonuje się tego o 6 rano,
w dniu gdy jego dziecko miało
pierwszy raz iść do szkoły...
Potem szantażuje się, że jak nie
będzie powolny organom ścigania, to jego dzieci trafią do domu
dziecka...W imieniu państwa Polmozbytem zarządza szef UKS (
ten który szukał haków na prywatnych właścicieli), majątek
spółki zostaje rozgrabiony...
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To nie był film. To była Polska w 2003 roku. W tym samym
okresie w podobnie brutalny
sposób układ polityków, kontroli
skarbowej, prokuratury niszczył
pana Kluskę z „Optimusa”, niszczył przedsiębiorców ratujących
Stocznie Szczecińską i Gdańską.
Cóż z tego, że po wielu latach
sądy uznawały nieprawdziwość
zarzutów. Kto naprawi krzywdy,
kto odbuduje zniszczone represją państwa miejsca pracy ? Czy
łajdak na stanowisku prokuratora zdaje sobie sprawę z tego co
to jest areszt, jaka traumę przeżywa rodzina aresztowanych, co
znaczy siedzieć wśród kryminalistów, przez miesiące będąc
pozbawianym nawet prawa widzenia z najbliższymi ? Paranoja
współczesnych czasów polega
na tym,ze ten łajdak awansuje
do krajowej prokuratury; prokurator który zdecydował o umorzeniu sprawy zdegradowany
został z prokuratury okręgowej
do rejonowej.
Nie ekscytujmy się w tej
sprawie, że to była Polska Millera. Taka sama była IV Rzeczpospolita pana Kaczyńskiego
i Ziobry. Polska Tuska też nie
zrobiła nic by zniszczyć „układ
zamknięty”.
Polityk płynie na falach głosu
ludu. Dla gawiedzi radością jest,
gdy się pali czarownicę i wsadza
do więzienia bogatego. Pierwsze
nie jest, niestety, możliwe, tym
chętniej korzysta się z drugiego.
Słuchając opowieści Lecha
zadawałem sobie pytanie: na
cholerę mi wolna Polska, która
zamiast stać na straży wolności
i własności obywateli, napada
ich, zamyka i ograbia...Na cholerę mi suwerenność państwa,
jeśli to państwo jest własnością
takiej lub siakiej mafii...
Jarosław Kapsa
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W tej
teczce, masz Krzysiu robotę
na najbliższe dwa tygodnie. A ja ze
Zdzisiem jedziemy na urlop, na Kubę.

Od lewej: Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) prezydent Częstochowy, radny Zdzisław Wolski (SLD)
i radny Janusz Danek (SLD).
Paramedycyna, parapsychologia. Coraz częściej określenia te pojawiają się w
przestrzeni społecznej, najczęściej w odniesieniu do chorób, uzależnień, których
leczenie konwencjonalnymi metodami nie przynosi spodziewanego rezultatu lub
jest niezgodne z naszymi przekonaniami. Wiele osób w sytuacjach takich zwraca
się ku tzw. paramedycynie, ale w rzeczywistości niewielu wie, co tak naprawdę się
kryje za tym określeniem.

O ile słowo psychologia
jest wszystkim znane i każdy orientuje się, że jest to
nauka, która ogólnie rzecz
ujmując bada mechanizmy
i prawa rządzące psychiką
i zachowaniami człowieka,
o tyle parapsychologia budzi zastrzeżenia. Czemu
tak się dzieje ? Ludzie nie
rozumieją, co ono oznacza, wielu nawet się go boi.
A boją się tego, czego nie
znają. Wszystko co niewiadome i obce jest groźne
– oczywiście tylko w teorii.
Aby lepiej zrozumieć sens
parapsychologii
posłużę
się przykładem wody. To
jest psychologia, tylko jakby lekko podgrzana. Widzimy ją, dotykamy, smakujemy, ale gdy podgrzejemy
zmienia się w parę, którą
tylko czujemy jako wilgoć
w powietrzu. Czyli woda
to – psychologia, a para
wodna – parapsychologia,
nie można je ani dotknąć
ani zobaczyć, ale można
wyczuć. Pospolicie nazy-

wana wyczuciem. Możemy
wyczuć kłopoty, chorobę
czy
niebezpieczeństwo.
I to pomaga nam w codziennym życiu. Jeśli ktoś
sam nie posiada zdolności
przeczuwania różnych rzeczy, nie potrafi się sam bronić i spotykają go różnego
rodzaju przykrości lub niebezpieczeństwa, powinien
rozważyć skorzystanie z
pomocy parapsychologa.
Osób ze zdolnościami parapsychologicznymi
nie należy unikać, wręcz
przeciwnie, korzystać z ich
pomocy jak najczęściej.
Ja należę do grona takich
właśnie osób. Potrafię wyczuć niebezpieczeństwo
dużo wcześniej zanim do
nas przyjdzie i objawi się w
postaci choroby, nieszczęścia, wypadku, czy innych
kłopotów. Inaczej mówiąc,
pomagam „oszukać przeznaczenie”.
Drodzy Państwo, większość chorób zaczyna się
w naszej głowie. Nagro-

madzenie
negatywnych
emocji przekłada się na
stan zdrowotny naszych
wewnętrznych
organów.
Dusza nasza wytrzymuje
to wszystko tylko do pewnej granicy, a potem zaczyna się buntować. Nasze
choroby to nic innego jak
nasze wcześniejsze złe
zachowania czy myśli. Wystrzegajmy się zwłaszcza
żalu, pychy, zazdrości, obłudy, obojętności czy egoizmu.
Zanim udamy się do
lekarza najpierw oczyśćmy naszą duszę, sumienie i myśli. Skorzystajmy
z pomocy i umiejętności
parapsychologa.
Dajmy
szansę naszej duszy i ciału
na uzdrowienie. Proponuję zacząć od częstszego
mówienia kocham, wybaczam, przepraszam, dziękuję, a każdy nowy dzień
będzie lepszy od poprzedniego. Czego sobie i Państwu życzę.
Maria Chłąd

