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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.
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W związku z olbrzymią ilością telefonów, maili i sms-ów otrzymanych po moich artykułach dotyczących podziału środków publicznych przez Urząd Miasta Częstochowy w „otwartych” konkursach,
pragnę wszystkim Czytelnikom powiedzieć: „Z całego serca dziękuję
za wsparcie oraz przekazywane informacje i obiecuję, że to nie koniec ujawniania nieprawidłowości w magistracie rządzonym przez
Krzysztofa Matyjaszczyka (albo jego partyjnych kolegów - z tylnego
siedzenia)”. Dziś dalsza część bulwersujących informacji o sposobie
podziału miejskich pieniędzy, o „nadzorze” nad ich wydawaniem, o
pupilku miejskich urzędników, czyli stowarzyszeniu „Wybierzmy przyszłość” oraz o tym, dlaczego Marek Balt już nie chce być europosłem?

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

Po raz kolejny władze miasta pokazały mieszkańcom Zawodzia (rzecz jasna w
przenośni) gest Kozakiewicza i nie ma w tym za grosz przesady. Od ponad roku
ekipa prezydenta Matyjaszczyka, próbuje przeforsować budowę kompostowni
na terenie dzielnicy, wbrew woli mieszkańców. Były rozmowy, zebrania i setki korespondencji. Przypomina to przeciąganie liny – kto dłużej wytrzyma. Podczas
ostatniego spotkania z mieszkańcami Mirosław Soborak, zastępca prezydenta
dołożył wszelkich starań, by obrazić inteligencję i poziom wiedzy zgromadzonych częstochowian. Przedstawiciel władzy prócz siebie przywiózł teorię: „kompostowania powstać powinna, bo Urząd Marszałkowski, a przede wszystkim
radni sejmiku województwa śląskiego zatwierdzili plan o gospodarce odpadami,
w którym figuruje kompostownia przy ul. Wielkopiecowej w Częstochowie”.

Mieszkańcy
protestują
dokończenie
przeciwko czytaj na
str. 5
kompostowni 

Częstochowski samorząd
–

układ zamknięty?

Kto jest za to odpowiedzialny?

Zanim jednak wgłębimy się w analizowanie
sieci powiązań pomiędzy dzielącymi pieniądze,
a otrzymującymi prawa do współdecydowania o
ich wydawaniu, przypomnijmy kto jest głównym
winowajcą zaistniałej sytuacji. To Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta Częstochowy, który
do dnia dzisiejszego:
* nie odpowiedział na szereg pytań zawartych
w liście otwartym podpisanym m.in. przez 4
miejskich radnych (Marcin Biernat, Marcin Maranda, Krzysztof Świerczyński, Jerzy Zając)
złożonym na ostatniej sesji Rady Miasta,
dotyczących sposobu rozstrzygnięcia konkursu „Inicjatywy lokalnej”;
* nie wyciągnął żadnych konsekwencji
w stosunku do jakiegokolwiek urzędnika
w Urzędzie Miasta w związku z ewidentnym brakiem bezstronności;
* nie wdrożył żadnego postępowania
kontrolnego, audytu itp.
Przyczyny takiego zachowania są oczywiste
– to Matyjaszczyk jest jednym z architektów
istniejącego układu, ma pełną świadomość tego,
kto startuje w konkursach i jakie rozstrzygnięcia
są korzystne dla tej części SLD, która za tym
układem stoi. Zachowując się tak, Krzysztof
Matyjaszczyk postępuje nie jak prezydent prawie ćwierćmilionowego miasta, ale jak lokalny
partyjny kacyk żywcem przeniesiony w realia

Częstochowy z zapadłej wioski, na wzór serialu
„Ranczo”.

„Wybierzmy przyszłość”
– who is who?

Kim jest „15 gniewnych ludzi”, którzy w 2012
r. założyli stowarzyszenie, tak świetnie radzące
sobie we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy? Wszystkie poniższe dane pochodzą z
publicznie dostępnych akt sądowych KRS. Statystyka przeraża…
* 6 z 15 członków-założycieli stowarzyszenia było lub jest pracownikami lub asystentami społecznymi posła SLD Marka Balta (dane
pochodzą ze strony www.sejm.gov.pl). Nie wliczam do tej szóstki członków rodziny pana posła
– funkcja przewodniczącego „Wybierzmy przyszłość” przeszła z rąk żony posła, radnej Eweliny
Balt w ręce szwagierki, 20-letniej studentki Anny
Turlej.
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Jest odpowiedź

Urzędu Miasta
Prostą zapowiedzią naszych argumentów niech będzie fakt, iż rzecznik pisząc o „Oszukanych najemcach
lokali użytkowych” ma na myśli jakieś inne spotkanie
przedsiębiorców z urzędnikami (nie to, które nagrywaliśmy na dyktafon). Na to, na którym było ok. 20
najemców, radni i jedyny przedstawiciel mediów (z
Tygodnika 7 dni), pracownicy magistratu przyszli kompletnie nieprzygotowani, nie znali odpowiedzi na pytania przedsiębiorców – spotkanie było chaotyczne, pełne
agresji i niekonstruktywne. Nie było miło. Zakończyło
się opinią jednej z najemców: „wy żyjecie dzięki naszym podatkom, a nas chcecie dorżnąć podnosząc nam
opłaty za najem lokali”.
Więcej – w kolejnym numerze tygodnika 7 dni.

Treść nadesłana przez Urząd Miasta:

„Pierwsza część tekstu zatytułowana Ciemny korytarz dotyczy projektowanego przebiegu tzw. korytarza
północnego. Autor artykułu zarzuca władzom miasta i
Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu jakieś bliżej
nieokreślone manipulacje związane z podejmowaniem
decyzji w sprawie przebiegu planowanej trasy.
Tymczasem budowa korytarza północnego na odcinku od ul. Pileckiego i św. Brata Alberta - a więc dalszej
części trasy od węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego w
kierunku Grabówki i połączenia z ul. św. Rocha - jest
realizacją planów niezbędnej rozbudowy układu komunikacyjnego w tej części miasta. Niezbędnej z uwagi
na rozwój ruchu samochodowego i zaniedbania w tej
sferze z ostatnich dziesięcioleci.
W Kiedrzynie widoczna jest potrzeba usprawnienia
układu drogowego, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań
ulicy Ludowej z ul. Kisielewskiego i ul. Sejmową, oraz
otwarcia nowych terenów pod potencjalne inwestycje
(tereny pomiędzy ulicami Kisielewskiego, Ludową,
Narcyzową), dzięki ułatwieniu ich obsługi komunikacyjnej.
Podjęto próbę rozwiązania tych problemów w jednym zadaniu inwestycyjnym – poprowadzeniu korytarza północnego w taki sposób, aby osiągnąć efekt
komunikacyjny w tych dwóch zakresach. Jego przebieg
przez środek ww. niezabudowanych terenów umożliwi
podłączenie projektowanego na nich lokalnego układu
dróg dojazdowych do nowej drogi, a projektowany w

Częstochowski samorząd...


* 7 z 15 członków-założycieli stowarzyszenia w momencie jego ukonstytuowania NIE
BYŁO MIESZKAŃCAMI CZĘSTOCHOWY (zgodnie z ich własnymi deklaracjami
miejsca zamieszkania). Równocześnie w rubryce „cele stowarzyszenia” w statucie czytamy w
punkcie 1:
„Działanie na rzecz konsolidacji mieszkańców Częstochowy i częstochowskiej wspólnoty
samorządowej, a w szczególności dla ochrony
interesów tej wspólnoty”. Niezłych „częstochowiaków” mamy w tej ekipie – mieszkają w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, w okolicach Kielc
i Sieradza… Znajomi ze studiów? Dobrze, że
przezorne stowarzyszenie wpisało w statut, że
można do niego należeć, nie mieszkając w Częstochowie.
* 15 na 15 członków-założycieli stowarzyszenia „Wybierzmy przyszłość” należy do
SLD lub otwarcie z tą partią sympatyzuje.
Wystarczy spojrzeć na ich profile na Facebooku
i zamieszczone tam zdjęcie-plakat „Popieram
Sojusz Lewicy Demokratycznej”…
* Stowarzyszenie zadeklarowało zamiar
prowadzenia działalności gospodarczej. Uwaga, uwaga – plany te są ambitne i obejmują aż
54 rodzaje tej działalności (tyle kodów PKD podało stowarzyszenie we wniosku do KRS), w
tym tak znamienne, jak: „działalność usługowa
związana z zagospodarowaniem terenów zieleni”, „działalność klubów sportowych”, „zarządzanie nieruchomościami wykonywane na
zlecenie” oraz tak egzotyczne, jak: „zbieranie
odpadów niebezpiecznych”, „odzysk surowców
z materiałów segregowanych”, „hotele i podobne obiekty zakwaterowania”, „restauracje i inne
placówki gastronomiczne”. Jaki z tego wniosek?

Aktualności
Demokracja prócz przywilejów nakłada też obowiązki – daje
prawo do polemiki. Na życzenie Urzędu Miasta Częstochowy,
redakcja Tygodnika 7 dni publikuje treść sprostowania.
Kategorycznie nie zgadzamy się z tezami Włodzimierza Tutaja z biura prasowego, ale „tekst sprostowania nie może
być komentowany w tym samym numerze (…)”, więc skrupulatnie odniesiemy się do twierdzeń rzecznika w kolejnym
numerze Tygodnika 7 dni.

