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TYGODNIK REGIONALNY

Obywatelskim prawem i przywilejem, którego nikt nie może nam zabronić – jest udział w życiu publicznym

Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, wieluński i pajęczański

Każdy może uczestniczyć
w sesji Rady Miasta

Koniec
kariery

Matyjaszczyka i Balta?
Kiedy w zeszłotygodniowym artykule
przedstawiłem szczegóły dotyczące wyboru
do sfinansowania w 2014 r. przez Urząd Miasta zadań publicznych w ramach tzw. „Inicjatywy Lokalnej”, nie spodziewałem się, że
sprawa ta odbije się aż tak szerokim echem.
Przypomnijmy – Stowarzyszenie „Wybierzmy przyszłość”, którego przewodniczącą jest
20-letnia studentka Anna Turlej, siostra radnej
SLD Eweliny Balt (poprzedniej szefowej stowarzyszenia), złożyło wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych, na które miasto w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeznaczy około
400.000 zł z budżetu (6 z 7 wniosków stowarzyszenia zakwalifikowano do dofinansowania mimo zadeklarowanego wkładu własnego
w wysokości 0 zł). W ciągu ostatnich kilku dni
odebrałem mnóstwo pozytywnych sygnałów
świadczących o tym, że mieszkańcy Częstochowy nie dali się otumanić wszechobecnej

propagandzie – nadal chcą wiedzieć o tym, co
się dzieje z ich pieniędzmi i kto w ich imieniu
nimi rozporządza. W dzisiejszym materiale
przedstawiam kolejne szczegóły tej bulwersującej sprawy i pierwszą reakcję zainteresowanych (poseł SLD Marek Balt zapowiedział,
że wytoczy mieszkańcom miasta dziesiątki
pozwów sądowych). Wszystkich Czytelników informuję, że nie jest to jedyna tego typu
afera z udziałem lokalnej władzy, o której Tygodnik Regionalny „7dni” wie… Czytajcie
nas w najbliższych tygodniach - intensywnie
pracujemy nad zbieraniem materiałów w co
najmniej dwóch podobnych sprawach, o nie
mniejszym ciężarze gatunkowym.

Czego nie zrozumiał poseł Balt?

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że w mediach społecznościowych
(Facebook) poseł SLD Marek Balt rozpętał

prawdziwe piekło, grożąc pozwem cywilnym wszystkim osobom rozpowszechniającym zeszłotygodniowy artykuł i omawiającym tematy w nim poruszone. Ofiarą
pogróżek posła Balta padły m.in. następujące osoby: radny wojewódzki Artur Warzocha (bezpartyjny – klub radnych Prawo
i Sprawiedliwość), radny miejski Krzysztof Świerczyński (bezpartyjny - Wspólnota
Samorządowa), Tomasz Jaskóła (koordynator Klubu Republikanów Częstochowa),
ks. Marek Bator (dyrektor częstochowskiej
„Caritas”) oraz spora grupa mniej lub bardziej anonimowych internautów.
Za zgodą części z kilkudziesięciu zaatakowanych osób zamieszczamy wiadomość
otrzymaną przez nich od posła na Sejm RP,
Marka Balta (pisownia i interpunkcja w oryginale):

dokończenie na str. 3

REKLAMA

Udział mieszkańców w posiedzeniach Rady Miasta jest wciąż niewielki. Być może z niewiedzy, być może
z lenistwa. Tak czy siak, wielu częstochowian chętnie narzeka, ale nie mają
bladego pojęcia, w jaki sposób akty
prawa miejscowego powstają.

1. Kto może przyjść
na sesję? KAŻDY!

Sala sesyjna mieści się w „podziemiach” urzędu miasta. Spotkania
radnych najczęściej rozpoczynają się
o godzinie 9. i trwają – w zależności
od harmonogramu sesji – 5 i więcej
godzin.
Terminy sesji są już znane: 20 marca, 10 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca,
28 sierpnia, 25 września, 23 października, 20 listopada.
Zaraz po wejściu na salę rozstawione są krzesełka, na których „gość”
może spocząć i posłuchać „mądrych
kwestii” wygłaszanych przez radnych.
2. Czy mieszkaniec może zabrać
głos na sesji? OCZYWIŚCIE!
REKLAMA

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

Przed sesją powinien zgłosić się
do biura obsługi sesyjnej, wypełnić
druczek, w którym określa temat
swojego wystąpienia. W czasie spotkania radnych przewodniczący rady
udziela głosu mieszkańcowi. Wówczas z mównicy można odnieść się
do spraw, które nas bolą.
Konstytucja RP art. 61 stanowi, że
obywatel ma prawo do uzyskiwania
informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, (...) a także
wstęp na posiedzenia kolegialne.
Renata R. Kluczna
REKLAMA
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Tydzień bagien
i moczarów
Piszę ja sobie, a świat, Polska i Częstochowa, świętuje
Światowy Tydzień Mokradeł. Bagno, moi państwo, tyż
stworzenie Boże, więc ma prawo świętować. Bagno i mokradło ma swój urok, każda
potwora ma swojego amatora.
Sam do nich należę, karmiąc z
lubością swój wzrok mokradłowym krajobrazem.
Mieszkać w bagnie, czy na
bagnie, bym nie chciał. Dwie
rzeczy mnie odstręczają: pla-

ga gryźliwych owadów (komarów i meszek) oraz aromat
gnijącej w stojącej wodzie
roślinności. Szczęście, podglądając uroki bagienne zagłuszam owe dolegliwości
paleniem „Popularnych” (a
są to jedyne w swoim rodzaju papierosy odstraszające
meszki i tłumiące inne zapachy). Pomijając owe takie,
czy inne dolegliwości, bagno
urok ma. Gdybym musiał
w nim mieszkać, pewnie na
fali patriotyzmu lokalnego
chwaliłbym moczar (może i
śmierdzi, ale to nasza Ojczyzna).
Większość różnorodnych
światowych dni, czy tygodni,
organizowanych z inicjatywy
żyjących z tego organizacji,
akcentuje celowość bytu danego tworu. Nie przeczę, istnienie bagien jest niezbędne
z powodu... i tu mogę wyliczyć 150 różnych przyczyn.
Tkwi w tym pułapka, a co
z tworami natury, których
sensu istnienia nie można w
żaden sposób uzasadnić celowością? Na przykład, żeby
daleko nie szukać: większość
pięćdziesięcioparoletnich
facetów. W sensie reprodukcyjnym, społecznym i gospodarczym właściwie już zrobili, to do czego ich natura
powołała. Jak nie zrobili, ich
strata, bo już w przyszłości
niewiele zrobią. Racjonalnie
ujmując, utrzymywanie takich problemów biologicznych mija się z sensem. Na
szczęście, pięćdziesięciolatki
dysponując siłą głosu, bronią się wszelkimi sposobami przed unicestwieniem.
W odróżnieniu od meszków
(kochanych tylko przez Stefana Niesiołowskiego) mają
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większe szanse przetrwania.
Nie dyskutujmy zatem,
zwłaszcza przy święcie, o celowości istnienia mokradeł.
Są one, bo są. Z samego faktu
istnienia, wynika ich prawo
do bytu.
Bagno wciąga, ech, wiedzą
o tym nasi częstochowscy
obywatele. Gdzie im będzie
lepiej i bezpieczniej, niż w
swojskim bagienku? Protestujący mogą sobie pobulgać
w zatęchłej wodzie, na zewnątrz widać nenufary i irysy. Żabcia kumcia, ciumciurumciu, kszyk się puszcza z
bąkiem, wszędzie w koło jest
wesoło...
Cóż, obojętnie gdzie i po
co, ale da się żyć. Było gorzej
i też klaskano. Da się radę.
Wiem po sobie, a tę wiarę
utwierdziły obrazki z serialu
o Trynkiewiczu. Pan Trynkiewicz jako niebezpieczny
siedział w rzeszowskim więzieniu na Załężu. Nie chwaląc
się szczególnie, to ja też kiedyś byłem niebezpiecznym,
też tam siedziałem i to z takim „potworem” jak Antoni
Maciarewicz. Dało się radę,
a Antka z tego okresu wspominam bardzo sympatycznie.
Nic więc nie jest w przyrodzie
tak złe, jak nam się wydaje,
ani tak piękne, jak nam o tym
mówią.
Tak, czy owak, pocieszmy
się, w Światowym Tygodniu
Mokradeł obchodzimy także Dzień Kota. A kot...to już
inna, bardzo długa i piękna
historia. Ogólnie zatem zmierzając do konkluzji:
Ludzie, lubta ten świat, takim jaki jest wam dany, bo
zawsze możecie dostać w zamian coś gorszego.
Jarosław Kapsa
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A co z
nami będzie po wyborach
samorządowych...?

Od lewej: Jarosław Marszałek i Mirosław Soborak, zastępcy prezydenta Częstochowy

PRZEDWIOŚNIE
Jeszcze miesiąc, półtora a puścimy soki,
Niczym bezlistne drzewa na zieleń gotowe,
Przestaniemy z przestrachem spoglądać na boki,
I myśli bardziej śmiałe zaprzątną nam głowę.
Jaśnieje wyjście z domu i za dnia powracam,
W innym świecie postrzegam to co było wczoraj,
I mniej męczy i nuży monotonna praca,
I nie mam już kłopotów z długością wieczora.
I choć w lustrze dostrzegam skutki przemijania,
Oplatające mi w twarz zmarszczek pajęczyną,
To mówię sobie – niech tam nie będę się wzbraniał,
Oglądać się bezwstydnie za młodą dziewczyną.
Pójdę sobie w Aleje – tam dziewczyn jest mrowie,
Przyciągniętych na ławki przez dzień jasnooki.
Co też ckni się staremu – zapewne mi powiesz.
Jeszcze miesiąc, półtora a puścimy soki.

Kazimierz Kowalczyk

Konkurs!
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Opuścił
nas kolega Koperski...

...robi
karierę w województwie.

bilety na koncert Marka Torzewskiego

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 piosenki 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. Ich nazwiska opublikujemy w
numerze 8 Tygodnika „7 dni” dn. 27.02.2014 roku.