Aktualności

Kolejni oszukani przez MATYJASZCZYKA
dokończenie ze str. 1

Na czym polega jednak najpaskudniejsze kłamstwo
Matyjaszczyka? Ano na tym, że próbował wmówić
mieszkańcom Kiedrzyna, że daje im to, czego sami
chcą. Od samego początku i tak mętną wodę wokół
planowanej inwestycji jeszcze bełtano, pozorując prowadzenie w tej sprawie konsultacji społecznych ze
społecznością dzielnicy. Jakie to były „konsultacje”,
widzimy gołym okiem. Udało się OBUDZIĆ ENERGIĘ mieszkańców tej części Częstochowy do tego stopnia, że założyli komitet protestacyjny, stowarzyszenie
„Ekologiczny Kiedrzyn”, a w sprawie publicznie głos
zabrali przewodniczący aż dwóch Rad Dzielnic – Dariusz Jadczyk (Kiedrzyn) i Piotr Strach (Północ). Obaj
zarzucili władzom miasta to samo – brak właściwej
komunikacji z mieszkańcami, okłamywanie ich, pozorowanie konsultacji, mamienie i karmienie nieprawdziwymi obietnicami. W przypadku dzielnicy Północ i
pierwszego odcinka „korytarza północnego” szydło już
wyszło z worka – wbrew wcześniejszym obietnicom
Matyjaszczyka zlikwidowano już ograniczenie ruchu
ciężarowego, nie zainstalowano również żadnej wagi do
elektronicznego kontrolowania tonażu przejeżdżających
pojazdów. Mamy zatem TIR-y w dzielnicy Północy,
niedługo zapewne zawitają również i do Kiedrzyna. Do
tego władze miasta postanowiły kosztem planowanej
inwestycji okroić teren parafii p.w. św. Andrzeja Boboli,
co wzbudziło zrozumiałe protesty ks. proboszcza Adama Zyzika. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż na terenie
parafii w miejscu objętym planowaną inwestycją znajduje się grób por. Michała Brzeskiego, polskiego lotnika
zestrzelonego w pierwszych dniach II wojny światowej.
Zdaniem przedstawicieli magistratu zostanie on pozostawiony... na środku skrzyżowania.
Sprawa „korytarza północnego” jest chyba najbardziej jak do tej pory czytelnym przykładem bezczelności ekipy Krzysztofa Matyjaszczyka. Odnoszę wrażenie,
że paru ludziom w magistracie wydaje się, że można
traktować miasto jak własny folwark, a mieszkańców
Częstochowy jak „ciemny lud”, który wszak zgodnie z
twierdzeniem jednego z polityków… wszystko kupi. O
tym, czy tak będzie naprawdę, przekonamy się już niebawem śledząc dalsze losy tej sprawy.

Oszukani najemcy lokali użytkowych

Każdy, kto przespacerował się ostatnio I Aleją, placem Daszyńskiego, ulicą Ogrodową i przyległą częścią
Śródmieścia zwrócił uwagę na dużą ilość pozamyka-

nych lokali użytkowych, pozaklejane szyby i napisy „do
wynajęcia”. Zniknęły nawet sklepy i punkty usługowe
wydawałoby się na zawsze wrośnięte w pejzaż tej części
miasta, inne z nich ograniczyły (i to nieraz kilkukrotnie)
zajmowany metraż. Wymierny to znak upadku gospodarczego Częstochowy, smutno i przykro to oglądać
komuś, kto doskonale pamięta jak zawsze tętnił życiem
Plac Daszyńskiego i jego okolice. Zrozpaczeni przedsiębiorcy funkcjonujący w tym rejonie miasta wysłali
nawet list otwarty do władz – niestety tradycyjnie dla
siebie Matyjaszczyk zlekceważył niewygodne dla
swego wizerunku fakty. Apel trafił zapewne do kosza,
bo odpowiedzi ani widu, ani słychu… Niestety do
postępującej degradacji handlowo-usługowej funkcji
częstochowskich Alei Najświętszej Maryi Panny (ale
także innych arterii, takich jak Aleja Pokoju) prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk i jego niekompetentne otoczenie przyłożyli swoje wszechobecne ręce i to w zatrważającym stopniu.
Każdy, kto śledzi media lokalne, portal informacyjny miasta itp. zwrócił zapewne uwagę na ogłoszone z
wielkim szumem i hałasem w lipcu ubiegłego roku
przez prezydenta ulgi dla najemców miejskich lokali
użytkowych, dotyczące obniżenia stawki czynszowej
wynajmowanych piwnic - jako pomieszczeń przynależnych do lokali. Ten „wielkopański gest” prezydenta w
kierunku najemców przyniósł większości z nich zmiany
czynszu w wysokości kilkudziesięciu złotych w skali
roku. Niestety ekipa Matyjaszczyka konsekwentnie stosuje zasadę, że tam gdzie jest marchewka, musi być też
i kij. I to po wielekroć boleśniejszy... W tym wypadku
kijem dla kilkuset najemców lokali użytkowych okazała się na pozór niewinna zmiana podmiotu, z którym
posiadają zawartą umowę. Skutki – wzrost rocznych
kosztów najmu dla każdego z najemców o kilkaset, a
nawet kilka tysięcy złotych...
W tym miejscu należy się Państwu czytelnikom dygresja – wyjaśnienie, co krok po kroku się właściwie stało. Zaczęło się niewinnie – z uwagi na zmianę formuły
prawnej obowiązującej w relacjach pomiędzy miastem
a miejską spółką ZGM TBS (ZGM był zarządcą pewnej części miejskiego zasobu nieruchomości, a zszedł
szczebelek niżej – do roli administratora), zaproponowano najemcom lokali użytkowych nowe umowy najmu. Zmiana wydawałoby się bez znaczenia, zmienił się
bowiem jedynie podmiot wynajmujący (z ZGM TBS na
Gminę Miasto Częstochowa), jednakże jak się okazało
brzemienna w skutkach. Słowo „zaproponowano” też
nie wydaje się właściwe – najemcom nowe umowy po