korytarzu system odwodnienia umożliwi późniejsze
sprowadzenie wód opadowych z lokalnych ulic.
Będzie też rozwiązany obecnie istniejący problem
dojazdu do niektórych działek.
Jednocześnie przeprojektowane zostaną newralgiczne obecnie dwa skrzyżowania ul. Ludowej z ulicami
Kisielewskiego i Sejmową na dwa skrzyżowania typu
rondo. Ruch na nich zostanie upłynniony, znacznie
poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów, zostanie
wyeliminowanych wiele punktów kolizji. Poprawi się
także znacznie komfort pozostałych uczestników ruchu
na tych skrzyżowaniach tj. pieszych i rowerzystów, powstaną wygodne chodniki i ścieżki rowerowe.
Projektant zaproponował usytuowanie rond niekolidujące z terenem kościoła, z istniejącym grobem lotnika, przedszkolem ani remizą strażacką. Na planowanym odcinku korytarza będzie również obowiązywać
zakaz poruszania się pojazdów powyżej 16 ton. Droga
ta odciąży ulice Kisielewskiego i Narcyzową, uspokoi
na nich ruch.
Z kolei jeśli chodzi o wyburzenia, o których pan
Sokołowski - z dużym przekonaniem o nieomylności
własnych sądów opartych o nieprzytoczone, a więc
zapewne nieistniejące źródła - pisze, należy wziąć pod
uwagę, że zarówno w wersji przebiegu zgodnego z poprzednimi planami, jak i w wersji proponowanej przez
środek niezabudowanej części dzielnicy - nie można ich
uniknąć.
W wersji zgodnej z dawnymi planami, wyburzenia
byłyby konieczne na skrzyżowaniu z ul. Kisielewskiego i na dalszym skrzyżowaniu z ulicą Ludową, przy
czym nie rozwiązany byłby problem skrzyżowań ul.
Ludowej z ulicami Kisielewskiego i Sejmową. Z kolei
w wersji proponowanej przez MZDiT wyburzenia będą
potrzebne tylko na przeprojektowanych skrzyżowaniach ul. Ludowej z ul. Kisielewskiego i ul. Sejmową.
Nieprawdą jest też zarzut rzekomo pozorowanych
konsultacji z mieszkańcami w sprawie przebiegu korytarza, „okłamywanie ich”, „mamienie” i „karmienie
nieprawdziwymi obietnicami”. MZDiT prowadząc
rozmowy oraz przyjmując korespondencję w tej sprawie poznał opinię poszczególnych grup mieszkańców
w kwestii wyburzeń. W przypadku koncepcji zgodnej z dawnymi planami zaprotestowali mieszkań-

cy ul. Kisielewskiego zagrożeni tym przebiegiem.
W przypadku koncepcji proponowanej przez Zarząd
Dróg wielu mieszkańców dzielnicy uznaje za zasadną
przebudowę skrzyżowań na rondo i dopuszcza konieczność wyburzeń.
Nie ma rozwiązań idealnych, satysfakcjonujących
wszystkich. Są jednak te mniej uciążliwe, kosztowne, a
także bardziej pragmatyczne z punktu widzenia obecnego stanu i dalszego rozwoju miasta. Pierwotny przebieg
trasy planowany był w zupełnie innej rzeczywistości.
Trudno w 2014 roku udawać, że nic w ostatnich dziesięcioleciach się nie zmieniło. Idąc tym tropem nie
powstałoby, nie tylko w Częstochowie, wiele racjonalnych rozwiązań komunikacyjnych, a realizowane teraz,
a planowane przed wieloma laty obwodnice metropolii,
biegłyby np. przez środek miasta.
Bezpodstawne są również zarzuty, które pojawiają
się w drugiej części tekstu ze śródtytułem Oszukani najemcy lokali użytkowych. W artykule pojawia się wiele
nieprawdziwych informacji. Po pierwsze do Wydziału
Komunalnego UM nie dotarł żaden list otwarty przedsiębiorców z rejonu placu Daszyńskiego w sprawie zanikającego handlu w tym rejonie. O jakiej epistole pisze
więc pan Sokołowski - nie wiadomo. Wiadomo za to
na pewno, że wnioski, które wyciąga z tej przesłanki są
fałszywe. Kłamstwem jest także informacja, którą podaje autor artykułu, jakoby najemcy byli informowani
na przetargach, że czynsz zawiera w sobie dodatkowe
koszty, w tym podatek od nieruchomości. Takie sytuacje nie miały i nie mogłyby mieć miejsca, bowiem
byłyby nie tylko niezgodne z prawdą, ale i przepisami
prawa.
Kompletną nierzetelnością jest też stwierdzenie, że
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i „jego niekompetentne otoczenie przyłożyli swoje wszechobecne ręce”
do „postępującej degradacji handlowo-usługową funkcji częstochowskich Alei Najświętszej Maryi Panny”.
Autor rzecz jasna nie wyjaśnia o co mu konkretnie
chodzi, za to podnosi fakt zmiany podmiotu, z którym
najemcy lokali użytkowych mają zawartą umowę. To
dość dziwne, bowiem faktycznie, w związku z zastrzeżeniami wniesionymi przez Najwyższa Izbę Kontroli
i Regionalną Izbę Obrachunkową zmieniono formy
gospodarowania zasobami komunalnymi i teraz stro-

ną umowy jest Gmina Miasto Częstochowa, a nie jak
wcześniej ZGM TBS Sp. z o.o., ale jakie ma to znaczenie dla placu Daszyńskiego, czy szerzej - Alei Najświętszej Maryi Panny? Przy placu Daszyńskiego gmina posiada tylko jeden budynek, pozostałe stanowią własność
prywatną. Podobnie, jeśli chodzi o strukturę własności,
wygląda sytuacja w Alei Najświętszej Maryi Panny...

A taki np., że w świetle zapisów w KRS zadania zgłoszone przez siebie w ramach konkursu
„Inicjatywy lokalnej” stowarzyszenie może zrealizować we własnym zakresie jako wykonawca
(oczywiście z zachowaniem przepisów ustawy
„Prawo zamówień publicznych). Tak smakowity kąsek jak 200.000 zł za „Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym
w Gminie Częstochowa” nieczęsto się trafia na
marnym częstochowskim rynku inwestycji –
zapewne nie byłoby problemu ze znalezieniem
podwykonawców…
* „Wybierzmy przyszłość” ma też swoje
cele statutowe… Jest ich tak wiele (28) i są tak
obszerne, że nie mieszczą się w przewidzianym
na ten cel informatycznym formularzu Krajowego Rejestru Sądowego. A skoro taki ogrom
i rozmach zakładanych celów, to przecież i towarzysząca działalność gospodarcza musi być
(no i jest) zaprojektowana z odpowiednim rozmachem. Ma ona przecież zgodnie z ustawą o
stowarzyszeniach tylko charakter pomocniczy
i służący realizacji celów statutowych… W
przeciwnym wypadku Sąd i organy podatkowe
mogłyby pomyśleć, że ktoś pod płaszczykiem
utworzenia stowarzyszenia próbuje prowadzić
najzwyklejszą w świecie działalność gospodarczą, a ta jak wiadomo podlega nieco surowszym
obostrzeniom podatkowym niż te, z których korzystają stowarzyszenia.

tyjaszczyk w odpowiedzi zbeształ Głębockiego
jak niegrzecznego smarkacza i nakazał mu zapoznanie się ze stroną internetową Powiatowego
Urzędu Pracy, gdzie są podane rzetelne informacje, rzekomo odbiegające od wersji radnego.
Sprawdziłem te dane i ja (sesję po raz pierwszy
w historii miasta można było śledzić on-line w
internecie) i co się okazało? Konrad Głębocki
powinien zażądać od Matyjaszczyka publicznych przeprosin – jak się okazało podane przez
niego informacje pochodzą dokładnie ze strony
PUP – stopa bezrobocia w Częstochowie wynosi 13,5% (powyżej średniej krajowej) i wciąż
rośnie. W samym styczniu 2014 r. przybyło w
mieście 436 bezrobotnych…
Ale żeby nie było tak pesymistycznie – proszę, jak radzą sobie w ostatnim czasie na częstochowskim rynku pracy (oraz mieszkań) młodzi
członkowie „Wybierzmy przyszłość”:
* Piotr Urbaniak (bohater poprzednich artykułów) – p.o. kierownika Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta
Częstochowy
* Piotr Pala (kariera w „amerykańskim” stylu – „from zero to hero”) – zaczynał jako pomoc administracyjna w Wydziale Informatyki
Urzędu Miasta (na takie stanowisko nie organizuje się konkursów), potem awans w hierarchii
urzędniczej UM, a obecnie członek zarządu i dyrektor ds. technicznych w miejskiej spółce OŚW
„Warta”
* Bartosz Czaja (świeżo po ukończonych studiach) – dyrektor biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej (stowarzyszenie z udziałem
samorządów, w tym oczywiście z wiodącą rolą
miasta Częstochowy)
* Martyna Ćwik – od niedawna urzędniczka
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy
* Piotr Gajda – od kilku miesięcy szczęśliwy

posiadacz prawa do najmu komunalnego lokalu
mieszkalnego uzyskanego w „konkursie” partycypacyjnym organizowanym przez inną miejską
spółkę, ZGM TBS sp. z o.o.
A zatem można? Można… Trzeba było tylko
wiedzieć, gdzie się zapisać i pod kogo podpiąć.
Szkoda tylko, że takim kumoterstwem, nepotyzmem i wypaczaniem roli samorządu Krzysztof
Matyjaszczyk, Jarosław Marszałek i Marek Balt
pchają Częstochowę na skraj przepaści. Co ma
myśleć o swojej przyszłości i życiu tutaj ambitny
młody częstochowianin nie posiadający takich
koneksji, jak przytoczeni powyżej „lokalni bohaterowie”? Czy w tej sytuacji należy się dziwić
masowej emigracji przyszłości naszego miasta –
młodych, wykształconych absolwentów częstochowskich szkół średnich, którzy nie wracają do
Częstochowy po studiach? Albo kończą tu studia
i również wyjeżdżają – na zawsze…

Nie ma pracy w Częstochowie dla młodych?
Ależ jest – dla swoich…

Na ostatniej sesji Rady Miasta radny Konrad
Głębocki cichym głosem zwrócił prezydentowi
Krzysztofowi Matyjaszczykowi uwagę, że według posiadanych przez niego informacji bezrobocie w Częstochowie przekroczyło po raz
pierwszy w historii miasta średnie bezrobocie
w kraju i nadal ma tendencje zwyżkowe. Ma-

Z kolei w kwestii obniżenia stawek czynszowych od
wynajmowanych piwnic należy wyjaśnić, że takich obniżek można było dokonać z uwagi na fakt, iż piwnice
są pomieszczeniem przynależnym do lokalu, a nie stanowią lokalu użytkowego.
Kolejną manipulacją autora tekstu jest fragment
dotyczący terminu podpisywania umów z najemcami
lokali. Termin rozdania umów w 2013 roku nie ma znaczenia dla najemców, bo w 2013 roku nie zostali obciążeni podatkiem od nieruchomości.
Nie jest też prawdą, jakoby urzędnicy nie wiedzieli jakimi aktami prawnymi jest obecnie uregulowana
sytuacja najemców lokali użytkowych. To właśnie
urzędnicy - na propozycję części radnych komisji, by
Prezydent przygotował uchwałę Rady Miasta ustalającą
ulgi dla najemców lokali użytkowych - wyjaśniali, że
sposób wynajmu tych lokali reguluje obecnie zarządzenie Prezydenta Miasta, a nie uchwała Rady Miasta.
Również zastępca prezydenta Wanda Kukla informowała na spotkaniu, że każda ewentualna propozycja
ulgi dla najemców, ze względu na uszczuplenie dochodów gminy, musi być konsultowana z Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz organami nadzoru,
pod względem zgodności z prawem. Wyjaśniała także,
że w chwili obecnej rozważana jest propozycja czasowego zawieszenia waloryzacji stawki czynszu (umowy
z najemcami przewidują coroczną waloryzację czynszu), jednak w tej sprawie także należy zasięgnąć wymaganych prawem opinii.
Trudno odnosić się do wszystkich zarzutów autora
publikacji. O jej jakości faktograficznej świadczą już
powyższe wyjaśnienia, a o stosowanych standardach
językowych - sam tekst artykułu.
Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy UM Częstochowy”.
red.