Aktualności

Koniec kariery...
dokończenie ze str. 1

„W związku z tym, że rozpowszechnia Pan oraz namawia Pan do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat mój oraz na temat mojej rodziny oraz
moich obecnych oraz byłych współpracowników żądam
aby natychmiast tego zaprzestał oraz zamieścił na swoim
profilu przeprosiny dla wszystkich osób pomówionych
w tym materiale. W związku z obowiązującym prawem
i orzecznictwem zabezpieczyłem już dowody w tej
sprawie. W najbliższym czasie otrzyma Pan pozew od
wszystkich osób pomówionych, których naruszył Pan
dobra osobiste w materiale, który Pan rozpowszechnia
z żądaniem przeprosin w ogólnopolskich tytułach prasowych oraz odszkodowania pieniężnego. Większość tych
osób nie jest osobami publicznymi. Proszę się domyślić
w jakiej kwocie. Córka Pana Cimoszewicza w podobnej sprawie od tygodnika Wprost wygrała 4 000 000.
Poza tym, że wszystkie osoby opisane w tym artykule
się znają, ani jeden fakt nie pokrywa się z prawdą.
Można to sprawdzić w dokumentach ogólnie dostępnych w UM. Ale Panu się tego nie chciało nawet
zrobić. Każdy, kto rozpowszechnia jakąś informację
jest zobowiązany do sprawdzenia czy jest ona zgodna z
prawdą, inaczej podlega takiej samej odpowiedzialności
karnej jak osoba, która te informacje wytworzyła. Ja nie
zamierzam komentować fałszu rozpowszechnianego na
mój temat i wdawać się w jakąkolwiek dyskusję ale bezwzględnie i skutecznie zamierzam dochodzić roszczeń
przed sądem. Miłego dnia Marek Balt”
Zwracam uwagę na smakowicie brzmiące fragmenty, które wytłuściłem. Pierwsze z przytoczonych
zdań wręcz poraża swoją kategorycznością – można
nawet czytając je wyciągnąć wniosek, że małżonka posła Ewelina Balt, to nie jego żona, ale… znajoma. Co
do drugiego zdania - tak się jakoś dziwnie składa, że
wszystkie merytoryczne dane do mojego artykułu pochodziły właśnie z ogólnodostępnych danych z Urzędu
Miasta i KRS. Są tam wszystkie fakty, co każdy może
sam sprawdzić...
Oto udostępnione za zgodą nękanych internautów
smaczki z facebookowych bojów posła Marka Balta
przeciwko światu (wraz z redakcyjnym komentarzem):
„Mnie reprezentuje w tej sprawie kancelaria
prawna byłego ministra sprawiedliwości a obecnego
sędziego trybunału stanu. I tylko dosyłam im nazwiska osób które mnie pomawiają. Kto panią będzie
reprezentował w sądzie?”
W przypadku tej skandalicznej wypowiedzi posła
Balta, noszącej znamiona próby zastraszania internautki, redakcja „7 dni” wystąpiła z pytaniem do biura prasowego Trybunału Stanu, czy takie praktyki ze strony
posła odbywają się za zgodą tej instytucji. Odpowiedź
przyszła błyskawicznie – Trybunał Stanu kategorycznie
odcina się od wszelkich prób nadużywania powagi konstytucyjnego podmiotu, przez posła Marka Balta.
„Proszę tę wiadomość odczytać żonie, która z Panem ma współwłasność małżeńską może ona zrozumie w jakie kłopoty Pan ją wpędził.”
Tu mamy przykład prawdziwie lewicowej troski
Balta o dobro rodziny zastraszanego internauty i dowód
świetnego zorientowania w kwestiach ustroju majątkowego atakowanego.
„Tylko że moja pomyłka mnie nic nie kosztuje”
A to z kolei dyskretne „przypomnienie” niesfornemu
internaucie ze strony posła Balta, że w przeciwieństwie
do zwykłego obywatela jemu nic nie grozi w kwestiach
odszkodowawczych, z uwagi na chroniący go immunitet poselski (w sprawach karnych i cywilnych).
Wynik potyczki prawnej: poseł Marek Balt vs. Internet wydaje się z góry przesądzony. Zanim jednak się
o tym przekonamy, warto zadumać się na chwilę nad
tym, o co tak naprawdę Baltowi chodzi. Po kilkukrotnym przestudiowaniu wypowiedzi posła doszedłem do

wniosku, że przeczytał jakiś zupełnie inny artykuł niż
mój, bo jego pretensje nijak mają się do twardych faktów
dotyczących wyników konkursu na „Inicjatywę Lokalną”. Mało tego – gdyby poseł czytał ze zrozumieniem,
może dotarłoby do niego, że autor odpowiedzialnością
za zaistniałą sytuację obarcza przede wszystkim osoby
odpowiedzialne za taki, a nie inny wynik konkursu.
Czyżby swoim atakiem poseł Balt pośrednio potwierdził
nam, że miał osobisty wpływ na rozstrzygnięcia?

Winny jest Matyjaszczyk

Dzięki olbrzymiemu oddźwiękowi ze strony Czytelników udało nam się dotrzeć do kolejnych informacji
potwierdzających tezę o wielokrotnym złamaniu prawa
w ramach prowadzonej przez Urząd Miasta procedury konkursowej, jak również o premedytacji ze strony
miejskich służb już na etapie jego przygotowywania. A
oto przykłady:
1) Podczas jednego ze spotkań w ramach konsultacji społecznych przed napisaniem „Regulaminu trybu
realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
w ramach inicjatywy lokalnej” przewodniczący Rad
Dzielnic zaproponowali prezydentowi Matyjaszczykowi, by w pracach zespołów oceniających poszczególne
wnioski uczestniczyli przedstawiciele Rad Dzielnic (bez
prawa głosu, na prawach obserwatorów). Matyjaszczyk
odmówił, wykręcając się tym, że w innych komisjach
takich przedstawicieli nie ma. W świetle późniejszego
przebiegu „konkursu” chyba nie było to stanowisko zaskakujące...
2) W §6 ust. 10 „Regulaminu...” zatwierdzonego
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1607/13 czytamy
na temat oceny wniosków: „Żadne informacje związane z pracami zespołu nie mogą być ujawnione, w
szczególności informacje dotyczące przebiegu analizy,
oceny i porównania treści złożonych wniosków”. Państwo Czytelnicy jesteście zdziwieni? Ja też... Sprawy
dotyczą przecież inicjatywy lokalnej, wnioskodawcy to
organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców, a tryb
tajności jak przy zakupie czołgów na wojnę. Całkowicie
wbrew ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
będącej podstawą do napisania „Regulaminu...”. Żeby
było jak w dobrych filmach szpiegowskich, sprawy
dotyczące naboru wniosków do „Inicjatywy Lokalnej”
w systemie informatycznym Urzędu Miasta nie są prowadzone przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji
Społecznych, ale przez Wydział Nadzoru i Administracji
(kompletnie bez związku z kompetencjami). I tak ma
wyglądać otwartość, transparentność, uczciwy konkurs? Co sobie mają pomyśleć organizacje i mieszkańcy, którzy dofinansowania nie dostaną?
3) W §7 ust. 4 „Regulaminu…” jest następujący zapis: „ Prezydent Miasta podejmuje decyzję o przyjęciu
do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej przy
uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów, celowości
zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej
oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie danego roku”. I tu jest pies pogrzebany – zapis ten oznacza
dokładnie to, że supertajne stanowisko zespołu do oceny
wniosków wyrażone liczbą przyznanych punktów, ma
dla prezydenta charakter tylko opiniodawczy, nie wiążący. To prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podejmował ostateczne decyzje w sprawie wyboru wniosków
(no, chyba, że robił to jak zwykle z jego upoważnienia
„zastępca” Jarosław Marszałek). I to na Matyjaszczyku spoczywa w świetle prawa odpowiedzialność za
dokonanie takich, a nie innych wyborów. Czyżby
„Regulamin…” został napisany w taki sposób, abyśmy
nigdy nie dowiedzieli się, czy to zespoły ds. oceny wniosków podsunęły takie, a nie inne propozycje, a prezydent tylko je zaakceptował, czy może jednak dokonał
jakichś modyfikacji w stosunku do tego, co mu zaproponowano?
4) Czy w sprawie konkursu doszło do złamania prawa? Ależ tak... Jeżeli prawdą jest to, co podają inne media, że Piotr Urbaniak, p.o. kierownika Biura Inicjatyw
Lokalnych i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta
Częstochowy (i członek większości zespołów ocenia-
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jących wnioski) pozostaje nadal członkiem Stowarzyszenia „Wybierzmy przyszłość”, naruszył tym samym
w oczywisty sposób art. 24 kpa mówiący o obowiązku
wyłączenia się od orzekania w sprawie, w której jest się
jednocześnie wnioskodawcą i rozstrzygającym. O tym,
że rozpatrywanie wniosków podlegało trybowi przewidzianemu w kodeksie postępowania administracyjnego
mówi nam wprost artykuł 19b ust. 2 ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Gdybyśmy mieszkali w normalnym mieście zarządzanym przez uczciwych samorządowców, Piotr Urbaniak powinien już się w dotychczasowym miejscu pracy
spakować (i modlić, żeby rozwiązanie umowy o pracę
odbyło się za porozumieniem stron, a nie w tzw. trybie
dyscyplinarnym). Ponieważ jednak żyjemy w Częstochowie, pan Urbaniak udziela mediom wywiadów, w
których odgraża się sądem i nie wyklucza wzorem swojego idola pozywania internautów. Litości...
5) Czy w takim razie konkurs oceny wniosków składanych w ramach „Inicjatywy Lokalnej” powinien zostać unieważniony i powtórzony? Dobre pytanie... Moim
zdaniem zależy to od tego, czy oceny wniosków zawarte
w raporcie (supertajnym) z prac zespołów oceniających
pokrywały się z tym, co ostatecznie zdecydował prezydent Matyjaszczyk (lub Marszałek). Jeżeli oceny te
pokrywały się z późniejszą decyzją Matyjaszczyka, według mnie konkurs powinien zostać powtórzony, bo prezydent podejmował decyzje sugerując się opinią organu,
w którym zasiadał niezgodnie z prawem Piotr Urbaniak.
Jeżeli jednak rekomendacje zespołów z udziałem pana
Urbaniaka były inne, a „Wybierzmy przyszłość” został
zwycięzcą na szczeblu decyzji prezydenckiej, Krzysztof
Matyjaszczyk miał prawo zdecydować tak, a nie inaczej.
Miejmy jednak nadzieję, że wcześniej czy później
poniesie konsekwencje takich decyzji – wybory samorządowe już w listopadzie.

Wnioski końcowe

Niestety z perspektywy kilku dni nie widać, aby ktoś
z ekipy rządzącej Częstochową wyciągnął konstruktywne wnioski z zaistniałej sytuacji. W Urzędzie Miasta, jak
ćwierkają ptaszki, w zaufanym gronie trwają nerwowe i
bezskuteczne poszukiwania „kreta” lub „kretów” (kret
– w żargonie szpiegowskim ukryty agent przekazujący
tajne informacje przeciwnikom) pozostających na usługach wrogich sił, czyli autora niniejszego artykułu.
Na koniec ostatni już cytat z Marka Balta:
„Stowarzyszenie nie otrzyma ani złotówki publicznych pieniędzy ani jedna złotówka nie wpłynie na konto
stowarzyszenia, ludzie stowarzyszenia nie będą decydować o niczym, stowarzyszenie nie będzie robić przetargów ani prowadzić inwestycji. To był konkurs na
pomysł. Stowarzyszenie dało tylko pomysł”
Poseł Balt póki co brnie w łzawe opowieści o tym, że
„Inicjatywa Lokalna” to był tylko konkurs na POMYSŁ,
zapominając jednak o takim drobiazgu, że zgodnie z
art. 19d ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz w myśl §7 ust. 7 „Regulaminu...”,
pomiędzy Urzędem Miasta i wnioskodawcami (czyli
m.in. Stowarzyszeniem „Wybierzmy przyszłość”) musi
zostać podpisana umowa o wykonanie inicjatywy
lokalnej, regulująca prawa i obowiązki stron, w tym
zasady współodpowiedzialności
REKLAMA
za realizację wniosku. I dokładnie
tak jak napisałem w poprzednim
artykule, w ramach praw wynikających z umowy (z ograniczeniami
wynikającymi z ustawy „Prawo
zamówień publicznych”), to wnioskodawca (20-letnia studentka I-go
roku Anna Turlej, jako reprezentująca Stowarzyszenie „Wybierzmy
przyszłość”) ma prawo wskazać
urzędnikom z Urzędu Miasta Częstochowy
WYKONAWCÓW
przedsięwzięć inwestycyjnych w
ramach realizacji wniosków. Mniej
doświadczonym urzędnikom dora-

Drodzy Czytelnicy

Sprawa rozdziału środków publicznych w ramach „Inicjatywy Lokalnej" wzbudziła wiele emocji. Wszystkich wątpiących zapewniamy, że materiały prasowe oparte są wyłącznie na faktach, co potwierdza zabrana przez nas dokumentacja, także uwierzytelnią je świadkowie - od urzędników po prezydenta miasta. Ta sprawa jest bezsporna.

Drodzy Czytelnicy

W ostatnim czasie Redakcja Tygodnika 7 dni odczuwa nasilające się działania utrudniające pracę Redakcji ze
strony instytucji publicznych w Częstochowie, których celem jest tłumienie krytyki prasowej. Nie będziemy się przed
Państwem użalać, jednak zmuszeni jesteśmy – prócz tradycyjnych rozwiązań – poszukać pomocy z zewnątrz, tak
przy sprawie „Inicjatywy Lokalnej”, jak i przy kolejnych tematach. Liczymy na wsparcie ponad 50 gazet lokalnych w
Polsce (skupionych - podobnie jak "7 dni" – w zrzeszeniu tytułów lokalnych) i innych mediów, zapraszamy obserwatorów instytucji i organizacji walczących o wolności słowa, wolności mediów, ochronę praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, w kraju i zagranicą.
Konsytuacja daje każdemu obywatelowi prawo do posiadania własnych poglądów i ich wyrażania. Tygodnik 7 dni,
choć surowy w opiniach, nie godzi się na cwaniactwo, egoizm, chciwość władzy i polityków.