Kto stratuje i kto ma szansę?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Za raptem trzy miesiące mieszkańcy Częstochowy - całego kraju też – pójdą do urn wyborczych. Zdecydujemy o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj w Unii Europejskiej. Wybierać
będziemy 51 eurodeputowanych.
Już dziś widać - chociaż oficjalna kampania
wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła , że bój o
miejsca na listach będzie równie zażarty wewnątrz ugrupowań politycznych, jak i o mandaty
pomiędzy partiami.
Część ugrupowań podała już listy kandydatów, inni jeszcze czekają, skrzętnie trzymając w
tajemnicy nazwiska ewentualnych pretendentów.
REKLAMA

Kandydaci na europosłów
Polskie Stronnictwo Ludowe

W województwie śląskim brylują dwa nazwiska:
Stanisław Dąbrowa (wicemarszałek woj. śląskiego) i
Andrzej Pilot (wicewojewoda śląski).
Z regionu częstochowskiego na kandydata szykuje
się Grzegorz Boski (dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego)

Prawo i Sprawiedliwość

To jedyna partia, w której kandydaci nawet nie chcą „
gdybać”. Decyzja o tym, kto znajdzie się na listach należy wyłącznie do prezesa Kaczyńskiego.
Nieoficjalnie w województwie śląskim mówi się o
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prostu podsunięto do podpisu i to z mocą wsteczną na
kilka miesięcy do tyłu. Jak się okazało, była to pułapka – kolejnym ruchem miasta w stosunku do najemców
stało się wszczęcie z urzędu postępowań w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku
od nieruchomości za rok 2013.
Jakież było zdziwienie kilkuset najemców, kiedy z
dnia na dzień okazało się, że do ponoszonych kosztów
najmu muszą doliczyć kilkaset do kilku tysięcy złotych
podatku od nieruchomości w skali roku. Podczas trwania umowy z ZGM TBS, koszty te ponosiła bowiem
spółka. Należy tu jednak wyjaśnić, że najemcy lokali
użytkowych pozostając w dobrej wierze licytowali na
przetargach wyższe stawki czynszowe, będąc informowani, że czynsz zawiera w sobie wszystkie dodatkowe
koszty, w tym także podatek od nieruchomości. Niespodziewanie dla wielu z nich okazało się, że dotychczasowa działalność usługowa lub handlowa staje się nieopłacalna lub balansująca na granicy opłacalności.
O tym, że Urząd Miasta Częstochowy złamał w
stosunku do grupy kilkuset osób prawo, nie mam specjalnej wątpliwości. Świadczy o tym chociażby fakt, że
w starych umowach widniał zapis, że wszelkie zmiany
warunków w czasie trwania stosunku najmu wymagają sporządzenia aneksu do umowy zaakceptowanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. W
tym wypadku zamiast aneksów najemcy dostali nowe
umowy, od innego podmiotu, a niekorzystna dla nich
zmiana warunków polegająca na wyłączeniu z kosztów
podatku od nieruchomości jest oczywista. Dodatkowym
smaczkiem sytuacji okazała się dość desperacka próba
zmuszenia najemców do podpisania umów z wsteczną
datą, a także skorygowania wcześniej wystawionych
faktur na ponad pół roku do tyłu. Sprawa (a właściwie
sprawy) zapewne znajdą swój finał na drodze sądowej,
gdzie szanse miasta na wygraną przedstawiają się raczej
iluzorycznie.
Najemcy lokali użytkowych to grupa najcenniejsza
dla gospodarki naszego miasta, bo to przecież lokalni
przedsiębiorcy (zgodnie z propagandowymi hasłami będący „oczkiem w głowie” Matyjaszczyka). Zanim więc
udali się na drogę sądową, skrzyknęli się, powiadomili
o sprawie miejskich radnych i poprosili o możliwość
wyżalenia się ze swoich kłopotów Komisję Rozwoju
Regionalnego i Gospodarki Rady Miasta. Na wniosek
radnego Artura Gawrońskiego (PiS), pod przewodnictwem radnego Marcina Biernata (wciąż jeszcze PO)
wysłuchano skarg i żalów przedsiębiorców pod adresem władz miasta. W posiedzeniu uczestniczyła silna
reprezentacja miejskich urzędników pod dowództwem
Wandy Kukli, niedawno powołanej wiceprezydent miasta ds. rozwoju gospodarczego, jak również był obecny
Izabeli Kloc, Grzegorzu Tobiszowskim, Jerzym Polaczku i Wojciechu Szaramie (posłowie w polskim parlamencie).
Z regionu częstochowskiego jedyną rozsądną kandydatką wydaję się być Jadwiga Wiśniewska (posłanka).

Twój Ruch

Mimo, iż pełna lista upubliczniona zostanie za kilka
dni, kandydatem z numerem jeden jest Kazimierz Kutz
(reżyser filmowy).
Z naszego regionu startuje „młody wilczek” Kacper
Mazurek (student).