Kłamstwa posła Balta

W jednej z wypowiedzi dla „Dziennika Zachodniego” żalący się na swój zły los poseł Marek Balt stwierdził: „To normalne, że w mieście
wielkości Częstochowy ludzie się znają, poza
tym moja żona, kiedy była prezesem Stowarzyszenia, nie zgłaszała go do żadnych konkursów
organizowanych przez miasto, aby uniknąć podejrzeń”.
Sprawdźmy – rozstrzygnięcie otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Gminy Miasta Częstochowy” w 2013 r.”
Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży”, pod
numerem 16 na liście zwycięzców stowarzyszenie „Wybierzmy przyszłość” – kwota 3.650
zł. Szefową stowarzyszenia była wówczas ponad wszelką wątpliwość Ewelina Balt. Panie
pośle, ładnie to tak kłamać?



Aktualności

Na swojej stronie facebookowej pan poseł Balt
zamieścił oświadczenie, w którym stawia się w roli
bezbronnej ofiary napastowanej przez oszczercę
(czyli mnie). Zacytujmy: „autor tych słów opublikowanych we wspomnianej gazecie w swoich pomówieniach nie powstrzymał się nawet od „posłużenia” się moim dzieckiem – wmawiając czytelnikowi
chore argumenty dla osiągnięcia swojego kłamliwego celu”. Prawda, że brzmi to trochę jak stara,
dobra „Trybuna Ludu”? Wyjaśniam – daleki jestem
od roztrząsania kwestii dotyczących prywatnych
spraw rodziny posła Balta, ale chciałbym usłyszeć
jakieś dobre wytłumaczenie dlaczego z ponad 100
szkół i przedszkoli w Częstochowie stowarzyszenie
„Wybierzmy przyszłość” uszczęśliwiło swoim zwycięskim wnioskiem w ramach „Inicjatywy lokalnej”
ten jeden zespół szkół, do którego właśnie pomaszerowała pociecha p.p. Balt?
Zgodnie z wolą posła nie poruszam już tego tematu
dalej, zamiast tego proponuję Państwu czytelnikom
(szczególnie tym młodszym) przypomnienie innego
oblicza Balta. Posłużę się fragmentem zaczerpniętym z publikacji nieżyjącego już, zasłużonego radnego miasta Częstochowy, Adama Banaszkiewicza.
Zdemaskował on młodego wówczas działacza SLD,
Marka Balta jako autora e-maila rozesłanego w trakcie kampanii wyborczej w 2002 r. do 17 osób, w tym
także do Krzysztofa Matyjaszczyka. A oto treść tego
maila, za którego swego czasu przepraszał na sesji Rady Miasta Jacek Kasprzyk (Baltowi czegoś
zabrakło – niektórzy nazywają to odwagą):
[ortografia i interpunkcja w oryginale, wulgaryzmy wykropkowane]
„trzeba wchodzić na czatuy miejscowe i gadać na Wrone że sprzedał województwo Czestochowskie bo w sejmie jak było głosowanie
dotyczące liczby województw to głosował przeciwko Częstochowskiemu ch.. złamany a teraz
się pcha na prezydenta trzeba to ludziom mowic
bo chyba zapomnieli niech na ch... nie głosują
ma swoją prywatną przychodnie i chce sprzedać
wszystkie miejskie przychodnie swoim kolesiom
i wtedy trzeba będzie bulić kupe kasy bo teraz ludzie nie chcą chodzic do niego do przychodni!!!
Wrona kandydat na prezydenta w Częstochowie w Gazecie Wyborczej nazwał Kult kapelą
satanistyczną: ))))) kretyn: ))))) prześlij dalej”
Co do prawdziwości niektórych zawartych
powyżej uwag pozwolą Państwo Czytelnicy, że
zamilczę – z litości…

Jak Urząd Miasta kontroluje
wykonanie wniosków?

Posłużmy się przytoczonym wyżej przykładem stowarzyszenia „Wybierzmy przyszłość” i
jego pierwszej otrzymanej z Urzędu Miasta dotacji – na organizację „Wypoczynku zimowego
dzieci i młodzieży”. Tak się szczęśliwie składa,
że stowarzyszenie przy okazji złożenia wniosku
o zmiany w KRS poprosiło Sąd Rejestrowy o
zwolnienie z opłaty sądowej, motywując to tym,
że nie ma żadnych dochodów pochodzących
ze składek członkowskich oraz darowizn. Sąd,
jak przystało w tego typu sytuacjach, poprosił
„Wybierzmy przyszłość” o udokumentowanie
prośby wyciągami z konta, raportami kasowymi
etc. Z dokumentów ze strony internetowej Urzędu Miasta, oraz oświadczeń i wyciągów z konta
przekazanych Sądowi przez przewodniczącą stowarzyszenia Annę Turlej, wynika co następuje:
1) Do kalendarza imprez dla dzieci i młodzieży „Ferie 2013” Urząd Miasta wciągnął 93
imprezy organizowane przez różne podmioty
(w większości szkoły), w tym 21 z nich otrzymało dotację z Urzędu. Dotacja dla „Wybierzmy
przyszłość” wyniosła 3.650 zł i była drugą co
do wielkości.
2) Zadanie, które zgłosiło Stowarzyszenie do
uzyskania dotacji nazwano „Paintball laserowy”
i jak można wywnioskować z kalendarza imprez,
dotyczyło zorganizowania dla grupy 40 dzieci
zabawy w tzw. „Laser Zone”, komercyjnej firmie udostępniającej tego typu atrakcję na terenie
Częstochowy
3) Prośba o zwolnienie z opłat sądowych i konieczność przedstawienia stosownych wyciągów
z konta Sądowi nastąpiła (szczęśliwie z punktu
widzenia dziennikarskiego śledztwa) już po
otrzymaniu przez Stowarzyszenie dotacji z Urzędu Miasta na „Ferie 2013”. W związku z tym do
wyciągu z konta „Wybierzmy przyszłość” załączyło stosowne objaśnienie na tę okoliczność –
tłumacząc, że są to jedyne środki jakie posiadają.
4) Z wyciągów z konta Stowarzyszenia wynika, że z początkowej kwoty (na dzień 01.02.2013
r.) 3.336 zł wydano w lutym 2013 r. 1.642 zł na
druk ulotek i plakatów oraz zakup koszulek z
nadrukiem reklamowym. Firma wykonująca
w/w zlecenie zatrudniała jednego z członków

stowarzyszenia „Wybierzmy przyszłość” (będącego
zarazem asystentem posła marka Balta), jak również
jest znana ze współpracy z częstochowskim SLD (w
ramach zleceń dotyczących kampanii wyborczych).
Pozostała kwota, tj. 1.670 zł pozostała na koncie Stowarzyszenia co najmniej do 01.06.2013 r. (do takiej
daty wyciągi są złożone w KRS).
5) Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu
Miasta Częstochowy (naczelnik – Aleksander Wierny) zamknął i rozliczył dotację dla Stowarzyszenia
„Wybierzmy przyszłość” - zgodnie z regulaminem do miesiąca po zakończeniu ferii, a zatem najpóźniej
w marcu 2013 r.
6) Z oświadczenia przewodniczącej stowarzyszenia Anny Turlej, złożonego w Sądzie kilka miesięcy
po zamknięciu i rozliczeniu akcji „Ferie 2013” wynika, że Stowarzyszenie nie otrzymywało żadnych
wpłat ani darowizn w gotówce, nie zbiera składek
i nie prowadzi w związku z tym kasy ani raportów
kasowych.
Nasuwają mi się następujące pytania:
* Paintball laserowy jest niebywałą atrakcją dla
dzieciaków. Po co wydawać prawie połowę kwoty
dofinansowania dla „zaprzyjaźnionej” firmy na reklamę, skoro wystarczy opublikować informację o
akcji na stronie Urzedu Miasta i zgłosi się nie 40, a
co najmniej 400 chętnych?
* Jak to się stało, że na koncie Stowarzyszenia
pozostało 1.700 zł, a jednak Urząd Miasta rozliczył
dotację? Pamiętajmy, że „Wybierzmy przyszłość”,
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co wynika z oświadczenia Anny Turlej, nie dysponowało żadną gotówką. Dlaczego kwota 1.700 zł nie
została zwrócona (jako niewykorzystana) na konto
Urzędu Miasta?
* Gdzie jest faktura za samo „jądro” akcji, czyli po
prostu za paintball? Jeżeli ta faktura została jednak
wystawiona i przedłożona Urzędowi Miasta przez
Stowarzyszenie „Wybierzmy przyszłość”, dlaczego
nie została zapłacona? Jeżeli podmiot organizujący
„Laser Zone” zrezygnował z odpłatności, dlaczego
Stowarzyszenie nie poinformowało o tym Urzędu
Miasta?
* A może akcja „Ferie 2013” została rozliczona
przez Urząd Miasta poprawnie? W tej sytuacji okłamywanym w tej sprawie jest częstochowski Sąd
– Wydział KRS, któremu Stowarzyszenie przedstawiło oświadczenia i wyciągi z konta niekoniecznie
zgodne z prawdą na temat własnych finansów. Jak
jest naprawdę?
Ktoś z Państwa Czytelników może powiedzieć –
no tak, drobna sprawa. Parę tysięcy złotych, może
potrzebowali jakiejś części tej kwoty na jakieś drobne opłaty sądowe, skarbowe – może komuś trochę
podkoloryzowali, może coś niedokładnie napisali,
nie ma o co kruszyć kopii, itp. itd. W sumie drobiazg.
Otóż nie. To samo stowarzyszenie, „Wybierzmy
przyszłość”, które już przy pierwszych przyznanych
z Urzędu Miasta drobnych w sumie pieniądzach, w
cokolwiek dziwny sposób je wydawało i rozliczało,
otrzymało następnie od prezydenta Matyjaszczyka
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kwoty wielokrotnie większe. Kwota zarezerwowana do współdecydowania przez „Wybierzmy
przyszłość” w ramach „Inicjatywy lokalnej” jest
ponad 100-krotnie większa. Jeżeli ktoś na wstępie
poczuł się bezkarny, bo ktoś inny mu na to pozwolił
(a może nawet przyzwalająco mrugnął okiem), to
czego możemy spodziewać się teraz?
Kto wreszcie odważy się wyczyścić tę stajnię Augiasza i poddać prezydenta Matyjaszczyka i jego „folwark” pełnej, kompleksowej kontroli rozliczania wydatkowania środków przeznaczonych dla organizacji
pozarządowych (w zakresie sportu, kultury, pomocy
społecznej i jeszcze kilku innych dziedzin, w których
dzieją się rzeczy co najmniej zastanawiające)? Na
pewno nie będzie to Komisja Rewizyjna Rady Miasta, której rola niestety sprowadza się w tej kadencji
do odgrywania na naszych oczach teatrzyku…
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).