Czytelnikom dziękujemy - że jesteście...

Renata Kluczna
red. nacz.
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dzałbym sporządzanie z takich spotkań notatek służbowych, bardziej doświadczonym tego tłumaczyć nie trzeba – i tak to zrobią, dla własnego dobrego samopoczucia.
I to Urząd Miasta zawrze umowy z tak wybranymi
podmiotami lub złoży im zamówienia, to UM następnie
zapłaci im naszymi budżetowymi pieniędzmi (niestety
bez uwzględnienia finansowego wkładu własnego Stowarzyszenia „Wybierzmy przyszłość”, który wynosi 0
zł), a w efekcie końcowym powstałe w trakcie realizacji
zadania środki trwałe przejdą na własność Miasta Częstochowy – po uprzednim rozliczeniu zgodnie z umową
zawartą z wnioskodawcą. Ku wielkiemu zdziwieniu
posła Balta rzecz jasna – który uważa, że rola szwagierki w całym procesie inwestycyjnym, w którym
przyjdzie Stowarzyszeniu „Wybierzmy przyszłość”
współuczestniczyć, ogranicza się tylko do POMYSŁU...
A Częstochowa jak leżała odłogiem, tak leży. Nie ma
już śladu po chińskich „inwestorach”, nie ma zajęcia dla
zwolnionych pracowników „Huty Częstochowa”, bezrobocie rośnie, mieszkańcy uciekają za pracą w świat,
po ulicach nadal walają się sterty odpadów komunalnych, w Alejach straszą puste witryny lokali, kolejni
zapowiadani wykonawcy odwołują swoje koncerty z
braku chętnych na zakup biletów...
Pełne ręce roboty ma za to żona posła SLD, radna
Ewelina Balt. Przypomnijmy dochody radnej za oświadczeniem majątkowym na koniec roku 2012:
* Politechnika Częstochowska – asystent naukowy
* Oczyszczalnia Ścieków „Warta” S.A. – inspektor
ds. inwestycji i zamówień publicznych
* Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – umowa-zlecenie
Łącznie 37.964,41 zł brutto
* Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „Interpromex” sp. z o.o. w Będzinie – członkostwo
w radzie nadzorczej od grudnia 2012 r. - 10.040,24 brutto (za 1 miesiąc!)
O czymś zapomniałem? 247.000 zł zgromadzone w
walucie polskiej, kolejne 210.000 zł w akcjach, dalej już
nie będę wyliczał... Niebawem pora na oświadczenie
majątkowe za rok 2013 – do tak wielu źródeł dochodów
dojdzie dieta radnej, w Oczyszczalni Ścieków też nastąpił awans na dyrektorskie stanowisko...
W takiej sytuacji rozumiem, że radnej Ewelinie Balt
ciężko było podołać tylu obowiązkom naraz i przekazała
funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia „Wybierzmy
przyszłość” swojej młodszej siostrze. Życzę im dalszej
„owocnej” pracy na rzecz miasta...
A mieszkańcom Częstochowy życzę, aby w listopadzie wreszcie spełniło się moje i Wasze marzenie. Wiecie, czego dotyczy... żeby był uczciwy, kompetentny,
pracowity, merytoryczny, rozsądny, otoczony właściwymi ludźmi. I żeby Mu (lub Jej) w końcu się udało – na
początek przynajmniej pognać wszystkich „grabarzy”
Częstochowy, gdzie pieprz rośnie...
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).
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Poseł Wiśniewska
o zdrowiu Polaków
Propozycje rozwiązań dotyczące służby zdrowia podczas Kongresu
przedstawiła poseł Jadwiga Wiśniewska:
- Obecna kondycja polskiej służby zdrowia jest fatalna. Rządy Tuska doprowadziły nie tylko do jej finansowej zapaści, ale także do całkowitej destrukcji systemu opieki zdrowotnej. Sytuacja, w której chore dziecko czeka
na karetkę 3 godziny i umiera jest dla nas nie do zaakceptowania. Jaki jest
dzisiaj obraz polskiej służby zdrowia? Kilkuletnie oczekiwanie na zabieg
chirurgiczny, wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty,
przerywanie terapii onkologicznej, a także przerzucanie kosztów leczenia
na pacjentów. Pacjenci mają więc poczucie krzywdy i opuszczenia, bo władza publiczna nie interesuje się ich problemami zdrowotnymi.
Największym grzechem rządu Tuska w ochronie zdrowia jest wprowadzenie bezdusznej kategorii zysku. Dziś pieniądz stał się ważniejszy niż zdrowie
i życie chorego człowieka. Zysk stał się ważniejszy niż ludzki los. Co Platfor-
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W Warszawie odbył się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego zaprezentowano nowy program. Zdrowie, praca, rodzina – to główne filary programu
PiS, z którym chce walczyć o zwycięstwo w nadchodzących wyborach. - To nie
jest program dla przecinania wstęg i chwalenia władzy. To program dla Polaków –
mówił podczas kongresu prezes Jarosław Kaczyński.

ma mówi ludziom chorym i potrzebującym: Masz pieniądze, to się leczysz,
nie masz „sorry, taki mamy system”.
Prawie połowa Polaków rezygnuje z usług medycznych, bo ich na to nie
stać. Tymczasem, mimo gwarantowanego w Konstytucji dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej, rząd proponuje wprowadzenie dodatkowych
ubezpieczeń. I nie chodzi tu o podniesienie jakości leczenia, lecz o oszczędzanie, kosztem ludzi chorych i potrzebujących.
Odhumanizowany system ochrony zdrowia zawsze będzie prowadził do
katastrofy. I za tę katastrofę odpowiada PO i PSL. Dziś polska służba zdrowia potrzebuje radykalnych zmian.
Zdrowie Polaków jest priorytetem Prawa i Sprawiedliwości. Mamy program bezpiecznej, dostępnej dla każdego opieki zdrowotnej. Nasz program
zdrowotny wyrasta z testamentu ś.p. prof. Zbigniewa Religi. Jest realną
propozycją dobrej zmiany w służbie zdrowia. Głównym założeniem jest to,
że człowiek jest najważniejszy, że pacjent jest w centrum uwagi. Dlatego
też proponujemy szereg rozwiązań, które stworzą podstawy nowoczesnego
systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Zlikwidujemy niewydolny Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydatki na służbę zdrowia będą planowane w budżecie państwa, do którego powróci też
składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Na cele związane ze zdrowiem Polaków wykorzystamy w większym stopniu niż dotąd środki unijne.
Maksymalnie uprościmy finansowanie i rozliczanie świadczeń nie rezygnując z kontroli nad ich faktycznym wykonaniem. Po reorganizacji systemu
opieki zdrowotnej i zmianie finansowania na budżetowy, zwiększymy stopniowo nakłady na służbę zdrowia tak, aby osiągnęły one poziom średniej
europejskiej.
Utworzymy sieć szpitali publicznych działających jako instytucje non profit. Powstała w ten sposób sieć szpitali poprawi dostęp do świadczeń. W
tworzeniu sieci wykorzystamy dorobek i doświadczenie prac zespołu prof.
Religi. Nie dopuścimy do dalszej komercjalizacji i prywatyzacji szpitali.
Przywrócimy rolę lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu musi być przewodnikiem pacjenta po systemie. Rozszerzymy jego
kompetencje w zakresie zlecania badań diagnostycznych. Bowiem szybka
diagnostyka skróci kolejki do specjalistów, a przede wszystkim zwiększy
szansę pacjenta na wyleczenie.
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli pogotowie ratunkowe musi funkcjonować jako publiczna jednostka ochrony zdrowia, gwarantująca natychmiastowy i zgodny ze wskazaną lokalizacją przyjazd karetki.
Obniżymy ceny leków refundowanych. 25% pacjentów nie wykupuje leków, bo ich na to nie stać. Poprawimy dostępność leków dla pacjentów, a
lista leków refundowanych nie będzie ustawicznie zmieniania. W oparciu

o dostępne dane na dzień dzisiejszy zryczałtowana cena leku w aptece nie
powinna być większa niż 8-9 zł.
Ustalimy górny roczny limit wydatków ponoszonych przez pacjenta o
niskich dochodach. Wysokość tego limitu będzie zapisana w ustawie budżetowej.
Dostosujemy system ochrony zdrowia do potrzeb leczenia i opieki osób w
podeszłym wieku, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, wymagających
opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.
Będziemy dążyć do tego, aby podstawowym rozwiązaniem w opiece nad
osobami niesamodzielnymi była opieka domowa, sprawowana przez lekarza, pielęgniarkę i opiekuna.
Systemowe zorganizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi
zmniejszy liczbę osób hospitalizowanych z powodów socjalnych (pozostawanie w szpitalu z powodu braku opieki). Obniży to istotnie koszty leczenia.
Poprawimy dostępność pacjentów do świadczeń. Skrócenie kolejek do
poradni specjalistycznych uzyskamy dzięki wykształceniu i zatrudnieniu
większej liczby specjalistów. Musimy zatem znacząco zwiększyć nabór do
szkół i studiów medycznych. Przywrócimy lekarski staż podyplomowy jako
niezbędny etap w kształceniu lekarza. Ułatwimy dostęp lekarzom do robienia specjalizacji.
Zadbamy o zdrowie dzieci i młodzieży - przywrócimy gabinety stomatologiczne i opiekę medyczną w szkołach. Rząd Tuska lekceważy problem zdrowia dzieci: około 90% dzieci 7-letnich ma próchnicę zębów. Powszechna
próchnica naszych dzieci to polski, cywilizacyjny wstyd. Wstydzić się powinien rząd. To trzeba i można zmienić. Dlatego konieczne jest utworzenie
w szkołach gabinetów stomatologicznych. Ale trzeba również pamiętać o
konieczności przywrócenia opieki medycznej. 29% polskich nastolatków
ma nadwagę, 60% dzieci 6-7 letnich ma wady postawy, a 30% potrzebuje
pilnie okulisty. Z powodu biedy, rodziców aż 530 tys. dzieci nie stać na wizytę u lekarza specjalisty, a blisko 600 tys. na wizytę u dentysty. Utworzymy
nowoczesny system medycyny szkolnej obejmujący monitorowanie zdrowia
dzieci, profilaktykę, promocję zdrowia i wczesną terapię.
Obecny system ochrony zdrowia jest niewydolny. Polacy oceniają służbę zdrowia najgorzej ze wszystkich badanych krajów UE. Mamy poczucie, że państwo odwróciło się plecami do pacjentów. Trzeba to zmienić.
Prawo i Sprawiedliwość proponuje nowoczesny, zgodny ze standardami światowymi system ochrony zdrowia. Stawiamy na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i jakość leczenia. Człowiek musi być w centrum uwagi, nie wolno komercjalizować leczenia. Zdrowie Polaków
jest priorytetem Prawa i Sprawiedliwości. Mamy program bezpiecznej, dostępnej dla każdego opieki zdrowotnej.
red.
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Młody, młodszy, najmłodszy
Można być przedsiębiorczym jako sześciolatek
i nauczyć się przedsiębiorczości, mając 10 lat.
Można być szefem „firmy” w wieku 12 lat i zarobić
pierwszy milion, nie mając 20 lat. Wszystko
zależy od genów, rodziców, inwencji, chęci
nauki i wiary w siebie.
Zatem po kolei. Zacznijmy od rodziców. To na nich w znacznej mierze
spoczywa odpowiedzialność za ukształtowanie cech charakteru
i umiejętności niezbędnych u osób przedsiębiorczych. Reszta zależy
już od młodego człowieka.
Często można spotkać się z pytaniem, jak nauczyć dziecko
przedsiębiorczości. Do klasyki stosowanych narzędzi należy znana
milionom gra Monopoly. To instrument sprawdzony, jednak nieco
staromodny. Iwona Samel z Akademii Think Ahead zwraca uwagę, że
dziś większość dzieci korzysta na co dzień ze smartfonów i warto
spróbować zainteresować dziecko aplikacjami edukacyjnymi.
Amerykański mit od pucybuta do milionera wielu młodym ludziom
udało się zrealizować także w Polsce, a media relacjonowały ich
osiągnięcia. Przykładem są sukcesy Rafała Brzoski, który mając 22 lata,
założył integer.pl z marką inPost i dziś skutecznie rywalizuje z Pocztą
Polską, a jego paczkomaty działają już w kilkudziesięciu państwach.
Albo Marek Tymiński, obecnie 35-letni właściciel firmy CI Games,
pierwszy milion zarobił, gdy miał 25 lat, głównie na tworzeniu gier
i handlu nimi. Teraz CI Games SA to znana spółka giełdowa, wyceniana
na 150 milionów zł. Rafał Agnieszczak utworzył serwis Fotka.pl, gdy
miał 21 lat. Potem – za pomocą zysków, jakie przynosił serwis – zaczął
inwestować w projekty internetowe i teraz prowadzi Start-up School
organizującą 12-tygodniowe warsztaty dla potencjalnych internetowych
biznesmenów. Maciej Popowicz stworzył Naszą Klasę i po kilku latach
sprzedał 70-procentowy pakiet akcji za 200 mln zł.
O ile gry Tymińskiego są nowością, o tyle serwisy Fotka, Nasza Klasa
czy GoldenLine były polskimi wersjami amerykańskich pomysłów.
Adam Łopusiewicz, redaktor prowadzący magazynu internetowego
MamStartup.pl i autor książki Start-up. Od pomysłu do sukcesu, tak
odpisał na pytanie, jak sprawdzić, czy pomysł ma sens. „Większość
biznesów, jakie tworzymy, zostało wcześniej gdzieś przetestowanych.
Dlatego warto szukać odpowiednika naszego pomysłu na biznes i go
mocno obserwować, dowiedzieć się wszystkiego na jego temat”.
Ale skoro ktoś już to zrobił, to znaczy, że mamy konkurenta. „Owszem. Jedną
z największych obaw przedsiębiorców przez rozpoczęciem swojego biznesu
jest konkurencja. Zawsze w takich sytuacjach mówię, że posiadanie silnej
konkurencji to zaleta, a nie wada – kontynuuje Łopusiewicz. – Dlaczego?
Ponieważ, jeśli istnieje mocna konkurencja w sekcji, w jakiej działamy bądź
chcemy działać, to oznacza, że ktoś już na niej zarobił pieniądze”.