Platforma Obywatelska

Jak twierdzą sami członkowie PO, Jerzy Buzek, Małgorzata Handzlik, Bogdan Marcinkiewicz i Jan Olbrycht
– to naturalni kandydaci do Parlamentu Europejskiego z
województwa śląskiego, gdyż już w nim są.
Z regionu częstochowskiego szykuje się Andrzej Szewiński (senator).

prezes ZGM TBS Paweł Konieczny. W trakcie trwania
komisji błyskawicznie wyszedł na jaw całkowity brak
przygotowania (lenistwo, niekompetencja, arogancja?)
przedstawicieli władz miasta. Ku zdumieniu radnych
oraz przedsiębiorców okazało się, że nikt z obecnych
urzędników nie ma pojęcia jakimi aktami prawnymi jest
uregulowana obecna sytuacja najemców lokali użytkowych (uchwała Rady Miasta, zarządzenie prezydenta?),
jak również przy użyciu jakich środków prawnych można w ogóle próbować zmienić ich los.
Nowa pani wiceprezydent d/s rozwoju miasta (70-letnia emerytka i działaczka PZPR w czasach Edwarda
Gierka) rozpoczęła swoje rządy od dużej wpadki, bo
trudno za taką nie uznać standardowej urzędniczej odpowiedzi udzielonej przedsiębiorcom na ich logiczne
i racjonalne prośby („niech miasto zmniejszy roczny
czynsz o kwotę odpowiadającą wysokości podatku od
nieruchomości, jaki musimy na skutek podjętych wobec
nas działań płacić”).
NIE DA SIĘ – tak brzmiał sens tego, co usłyszeli z ust
Wandy Kukli przedsiębiorcy. Dlaczego się nie da, tego
już nikt nie był im w stanie wyjaśnić. Nikt również nie
wytłumaczył się przed nimi, dlaczego „dało się” w drugą stronę, kiedy efektem niedawnego działania miasta
stało się „obskubanie” ich z kilku tysięcy złotych przychodów rocznie. Całą ta sprawa ma wymierny wymiar
finansowy – budżet miasta kosztem jego mieszkańców
wzbogaci się co najmniej o okrągły milion złotych, który
i tak zniknie gdzieś w otchłani niekompetencji i pazerności obecnych władz miasta.
Ten rodzaj gry, w jaką Krzysztof Matyjaszczyk i jego
otoczenie od dłuższego czasu „pogrywa” z mieszkańcami Częstochowy jest szalenie niebezpieczny dla grającego. Kiedyś nazywało się tę rozrywkę „salonowcem”,
a w tzw. niższych sferach „dupniakiem”. Jak na razie
częstochowianie z dużą wyrozumiałością i cierpliwością
znoszą kolejne prztyczki i razy wymierzane im przez
prezydenta, który z przyklejonym do twarzy sztucznym uśmiechem udaje, że to nie on... Zamiana ról może
nastąpić już podczas listopadowych wyborów samorządowych, a „kopniak wyborczy” wymierzony przez
mieszkańców w tylną część ciała Krzysztofa Matyjaszczyka będzie namacalnym dowodem na to, że zgodnie
z programem wyborczym SLD energia mieszkańców
Częstochowy została wreszcie uwolniona... i dobrze.
Artur Sokołowski (artur.sokolowski@onet.pl)
Autor artykułu był naczelnikiem Wydziału Mienia i
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowa (2006-2008), a następnie wiceprezesem zarządu i
dyrektorem oddziału spółki Operator ARP w Częstochowie (2008-2011).

Solidarna Polska

W województwie śląskim z jedynką wystartuje Tadeusz Cymański (europarlamentarzysta). Do Brukseli
trafił z listy PiS. Pod koniec 2011 roku w niesławie pożegnał się w rodzimą partią, towarzyszyli mu: Zbigniew
Ziobro i Jacek Kurski.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Niewiele partii politycznych może dziś powiedzieć
że ma „pewniaka”. Kandydatem numer jeden województwa śląskiego jest Adam Gierek (eurodeputowany). Miejsce w Parlamencie Europejskim na następną
kadencję ma prawie zapewnione.
Najbardziej prawdopodobny termin wyborów do
Parlamentu Europejskiego to 25 maja 2014. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, głosowanie będzie
raczej jednodniowe.
Renata R. Kluczna
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Regionalna konferencja
o biogazowni w Częstochowie Żarki na podium

Żarki w trójce najlepszych w województwie w zakresie wykorzystywania środków unijnych.

W siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie odbyła się regionalna
konferencja „Biogazownie szansą dla rolnictwa i
środowiska”.
Konferencja ta została zorganizowana przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Na konferencji głos zabrał Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR,
który poinformował zebranych o aktualnie prowadzonych pracach w ARiMR, wspominając między innymi

o planowanym naborze wniosków z działania PROW
2007-2013 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, o
uruchomieniu w pierwszym kwartale 2014 r. kredytów preferencyjnych oraz o planowanych funduszach
jakie zostaną przeznaczone na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014-2020.
Przekazane przez prelegentów informacje stały się
bazą do merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości biogazownictwa w województwie Śląskim.
red.

Gmina Żarki jest w ściślej czołówce jeśli chodzi
o wydatkowanie środków unijnych. Na 575 miast
zajmuje 26 miejsce w kraju za lata 2009 – 2012,
w województwie śląskim jest to trzecia lokata.
W rankingu pod uwagę są brane zestandaryzowane
wskaźniki i dane z Głównego Urzędu Statystycznego.
Ostatnio prezentowane zestawienie obejmuje dane odnoszące się do wydatków samorządowych poniesio-

CzPK odpowiada na pytanie Czytelnika
„Mam pytanie: ile firma Remondis musiałaby
zapłacić kar dla gminy tytułem „nierzetelnej” realizacji usługi wywozu odpadów komunalnych? Z
tego co wiem, przepisy umowy jasno określają, że za
brak każdego pojemnika gmina może nałożyć karę w
konkretnej wysokości. Tak samo jest z brakiem czipu
na każdym pojemniku, dzięki któremu gmina może
identyfikować strumienie odpadów spływających na
wysypisko. Gdzie zatem są te czipy? Osobiście jeszcze
nie widziałem ani jednego. Jak zatem wygląda stosunek kar, które gmina może wyegzekwować z tytułu
niedopełnienia wskazanych powyżej zaleceń do wysokości opłat, jakie powinna zapłacić firmie za odbiór
odpadów. Być może tu znajduje się odpowiedź czemu
gmina nie płaci?
Czytelnik”.