PS. W związku z tematyką poruszaną przeze
mnie wypadałoby w tym miejscu dodać wzorem
niektórych dziennikarzy śledczych, że cieszę się dobrym zdrowiem i nie planuję popełnienia samobójstwa (a już szczególnie w weekendy).
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Uczniowie Sp nr 1
z wizytą w Barcelonie
W spotkaniu uczestniczyły delegacje z pozostałych partnerskich krajów: Wielkiej Brytanii,
Bułgarii, Francji, Rumunii, Niemiec, Turcji i
Włoch. Uczniowie mieszkali u zaprzyjaźnionych
hiszpańskich rodzin. W listopadzie niektóre z
dzieci gospodarzy były w Częstochowie, dlatego
wzajemne porozumienie było ułatwione. Wyjazd
miał wielkie walory edukacyjne. Dzieci uczyły się
autoprezentacji, radzenia sobie w nowych warunkach, współdziałania w międzynarodowej grupie
i doskonaliły umiejętności językowe. Efektem
pracy warsztatowej w szkole było przygotowanie
fragmentu musicalu, opracowanie ankiety dotyczącej różnic i podobieństw w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów, uczestnictwo we

Aktualności
Grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie wróciła z pięciodniowego pobytu w
Barcelonie. Wizyta w stolicy Katalonii zorganizowana została w ramach
realizacji międzynarodowego projektu Comenius „Unia Europejska. Zjednoczone Głosy”.
wspólnym czytaniu poezji w narodowych językach
oraz bajek napisanych przez dzieci po angielsku.
Uczniom najbardziej podobały się zajęcia na basenie – zawody w pływaniu i nurkowaniu. Gospodarze przygotowali wieczór z muzyką i tradycyjnymi
tańcami katalońskimi. Wymiana kulturowa polegała również na poznawaniu historii miasta. Hiszpańscy uczniowie pokazywali gościom najciekawsze
miejsca Barcelony. Wśród zwiedzanych podczas
wizyty obiektów znalazły się: Pałac Muzyki Kata-

red.

Szkoły biorą

udział w naszej akcji
Od kilku tygodni ukazują się w naszej gazecie teksty o samodzielności finansowej młodych. Jest to
ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Gazet Lokalnych,
w której bierze udział także nasza redakcja. Teksty
publicystyczne uzupełniają szkolenia dla rodziców i
młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas
dwugodzinnego spotkania trenerzy pokazują młodym
ludziom możliwości rozwijania kariery i kontynuowania edukacji po maturze.
Oto kilka głosów uczestników szkoleń: „Dowiedziałam się, że muszę sama podejmować decyzje dotyczące mojej przyszłości, zacząć zarabiać, by mieć więcej
możliwości wyboru”; „Nie sądziłem, że studenci
mogą dostawać tyle kasy! Gdybym miał stypendium,
to na pewno wyjadę na studia”. „Teraz wiem, że można rozpocząć własny biznes nawet jak się nie ma pieniędzy, bo są różni inwestorzy, który finansują dobre
pomysły w zamian za późniejsze zyski”;
Podejmowanie działalności gospodarczej wspiera Poczta Polska, która jest partnerem szkoleń.
Specjalnie dla uczestników programu przygotowała film, w którym wystąpili jej pracownicy, zachęcając młodych do wytrwałości i nie zrażania się
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lońskiej, Katedra św. Eulalii, kościół Santa Maria
del Mar, Sagrada Familia, stadion Camp Noun,
najsłynniejszy bajecznie kolorowy targ La Boqueira , port Vell oraz oceanarium i niezwykle egzotyczny oraz oryginalny Park Guell.
Kolejna wizyta będzie miała miejsce za niecałe
dwa miesiące. Tym razem uczniowie „Jedynki”
wybiorą się do Bremen w Niemczech.

pierwszymi niepowodzeniami w drodze do sukcesu.
Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem
Polskim, który zgodnie ze swoją misją wspiera edukację finansową. Ten rodzaj wiedzy jest szczególnie
potrzebny na progu samodzielności, gdy młodzi ludzie muszą planować studencki budżet, oszczędzać
na większe inwestycje np. komputer albo wakacje i
zachować ostrożność wobec firm oferujących drogie
pożyczki. Dojrzałość wymaga wiedzy o zasadach
funkcjonowania i korzystania z systemu finansowego, zwłaszcza zarządzania kontem oszczędnościowo
- rozliczeniowym, ale też oceny korzyści z lokat i inwestycji, czy kosztów kredytów.
Trenerzy akcji „Usamodzielnij się“ byli już w kilkudziesięciu szkołach na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i na Opolszczyźnie, a wkrótce trafią do innych regionów. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych mogą
ich zaprosić na spotkanie z maturzystami i uczniami
starszych klas. Zgłoszenia przyjmuje Stowarzyszenie
Gazet Lokalnych tel. 22 826 23 73 oraz biuro projektu
pod adresem usamodzielnijsie@gazetylokalne.pl.
Więcej o akcji można dowiedzieć się na
https://www.facebook.com/usamodzielnijsie.
Zapraszamy do odwiedzin i polubienia naszej akcji
na Facebooku!

Aktualności
fakt, że plan nie ma znaczenia. Uchwała nie wiąże
Mieszkańcy protestują... dze
rąk władzom Częstochowy, ta sprawa jest w ich gestii.


Redakcja Tygodnika 7 dni postanowiła sprawdzić
rewelacje człowieka prezydenta w osobie Mirosława
Soboraka z Dąbrowy Górniczej. Urząd Marszałkowski stanowczo zaprzecza, jakoby plan zmuszał władze
Częstochowy do wydania pozwoleń na budowę kompostowni.
Urzędnicy mówią jednym głosem - od marszałka
po dyrektora departamentu ochrony środowiska: „ten
plan to propozycja, ogólny zbiór zamierzeń". Prawdą
jest natomiast, że plan (w którym figuruje budowa
kompostowni na Zawodziu w Częstochowie) został
przyjęty uchwałą sejmiku województwa śląskiego, za
którą glosowali – o zgrozo - reprezentanci ziemi częstochowskiej.
Redakcja zapytała radnych, jak głosowali i jakie są
ich argumenty za usytuowaniem kompostowni na Zawodziu:
Władysław Serafin
- Proszę mnie zabić, nie pamiętam. Niezbyt szczegółowo projekt uchwały czytałem, raczej. Z tego co wiem,
to chyba bylem „za”.
Wiesław Maras
- Ja sobie nie przypominam, by którykolwiek radny był „przeciw”. To był plan całościowy, dla całego
województwa. Należy zwrócić uwagę, że szczegółowe
sprawy zapadają w urzędzie miasta Częstochowy. Niestety podejrzewam, że bylem „za”.
Artur Warzocha
- Nie głosowałem wcale. Proszę jednak mieć na uwa-

Stanisław Dzwonnik
- Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, odtworzyć
tamtą sytuację z głosowaniem. Najprawdopodobniej
głosowałem „za”.
Piotr Kurpios
- Myślę, że byłem „za”. Plan musiał być uchwalony
ze względu na realizację ustawy o gospodarce odpadami. Jest jednak prawo miejscowe...
Skoro głos mieli politycy i urzędnicy, czas na
mieszkańców: Krystyna Stefańska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Zawodzie-Dąbie.
- Wyjaśnijmy niezorientowanym Czytelnikom
innych dzielnic Częstochowy, o co z tą kompostownią chodzi?
- Od 2010 roku ten teren jest w posiadaniu Remondisu, a w 2012 wpadli na pomysł wybudowania
kompostowni i zaczęli gospodarować na tym terenie. Obecnie znajduje się tam sortowania odpadów
suchych.Wtedy nikt w ogóle nie wiedział, o tym,
że jest taki pomysł zrobienia tu kompostowni. My,
mieszkańcy nie wiedzieliśmy, że Remondis posiada
tę działkę i tam cokolwiek robi.
Ja wykryłam to zupełnie przypadkowo w luźnej
rozmowie, gdzieś ktoś komuś powiedział o kompostowni, sprawdziłam w Urzędzie Miasta i okazało
się, że tak, będzie kompostowania, są takie plany.
Wtedy to nagłośniłam, złożyłam protesty do prezydenta i do dyrektora Remondisu. Nie wiem, dlaczego
Urząd Miasta nas o kompostowni nie poinformował.

8 (510) 27.02-05.03.2014
Znalazłam kompostownię w Bydgoszczy, gdzie taki
problem też jest i jest to kompostownia Remondisu.
Mają problem ze śmierdzącym zapachem, zapyleniem powietrza, w którym są bakterie i powodują
różne choroby płuc, alergie i inne. My mamy tu jeszcze problem z ujęciem wody pitnej dla całego miasta,
więc to nie jest tylko problem Zawodzia. Gdy zapytałam pana prezesa Remondisu z Warszawy, czy może
dojść do zatrucia wody pitnej, nie odpowiedział na to
pytanie
- Ale na pewno były robione badania związane
z oddziaływaniem kompostowni na środowisko?
- Pan prezydent, po naszych protestach powołał
biegłego sądowego, który stwierdził, że rzeczywiście
może dojść do zatrucia wody pitnej i biogazami ulatniającymi się z kompostowni. Poza tym grozi nam
inwazja myszy i szczurów. Więc nasze życie będzie
nie do wytrzymania, jeżeli kompostownia powstanie.
Nie ma żadnej strefy, która by nas od tego odgradzała
np.lasu, ta kompostownia będzie jakby za płotem. Już
raz Urząd Miasta wykazał się krótkowzrocznością
i dopuścił do powstania sortowni. Jeżeli pan prezydent zezwoli na budowę kompostowni, za chwilę się
okaże, że jest ona w centrum miasta. Trzeba to przemyśleć, żeby kolejny prezydent nie popełnił kolejnej
gafy.
Ja wystosowałam pisma do wszystkich możliwych
instytucji: do regionu, państwowej inspekcji sanitarnej, ministra środowiska. Po otrzymanych od nich
pismach, doszliśmy do wniosku, że władnym do wydania decyzji jest tylko i wyłącznie prezydent miasta.
- Jakie jest – Pani zdanie – stanowisko na dziś
Urzędu miasta Częstochowy?