No dobrze, mamy pomysł – własny lub zapożyczony. Czy można założyć
biznes już w szkole średniej? Wszak na przykład na stronie Bankomania,
prowadzonej przez PKO BP, można znaleźć historię Krystiana Gontarka,
12-latka, który zrealizował swój pomysł na aplikację, czy Oli Sitarskiej,
która zaczęła zarabiać pierwsze pieniądze, projektując strony
internetowe jako 16-latka, a teraz tworzy swoje aplikacje w Start-up
School Agnieszczaka.
Wydawałoby się, że nic prostszego. Istnieją przecież specjalne
konkursy biznesowe dla uczniów szkół średnich i fundacje zajmujące
się biznesem w szkołach ponadgimnazjalnych. Ale po sprawdzeniu
okazuje się, że konkurs – zapewne frapujący – to jednak tylko gra
biznesowa, a nie pojedynek faktycznie istniejących firm. Istnieje też
problem prawny. Z różnych poradników i wypowiedzi prawników wynika,
że „przedsiębiorcą może zostać osoba fizyczna, która ma zdolność do
czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych mają
wyłącznie osoby pełnoletnie”.

Generalnie wydaje się więc, że w praktyce dla osoby niepełnoletniej
firmę muszą założyć rodzice (dorosłe rodzeństwo, starsi koledzy etc.).
Można jednak zgłosić się do Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości – instytucji powiązanych z uczelniami wyższymi,
które służą młodym kandydatom na przedsiębiorców pomocą lokalową,
organizacyjną, księgową i prawną. Znane są przypadki udzielania
takiego wsparcia nie tylko studentom, ale także uczniom szkół średnich.
Gdzie szukać informacji? Na początek trzy źródła, które wydają się
wiarygodne. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (http://frp.lodz.pl),
która ma już prawie 20 lat. Z Akademickimi Inkubatorami
Przedsiębiorczości jest związany http://portal.przedsiebiorca.pl. Zaś
portal
www.junior.org.pl
prowadzi
Fundacja
Młodzieżowej
Przedsiębiorczości.
W sieci znajdziemy też dziesiątki portali i fundacji zajmujących się
zakładaniem firm, przedsiębiorczością, start-upami, finansowaniem.
Dlatego, żeby nie stracić czasu, warto zwracać uwagę m.in. na to, kiedy
powstały (działające kilka lat mają większe doświadczenie), kto jest
założycielem i jakie ma referencje. Warto poszukać opinii tych, którzy
skorzystali z ich informacji czy usług, oraz sprawdzić aktualność, czyli
czy strony są „żywe”.
Nawet jeśli pomysłowy młody człowiek uzyska dobrą i gratisową
pomoc, nie oznacza to, że sprawy potoczą się po jego myśli. Przeciwnie,
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pierwszy, drugi i trzeci
pomysł nie wypalą. Wtedy najważniejsze – nie zrażać się. „Uważam, że
powinniśmy przede wszystkim próbować – kontynuuje Łopusiewicz
z Mamstartup.pl. - Jeśli jeden pomysł na biznes nie wypali, to
powinniśmy wziąć się za kolejny. Nie zapominajmy jednak o uczeniu się
na błędach, bo to one nas kształtują. Każdy biznes daje doświadczenie,
nieważne, czy odniesie sukces, czy też nie”.
A Rafał Brzoska w artykule o najmłodszych milionerach dodaje, że
„bardzo ważny jest pomysł, ale dwa razy więcej potrzeba pracowitości
i ambicji, aby projekt zrealizować. Do tego niezbędna jest duża doza
szczęścia. Bo bez niego nawet najlepszy biznes, i to niezależnie od
wkładu pracy, się nie powiedzie”.
Inaczej patrzy Rafał Agnieszczak: „Młody człowiek nie wie jeszcze, że
czegoś nie da się zrobić… i po prostu to robi”.
Czy zatem przedsiębiorczość to tylko talent, pomysł, szczęście, czy
może nauka i praca? Adam Łopusiewicz odpowiada tak:
„Przedsiębiorczość to coś, czego możemy się nauczyć. Warto więc
zacząć od przeczytania kilku książek, wyjaśniających podstawowe
kwestie i wskazujących podstawowe błędy przedsiębiorców. Uchroni
nas to przed stratą czasu i pieniędzy na rzeczy, które można było łatwo
ominąć”.
Ciekawe, czy dużo czytał Richard Branson, który rzucił Stowe School
w wieku 16 lat, by założyć magazyn artystyczno-kulturalny „Student”?
Dziś w skład jego imperium Virgin Group wchodzi 200 spółek w 30
krajach. My jednak zachęcamy do lektur, kontynuowania nauki, a potem
do ciekawych studiów.
Piotr Aleksandrowicz

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

A miałam być piękną brunetką…
„Udałam się do salonu fryzjerskiego. Chciałam ciekawie się ostrzyc i zmienić kolor włosów. Po wykonaniu
koloryzacji włosów okazało się, że nie jest to kolor, który
miały mieć moje włosy. Czy mam możliwość domagania
się poprawy wykonanej usługi przez fryzjerkę?”
Do umów zawieranych na wykonanie usługi fryzjerskiej, np. strzyżenia, czesania bądź koloryzacji, należy
stosować przepisy z Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło. Nie zawsze podpisujemy umowę, czasem –
jak w tym przypadku – umawiamy się, jaki rezultat ma
być osiągnięty dzięki wykonanej usłudze. W momencie,
gdy zjawiamy się w salonie fryzjerskim i ustalamy szczegóły dotyczące naszej nowej fryzury, dochodzi do zawarcia ustnej umowy. To ważne, bo dużo zależy od tego, na
co dokładnie umawialiśmy się z fryzjerem. Nieprawidłowe wykonanie umowy jest podstawą do złożenia reklamacji na podstawie art. 637 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Najbezpieczniej jest złożyć reklamację pisemnie, poprosić o potwierdzenie na kopii lub wysyłać list polecony i
również zostawić sobie jego kopię. Bardzo ważne jest,
aby dokładnie sprecyzować swoje roszczenia. W piśmie
można zażądać poprawienia usługi we wskazanym przez
nas terminie. Jeżeli salon nie dokona poprawek w wyznaczonym czasie albo w ogóle niemożliwe jest usunięcie
wady, można odstąpić od umowy. Należy wtedy powołać
się na art. 637 § 2 KC i zażądać zwrotu zapłaconej ceny.
Jeżeli klient wytyka fryzjerowi niewielkie wady, nie będzie to podstawą do zwrotu całej zapłaconej ceny, ale jak
najbardziej można domagać się jej obniżenia.
Oprócz odpowiedzialności wynikającej z nienależytego wykonania umowy, salon fryzjerski ponosi dodatkowo odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone przez
siebie szkody, np. włosy zostały spalone z powodu zbyt
długo trzymanej na nich farbie. Jeżeli konieczne było
zakupienie lekarstw, odżywek bądź skorzystanie ze specjalistycznych zabiegów, to można domagać się, na podstawie art. 471 KC, stosownego odszkodowania. Absolutnie niezbędne jest jednak udowodnienie poniesionych
kosztów, czyli przedstawienie rachunków.

Zawsze można zerwać umowę,
ale często to kosztuje

„Nasz syn chciał się uczyć angielskiego. Zapisałem
go na kurs i podpisałem umowę ze szkołą językową na
12 miesięcy. Po miesiącu okazało się, że Piotrek nie ma
ochoty uczęszczać na zajęcia. Czy mam możliwość rozwiązania takiej umowy?”
Gdy zawieramy umowę o świadczenie usług edukacyjnych, jest to umowa zlecenia. To rodzaj umowy
cywilnoprawnej uregulowanej w Kodeksie Cywilnym.
Przedmiotem zlecenia jest wykonanie odpłatnie lub
nieodpłatnie określonej czynności. Tego typu umowa
przestaje wiązać strony, które ją zawarły, w dwóch przypadkach: została wykonana bądź doszło do jej rozwiązania w wyniku wypowiedzenia przez którąś ze stron.
Przepisy przyznają prawo do wypowiedzenia umowy
obu stronom, czyli zarówno dającemu zlecenie – konsumentowi, jak i zleceniobiorcy - szkole językowej.
Umowę o usługę edukacyjną można wypowiedzieć
w każdej chwili. Najbezpieczniej jest złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej, prosząc o potwierdzenie jego przyjęcia lub wysyłając listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wypowiedzenie
jest czynnością jednostronną, co oznacza, że może
to zrobić każda ze stron umowy i nie jest wymagana
zgoda drugiej strony, która podpisała umowę. Ponadto
następuje ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli umowę wypowiadamy bez ważnych powodów,
jak w tym przypadku, musimy liczyć się z tym, że zapłacimy odszkodowanie wobec szkoły językowej. Pojęcie
ważnego powodu czy ważnej przyczyny jest jednak
„niedookreślone”. Obejmuje swoim znaczeniem zarówno sytuacje nieprawidłowego wykonywania umów,
nieterminowej zapłaty, jak i wiele innych przypadków.
Ustawodawca uznał, że umowy polegające na świadczeniu usług dający zlecenie może z ważnych powodów
wypowiedzieć zawsze i nie ponosi wtedy odpowiedzialności za szkodę. To na pewno nie będzie „rozmyślenie
się”, ale udowodniona inna ważna przyczyna, niezależna od konsumenta bądź taka, której nie mógł przewidzieć, np. choroba.
⃰ ⃰ ⃰