Odpowiedź CzPK

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie – OPP - z
siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 69/71 na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Częstochowa nr SO.5311.24.2013 z 26.08.2013 r. w wyniku zbiórki publicznej w formie ofiar do puszek zebrało
kwotę: 21.212,32 zł. (w tym koszty przeprowadzonej zbiórki w wysokości: 1.421,56 zł )
Przeznaczenie - działalność statutowa - doposażenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy
ul. Focha 71a.
REKLAMA

nych w latach 2009–2012. - Nas cieszy fakt, iż dane
z rankingu potwierdzają mocną pozycję gminy Żarki
jako lidera w pozyskiwaniu środków unijnych - mówi
burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
– I wynika to ze wskaźników. Dane nie są brane z sufitów. To twarde liczby, które mówią same za siebie.
Na mieszkańca gmina pozyskała 2.741,68 zł.
red.

„Zgodnie z zawartą umową na odbiór i transport
odpadów komunalnych z terenu Miasta Częstochowy
firma Remondis Sp. z o.o. świadczy usługę w wysokiej i niskiej zabudowie oraz na nieruchomościach
niezamieszkanych.
Zapisy przedmiotowej umowy obligują firmę Remondis Sp. z o.o. do świadczenia usługi wg. określonych standardów, które zostały usankcjonowane
w zawartej umowie. Niestosowanie się do zapisów
umowy jest przez CzPK Sp. z o. o. weryfikowane na
podstawie zgłoszeń mieszkańców, firm, podmiotów
gospodarczych i prowadzonych przez Spółkę kontroli. Każdy przypadek niestosowania się do warunków
Umowy jest rozpatrywany indywidualnie. Po stwierdzeniu przez Spółkę rozbieżności pomiędzy zapisem

umowy z jej wykonaniem sporządzany jest protokół
a następnie może być sporządzona informacja o zaistnieniu przesłanek do naliczania kary. Na powyższe
uchybienia Remondis Sp. z o. o. winna złożyć wyjaśnienia o przyczynach zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisem umowy a jej realizacją. W przypadku
braku argumentacji tłumaczącej niestosowanie się
firmy Remondis do zapisów umowy wystawiane są
wezwania do zapłaty.
Na dzień dzisiejszy CzPK Sp. z o. o. wystosowała
do Remondis Sp. z o.o.:
a. 757 protokołów z kontroli realizacji usługi,
b. 489 informacji o zaistnieniu przesłanek do naliczeniu kary,
c. 4 zbiorcze wezwania do zapłaty,
Firma Remondis Sp. z o. o. w odpowiedzi na przesłane pisma na bieżąco przedkłada informację o przyczynach zaistniałego stanu faktycznego.
W chwili obecnej składane wyjaśnienia są poddawane szczegółowej analizie prawnej.
Po analizie przedłożonej dokumentacji przez wykonawcę usługi okres od 01 lipca – 31 grudnia 2013
r. zostanie zweryfikowany i wtedy będzie możliwe
określenie rzeczywistej kwoty kar jakie Remondis
Sp. z o.o. winna będzie zapłacić za nie wywiązywanie
się z niektórych zapisów Umowy. O niniejszym Państwa poinformujemy bez zjednaj zwłoki. Przekazanie
dzisiaj informacji o wysokości kar, które Gmina powinna wyegzekwować z tytułu opóźnień w realizacji
niektórych zapisów Umowy powodować będzie ich
nierzetelność.
Robert Kalinowski”.
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Zgubiłam paragon…

Kupiłam wymarzoną pralkę, która po niespełna
dwóch miesiącach popsuła się. Niestety, w czasie
przeprowadzki zgubiłam paragon. Czy mimo tego
mogę złożyć reklamację? Czy paragon jest do tego
rzeczywiście niezbędny, jak wyjaśniono mi w sklepie?
Sprzedawca nie może nam odmówić przyjęcia reklamacji tylko dlatego, że nie mamy paragonu. Pokazanie paragonu jest tylko jednym ze sposobów udowodnienia, że kupiliśmy towar w danym sklepie, za
określoną cenę i konkretnego dnia. Uprawnienia konsumentów, związane z reklamowaniem towaru niezgodnego z umową, np. wadliwego, reguluje Ustawa
z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego. Nie wskazuje ona dokumentów, jakie kupujący musi dołączyć, składając sprzedawcy reklamację wadliwego towaru. Nie ma w żadnym przepisie,
że warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedłożenie
paragonu fiskalnego albo faktury VAT.
Klient może w dowolny sposób udowodnić, że
kupił towar od sprzedającego oraz kiedy to nastąpiło. Takim dowodem będzie na przykład wyciąg z
rachunku karty płatniczej, użytej w czasie transakcji. Przy zapłacie gotówką będzie to trudniejsze, ale
możliwe do wykazania, na przykład poprzez zeznania
świadków czy też wyjaśnienia stron. Oprócz ustawowej możliwości reklamowania u sprzedawcy towaru
w przeciągu 2 lat od jego wydania, możemy również
złożyć reklamację korzystając z gwarancji. Gwarancja to ochrona dodatkowa i nieobowiązkowa. Może
jej udzielić na przykład producent, dystrybutor czy
też sprzedawca. Gwarant w zasadzie dobrowolnie
określa zakres swojej odpowiedzialności za produkt,
nie przepisy prawa. Może swobodnie określić czas
jej trwania, rodzaj świadczeń, np. liczbę napraw, jak i
czas ich trwania oraz miejsce. Stąd tak ważne jest, aby
dokładnie przeczytać gwarancję i zastanowić się czy
chcemy z niej korzystać, czy też złożyć reklamację u
sprzedawcy, powołując się na jego dwuletnią odpo-

wiedzialność za wydany towar, wynikającą z Ustawy,
po prostu – co będzie dla nas korzystniejsze. Pamiętajmy, wybór należy do konsumenta.
Podstawą złożenia reklamacji, gdy powołujemy się
na gwarancję, jest przedstawienie karty gwarancyjnej.
Gdy gwarancja nie została „podbita”, a mamy dowód
zakupu, możemy zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem uzupełnienia powyższego braku.
Sprzedawca nie może zmusić nas do reklamowania towaru na podstawie gwarancji. To do nas należy
wybór, który sposób reklamacji będzie korzystniejszy.
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Perfumy za darmo?