5

- Urząd Miasta jest stroną, nie ma lub nie chce
mieć możliwości zablokowania tego projektu, bo to
przecież sam urząd sprzedał w 2010 roku grunt Remondisowi i teraz musi ponieść tego konsekwencje.
Chociaż w momencie sprzedaży nie było mowy o
kompostowni, a jedynie o odpadach suchych. My
jako mieszkańcy od kwietnia zeszłego roku robimy
wszystko, żeby pomóc panu prezydentowi w tym,
żeby tej kompostowni nie było.
Jako mieszkańcy chcemy, żeby na tym terenie powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pohutniczych i to jest jedyne rozwiązanie.
- Miasto nie ma takich pieniędzy, żeby taki plan
przygotować...
- Nas, jako mieszkańców to nie interesuje, skoro bez
naszej wiedzy i konsultacji odbywało się to wszystko, to niech sobie teraz radzą. To jest problem miasta.
My tej kompostowni nie chcemy. Postanowiliśmy, że
zrobimy wszystko, aby jej nie było. Jesteśmy bardzo
zdeterminowani, nie wykluczmy nawet ostrzejszych
protestów.
- Ale sprawa trwa już bez mała rok...
- Zbliżają się wybory, więc urzędujący mają to na
uwadze, liczymy na to. Dlatego radzimy sobie sami,
jak możemy. Rozmawiałam z radnymi miasta, oni
twierdzą, że nie ma przeszkód, aby powstał plan zagospodarowania przestrzennego. W tym widzimy realną szansę na uratowanie naszego środowiska.
- Dziękuję za rozmowę.
Renata R. Kluczna

Matyjaszczyk nie słucha mieszkańców
Mieszkańcy dzielnicy Kiedrzyn nie chcą, by Korytarz Północny przebiegał w wersji, którą wskazuje
prezydent. I mimo iż w tej sprawie zabrali głos już
prawie wszyscy, wciąż zdanie samych mieszkańców
Kiedrzyna jest bagatelizowane.
Redakcja Tygodnika 7 dni poprosiła o opinie
przedstawicieli mieszkańców w osobach: Beaty
Struzik i Mariana Cieślika ze Stowarzyszenia Ekologiczny Kiedrzyn.

- Przez prawie 40 lat, temat Korytarza Północnego
nie istniał, dlaczego teraz jesteście zdziwieni?
Marian Cieślik: - Jeśli się wprowadza czteropasmową drogę dla ciężkich samochodów w samo centrum
gęstej zabudowy, przy samym kościele, no to jak się
możemy na to zgodzić? Przecież to jest nienormalne.
Ta trasa, która była wyznaczona w latach 70-tych
omijała całe centrum Kiedrzyna, szła z boku i tam nadal
można ją poprowadzić.
Na początku lat 70-tych powstał plan obwodnicy
Kiedrzyna właśnie. Trasa miała cały czas - po drobnych
przeróbkach - ten sam kształt. I ludzie się z tym pogodzili. Na tych terenach, które były zagrożone pod budowę tej drogi, mieszkańcy nie mogli inwestować, nic tam
nie mogli robić, nawet komórki postawić.
Beata Struzik: - To główna sprawa, którą poruszamy w trakcie spotkań, chociaż trudno mówić o spotkaniach z władzami miasta, bo z prezydentem było tylko
jedno. Mieszkańcy Kiedrzyna przez 40 lat nie mogli
dysponować swoim gruntem, a dysponowanie to nie
tylko, że mogli sobie coś zasadzić w ogródku, jak
sugeruje prezydent, ale nie mogli rozbudować, sprzedać, zmienić przeznaczenie swoich własnych nieruchomości. Kto kupi działkę wiedząc, że za chwile
pójdzie tędy droga? Cały czas żyliśmy ze świadomo-

rzeka płynie – skręca w ul. Sejmową i na skrzyżowanie,
na którym po deszczu wciąż są wypadki. Ani prezydent
ani nikt z Zarządu Dróg nie mówią o odwodnieniu tylko
o zrobieniu nam trasy, bo to jest najważniejsze.

ścią, że któregoś dnia padnie decyzja ze strony władz
miasta: „budujemy jednak tę drogę...”, a tymczasem
wielka zmiana. Dopiero teraz po 40 latach komuś się
przypomniało... Teraz zdecydowali, że zmienią sobie
kierunek drogi, wbrew planowi zagospodarowania
przestrzennego i poprowadzą przez środek Kiedrzyna,
przez samo centrum - czteropasmową jezdnię, czyli
praktycznie autostradę. Zrobią kanał - tunel odgrodzony ekranami, po którym będą jeździć tiry i wmawiają
nam, że „to dla naszego dobra”.
- Rozmawialiście o swoich wątpliwościach z prezydentem Matyjaszczykiem?
Marian Cieślik: - Na to spotkanie z prezydentem
przybyła cała świta miejska, ze czterdzieści osób. Po raz
pierwszy wtedy prezydent powiedział, że to jest droga
dla Ikei, bo koncern wymusza na nich tę inwestycję. Co
wobec tego wiemy: ta trasa będzie lecieć równolegle do
obwodnicy, czyli czarno na białym widać, że jest alternatywną, darmową autostradą, dla tych wszystkich samochodów, które będą chciały jechać od Działoszyna,
Pajęczna, Kłobucka do Ikei.
Co oni chcą zrobić? Otóż przepuszczą przez Kiedrzyn
wszystkie te samochody. Przede wszystkim tą drogą
będą jeździły tiry, które przywożą lub wywożą towar
z Ikei.

- Co wiecie w kwestii przyszłego natężenia ruchu?
Beata Struzik: - Cały czas nasze argumenty odnośnie
obciążenia ruchu są odrzucane. Urzędnicy twierdzą, że
nie ma żadnego zagrożenia: „kto tam będzie pani jeździł”. Tymczasem nie wykonano żadnego modelu matematycznego, nie przedstawiono ile samochodów jest
prognozowanych, ale patrząc na to, że Częstochowa ma
być miastem, w którym obwodnica autostrady będzie
płatna, to nie wierzę, że dla ludzi zaoszczędzenie 10 –
20 złotych na przejeździe to będzie mało. Opowiadają
nam coś o tachografie, ale sprawa jest prosta – kierowca
ma się rozliczyć z przejechanej trasy w terminie, a nie
ile on wyda na przejazdy.
Marian Cieślik: - W godzinach szczytu wszyscy ludzie, którzy mieszkający w Kłobucku czy w Pajęcznie
muszą wjechać od ul. Kisielewskiego w Sejmową –
tworzą tak gigantyczne korki, bo w tym samym czasie
jadą ludzie od strony Lubojny, a ul. Ludowa ma pierwszeństwo i robią się zatory aż do samego Reala.
My zrobiliśmy nawet obywatelski projekt – jak rozwiązać tę trudną sytuację – mini-ronda, bez żadnych
wyburzeć, minimalnym kosztem, ale oczywiście władzom miasta to nie odpowiada, bo oni sobie zaplanowali, że muszą wyładować jakieś duże pieniądze na
przebudowę Kiedrzyna i wszelkie oszczędności nie są
dla nich. Zaproponowaliśmy nawet, by na próbę ustawić takie plastikowe zapory, ułożyć je w kształci małego ronda – jak na rynku Wieluńskim, bo pewnie te
klocki, gdzieś im się walają po magazynach, po prostu
spróbować.
Trzymamy się tego, że nowa trasa ma lecieć po starym
śladzie z lat 70-tych. By rozwiązać problem drożności
komunikacyjnej Kiedrzyna uważamy, że mini-ronda
spełniłyby swoje zadanie.

- Podobno były konsultacje społeczne, tak twierdzi
rzecznik prasowy magistratu Włodzimierz Tutaj...
Marian Cieślik: - Jakie konsultacje społeczne. Nikt
nie chciał i nie chce z nami rozmawiać. Na spotkaniu
w grudniu, pan Matyjaszczyk obiecał, że „będziemy się
konsultować”, ale na razie cisza.
Władza u nas tradycyjnie wie lepiej, co jest mieszkańcom potrzebne, nie słucha „głupich” obywateli – znamy
to działanie, znamy je z czasów PRL-u.

- Czy dziś mieszkańcy znają szczegółowy plan
nowej trasy i wiedzą, jakie to niesie dla nich konsekwencje?
Marian Cieślik: - W pierwszej wersji było zaplanowane, że mają być wszystkie domy wyburzone przy
skrzyżowaniu ul. Sejmowej z Ludową. Tam jest budynek z biurem projektowym i jeszcze kilka firm, po drugiej strony sklep wielobranżowy i miało być wyburzone
przedszkole, które jest przedszkolem integracyjnym. To
było w pierwszych planach, które władze miasta forsowały. Przy kościele też miały być domy wyburzane,
zabrane część placu kościelnego, a grób żołnierza lotnika miał się znaleźć na pasie zieleni między dwiema
jezdniami – tak sobie to pięknie wymyślili. To przecież
coś niesamowitego! Ktoś na internecie pisał, że ludzie
zawsze się awanturują na początku, a potem są zadowoleni. Ale ten absurd, który w porę powstrzymaliśmy nie
mógłby się podobać nikomu.
Beata Struzik: - Poza tym bardzo ważna kwestia.
Może dojść do sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy
będą dochodzić odszkodowań za obniżenie wartości
gruntu, bo jeśli część osób nie będzie chciała mieszkać
przy trasie to będą chcieli sprzedać nieruchomości, tylko kto je kupi? Po drugie, ludzie który byli przez 40 lat
blokowani mogą dostać całkiem spore sumki. Na spotkaniu z prezydentem, wszyscy urzędnicy byli bardzo
zdziwieni jakimś tematem odszkodowań. Prezydent jedynie powiedział, że bardzo drogo zapłacili już za jakąś
działkę...
Marian Cieślik: - Z jednej strony prezydent wykazuje nadmierną troskę o Kiedrzyn i za wszelką cenę
chce nas uszczęśliwić, a z drugie brak zainteresowania
innymi sprawami dzielnicy, także drogowymi czy chociażby odwodnieniem, którego kompletnie nie ma. Po
niewielkim nawet deszczu już od ul. Kisielewskie z pól,