Karta niejedną
ma funkcję

Od 1 stycznia 2011 r. wszystkie nowo wydane
karty płatnicze w Polsce są wydawane w standardzie EMV. Jest to wymóg unijnego programu SEPA,
określającego standardy płatności na terenie UE i
wzajemnych rozliczeń pomiędzy instytucjami finansowymi tam działającymi. Technologia chipowa pozwala aktywnie przetwarzać informacje i zarządzać
parametrami transakcji. Otworzyło to wiele nowych
możliwości, karta nie jest już tylko narzędziem do
dokonywania płatności, ale dzięki odpowiednim
aplikacjom umożliwia jeszcze inne – dużo szersze
wykorzystanie.
Nowa technologia daje korzyści wszystkim stronom – wydawcom kart, partnerom wykorzystującym
dodatkowe aplikacje, a co najważniejsze – samym
klientom. Wydawcy zyskują dostęp do nowych grup
potencjalnych klientów – pasażerów systemów komunikacji miejskiej, kibiców sportowych, członków
programów lojalnościowych, posiadaczy wszelkiego rodzaju legitymacji (np. uczniom), kart wstępu,
karnetów, itp. Partnerzy mogą oferować swoje usługi w połączeniu z innymi, budując trwałe relacje ze
swoimi klientami. A sama multiaplikacyjna karta dla
klienta spowoduje, że jego portfel zostanie wyraźnie
odchudzony, gdyż zamiast kilku lub nawet kilkunastu kart różnego rodzaju znajdzie się tam tylko jeden
kompleksowy produkt elektroniczny.
Karty multiaplikacyjne powoli zaczynają ekspansję w Polsce – jako karty zbliżeniowe z mikroprocesorem. Cóż oznacza owa „multiaplikacyjność”?
Dzięki elektronicznemu chipowi, można na takiej
karcie zakodować o wiele więcej niż tylko funkcje
płatnicze – jakie to będą funkcje i ich ilość zależy
jedynie od pomysłów wydawcy i jego partnerów
biznesowych.
Oto przykład praktyczny: obecnie SK bank jest
w trakcie wdrożenia kart szkolnych w placówkach
oświatowych na Mazowszu. Karta szkolna poza
funkcją karty identyfikacyjno - dostępowej może

posiadać wiele dodatkowych zastosowań w zależności od potrzeb danej placówki. Możliwa jest również integracja z np. elektronicznym dziennikiem
szkolnym, systemem bibliotecznym, zarządzaniem
posiłkami na stołówkach szkolnych lub systemami
basenowymi. Jeśli rodzice uczniów wyrażą taką
chęć, multiaplikacyjna karta SK banku może być
np. elektroniczną portmonetką, gdzie będą wpłacać
kieszonkowe swoim dzieciom. Taka karta pozwala
też znacząco ograniczyć obrót gotówki na terenie
placówek oświatowych, co podnosi poziom bezpieczeństwa w szkole. Równocześnie system kontroli
dostępu za pomocą kart szkolnych podnosi poziom
bezpieczeństwa, ograniczając przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych. Więcej, może
też informować rodziców (SMS-em lub mailem) o
tym, że dziecko nie dotarło do szkoły co daje duże
szansę zapobiec późniejszym problemom. Krótko
mówiąc wielofunkcyjna karta szkolna ułatwia życie uczniom, nauczycielom i rodzicom, dodatkowo
podnosząc poziom bezpieczeństwa jej użytkownika.
Innym wariantem karty multiaplikacyjnej proponowanej przez SK bank jest wielofunkcyjna karta
użyteczności publicznej. W jej wypadku chodzi o
możliwość obsłużenia – oprócz standardowej funkcji płatniczej w tym płatności kartą za przejazdy komunikacją miejską – wstępu na baseny, do bibliotek,
kin, muzeów czy też płatności administracyjnych w
lokalnych urzędach. To zależy tylko od tego, jakie
są potrzeby danego samorządu. W tym wypadku
oprócz wspomnianych już wcześniej kwestii (np.
bezpieczeństwa), dodatkowo pojawiają się korzyści
dla osób płacących podatki w danej gminie np. ulgi
w komunikacji publicznej, instytucjach kultury, w
ośrodkach sportu i rekreacji.
Jak widać z powyższych przykładów wydawane
przez SK bank karty multiaplikacyjne to dla klientów uniwersalny i dzięki temu niezwykle wygodny
klucz do realizacji swoich codziennym potrzeb. A
zakres jego użyteczności zależy wyłącznie od potrzeb zleceniodawcy.
***
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Charytatywny koncert
zespołu Dżem

W gmachu Filharmonii Częstochowskiej odbył się koncert charytatywny, zespołu "Dżem",
zorganizowany przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Częstochowie. Celem koncertu
było pozyskanie środków finansowych na realizacje działań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
jak i dzieci niepełnosprawnych. W trakcie uroczystości wyczytano również osoby i instytucje,
które wsparły szczytną inicjatywę organizacji
koncertu. Wśród wymienionych znalazł się
między innymi Stanisław Gmitruk, Dyrektor
Śląskiego OR. Po zakończeniu części oficjalnej
zebrani wysłuchali znakomitego koncertu zespołu Dżem, którego utwory od lat towarzyszą
galom Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Częstochowie. „Do wielkiego sukcesu przedsięwzięcia przyczyniła się uprzejmość, wielkie

zaangażowanie i wsparcie Pani Prezes Zarządu
Okręgowego PKPS w Częstochowie, Anny Kliszewskiej. Pani Anna , mimo wielu przeciwności, wykazała oprócz klasy wielką determinację,
oddanie i serce, za co cały zespól PKPS serdecznie dziękuje” - mówi sekretarz PKPS Grzegorz
Kołek.
Dzięki olbrzymiemu zainteresowaniu publiczności i ofiarności sponsorów udało się zebrać
kwotę 51 320,00 zł. Koszty organizacji koncertu
wyniosły 23 618,00 zł. Uzyskane środki posłużą
na zakup sprzętu do stymulacji małych dzieci
z autyzmem oraz na organizację klubu dla tzw.
„młodzieży ulicy”. Zespól PKPS w Częstochowie składa serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji i wsparcia
naszej inicjatywy.
red.

OGŁOSZENIE

Wymagania:

Pamiątkowa fotografia, od lewej: Anna Kościańska Członek Zarządu PKPS w Częstochowie, Joanna Chalabowska BZZL Śląskiego OR ARiMR, Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego OR ARiMR
w Częstochowie, Katarzyna Makowska BZZL Śląskiego OR ARiMR oraz Anna Kliszewska Prezes
Zarządu Okręgowego PKPS w Częstochowie

· wiek do 30 roku życia
· brak zatrudnienia
· zamieszkanie
w powiecie:
m. Częstochowa,
częstochowskim,
myszkowskim,
kłobuckim.

Oferujemy:
· szkolenia zawodowe
· staż zawodowy
· atrakcyjne stypendia
· zwrot kosztów dojazdu

Nie wymagamy doświadczenia! Zgłoś się!
Biuro Projektu:
Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem
Al. Wolności 22/20 B, 42-200 Częstochowa

tel. 34 325 27 58
tel. kom. 533 308 578
mail: biuro@mlodzinastarcie.com.pl

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

OGŁOSZENIE
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Wizyta COMENIUS w SP nr 21
W dniach 10-14 luty 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie gościła partnerów programu
Comenius z Włoch, Irlandii Północnej, Hiszpanii, Słowacji i Turcji. „Wspólnie realizujemy projekt „It’S Me
The Star”. - Aktualnie pracujemy nad kolejną częścią
dotyczącą dokonań artystycznych uczniów. W związku z tym w ramach wizyty odbyło się przedstawienie
pt. „Snow White and the Seven Dwarfs” w wykonaniu

uczniów naszej szkoły. Gościliśmy też Zespół Pieśni i
Tańca Częstochowa, który zaprezentował barwne tańce i przyśpiewki ludowe, czym uświetnił naszą imprezę.
Nasi partnerzy mieli możliwość zwiedzenia Częstochowy i okolic. Uczniowie z zaciekawieniem spotykali się
z zagranicznymi gośćmi oraz z dumą oprowadzali ich
po swojej szkole - mówi dyr. szkoły Lidia Kiedrzynek.
red.
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Ponad 230 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyło w
biesiadzie przygotowanej przez władze gminy Lelów, by podziękować za sprawną akcję ratowniczą podczas powodzi 6 lipca 2013 roku.

Biesiada strażacka

w Lelowie

Na zaproszenie wójta Jacka Lupy zjechali w mundurach galowych strażacy OSP z Białej Wielkiej,
Dąbrowy Zielonej, Drochlina, Kłomnic, Koniecpola,
Lelowa, Zbyczyc, Nakła, Podlesia, Przyrowa, Staromieścia, Ulesia, Wiercicy, Wrzosowej, Załęża i Zrębic.
- Był to dla nas wszystkich wielki sprawdzian naszej
wspólnej solidarności wobec żywiołu oraz prawidłowej fachowej organizacji prowadzonych akcji ratowniczych i zdrowego rozsądku zachowanego w działaniu.
– powiedział wójt otwierając spotkanie. - Mówią, że
przyjaciół poznaje się w biedzie…. Nic tak nie cementuje znajomości, sąsiedztwa, przyjaźni, nic tak nie zwiększa poczucia bezpieczeństwa – jak świadomość, że zawsze można na kimś polegać, że w trudnych chwilach
nie zostaniemy sami. Ta powódź z ubiegłego roku
była dla wielu próbą charakteru. Pokazała nam, że
nasze Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mają
charakter. Że możemy na Was liczyć – stwierdził

Andrzej Dragański, przewodniczący Rady Gminy.
Lidia Piestrzyńska przypomniała straty, które przekroczyły czterokrotnie dochody własne gminy, ale także starania o pomoc finansową, dzięki czemu w ciągu
czterech miesięcy po powodzi w rekordowym tempie
zrealizowano wiele inwestycji.
Lista osób i jednostek pożarniczych zaangażowanych w akcję ratowniczą, którym wręczono dyplomy
z podziękowaniami:
Strażacy z JRG nr 1 w Częstochowie: Arkadiusz Biskup i Mirosław Koch;
Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w: Białej
Wielkiej, Dąbrowie Zielonej, Drochlinie, Kłomnicach,
Starym Koniecpolu, Koniecpolu Jednostce nr 2, jednostce Lelów I w Lelowie, jednostce Lelów 2 (Zbyczyce), Nakle, Podlesiu, Przyrowie, Staromieściu, Ulesiu,
Wiercicy, Wrzosowej, Załężu, Zrębicach;
Mieszkańcy Zbyczyc: Stanisław Kłosowicz, Stefan
Włodarski, Kazimierz Kłosowicz
Mieszkańcy Białej Wielkiej: Adam Cisowski, Janusz Garncarz, Edward Kuczek, Zdzisław Makówka,
Jarosław Przerwa, Dariusz Stolarski.
red.