Konsumentka napisała do Federacji Konsumentów maila: „Witam, mam problem. Na terenie hipermarketu wzięłam sobie testery perfum do domu,
po czym po wyjściu ze sklepu zatrzymał mnie ochroniarz i wezwał policję. Oskarżył, że jestem złodziejką.
Nigdy nic nie ukradłam, tester nie był na sprzedaż
- był napis tester. Czy za takie coś mogłam dostać
mandat w wysokości 200 złotych?”
No cóż, prawdopodobnie tak. Co prawda, nie można popełnić kradzieży nieumyślnie, ponadto zapewne
konsumentka nie chciała niczego ukraść. Ale w tym
wypadku konsumentka powinna mieć świadomość,
że tylko rzeczy oferowane wprost jako darmowe,
do zabrania ze sobą, można wynieść ze sklepu bez
płacenia. Ważny jest oczywiście kontekst: jeżeli na
półce leży cokolwiek z napisem gratis, nie należy z
góry zakładać, że jest to rzecz do zabrania bez płacenia – zwykle jest to dodatek do innego oferowanego
na sprzedaż towaru. Jeżeli w przejściu stoi prezenter
z próbkami jedzenia lub na ladzie wystawiono porcje
wędliny, z kontekstu wynika, że są one darmowe – do
nieodpłatnego spożycia.
Wystawienie rzeczy z napisem tester nie stanowi
oferty wręczenia darowizny. To samo dotyczy próbki
lub wzoru. Jeżeli mamy wątpliwości, należy upewnić
się w kasie, u ochrony lub obsługi sklepu w hali sprzedażowej.
⃰ ⃰ ⃰
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Pierwszy w Polsce ViDeoBloG Pro-life
Dr inż. Antoni zięBA

BĄDŹ PRO-LIFE, RATUJ ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI,
PRZEKAŻ 1% NA OBRONĘ ŻYCIA!

NAPROTECHNOLOGIA
–LECZENIE NIEPŁODNOŚCI
www.pro-life.pl

KRS: 0000140437

www.pro-life.pl

O pomoc dla
najmniejszych
prosi

znik

ęc
Miesi

Polskie
Stowarzyszenie
Obrońców Życia
Człowieka

z

prze

Wysyłasz SMS i drukujesz wybrany artykuł lub scenariusz
Na www.wychowawca.pl dostępne są bieżące i archiwalne wydania „Wychowawcy”.
Już teraz można zapoznać się z numerami od stycznia 2007 r. Niebawem poszerzymy
archiwum o lata 2002–2006.
Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru „Wychowawcy”: SMS – 3,69 zł
brutto, przelew lub płatność kartą – 3,00 zł brutto.
Na www.wychowawca.pl dostępne są także dwa bezpłatne numery: „To idzie gender”
(5/2013) i „Edukacja seksualna typu A” (9/2012).

NIE BOIMY
SIĘ MÓWIĆ
PRAWDY.
POMÓŻ NAM
MÓWIĆ JĄ
GŁOŚNIEJ!

IN VITRO:

ŚMIERĆ WIĘKSZOŚCI POCZĘTYCH
DZIECI, URODZI SIĘ Z NICH TYLKO 3%
 2x WIĘKSZE RYZYKO WAD WRODZONYCH U DZIECI,
 O 42% WIĘKSZE RYZYKO NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH U DZIECI,
 NIEMORALNY, POTĘŻNY BIZNES

rzadko mamy szansE być boHaTErami. za To okazJę, by uczynić coś WiELkiEgo masz WłaśniE TEraz

daleko od szosy
ULOTKA_awers A4 pion.indd 1

2014-01-16 14:57:55

Potrzebne

Aktualności
„Jestem byłym
pracownikiem firmy Best Work sp. z
o.o. z Częstochowy,
która zatrudniała
osoby
niepełnosprawne, takie same
jak ja. Firma zarządziła w tamtym roku masowe zwolnienia osób niepełnosprawnych. Tłumaczenie było, że PFRON nie wypłaca
im pieniędzy, ale już mamy nowy rok. Mnie np. są winni
wynagrodzenia za 3 miesiące i odprawę, czyli powiedz-

my jakieś 4 pensje najniższej krajowej w 2013 roku. Nie
jestem jedyną osobą, której ta firma zalega z wynagrodzeniem. Nie mam konkretnej decyzji od firmy, co dalej, a też mi jest wiadomo, że otworzyli drugą firmę w
tym okresie, w którym były masowe zwolnienia. Część
osób zgodziło się przejść. Moim skromnym zdaniem
firma Best Work może być wina pracownikom niepełnosprawnym parę milionów złotych. To dla niektórych
niepełnosprawnych jest spora strata. Ja na szczęście znalazłem pracę, więc nie odczułem tej straty.
Pozdrawiam i proszę o interwencję.
Czytelnik”.

Sukces Gaude Mater

24. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” znalazł się wśród 3 najlepszych projektów
w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydarzenie muzyczne 2014 roku, z kwotą dotacji
300.000 zł. Festiwal „Gaude Mater” jest jedynym wydarzeniem artystycznym z Częstochowy, które znalazło się na
liście dofinansowanych projektów. Wniosek na konkurs został przygotowany przez głównego organizatora Festiwalu - Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater.
red.

Uczciwi
i wzorowi

Norbert Gradek z żareckiego Gimnazjum oraz
dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej w Żarkach:
Bartosz Stodółkiewicz i Adrian Magiera, odebrali
specjalne podziękowania za wykazanie obywatelskiej postawy i wzorcowe zachowanie.
Jesienią ubiegłego roku trzej chłopcy znaleźli pieniądze na ulicy. To było po południu. Banknoty leżały
na ulicy. Dzieci zebrały pieniądze i razem z rodzicami
poszły na policję. Suma była spora. Po jakimś czasie
znalazł się właściciel pieniędzy i odebrał to, co zgubił.
Znaleźnego nie pozostawił.