- Zbliżają się wybory, być może władza będzie bardziej uległa...
Marian Cieślik: - Chcą postawić na swoim i pokazać, kto tu rządzi, co tam jacyś z Kiedrzyna będą prezydentowi rządzić on wie lepiej. Dopóki nie wrócą do
koncepcji z lat 70-tych, my tak długo będziemy protestować.
Prezydent myśli - bo zbliżają się wybory samorządowe, że będzie się chwalił, piękną trasą przez środek
Kiedrzyna. Ponad 2 tysiące głosów mieszkańców Kiedrzyna ma stracone, niech na nas nie liczy.
- Wasi oponenci twierdzą, że prezentujecie anty-społeczną postawę...
Beata Struzik: - Mieszkańcy Kiedrzyna nigdy nie
mieli postawy roszczeniowej, wręcz odwrotnie. Bardzo
wiele rzecz na terenie dzielnicy jest zrobione właśnie
z inicjatywy mieszkańców. Szkoła została założona
dzięki nam, zostały przekazane działki, budowana a
potem rozbudowywana była ze składek mieszkańców.
Kościół, remiza strażacka, przedszkole, bo przecież to
nie są budynki miasta – w każdym przypadku grunty
przekazywali mieszkańcy a obiekty powstawały ze
składek lokalnej społeczności. Gaz był poprowadzony
dzięki inicjatywie mieszkańców, przebudowa oświetlenia, częściowo chodniki, bo my zawsze byliśmy bardzo
aktywni społecznie i może to przeszkadza tej władzy. I
teraz, szczególnie ci starsi ludzie są załamani, że władza
chce to wszystko zniszczyć, chce Kiedrzyn podzielić na
połowę, czyli to dzięki czemu ludzie się integrują.
- Jak zakończy się ta sprawa, Państwa zdaniem?
Beata Struzik: - Po co robić coś, czego ludzie nie
chcą i co wzbudzi duże protesty. Po co robić coś, co
jest kompletnie nieuzasadnione. Gdyby poprowadzono
drogę według planu z lat 70-tych, nie mielibyśmy żadnej podstawy protestować, bo jest to uzasadnione dokumentami strategicznymi miasta, o których wiadomo
od lat. A teraz to tak jakby prezydent i urzędnicy byli
ponad prawem.
Marian Cieślik: - Zakończy się na ostro. Jesteśmy
tak zdesperowani, że nawet zablokujemy drogi dojazdowe do Kiedrzyna, jak trzeba będzie.
- Dziękuję za rozmowę.

Renata R. Kluczna
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Czyja wiosna, czyje lato...
„Będzie ta wiosna: - Oj,
będzie,będzie …- A czyja będzie ta wiosna ?-..O żesz to,
nie wiem”.- Zwykle się odpowiada dziarsko: ”zima wasza,
wiosna nasza”. Zagubiłem się
jednak, nie mogę się we mgle
zorientować, co jest wasze, co
nasze, a w ogóle kto jest kim:
nasz czy wasz ?
Jeśli „zima wasza” to konkretnie czyja: św. Mikołaja,
Kamila Stocha czy Justyny Kowalczyk (przywołuję
najpopularniejszych kandydatów)?. A może premiera

Tuska, który tak nieudolnie
rządzi, że albo śnieg padał,
albo nie padał. Państwo, tak
sądzi pan Kaczyński, nie działa, widać to po kompletnej niesterowalności zjawiskami pogodowymi. Z wiosną też może
być podobnie: tu wyleje, tam
podsuszy, zero racjonalności,
nie mówiąc o sensie i logice.
Czyja wiosna ? Czyja szyja,
czyja głowa, czyja bomba atomowa...?
Pan Mussolini też tak, swojego czasu, wysuwając na
przód podbródek, krzyczał:
czyja batalia, czyja Italia...?
W tym wypadku tłum faszystowskich piaskowych ludzików odpowiadał, zgodnie z
prawdą: nasza. O wiosnę się
jednakże Duce nie pytał, świadom ograniczeń totalitaryzmu.
Demokracja nie ma takich zahamowań, zdolna wydaje się
do wszystkiego. Pytanie „czyja wiosna” ukonkretnia poziomem procentowego poparcia
w wiosennych wyborach, do
ciała absolutnie nam obojętnego, jakim jest Parlament Europejski.
Że co, że grzeszę ? Parlament nie jest obojętny, bo uczą
o nim w szkołach średnich, a
w dodatku ma większy wpływ
na obowiązujące nas prawo,
niż krajowy Sejm. Proszę
Państwa, w szkołach uczą o
różnych sprawach, np. o bitwie pod Płowcami, zupełnie
dla nas obojętnych. A co do
prawa. Przecież ludzie wiedzą
swoje. Tak jak w przyrodzie
zdarza się deszcz, czy śnieg,
tak pojawia się (z wyroków
Stwórcy) jakaś (zazwyczaj
głupia) władza. Ta władza narzuca nam jakieś prawo (zwykle też głupie). W odruchu samoobrony się to olewa, czyli

się tego prawa po prostu nie
przestrzega. W miarę dobrze
było za „suwerenności”, bo
krajowe władze nieskutecznie
i olewczo egzekwowały swoje
prawo. Gorzej za Unii, bo tam
rządzą Niemce, a te na punkcie prawa mają bzika. Skoro
się wie, owe oczywiste oczywistości, to tym bardziej ten
Parlament Europejski wydaje
się abstrakcyjną „przechowalnią”, tworzącą dobrze płatne
posady dla zasłużonych partyjnych.
Gdybym nawet na ten temat
mniemał inaczej, to i tak próżny trud przekonywać do tego
ludzi. Głos mój brzmiałby jak
pisk myszy, na tle trąb kampanii wyborczej (finansowanej
przez polskich i unijnych podatników). Prowadzące szturm
na Brukselę partie przekonują
nas programami i fizjonomiami kandydatów do utwierdzenia w stereotypowym postrzeganiu tego tam euro - organu.
Wiele osób powinno mieć w
sobie tyle realistycznej samooceny, by powiedzieć na wzór
najstarszego z braci Marx: nie
chciałby być członkiem klubu,
przyjmującego takie indywidua jak ja.
Z drugiej jednak strony
Marx, chcąc pić szampana w
klubie towarzyskim, musiał z
własnej kieszeni płacić pokaźną składkę. W euro - organie
istnieje podział ról; europoseł
pije szampana, składkę płacą
podatnicy. Wniosek prosty:
trzeba wybrać tam mordy pasujące do telewizora i gardła
przywykłe do szampana.
Demokracja już tak ma: rządzi lud, absolutnie nie zgadzając się z decyzjami, które sam
demokratycznie podjął.
Jarosław Kapsa

"Chcesz testować za darmo maszynki do golenia?
Zapłać tylko 20 złotych za przesyłkę"
Z taką ofertą dzwonią do konsumentów konsultanci pewnej firmy ze Szwajcarii. Dlaczego właśnie tam
przedsiębiorca ma swoją siedzibę? Może dlatego, aby
unijne instytucje nie mogły zająć się jej praktykami,
które - zdaniem konsumentów - bywają nieuczciwe.
Gdyby przedsiębiorca miał siedzibę w kraju UE, sprawą mogłaby zająć się sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.
Już samo nawiązanie połączenia telefonicznego
może być sprzeczne z prawem - zgodnie z przepisami
złożenie oferty przez telefon wymaga uprzedniej zgody konsumenta. Ponadto konsumenci skarżą się, że
telemarketer nie informuje o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z zawarciem długotrwałego kontraktu.
Konsument będzie teraz otrzymywał co kilka tygodni
kolejne maszynki do golenia (lub wymienne wkładki). Oczywiście odpłatnie. Próba rezygnacji jest często
ignorowana, nierzadkie bywają przypadki niedostarczenia przesyłki - pomimo tego konsument i tak otrzymuje
wezwania do zapłaty.
Co robić? Przede wszystkim nie dać się namówić.
Prowadzenie przedsiębiorstwa to przedsięwzięcie o
charakterze komercyjnym. Przedsiębiorcy rzadko rozdają prezenty, a jeśli już to robią, to po to, aby w ostatecznym rozrachunku osiągnąć zysk. Konsument daje
się zwykle złapać na słowo promocja, gratis i podaje
swoje dane osobie, o której nic tak naprawdę nie wie - to
ona zadzwoniła do nas i chce, abyśmy zawarli umowę.
Co to za gratis, za który trzeba zapłacić, choćby i 20
zł? Jeżeli już zawrzemy umowę, możemy od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.
W tym celu należy sporządzić krótkie oświadczenie o
odstąpieniu od umowy i odesłać towar listem poleconym. Jeśli konsument uważa, że nie złożył zamówienia,
a jednak przesyłkę otrzymał, nie ponosi z tego tytułu
żadnych kosztów. Spełnienie świadczenia niezamówionego - zgodnie z prawem - nie nakłada na konsumenta
żadnych zobowiązań. Ponieważ opisana umowa ma
charakter ciągły, w każdej chwili możemy zrezygnować z otrzymywania kolejnych przesyłek. O rezygnacji