„Każde dobro pozostawia
ślad w sercu”
Już za chwilę, czyli 21 lutego o godzinie 17. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II (przy ul. Jagiellońskiej 64/71) w Częstochowie odbędzie się uroczyste
rozpoczęcie działalności Fundacji „Oczami Brata”.
Podczas inauguracji przedstawiony zostanie
nie tylko założyciel i członkowie zarządu fundacji, ale przede wszystkim inspirator działań, którym był Karol Bilski. Będzie również odniesienie
do działań wolontariatu, na gruncie którego powstała

Aktywny PSL
Wiceprezes ZM PSL w Częstochowie, Stanisław
Gmirtuk, informuje, iż odbyło się posiedzenie Zarządu
Miejskiego (powiat grodzki) Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Częstochowie, któremu przewodniczył
Prezes ZM PSL i członek NKW PSL – Grzegorz Boski.
Obecny był także Artur Bramora – poseł na Sejm
RP, który w grudniu ubiegłego roku podpisał deklarację
członkowską PSL oraz otrzymał poparcie dwóch członków PSL tj. Grzegorza Boskiego i Stanisława Gmitruka.
Zgodnie bowiem z art. 5 statutu PSL : ”Członków
PSL przyjmuje koło w głosowaniu na podstawie pisemnej deklaracji i po przedstawieniu pozytywnej opinii
dwóch członków PSL”.
W takiej sytuacji ZM PSL dokonał formalnego przyjęcia posła A.Bramory w poczet członków częstochowskiej organizacji PSL. Kolega poseł A.Bramoora należał
będzie do koła PSL nr 5 w Częstochowie, obejmującego dzielnice: Lisiniec, Grabówka, Stradom, dz.Podjasnogórska, Gnaszyn - Kawodrza.
W swoim wystąpieniu poseł A.Bramora omówił swoja aktywność w Sejmie RP , przede wszystkim na rzecz
poprawy sytuacji prawnej, mającej na celu dalszy roz-

fundacja. Ukazane zostaną szczegółowo cele działalności fundacji, misja, a także oferta współpracy.
Aby uświetnić to wydarzenie przygotowano szereg atrakcji m.in. występ artystów z Teatru Integracyjnego ALA ze swoim najnowszym spektaklem pt.
„Prawie jak opowieść wigilijna”!, a także koncert
muzyczny.
Wstęp wolny!
red.
wój małej i średniej przedsiębiorczości oraz rzemiosła.
Ta sfera działalności posła A.Bramora będzie dominującą także w jego aktywności na terenie miasta Częstochowy oraz regionu częstochowskiego i woj. śląskiego.
Na zebraniu tym, ZM PSL, potwierdził swoją dalszą
aktywność w przygotowaniach do wyborów, które odbędą się w roku 2014, tj. do Parlamentu Europejskiego
oraz do Samorządów wszystkich szczebli. ZM PSL
będzie zgłaszał swoich kandydatów do Parlamentu
Europejskiego oraz do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego i do Rady Miasta Częstochowy.
Szczególnie skoncentrowano się na sprawie wyborów do Rady Miasta Częstochowy, w ramach czego
częstochowski PSL będzie aktywny, realizując przyjęte
w tym zakresie uchwały.
W związku z potrzebą realizacji tej aktywności powołano zespół, który zajmie się stroną organizacyjną
udziału częstochowskiego PSL w wyborach. Szefem
tego zespołu wybrany został Kolega Tomasz Wieczorek.
Wybrany został także zespól programowy, na szefa
którego wybrano Kolegę Mirosława Kulę.
Stanisław Gmitruk
Wiceprezes ZM PSL w Częstochowie

Oświadczenie radnego
Marcina Marandy
W związku z odwołaniem Marcina Marandy z
funkcji przewodniczącego Komisji Kultury Sportu
i Turystyki Rady Miasta Częstochowy, napisał on
oświadczenie:

„W dniu 18 lutego 2014 roku na wniosek Sojuszu
Lewicy Demokratycznej doszło do odwołania mojej
osoby z funkcji przewodniczącego Komisji Kultury
Sportu i Turystyki Rady Miasta Częstochowy. W mojej
opinii to działanie polityczne nie poparte żadnymi argumentami. Decyzję odbieram jako próbę zastraszenia
i marginalizowania opozycji w związku z próbą wyjaśnienia sposobu podziału pieniędzy dla częstochowskich klubów sportowych. W opinii wielu kibiców i
działaczy pieniądze podzielono w sposób niesprawiedliwy i krzywdzący.
Nie wykluczam także, że prawdziwym powodem
odwołania mnie z funkcji przewodniczącego komisji

jest rosnące poparcie społeczne dla mojej osoby wyrażone w kolejnych sondażach prezydenckich publikowanych na łamach prasy lokalnej. Mogłoby to jednak
oznaczać, że partyjni koledzy prezydenta Krzysztofa
Matyjaszczyka, działając na polityczne zlecenie, faulują Jego konkurentów. To metody nie do zaakceptowania.
Pragnę podziękować częstochowskiemu środowisku sportowemu, ludziom kultury i pasjonatom turystyki za wieloletnią współpracę. Mam nadzieję, że nie
zawiodłem pokładanych we mnie oczekiwań. Zawsze
starałem się bronić Waszych interesów, wiedząc jak
wiele to co robicie znaczy dla częstochowian. Pozostaję wierny częstochowskiemu sportowi, kulturze i
turystyce.
Łączę wyrazy szacunku
Marcin Maranda
Radny Miasta Częstochowy”.

Zaproszenie
do teatru
Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na spektakl muzyczny HEMAR W CHMURACH.
KABARET
scenariusz, współpraca reżyserska – Robert
Dorosławski,
reżyseria – Piotr Machalica,
scenografia – Krzysztof Kelm,
choreografia – Jakub Lewandowski,
aranżacje – Marcin Lamch,
przygotowanie muzyczne – Marzena Lamch
– Łoniewska
Marian Hemar – poeta, satyryk, dramaturg,
reżyser, autor tekstów do ponad dwóch tysięcy
piosenek. Przed wojną związany z warszawskim
kabaretami: Qui pro Quo i Cyrulik Warszawski.
Po każdej premierze w Qui pro Quo cała War-

szawa bawiła się jego skeczami i dowcipami, a
cała Polska śpiewała jego piosenki. „Czy pani
Marta jest grzechu warta?”, „Upić się warto”, „Kiedy już zakwitną białe bzy”– to tylko
kilka przykładów szlagierów, które do dzisiaj
są popularne, choć mało kto wie, że ich autorem jest właśnie Hemar” – pisze Anna Wołek
w przedmowie do książki „Pięć sztuk scenicznych Mariana Hemara”.
W spektaklu „Hemar w chmurach” usłyszą
Państwo niezwykłej urody piosenki, zarówno
te mniej znane, jak i te najpopularniejsze: „Tyle
jest miast”, „Titina”, „Rumba”, „Krzyżówka” i
wiele innych. Oprócz piosenek, scenariusz budują wyśmienite skecze, które są majstersztykiem sztuki satyrycznej wszech czasów.
Obsada: Piotr Machalica, Iwona Chołuj,
Marta Honzatko, Sylwia Karczmarczyk, Małgorzata Marciniak, Agata Ochota – Hutyra, Waldemar Cudzik, Adam Hutyra, Maciej Półtorak,
Antoni Rot
przy fortepianie – Michał Rorat
ZAPRASZAMY

PRZEKAŻ 1%

Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów
i Rencistów z siedzibą w Częstochowie

apeluje o przekazywanie 1% podatku na pomoc osobom starszym, obłożnie chorym, niepełnosprawnym oraz na zakup leków.
Każda nawet najmniejsza kwota jest ogromnym darem serca. Przekazując nam 1% dajecie nadzieję na pełniejsze i szczęśliwsze życie
tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

KRS 0000189919

Z poważaniem
Romuald Bryła
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Reklama
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szamba betonowe, PZH
i gwarancja na
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100 %
pojemność od 4 m3 do 12 m3
transport HDS - cały kraj
cena od 900 zł
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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

ik

ęczn

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
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Szlachetny
początek roku

Trzy pierwsze miesiące roku są zdominowane
w zasadzie tylko przez dwie grupy wędkarzy: łowiących statycznie z przerębla na jakimś zamarzniętym zbiorniku i lubiących długie wędrówki
wzdłuż rzek muszkarzy lub spinningistów spragnionych spotkania z szlachetnymi rybami.

W tym roku aura dla tych pierwszych okazała
się bardzo nieprzychylna. Wysokie temperatury
spowodowały, że do tej pory tylko w ciągu kilkunastu dni można było wędkować bezpiecznie z lodu.
Ale zajmijmy się tą drugą grupą wędkarzy, bo dla
nich wiosenne warunki panujące od początku roku
są wręcz wyśmienite. Nie muszą oni tak jak w poprzednich latach przedzierać się przez zaspy śniegu,
by dostać się do swoich ulubionych miejsc. Dzięki
temu, że przejezdne są polne i leśne drogi można
dotrzeć do łowisk, które zimą są niedostępne. A
Częstochowski łowca szlachetnych gatunków ma,
w czym wybierać.
W promieniu 60 km od Częstochowy jest kilka
doskonałych łowisk, gdzie można złowić okazy tej
przepięknej ryby. Krztynia, Biała Lelowska, Kocinka, Mała Panew, Boży Stok, Kamieniczanka,
Warta czy górna Pilica to niewielkie rzeczki, które
są znane bardzo cenione nie tylko przez naszych
wędkarzy, ale i przez przyjezdnych z najdalszych
zakątków Polski. W tym roku spotkałem nad tymi
wodami ludzi z Krakowa, Kielc, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy a nawet ze Szczecina. W
ich rejonach jest tak wiele wspaniałych rzek, a oni
wolą nasze małe, ale naprawdę urokliwe rzeczki.
Dzieje się tak, bo u nas pstrąg potokowy (to on jest
główna atrakcją tych wód) dorasta do naprawdę du-

żych rozmiarów i właśnie na spotkanie z nim warto przejechać nawet kilka set kilometrów. Kiedyś
spotkałem wędkarza z Rabki nad Kocinką, który
mi powiedział, że od domu do Raby ma kilkadziesiąt metrów, ale tam są tylko pstrążki a u nas to są
pstrągi. Wiadomo też, że tam gdzie pstrągi to i lipienie (od pierwszego marca mają okres ochronny
złowione należy starannie wypuścić), a złowienie
kilkudziesięciu centymetrowego kardynała (tak
nazywają wędkarze samca tej ryby ze względu na
przepięknie ubarwioną płetwę grzbietową) może
być super bonusem do potokowca. Miłe jest to, że
coraz częściej te wszystkie ryby wracają do wody,
nawet takie trzydziesto kilku centymetrowe odzyskują wolność by spokojnie mogły sobie urosnąć.
Bywa, że dużo większy okaz złowiony przez muszkarza czy spinningistę pozuje szybko do zdjęcia
i potem spokojnie odpływa z nurtem rzeki. Mam
wielki szacunek dla wędkarzy, którzy jadą na ryby
wiele kilometrów łowią rybę, która często jest
największą w życiu a potem darują jej życie. Takie podejście do wędkarstwa zwiększa populację
szlachetnych gatunków na równi z zarybieniami
i skutkuje tym, że w wodzie pływają duże sztuki,
które przyciągają nad nasze wody wędkarzy z całej
Polski. Na koniec tylko dodam, że nie trzeba daleko
jechać by spotkać te ryby. Jeśli nie mamy zbyt dużo
czasu można spróbować w samej Częstochowie na:
Warcie, Kucelince, Stradomce czy Konopce, gdzie
przywędrowały z „górskiej” Warty i coraz częściej
sprawiają wędkarzom niespodziankę.

IV Liceum Ogólnokształcące
im.Jarosława Dąbrowskiego
ul.Łukasińskiego 40
w Częstochowie
LIGA OCHRONY PRZYRODY
KLUB AKWARYSTÓW
W dniu 23.02.2014
w godzinach 10.00 – 13.30
Organizuje giełdę ryb, roślin i ptaków
egzotycznych oraz sprzedaż pokarmów
dla ryb, ptaków i gryzoni. Wstep wolny.
Zapraszamy

Tekst: Robert Amborski
Zdjęcia: Artur Wachecki

REKLAMA

REKLAMA
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Zwycięstwem Maksyma Drabika zakończyły się zawody na toruńskim Tor-Torze. Młodzieżowiec
Włókniarza w pokonanym polu zostawił reprezentanta Kolejarza Rawag Rawicz Wojciecha Lisieckiego oraz zawodników Unibaxu Toruń: Oskara Ajtnera - Golloba oraz Adriana Miedzińskiego.