Pożegnanie
komendanta
Gościem XXVII sesji Rady Powiatu był m.in. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Zbigniew Hibner, który przedstawił radnym
informację z działalności KM PSP i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2013 r.
Z informacji wynika, że w ubiegłym roku strażacy
odnotowali znaczny (ponad 40-procentowy) spadek
ilości pożarów (głównie małych), wzrosła za to liczba
lokalnych zagrożeń
– podtopień i powodzi, które miały
miejsce na obszarze
gmin Lelów, Koniecpol, Przyrów i
Kamienica Polska.
Komendant w
obecności wszystkich radnych odznaczył
starostę
częstochowskiego
Andrzeja Kwapisza
brązową
odznaką „Za zasługi dla
ochrony przeciwpożarowej” i podziękował mu za
wieloletnią, dobrą
współpracę.
Po-

Dyrektorzy szkół wspólnie z burmistrzem Żarek
uznali, iż chłopcom należy się specjalne podziękowanie. Uczniowie zareagowali prawidłowo. Suma
była niemała, mogli się podzielić, ale wybrali rozwiązanie, jak najbardziej uczciwe i zwrócili pieniądze. Dlatego na zakończenie pierwszego półrocza
w Gimnazjum w Żarkach i w Szkole Podstawowej
w Żarkach zorganizowano specjalne apele. Gimnazjalista Norbert Gradek i szóstoklasiści Bartosz
Stodółkiewicz i Adrian Magiera otrzymali od kolegów i nauczycieli zasłużone brawa. Specjalne
podziękowania i prezenty przekazali: dyrektor
Gimnazjum Anna Janocha, przewodnicząca Rady
Rodziców w Szkole Podstawowej Aneta Bernacka,
dyrektor podstawówki Tadeusz Pakuła, burmistrz
Klemens Podlejski i komendant Straży Miejskiej
Mariusz Nowak. Chłopcom nie schodzi uśmiech z
twarzy.
red.
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za pan brat
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza w dniach 8 – 9 lutego 2014 r. na Warsztaty
„Teatralne Laboratorium”.
Celem warsztatów jest nauka praktycznych
umiejętności z zakresu pracy aktorskiej i reżyserskiej.

Program

1. Elementy podstawowych
zadań aktorskich.
Zakres tematyczny:

* Nauka podstawowego warsztatu aktorskiego: nabycie świadomości ciała, gestu i słowa;
* Prezentacja różnorodnych technik aktorskich;
* Nauka pracy z partnerem scenicznym;
* Ukazanie zasad poruszania się w sytuacjach scenicznych;
* Kształtowanie świadomości scenicznej;
* Ukazanie różnorodnych możliwości budowy roli:
psychologicznej antypsychologicznej, muzycznej, plastycznej.

2. Praktyczne podstawy
pracy teatralnej.
Zakres tematyczny:

* Ruch. Doświadczanie różnych jakości ruchu (energii, rytmu, czasu, dynamiki);
* Kontakt. Ćwiczenia oparte na wzajemności, po-

dziękowania skierował także do Rady i Zarządu Powiatu, informując, że jego obecność na sesji jest ostatnim
oficjalnym wystąpieniem w roli komendanta, gdyż na
początku lutego kończy służbę w Państwowej Straży
Pożarnej i odchodzi na emeryturę.
Starosta Kwapisz występując w imieniu władz powiatu wręczył Z. Hibnerowi bukiet kwiatów i z złożył
mu serdeczne życzenia. Podziękował komendantowi za
wieloletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie,
a współpracę z nim ocenił jako wręcz wzorcową. Podkreślił jego profesjonalizm i zaangażowanie. Docenił
także niezwykle skuteczną pomoc komendanta i jego
podwładnych podczas zwalczania skutków powodzi i
trąb powietrznych, jakie w ostatnich latach nawiedziły
powiat częstochowski.
red.

zbywanie się lęków i oporów w kontakcie z partnerem
scenicznym;
* Koncentracja. Kształcenie umiejętności koncentracji i rozluźniania;
* Wyobraźnia. Rozbudzenie wyobraźni poprzez
twórcze doświadczanie ciała;
* Słowo. Praca z muzycznością i rytmiką tekstu, budowanie krótkich etiud opartych na prozie i wierszu;
* Przedmiot. Nauka umiejętności pracy z rekwizytem scenicznym.

3. Podstawy reżyserii.
Zakres tematyczny:

* Reżyser a aktor. Ukazanie relacji;
* Nauka umiejętności analizy tekstu (dramatu, bajki,
opowiadania);
* Nauka analizy rytmu scenicznego.

4. Etiuda, przedstawienie.
Zakres tematyczny:

* Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów w formie etiudy teatralnej;
* Nauka umiejętności kompozycji postaci oraz etiudy scenicznej;
* Czas trwania kursu: 15 godz. lekcyjnych;
Kurs prowadzi Michał Rzepka - reżyser teatralny,
wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Małym, Teatrze
im. St. Jaracza w Olsztynie, Open Różewicz Festiwal,
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Maski” w
Poznaniu, Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Teatrze
Studyjnym i Teatrze Nowym w Łodzi czy w Instytucie
im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
red.

Filharmonia Czêstochowska

2 marca 2014
godz. 19.00

informacja i rezerwacja: 663

786 440

sprzeda¿ i rezerwacja:
kasa filharmonii czynna pn-pt 9.00-19.00

(34) 324 42 30, 795 451 438
bilety równie¿ do nabycia:
Drogowców 43 (Tesco Extra)
oraz na stronie:

Konkurs!