najlepiej poinformować listem poleconym. Należy przy
tym pamiętać, że konsumenta obowiązują tylko takie
regulaminy (wzorce umowy), które zostały mu doręczone.
Miał być pyszny makowiec na święta…
Kupiłam pół kilo maku. Gdy wyjmowałam zakupy,
wydało mi się, że mak dziwnie pachnie. Otworzyłam
torebkę, był stęchły. Czy mogę go oddać, skoro kupiłam go „na wagę”?
Żywność jest specyficznym towarem, jednak jeśli
okaże się „wadliwa”, mamy pełne prawo do reklamacji.
W przypadku produktów na wagę powinniśmy działać
szybko. Zgodnie z przepisami dotyczącymi terminów
zawiadomienia sprzedawcy mamy 3 dni od momentu
zakupu żywności niepaczkowanej na złożenie reklamacji. W praktyce należy zrobić to niezwłocznie. Warto wiedzieć, że w przypadku towaru paczkowanego
możemy złożyć reklamację w ciągu 3 dni od otwarcia
opakowania, ale oczywiście pod warunkiem, że nie
minął termin przydatności artykułu spożywczego. Jak
już jesteśmy przy terminach. Zapakowane produkty
żywnościowe mogą być oznakowane: datą minimalnej
trwałości, czyli „Najlepiej spożyć przed…” lub „Najlepiej spożyć przed końcem…” Jest to data, do której
prawidłowo przechowywany produkt spożywczy zachowuje swoje właściwości, natomiast po jej upływie
może nastąpić pogorszenie jego cech jakościowych.
Termin przydatności do spożycia, czyli „Należy spożyć do…” dotyczy produktów łatwo psujących się i
oznacza, że po tej dacie tracą przydatność do spożycia.
Wracając do reklamacji stęchłego maku. Zgodnie z
przepisami mamy prawo żądać wymiany towaru na dobry, ale w tym przypadku jest to mało realne, bo zapewne cała partia maku była zatęchła, czyli wymiana jest
niemożliwa. Wtedy mamy prawo domagać się zwrotu
pieniędzy, a roszczenie nasze powinno być zaspokojone niezwłocznie po złożeniu reklamacji. Towary
żywnościowe reklamujemy oczywiście zawsze w tym
sklepie, w którym je kupiliśmy. Niby oczywiste, ale w
przypadku innych towarów, np. odzieży, mamy czasem
szansę złożenia reklamacji w innym sklepie tej samej
sieci.
⃰ ⃰ ⃰
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Studiuję w Kalifornii
To będzie nietypowy tekst. Z dwóch powodów: po pierwsze, w znakomitej
większości dowiecie się o czymś nowym, czyli o MOOC-ach. Po drugie,
MOOC-e to metoda na bycie samodzielnym i sposób dojścia do
samodzielności w jednym. I to za darmo.
Wygląda na to, że pierwszy MOOC został przeprowadzony
zaledwie dwa i pół roku temu, kiedy 160 tysięcy zainteresowanych zapisało się na kurs sztucznej inteligencji
prowadzony na Uniwersytecie Stanforda przez guru
tej dziedziny: Sebastiana Thruna i Petera Norviga.
Norvig jest szefem działu badań w Google, Thrun też
tam pracuje i wykłada na Stanford University.
MOOC-e nie są komercyjnymi kursami internetowymi
ani notatkami profesorów z wykładów w realu, to też
więcej niż zapis wykładu z YouTube. To Massive Open On
Line Courses, czyli Masowe Otwarte Kursy On Line.
W 2011-12 roku w powstawanie MOOC-ów zaangażowały
się największe amerykańskie uniwersytety – Stanford
w Kalifornii, Harvard i MIT w Massachusetts, uniwersytety
w Princeton i Berkeley. Wśród inwestorów, którzy
tworzyli pierwsze platformy do nauki na kursach
MOOC, są m.in. Google i Microsoft. Europa z trudem,
ale nadąża za Ameryką. Pierwsza sieć MOOC-ów
z udziałem kilkudziesięciu uczelni europejskich
powstała wiosną 2013 roku. Na liście założycieli nie ma
polskich szkół wyższych.
To od razu narzuca ograniczenie: z MOOC-a można
skorzystać, jeżeli zna się dostatecznie dobrze język
obcy, najlepiej angielski, ale jest też sporo kursów po
niemiecku, francusku i hiszpańsku, a nawet rosyjsku.
MOOC-e to trwające od 4 do 12 tygodni kursy
o różnym stopniu interaktywności, składające się
z wykładów w postaci filmów, ćwiczeń, testów, prac
studenckich i ocen. Często można spotkać
informacje, ile czasu zabierze uczestnictwo w kursie
– to na ogół 3-7 godzin tygodniowo. Trzeba przede
wszystkim poświecić je na obejrzenie wykładu,
prowadzonego przez naukowca (choć w innej
instytucji
edukacyjnej,
Khan
Academy,
www.khanacademy.org, wykład, by skupić uwagę,
odbywa się tylko w postaci animowanego filmu
z napisami, wzorami rysunków etc.). Do tego
dochodzi czas na pisanie prac, rozwiązywanie testów
(czasem w trakcie filmów), ocenę innych
uczestników. Okazuje się bowiem, że tylko część
sprawdzianów i prac domowych może być

zweryfikowana automatycznie. Zwłaszcza w naukach
humanistycznych odpowiedzi na pytania otwarte czy
eseje i rozprawki oceniają sami uczestnicy. W ten
sposób nawiązują mocniejsze kontakty i tworzą
społeczność. Służą temu także fora organizowane na
platformach przy poszczególnych kursach.

świecie), ale pojawiają się też inne: EdX (stworzony
przez Harvard i MIT, aktualnie kilkadziesiąt instytucji),
Open2Study, Udacity. Klikamy na wybrany kurs i już
mamy szczegółową informację, czego się spodziewać
(curriculum), ile czasu potrzeba tygodniowo, na ogół
też prowadzący kurs w filmiku zapoznawczym
przedstawia siebie i przebieg kursu.
Drugie pożyteczne miejsce do poszukiwań to
http://openeducationeuropa.eu/en/find/moocs –
z
dobrą
wyszukiwarką
tematyczną
kursów
organizowanych przez uczelnie europejskie. Na
przykład wybieramy dział biznes i język angielski
i otrzymujemy listę 27 kursów, które właśnie trwają
lub zaczną się wkrótce. Wśród przykładowych uczelni
i oferowanych zajęć znajdują się m.in.: kurs na temat

jest MOOC !

Zobaczmy teraz, jaką wiedzę można uzyskać.
Przewodnikiem jest strona www.class-central.com,
na której są wyliczone aktualnie odbywające się lub
zapowiadane kursy. Od razu rzucają się w oczy nazwy
organizatorów – już na pierwszej stronie widzimy
Harvard, Stanford, ale i Uniwersytet w Szanghaju,
uczelnię brytyjską i niemiecką, wszystkie z pierwszej
ligi światowej. Druga ważna informacja to platforma,
na której kurs się odbywa. Najczęściej to Coursera
(start-up powstały z inicjatywy uczelni amerykańskich,
mający już około 100 partnerstw z uczelniami na

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

nieetycznych decyzji w korporacjach i instytucjach
(uniwersytet w Lozannie); publiczna Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Moskwie proponuje (po angielsku)
„Wstęp do neuroekonomii” – fascynującej, nowej
dziedziny łączącej badania biologiczne, neurologiczne
i ekonomiczne; jedna z najlepszych światowych szkół
biznesu IESE (Uniwersytet Nawarry) prowadzi kurs na
temat „Globalizacji przedsiębiorstw”, a włoski
Uniwersytet Bocconi zaczął właśnie „Zarządzanie
firmami odzieżowymi i produkującymi towary
luksusowe”.

Patrząc na tytuły kilkuset MOOC-ów dostępnych na
różnych platformach, widać wyraźnie, że ich tematyka
jest bardzo szeroka – od kursów komputerowych po
wysublimowane humanistyczne. Poziom odpowiada
studiom wyższym, ale są też przeznaczone dla
uczniów szkół średnich. Zawartość kursów bywa
wstępem do danej dziedziny, jej pogłębionym ujęciem
dla zainteresowanych i zdolnych magistrantów,
a nawet zaawansowaną, wysokospecjalistyczną
prezentacją najnowszych badań, ciekawą dla
dojrzałych naukowców.
Oczywiście, pojawia się pytanie, czy warto. Zapytałem
znajomych studentów, którzy uczestniczyli już
w kilku MOOC-ach. Weronika, studentka archeologii,
odbyła kurs pisania prac naukowych po angielsku
z Uniwersytetu Stanforda i mówi: „Tak, byłam bardzo
zadowolona! Naprawdę mam wrażenie, że dużo się
nauczyłam, spisałam sobie najważniejsze informacje
i polecam ten kurs kolegom. Dostałam certyfikat, był
do pobrania na stronie po ukończeniu kursu”.
W Polsce pojawił się Uniwersytet Wirtualny – wspólna
inicjatywa Akademii Leona Koźmińskiego i Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Aktualnie na stronie
www.uniwersytet-wirtualny.edu.pl dostępnych jest
9 kursów, a ściślej pojedynczych wykładów na różne
tematy uzupełnionych o materiały pomocnicze –
prezentacje, skrypty, testy. Wykłady jednak nie są
interaktywne, nie ma też forum, ale i tak to już coś,
zwłaszcza wobec utrzymującego się braku MOOC-ów
proponowanych przez polskie uczelnie.
Warto też przynajmniej raz na kwartał sprawdzać, czy
jakaś uczelnia z Polski nie przyłączyła się do sieci
europejskiej albo wpisała na platformę Coursera czy
inną. Na razie wygląda na to, że konserwatyzm polskich
szkół wyższych jest zdumiewająco trwały. Nawet gdy
zostanie przełamany, to i tak wybór znajdziemy na
świecie, a nie w kraju.
No dobrze, to powiedzmy na zakończenie, dlaczego
MOOC-e wydają nam się wartościowe. Otóż z kilku
powodów. Przede wszystkim dla wiedzy. Ale także dla
osobistej satysfakcji i sprawdzenia się w samodzielnej nauce, w konkurencji i we współpracy z młodymi
ludźmi z całego świata. Dla szpanu – studiuję na
Uniwersytecie Stanford albo Harvard. Dla lepszego
CV, które przedstawimy u potencjalnego pracodawcy.
Certyfikat dobrego kursu może okazać się punktem,
który przeważy na naszą korzyść w konkursie na
pracę. A to już oznacza kolejny krok w stronę
samodzielności finansowej i życiowej.
Piotr Aleksandrowicz
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Starosty Częstochowskiego
Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi
dla Powiatu” nadal cieszą się dużym zainteresowaniem i są nagrodą niezwykle pożądaną, co po
raz kolejny udowodniła publiczność licznie przybyła do Filharmonii Częstochowskiej.
Na widowni zasiedli nie tylko nominowani do
Statuetek i ich najbliżsi, ale także parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta Częstochowy i
powiatu częstochowskiego, reprezentanci samorządów gminnych, pracownicy różnego typu instytucji,
urzędów, służb i organizacji, kombatanci, a przede
wszystkim – mieszkańcy powiatu częstochowskiego.
„W zamyśle twórców konkursu i organizatorów
jego kolejnych edycji było i jest publiczne honorowanie osób, organizacji, instytucji, zespołów i
przedsiębiorstw, które w swojej pracy i działalności
osiągnęły nieprzeciętne sukcesy. Tych, którzy pokazali, jak można w określonych warunkach rozwijać
swoje talenty, realizować życiowe pasje, wznieść się
na zawodowe wyżyny, odnaleźć sposób na godne,
twórcze życie, służąc innym i promują nasz region

Teatr

zaprasza!
Błyskotliwe dialogi, szalone zwroty akcji,
zawrotne tempo, wielopiętrowa i precyzyjnie
skonstruowana fikcja sceniczna oraz charakterystyczne, inteligentne poczucie humoru.

daleko poza jego granicami”– tłumaczył Starosta.
Widzowie gromkimi brawami nagrodzili 17 nominowanych przez kapitułę konkursu do finału tegorocznej, 13 już edycji Statuetek.
W tym roku Statuetki otrzymali:
- Jerzy Peszke – dr. nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który zwyciężył w kategorii OŚWIATA,
- Andrzej Kalinin - znany i ceniony pisarz, członek PEN CLUBU i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, który zwyciężył w kategorii KULTURA,
- Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie –
zwycięzca w kategorii „SPORT i TURYSTYKA”,
– Maria Włodarczyk - wójt Gminy Dąbrowa Zielona, zdobywczyni Statuetki w kategorii SAMORZĄDNOŚĆ,
- CEMEX Polska Sp. z o.o. – Zakład Cementownia Rudniki w Rudnikach, gm. Rędziny – zwycięzca
w kategorii SAMORZĄDNOŚĆ,
- Anna Kaptacz - prezes Stowarzyszenia Opieki
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
– nagrodzona Statuetką w kategorii „ZDROWIE I