Drabik z Mistrzostwem
Torunia na lodzie
O największym pechu może mówić Miedziński, który wygrał pewnie wszystkie swoje wyścigi w rundzie zasadniczej. Najlepszy był także w swoim półfinale. Natomiast w biegu finałowym, jadąc na prowadzeniu popełnił błąd, który kosztował go spadek na czwartą pozycję.
Bardzo ambitnie do zawodów podeszła trójka młodzieżowców Oskar Ajtner – Gollob, Wojciech Lisiecki oraz późniejszy zwycięzca
Maksym Drabik. Z dobrej strony pokazał się również Mateusz Kowalczyk, który po błędzie odpadł w półfinale, ale dzięki dziesięciu punktom zakończył zawody na piątej pozycji.
Dk
Wyniki:
1. Maksym Drabik - 9 (3,2,3,1) + 1. miejsce w finale
2. Wojciech Lisiecki - 6 (ns,2,1,3) + 2. miejsce w finale
3. Oskar Ajtner-Gollob - 8 (1,3,1,3) + 3. miejsce w finale
4. Adrian Miedziński - 12 (3,3,3,3) + 4. miejsce w finale
5. Mateusz Kowalczyk - 10 (2,3,3,2)
6. Piotr Świderski - 9 (3,2,2,2)
7. Jacek Gollob - 5 (1,0,2,2)
8. Tomasz Bajerski - 5 (1,1,2,1)
9. Tomasz Chrzanowski - 3 (2,1,0,0)
10. Igor Kopeć-Sobczyński - 3 (2,0,0,1)
11. Marcel Kajzer - 1 (0,0,1,0)
12. Michaela Krupickova - 1 (0,1,w,0)

Bieg po biegu:
1. (34,7) Drabik, Kopeć-Sobczyński, Bajerski, Lisiecki (ns)
2. (35,2) Miedziński, Chrzanowski, J. Gollob, Krupickova
3. (35,2) Świderski, Kowalczyk, Ajtner-Gollob, Kajzer
4. (34,9) Miedziński, Świderski, Bajerski, Kajzer
5. (37,0) Ajtner-Gollob, Drabik, Krupickova, J. Gollob
6. (36,6) Kowalczyk, Lisiecki, Chrzanowski, Kopeć-Sobczyński
7. (37,6) Drabik, Bajerski, Kajzer, Krupickova (w/u)
8. (35,9) Miedziński, J. Gollob, Ajtner-Gollob, Kopeć-Sobczyński
9. (36,4) Kowalczyk, Świderski, Lisiecki, Chrzanowski
10. (39,1) Lisiecki, J. Gollob, Bajerski, Kajzer
11. (39,1) Ajtner-Gollob, Kowalczyk, Kopeć-Sobczyński, Krupickova
12. (36,5) Miedziński, Świderski, Drabik, Chrzanowski
Półfinały:
13. (37,3) Miedziński, Lisiecki, J. Gollob, Świderski (d4)
14. (39,2) Drabik, Ajtner-Gollob, Kowalczyk, Bajerski
Finał juniorów:
15. Ajtner-Gollob, Kopeć-Sobczyński, Krupickova, Drabik (u2)

Łęgowik

11

w Betard Sparcie?
Nie tylko Artur Czaja znajduje się w kręgu zainteresowań
innych ośrodków żużlowych. Jak się okazuje usługami Huberta Łęgowika zainteresowany jest Betard Sparta Wrocław.
Jak podkreśla Michał Świącik Betard stanowi tylko „wyjście
awaryjne” dla Łęgowika. Są czynione wszelkie starania aby obaj
młodzieżowcy reprezentowali barwy Włókniarza. Warto tu jednak
zaznaczyć, że ewentualne wypożyczenie któregoś z zawodników
bardzo poprawiłoby trudną sytuację stowarzyszenia, które na
szkolenie młodzieży dostało od miasta tylko 30 tysięcy złotych.
Co ważne na mocy porozumienia zawodnicy do spółki wypożyczani są bezpłatnie natomiast inne kluby zainteresowane usługami
częstochowskich młodzieżowców muszą uiścić odpowiednią opłatę. Artur Czaja został wyceniony na 550 tysięcy złotych, a Hubert
Łęgowik na około 200 tysięcy. W zeszłym roku stowarzyszenie
otrzymało 100 tysięcy za wypożyczenie Mateusza Borowicza do
Unii Tarnów i była to bardzo ważna pozycja w budżecie. Bez wątpienia kwota za Łęgowika pozwoliłaby na dalsze prężne funkcjonowanie szkółki, której w ostatnim czasie, dzięki bardzo wysokiej
frekwencji na stadionie, nie brakuje chętnych do nauki żużlowego
rzemiosła.
dk

Finał:
16. (37,8) Drabik, Lisiecki, Ajtner-Gollob, Miedziński

Mimo iż w kalendarzu wciąż zima, sporo dzieje się w speedrowerowej ekipie Lwów Częstochowa. Zawodnicy intensywnie przygotowują się do nowego sezonu podczas zajęć na siłowni
oraz sali gimnastycznej, niektórzy trenują we własnym zakresie tak jak Robert Bandosz czy
też bracia Jakubiakowie.

Ostrzą pazury
przed sezonem

Pozostała część drużyny z Danielem Ordonem, Tomaszem
Włodarczykiem i Sebastianem Paruzelem na czele przygotowuje się bacznie pod okiem Tomasza Pokorskiego. We wtorki
i czwartki zawodników można spotkać na siłowni w Hali Polonia, natomiast w sobotę w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.
Zawodnicy wierzą, że dobrze przepracowana zima zaprocentuje
dobrymi wynikami na torze, zwłaszcza, że w tym roku czekają
ich ważne turnieje rangi międzynarodowej – Trzeba przyznać, że
nie ma na co narzekać. Najbardziej podobają mi się ćwiczenia
dynamiczne, jest to moja ulubiona forma treningu. Poza tym rozwijamy swoje mięśnie na siłowni, nad wszystkim czuwa oczywiście nasz trener Tomasz Pokorski, który przygotował naprawdę
wyśmienity plan treningowy na okres zimowy - przyznaje Pa-

weł Kowalczyk, jeden z juniorów w kadrze „biało-zielonych”.
Na początku miesiąca brytyjska federacja British Cycling opublikowała listę 38 zawodników, którym przyznano licencję na
starty w rozgrywkach Elite League. Wśród wszystkich nazwisk
znalazło się kilku Polaków, w tym dwóch związanych z częstochowskim klubem. Zarówno Konrad Piętak jak i Dominik Rycharski w sezonie 2014 będą punktować dla Wednesfield Aces.
Poznaliśmy także podział budżetu miasta Częstochowa na rok
2014. Klub może liczyć na dość spore, bowiem trzydziesto tysięczne wsparcie ze strony Urzędu Miasta. Na tak dużą kwotę
złożyły się: cztery tysiące na organizację imprez sportowych
rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Póki co wiemy, że
częstochowianie zorganizują między innymi finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów oraz jedną z rund Indywidualnego i Drużynowego Pucharu Polski. Dziesięć tysięcy miasto
przeznaczyło na udział w zawodach sportowych na wysokim
poziomie współzawodnictwa. Pieniądze pozwolą zawodnikom
wyjechać na Mistrzostwa Europy do brytyjskiego Exeter oraz
na Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych do Torunia i Bydgoszczy, gdzie Lwy będą bronić srebrnego medalu wywalczonego przed dwoma laty w Kaletach. Ostatnia część przeznaczona
jest na szkolenie dzieci, młodzieży oraz osób niepełnospraw-

nych. Tutaj klub może liczyć na szesnaście tysięcy złotych.
Speedway Fan Club Częstochowa zachęca także częstochowian
(i nie tylko), by wspierali młode talenty i rozwój częstochowskiego speedrowera. W jaki sposób? Przekazując 1% podatku dochodowego. Środki uzyskanie z tego źródła przeznaczone zostaną
między innymi na sprzęt dla adeptów, którzy w tym roku stawiać
będą swoje pierwsze kroki. Przy wypełnianiu formularza PIT należy wpisać KRS 0000270261 oraz poniższy cel szczegółowy –
Speedway Fan Club Częstochowa 3113.
red.
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Olimpijska udręka
Zimowe Igrzyska Olimpijskie są dla telewizji
BBC prawdziwym utrapieniem. Wypełniając posłannictwo telewizji publicznej transmitować je
muszą w całości, z rozmachem, od rana do wieczora. I oczywiście to robią. Problem w tym, że
sporty zimowe nie należą do specjalnie przez Brytyjczyków ulubionych. Przez całą zimę BBC pokazuje raz w tygodniu godzinny program narciarski,
w większości jakieś slalomy, i to jest cały kontakt
Wyspiarzy z dyscyplinami śnieżno - lodowymi.
Nie jest to oczywiście to samo, co transmitowane
na żywo przez 5 - 6 godzin dart czy snooker, bo
o tych dyscyplinach Brytyjczycy wiedzą wszystko i lubią je oglądać, choć nie są to sporty, co tu
kryć, przesadnie energiczne, w przeciwieństwie do
takiego choćby rugby, które również stałe, obszerne miejsce na antenie BBC ma zapewnione. Nie
wspominam o futbolu, bo nie wypada. Jest go dużo
w każdym razie, a wszystkie te sporty pokazywane
są fachowo i z profesjonalnym komentarzem.
Tymczasem olimpiada zimowa, w programie
której znajdują się niemal wyłącznie dyscypliny
dla Brytyjczyków egzotyczne, jest dla oglądających ją w BBC obcokrajowców prawdziwą udręką.
Mówiąc krótko, o większości zimowych dyscyplin
Wyspiarze nie mają bladego pojęcia. Weźmy takie
skoki narciarskie dla przykładu. Brytyjczycy mieli
jednego zawodnika, Eddie Edwardsa, ale było to
dawno temu, a jego największym osiągnięciem
było zajęcie w jakimś konkursie przedostatniego
miejsca, bo zwykle zajmował ostatnie. Transmisje z Soczi były na poziomie Eddiego. Konkurs
na normalnej skoczni pokazywany był na stronie
internetowej BBC, bo w żadnym kanale TV się
nie zmieścił. Komentator bredził aż miło, czego
na szczęście nawet realizatorzy transmisji słuchać
nie mogli i do drugiej serii w konkursie zatrudnili
bardziej znającego się na rzeczy komentatora, w
każdym razie takiego, który czyta, bo wszystko co
mówił nosiło wyraźne ślady Wikipedii. Konkurs
na dużej skoczni pokazywany już był w BBC 2,

ale bez szaleństwa, bo transmisja zakończyła się po
serii pierwszej. Drugiej już nie pokazano, uznając
najwidoczniej, że jedna wystarczy.
Możemy narzekać na polskie stacje telewizyjne, że czegoś tam nie pokażą jak trzeba, że skrócą
transmisję, że przerywają programy tysiącem reklam, możemy się wkurzać na polskich komentatorów sportowych, zżymać się na jakże częstą w
ich wykonaniu radosną twórczość przed kamerami
i mikrofonem, denerwować się na niezborną gadaninę, przemądrzałe, podszyte pseudonaukowymi
przemyśleniami analizy i syntezy. Oczywiście, że
możemy narzekać. Ale po prawdzie nie powinniśmy. Przy tym, co wyprawia BBC relacje w polskich telewizjach to mistrzostwo świata. Kto nie
wierzy, niech zainstaluje sobie jakąś kosmiczną,
czy satelitarną antenę i nastawi telewizor na BBC
w czasie jakiejkolwiek olimpiady, zawodów lekkoatletycznych czy turniejów tenisowych. W największym skrócie wygląda to tak: nieważne co
się dzieje, ważne jak spisuje się Brytyjczyk. Jeśli
zajmuje tenże, w jakichkolwiek zawodach, miejsce czołowe, to wydarzeniu temu poświęcone
jest jakieś 95 procent całej transmisji, jeśli jest to
miejsce odległe, to przynajmniej 75 procent. Nie
przesadzam.
Przy tych wszystkich, uzasadnionych przecież,
zastrzeżeniach, trzeba jednak pochwalić BBC za
propagowanie wartości poznawczych. Nie wszyscy przecież mają internet, by móc dowolnie wybierać sobie ulubiona dyscyplinę transmitowaną
w sieci z dalekiego Soczi. Ci, którzy skazani są
wyłącznie na przekaz telewizyjny nie mają żadnego wyboru, bo pokazywane są niemal wyłącznie
dyscypliny, w których startują Brytyjczycy, jak
na przykład pasjonujący carling, czyli puszczanie
kamieni po lodzie i zamiatanie lodu przed tymi
kamieniami. A w carlingu Wyspiarze są mocni,
może nawet zdobędą jakiś medal. W sportowym
odruchu życzę im tego, niech sobie zdobywają. Z
drugiej zaś strony – aż strach o tym pomyśleć, bo
przez następne dwa tygodnie o niczym innym by w
mediach nie było.
Andrzej Kawka