2 marca 2014 roku w filharmonii częstochowskiej wystąpi Marek Torzewski, światowej sławy
tenor. W związku z tym wydarzeniem przygotowaliśmy dla naszych czytelników konkurs, w którym
nagrodą są trzy podwójne zaproszenia na koncert.
Aby zagrać o nagrodę prosimy podać tytuł pio-

WWW.KUPBILECIK.PL

senki wykonywanej przez Marka Torzewskiego,
która w 2002 roku została uznana przez PZPN za
oficjalny hymn reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Prawidłowe odpowiedzi wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu prosimy kierować na
adres: redakcja7dni@interia.pl. Na odpowiedzi czekamy do 26 lutego. Ze zwycięzcami skontaktujemy
się telefonicznie.
Nazwiska zwycięzców opublikujemy w numerze
8 Tygodnika „7 dni” dn. 27.02.2014 roku.
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SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

Reklama

Budowlanka
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Jak corocznie nad rzeką Kocinką przy zwalonym moście na leśnej polanie zwanej Zasmole
odbyła się impreza wędkarska „PSTRĄG KOCINKI”. Ponieważ były to zawody towarzyskie,
wraz z wędkarzami przybyły osoby towarzyszące: małżonki, dzieci oraz kibice wędkowania.
Zawody rozpoczęto od wpisania na listę
uczestników, których zgłosiło się aż 116. Byli to
wędkarze z Okręgu Częstochowskiego oraz spora grupa z innych okręgów.
Pogoda w tym roku dopisała, a organizatorzy
zapewnili na początek: gorący żurek, chleb wiejski ze swojskim smalcem, kawę i herbatę.
Zawody rozpoczęto po powitaniu uczestników imprezy przez prezesa koła PZW Mykanów
Pawła Wrońskiego, który przedstawił regulamin
połowów i o godzinie 9.00 dał sygnał rozpoczęcia trwających do godz.13.30 zmagań z rybą. W
trakcie łowienia zawodnicy, jak i ich kibice, mogli się ogrzać się przy ognisku, a o godz. 12.00
posilić pysznym posiłkiem - dużą porcją pieczeni
z bigosem. Po zakończeniu zawodów 31 uczestników zgłosiło sędziom złowione ryby. Po ich
zważeniu ustalono klasyfikację.
Puchary, dyplomy i upominki zwycięzcą wręczył Krzysztof Smela, wójt gminy Mykanów,
życząc powodzenia i zapraszając wszystkich na
przyszły rok. Część oficjalną zawodów uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa.

Wyniki zawodów:
Klasyfikacja spinningowa – juniorzy
1. Wojciech Ignasiak – 760 pkt. - KOŁO MYKANÓW
Klasyfikacja muchowa
1. Daniel Kasprzak – 1.135 pkt. - JURAJSK
SALMO-KLUB
2. Bogdan Bartela – 550 pkt. - KOŁO MYKANÓW
Klasyfikacja spinningowa – seniorzy
1. Mateusz Wojtysek – 1.450 pkt. – KOŁO MYKANÓW
2. Jerzy Wodecki – 1.395 pkt. - KATOWICE
3. Artur Walentek – 1.290 pkt. - KOŁO KAMIENICA POLSKA
4. Wojciech Janik – 1.240 pkt. - OPOLE
5. Jan Statek – 1.230 pkt. - SOSNOWIEC
6. Robert Chmielarz – 1.210 pkt. - KOŁO
„OKOŃ-DOSPEL” CZĘSTOCHOWA
7. Piotr Ignasiak – 1.200 pkt. – KOŁO MYKANÓW
8. Dariusz Kapinos – 1.180 pkt. - KOŁO
„OKOŃ-DOSPEL” CZĘSTOCHOWA
9. Robert Szostek – 1.165 pkt. - KOŁO „HUTMAR” CZĘSTOCHOWA
10. Włodzimierz Heluszka – 1.105 pkt. - KOŁO
MYKANÓW
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NISKIE CENY!
JUŻ WKRÓTCE

11

ELEK NOWE
TROM GO
ARKE
TU

CZĘSTOCHOWA

UL. DROGOWCÓW 43 (PRZY TESCO)
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Najmłodsi z Rędzin
doceniają swoją miejscowość
Fundacja ”7 dni” zakończyła realizację projektu „Gmina Rędziny – miejsce moich
marzeń”. Jego wykonanie możliwe było dzięki współpracy i wsparciu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
Projekt Fundacji „7 dni” miał za zadanie uaktywnić młodych ludzi naszego regionu,
szczególnie z terenu gminy Rędziny i jednocześnie wzbudzić w nich refleksje dotycząca ich własnej miejscowości. Młodzież miała odpowiedzieć na pytanie:”Lubię
moją miejscowość, bo...”. Jednym z elementów projektu jest jego konkursowa forma
– prostych prac dziennikarskich.

Zdjęcie przedstawia Kościół
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Koninie.
Parafia ta powstała 26.03.1999 r.

Do redakcji tygodnika „7 dni” wpłynęło sporo notatek prasowych oraz fotoreportaży.
W tym numerze prezentujemy pracę Zuzanny Mielczarek, która zajęła II miejsce w
kategorii – fotoreportaż.

Dlaczego lubię swoją miejscowość?
Aby odpowiedzieć na to pytanie zapraszam Was
na mały spacer po Koninie.

Szkoła podstawowa w Koninie powstała w 1932 r.
Nadano jej imię Marii Konopnickiej.
Całkiem niedawno, bo w 2012 r.
szkoła obchodziła swoje 80-lecie.

Grób Wojenny Nieznanego Żołnierza
znajdujący się parku Łąckich
Plac zabaw w centrum Konina
jest miejscem chętnie odwiedzanym
przez całe rodziny.

Krzyż znajdujący się przy głównej drodze w Koninie

Na zdjęciu widoczna jest remiza strażacka w Koninie,
która została odnowiona w tym roku

Dlaczego lubię
moją miejscowość?

Lubię moją miejscowość, bo
mimo że jest mała nie jest bezbarwna, nudna.
Mamy tu kilka ciekawych, bogatych historycznie miejsc. Żadna inna miejscowość nie byłaby
w stanie zastąpić mi Konina.
Zuzanna Mielczarek