25 Ośrodka Kultury Filmowej

w Częstochowie
W marcu 1989 roku został powołany do życia Ośrodek Kultury Filmowej – kino studyjne, które od lat oferuje Częstochowianom kontakt z najlepszym kinem artystycznym i propaguje sztukę filmową. Od roku 1990
funkcjonował jako dział w strukturach BWA (obecnie
Miejska Galeria Sztuki.). W roku 2009, w ramach obchodów 20-lecia kina, ogłoszono konkurs na nazwę
własną. Zwyciężyła propozycja KINO ILUZJA. Przez
kilkanaście lat istnienia, kino dorobiło się solidnej marki, a przede wszystkim sympatii widzów.
W OKF-ie prezentowane filmy są zwykle łączone w
zestawy: cykle, przeglądy tematyczne, problemowe czy
monograficzne. Kino jest otwarte na cały filmowy świat
i pokazuje go w całej jego różnorodności. Trafiają tu
produkcje kina europejskiego, azjatyckiego oraz południowoamerykańskiego. Priorytetem w ofercie repertuarowej OKF jest kinematografia europejska i filmy polskie, których pokazy uświetniają spotkania z twórcami
kina. Gośćmi OKF byli m.in. wielcy polscy reżyserzy,

wybitni aktorzy, kompozytorzy i wielu innych znakomitych przedstawicieli rodzimego filmu.
Przez kilkanaście lat istnienia, OKF wypracował
swoje stałe formy działalności. Należą do nich m.in.
repliki festiwali filmowych. W ciągu ćwierćwiecza
zorganizowano mnóstwo różnorodnych przeglądów:
problemowych, tematycznych, monograficznych, retrospektywnych oraz cyklicznych. Do największych i
najdłuższych przeglądów należą: prezentowany blisko
dwa lata "Leksykon reżyserów filmowych" (324 filmy,
238 twórców) oraz cykle "Nasz wiek XX" i "Filmowa
Unia Europejska".
Zdarzają się tu również imprezy okolicznościowe,
np. Zaduszki Filmowe, przegląd filmów ze Studia im.
Karola Irzykowskiego zorganizowany z okazji 10-lecia jego istnienia; koncert muzyki filmowej Krzysztofa
Komedy w rocznicę śmierci kompozytora, przegląd filmów Andrzeja Wajdy z okazji otrzymania przez artystę
Oscara, pokazy najlepszych dokumentów Krzysztofa
Kieślowskiego w rocznicę
śmierci reżysera, impreza
filmowo - wspomnieniowa poświęcona pochodzącej z naszego miasta - Kalinie Jędrusik, itp. Z okazji
100-lecia kina, OKF, w
cyklu "Moje filmowe fascynacje"
prezentował
ulubione filmy znanych
częstochowian. Okazjonalnymi przeglądami OKF
uświetnia także wystawy
Miejskiej Galerii Sztuki,
a także imprezy miejskie
tj. Noce Kulturalne, Dni
Kultury Chrześcijańskiej,
Regionalne Dni Książki,
Dni Częstochowy, Festiwal Dekonstrukcji Słowa
„CZYTAJ” …

Różne

Generał z Czech
– częstochowianinem
c.d. historii Jaroslava Červinka

Pobyt Czecha w Zieluniu trwał do 1902 roku, w
którym – już jako pełny pułkownik, kawaler Orderu Św. Anny II klasy - objął stanowisko zastępcy
dowódcy brygady wojsk pogranicznych w Kaliszu.
Trzy lata później kupił majątek ziemski w Szadku,
a w 1906 został samodzielnym dowódcą brygady w
Częstochowie (wraz z awansem przyszła dekoracja
Orderem Św. Stanisława III klasy). W Częstochowie
Czech doczekał się akselbantów – w 1908 r. mianowano go generałem majorem (co było równoznaczne
z nadaniem Orderu Św. Stanisława I klasy). Dostojeństwem tym nie nacieszył się jednak długo, jako że 29
stycznia 1909 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Sprzedał wtedy dobra w Szadku, aby za otrzymane z transakcji pieniądze wejść w posiadanie majątku
Bolesławice położonego w guberni płockiej. 61-letni
emeryt nie wycofał się bynajmniej z czynnego życia. Wykorzystując swą wysoką rangę bywał często
w Sankt Petersburgu, gdzie agitował – zarówno na
dworze carskim jak i w sztabie generalnym – na rzecz
Czechów: liczył (nie on jeden zresztą, wśród członków jego narodu tendencje prorosyjskie były dość
popularne), iż w przyszłości Rosja poprze dążenia
niepodległościowe znad Wełtawy.
Wskórał tyle, że wkrótce po wybuchu Wielkiej
Wojny został powołany do czynnej służby z misją
stworzenia oddziałów czeskich i słowackich, walczących po stronie rosyjskiej. Mógł więc wreszcie
spełnić marzenia z dzieciństwa: wprawdzie wciąż w
obcym – rosyjskim – mundurze, ale wreszcie działał
bezpośrednio w interesie narodowym. Inna jednak
rzecz, iż działanie to nie w pełni odzwierciedlało jego
plany – zanim bowiem generał, którego wojna zastała podczas kuracji na Kaukazie, dotarł do Sztabu
Generalnego, wokół tworzenia wojska zakrzątnęli się
obecni w Petersburgu działacze czescy, którzy złożyli
projekt sformowania jednostek kadrowych – z myślą
o rozwinięciu ich w armię dopiero po przekroczeniu
przez wojska carskie Karpat. Červince tymczasem

marzyło się zorganizowanie armii natychmiast: pragnął zmobilizować do niej wszystkich Czechów i
Słowaków, przebywających w Cesarstwie Rosyjskim,
a dodatkowo powoływać zarówno jeńców z armii austriackiej jak i dezerterów – bo nie wątpił, iż na wieść o
powstaniu armii czechosłowackiej będą miały miejsce
masowe przejścia przez linię frontu. Choć zrealizowana została pierwsza koncepcja, generał - urzędujący
w Kijowie – formalnie przynajmniej pełnił funkcję
zwierzchnika czechosłowackich oddziałów (za co
nadano mu wojenne dekoracje – Miecze – do najwyższych posiadanych orderów Św. Stanisława, Św. Anny
i Św. Włodzimierza) od 1914 do 1917. I to on był najwyższy rangą pośród dostojników, którzy 28 września
1914 r. odbierali defiladę Drużyny Czeskiej (czegoś w
rodzaju naszej Pierwszej Kompanii Kadrowej), która
na kijowskim placu Świętej Zofii celebrowała poświęcenie swego sztandaru. Kiedy zaś oficjalnie utworzono 1. Czechosłowacką Brygadę Strzelców – stanął na
jej czele i otrzymał jako pierwszy stopień generała
majora Legionu Czechosłowackiego.
Wraz z legionistami Červinka zapędził się na Syberię, gdzie legioniści zostali wciągnięci, wbrew swojej
woli, w wojnę domową. Tam generał opuścił odziały,
nad którymi i tak nie miał żadnej władzy i wraz z żoną
wyruszył na zachód. Przezwyciężając niezliczone
trudności dotarł do Kijowa, a następnie do Warszawy,
gdzie złożyła go ciężka choroba. Kiedy wyzdrowiał,
była już Polska; wyruszył więc tylko do Włocławka, zlikwidował swoje interesy (sprzedał kamienicę,
nabytą tuż przed wojną, po sprzedaży Bolesławic) i
skierował się do Czech.
Niestety ojczyzna, z myślą o której działał przez
tyle lat, nie miała mu wiele do zaoferowania. Aresztowany na granicy w Bohuminie odzyskał wprawdzie
szybko wolność, wiosną 1919 r. został przyjęty nawet
do wojska w stopniu generalskim, ale żadnego satysfakcjonującego go stanowiska nie otrzymał. Jako
generał V rangi (odpowiednik polskiego generała brygady) kierował Inspektoratem Remontów (hodowli
koni), a w 1921 r. został urzędnikiem Ministerstwa
Wojny (szefem wydziału hodowli koni); w każdym
razie, kariery nie zrobił. Wzbogacił tylko swoją kolekcję odznaczeń o Czechosłowacki Krzyż Walecznych
1914-1919, Medal Zwycięstwa i Czechosłowacki
Medal Rewolucyjny, zaliczył ostatni w życiu awans
na generała IV rangi (czyli generała dywizji; 29 grudnia 1922) – i przesłużył ostatni rok jako przewodniczący komisji dla generałów.
1 lutego 1924 r. ostatecznie przeszedł na emeryturę
– jak łatwo policzyć, nastąpiło to po 58 latach służby.
Mocno leciwy weteran nie odegrał już żadnej roli w
życiu publicznym Czechosłowacji – jeśli nie liczyć
dwóch wydanych książek, wspominanej „Trp, kozace, budes atamanem” oraz „Cestou naseho odboje”
(„Drogami naszych walk”). Mieszkał w Pardubicach
i tam zmarł 9 stycznia 1933 r. Spoczął na cmentarzu w
praskiej dzielnicy Olszany – w kwaterze prawosławnej, w grobie, ozdobionym pomnikiem, zwieńczonym jego spiżowym popiersiem. W tej samej mogile
spoczęła jego żona, zmarła 1 maja 1933 r., a także
synowie – pułkownik armii rosyjskiej Vaclav (18821951) oraz rosyjski kapitan, a czechosłowacki generał
brygady Jaroslav junior (1889-1985). Ci ostatni także
dobrze znali Zieluń, spędzili w nim wszak kilka lat
beztroskiego dzieciństwa.
Waldemar Bałda

Od roku 2010 OKF proponuje częstochowianom
cykl programowy KINO SENIORA, który cieszy się
niesłabnącą popularnością wśród starszych widzów.
W roku 2013 stworzono dla Częstochowian kolejne
cykle: BOBAS W ILUZJI - comiesięczne pokazy dla
matek z dziećmi oraz projekcje dla młodych widzów
- MŁODY ILUZJONISTA.
Inną formą działalności OKF są konkursy, organizowane również najczęściej okazjonalnie, np. konkursy plastyczne.
Odbywa się również coroczny plebiscyt ZŁOTA
PIĄTKA oraz cykle NA ŻYCZENIE WIDZÓW i
FILMY, O KTÓRYCH SIĘ MÓWI.
Od roku szkolnego 2010/2011 OKF włączył się w
ogólnopolski projekt NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ, umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem, pogłębienie ich wiedzy na
temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość
i przygotowujący do samodzielnego i świadomego
obcowania z kulturą.
Od stycznia 2004 roku OKF należy do Stowarzyszenia EUROPA CINEMAS , a od wrześniu 2004

roku zakwalifikował się do ogólnopolskiej SIECI
KIN STUDYJNYCH ( SKS ).
W lipcu 2013, za sprawą cyfryzacji kina, czyli
zmiany techniki wyświetlania filmów, OKF został
włączony także do Sieci Polskich Kin Cyfrowych.
25 rocznica istnienia OKF to znakomita okazja,
żeby podziękować widzom za ich niezmienną obecność i lojalność a także by skłonić ich do podzielenia
się wspomnieniami ze swojego 25-letniego życia z
OKF. Ośrodek przygotował dla widzów niespodzianki i upominki, które będą stopniowo ujawniane,
bo świętowanie urodzin potrwa aż do jesieni. W tym
czasie OKF zaprosi m.in. na przegląd filmów pod
hasłem "5 na 25 za 25" czyli 5 filmów na 25-lecie
za 25 zł (karnet na 5 filmów). Maraton urodzinowy
złożony z filmów – niespodzianek odbędzie się w sobotę 15 marca.
Przez cały czas, a konkretnie do 31 sierpnia OKF
zachęca do spisywania i nadsyłania wspomnień
(anegdot, historii) związanych z OKF. Opowieści
zostaną opublikowane.
red.