ŚMIERĆ
Woody Allen

Przekład – Anna Kołyszko, opracowanie tekstu
i reżyseria – Waldemar Śmigasiewicz, scenografia –
Maciej Preyer, muzyka – Mateusz Śmigasiewicz
Waldemar Śmigasiewicz: „Głównym założeniem
inscenizacyjnym sztuki „Śmierć” Woody Allena jest
ukazanie jednego z problemów współczesnego człowieka. Chodzi tu o nieautentyczność istnienia i poczucie utraty tożsamości”.
Woody Allen – mistrz paradoksalnego humoru i

POMOC SPOŁECZNA”,
- Stowarzyszenie Taneczne Zorba – zwycięzca
w kategorii – „INNE SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA”.
Artystyczną atrakcją gali był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa, która zaprezento-

wała specjalnie przygotowany na tę okazję repertuar.
W Filharmonii rozbrzmiały dźwięki znanych i lubianych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej,
którym towarzyszyły występy młodych solistów i
tancerzy.
red.

jeden z najbardziej oryginalnych twórców autorskiego kina jest nie tylko aktorem i reżyserem, lecz także
autorem scenariuszy do własnych filmów i autorem
sztuk scenicznych. Już niebawem, bo 9 listopada na
scenie dużej częstochowskiego Teatru odbędzie się
premiera “Śmierci”, najsłynniejszej sztuki Allena.
Spektakl reżyseruje Waldemar Śmigasiewicz, a na
scenie pojawi się niemal cały zespół aktorski częstochowskiego Teatru.
Życie Kleimana, głównego bohatera sztuki Allena,
zmienia się pewnego dnia za sprawą zagadkowych
morderstw gnębiących miasto, do których rozwiązania
zostaje wciągnięty – wbrew swej woli.

„Śmierć” to czarna komedia opowiadającą o drodze jaką, za przykładem losu Kleinmana, pokonać
musi każdy z nas aby dowiedzieć się prawdy o sobie.
Grają: Adam Hutyra, Agata Ochota-Hutyra, Małgorzata Marciniak, Sebastian Banaszczyk, Bartosz
Kopeć, Michał Kula, Maciej Półtorak, Antoni Rot, Robert Rutkowski, Adam Łoniewski, Łukasz Kaczmarek
(gościnnie), Karol Pruciak (gościnnie), Mariusz Korek
Zapraszamy 28 lutego 2014 r. /piątek/, godz. 19.00
oraz 1 marca 2014 r. /sobota/, godz. 19.00
red.

PSL: Mamy kandydatów na prezydenta Częstochowy

W Zarządzie Miejskim (Powiat Grodzki) PSL w
Częstochowie odbyło się spotkanie Zespołów: Organizacyjnego i Programowego, do przygotowania
udziału lokalnych struktur Stronnictwa w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego
oraz samorządów miejskiego i województwa śląskiego.

Wśród analizowanych projektów dominujące znaczenie zyskał wariant wystawienia w wyborach do
Rady Miasta Częstochowy kandydatów z listy Komitetu Wyborczego PSL oraz kandydata popieranego przez PSL na Prezydenta Miasta Częstochowy.
Oceniono, że PSL ma 2-3 kandydatów, którzy mogą
skutecznie kandydować na funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy.
W ruchu ludowym Częstochowy i współpracujących z nim lokalnych środowiskach gospodarczych

Braterskie igrzyska
Święto harcerzy i skautów na całym świecie –
Dzień Myśli Braterskiej, rozpoczęło symboliczne
wypuszczenie dobrych myśli. Gdy dwadzieścia dwa
balony, symbolizujące datę – 22 lutego, wypuszczone
przez zucha i druhny rozpoczęły grę „Braterskie Igrzyska” – pierwszy z punktów programu hufcowych obchodów urodzin twórcy skautingu gen. Roberta Baden
- Powella i jego żony Olave. Ponad pięćset zuchów,
harcerzy, instruktorów, zgrupowanych w trzydzieści
patroli, realizowało zadania gry na terenie lasu Aniołowskiego. Każdy z patroli, dotarł później na salę
gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 54, gdzie odbył
się uroczysty apel, w którym wzieli udział goście z
Komendantem Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Andrzejem Lichotą i Naczelnikiem Wydziału Edukacji UM
Częstochowy hm. Ryszardem Stefaniakiem na czele. Zasłużeni instruktorzy Hufca wyróżnieni zostali
chorągwianymi i hufcowymi odznakami za zasługi.
Przyznano również odznakę Harcerska Służba Ziemi Śląskiej drużynowej i zuchom z 43 GZ „Wesołe
Wiewiórki”. Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej
otrzymała hm. Marta Kwiatkowska. Dzień Myśli

Rozwiązanie konkursu
Na łamach naszego Tygodnika ogłosiliśmy konkurs, w którym nagrodą były trzy podwójne zaproszenia na koncert tenora Marka Torzewskiego. Aby
otrzymać bilety należało podać tytuł piosenki wyko-

powszechnym jest przekonanie, że koniecznym
jest rychły powrót Miasta Częstochowy na ścieżkę
rozwoju gospodarczego. Pozwoli to powstrzymać
trwającą emigrację zdolnej i aktywnej młodzieży do
innych ośrodków w kraju i za granicą oraz stworzy
przesłanki do zatrzymania zachodzącej prowincjonalizacji tego istotnego dla regionu częstochowskiego
ośrodka gospodarczego, oświatowego, kulturalnego
i medycznego.
Publikacja proponowanych działań będzie realizowana podczas spotkań w dzielnicach, w celu ich
naturalnej weryfikacji w kierunkach oczekiwanych
przez mieszkańców.
Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje odważną
i rzetelną współpracę tym, którzy zainteresowani są
faktycznym rozwojem Częstochowy w bliższym i dalszym okresie.
Mirosław Kula

Braterskiej to również czas na wyróżnienie placówek
oświatowych, z którymi Hufiec stale współpracuje.
Turniej o Puchar Komendantki Hufca, przygotowany
przez 32 ŚDH „Zwiad”, to kolejna część obchodów
Dnia Myśli Braterskiej. Wzięło w niej udział 22 patrole harcerskie. Zwycięzcami gry i turnieju zostali harcerze z 8 CDH „Wawer”, a najlepsza na trasie zuchowej
gry okazała 42 GZ "Dzielne zuchy". Wyróżnienie za
udział w grze otrzymała też 18 CDHNS „Tropiciele
Przygód”. Namiestniczka Zuchowa phm. Ewelina Michoń podsumowała również konkurs na kartkę Dnia
Myśli Braterskiej. Pierwsze miejsce otrzymały zuchy
z 42 GZ „Dzielne Zuchy”, a wyróżnienia 11 GZ „Leśne Bractwo”, 6 GZ „Tropiciele Tęczy” i 36 GZ „Pluszowe Niedźwiadki”. Wymiana kartek z życzeniami
i harcerski krąg to ostatni punkt spotkania. Na apel
Harcerskiego Centrum Wolontariatu zuchy i harcerze
przynieśli karmę dla zwierząt, które są pod opieką Stowarzyszenia OTOZ Animals. Natomiast Kropla Krwi
na DMB – to hasło akcji zachęcającej do podzielenia
się tym, co mamy najcenniejsze. W przeddzień obchodów Dnia Myśli Braterskiej instruktorzy Hufca oddali
honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
red.
nywanej przez Marka Torzewskiego, która w 2002
roku została uznana przez PZPN za oficjalny hymn
reprezentacji Polski w piłce nożnej. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście ”Do przodu Polsko”. Szczęśliwi zwycięzcy to: Maria Matejko, Beata Gó-

ral, Emila Uroda

Gratulujemy!

OGŁOSZENIE

Wymagania:
· 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
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Przełamywanie stereotypów w Lelowie
Gimnazjum w Lelowie realizuje z niemiecką szkołą dwustronny projekt
„Tolerancja – nasz wspólny cel”,
który ma służyć przełamywaniu istniejących stereotypów
o mieszkańcach Polski i
Niemiec oraz kształtować
wśród młodzieży postawy otwartości, szacunku,
akceptacji wobec innych
narodowości, a także osób
niepełnosprawnych i ludzi
starszych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez
całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Koordynatorem projektu trwającego 2 lata (od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.)
jest Gimnazjum w Lelowie, a partnerem szkoła Maria-Ward-Gymnasium w Altötting w Niemczech (Bawaria). Językiem komunikacji dla obu partnerów jest
język niemiecki.
Współpraca ze szkołą partnerską zwiększa moty-

wację młodzieży do nauki języków obcych,
podnosi ich umiejętności językowe a
także umożliwia zawieranie międzynarodowych przyjaźni. Okazją do tego będą dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich
liczących ponad 20 uczniów i
4 nauczycieli w obu partnerskich szkołach.
Młodzież gimnazjum miała możliwość wzięcia udziału
w trzech konkursach projektowych:
- na wykonanie kartek na Boże
Narodzenie z przeznaczeniem dla
szkoły partnerskiej,
- na zaprojektowanie symbolu graficznego, projektu – logo,
- w quizie językowym.
Większość uczniów gimnazjum brała udział w
opracowaniu słowniczka polsko-niemiecko-angielskiego na temat życia codziennego i szkoły, który jest
umieszczony na stronie internetowej szkoły.
red.

Aktualności
Kilka dni temu w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
odbyła się gala, podczas której miało miejsce uroczyste rozpoczęcie działalności
Fundacji Oczami Brata.

Narodziny Fundacji

Oczami Brata

Na wydarzenie przybyło ponad 250 osób, w tym
przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby z
niepełnosprawnościami, rodzice osób niepełnosprawnych, przyjaciele i sympatycy fundacji.
Uroczyste narodziny fundacji rozpoczęły się od akcentu muzycznego – piosenki dedykowanej Karolowi
Bilskiemu „Być jak Anioł”, wykonanej przez zespół
Filipscy i Przyjaciele.
W kolejnej części gali przedstawiona została misja

organizacji i hasło: „Każde dobro pozostawia ślad w
sercu”, które zostało mottem fundacji. Aby ukazać jakąś cząstkę tego, czym będzie zajmować się fundacja
przygotowane zostało małe ćwiczenie. Każdy na otrzymanej karteczce miał napisać swoją pasję, a także to,
jak za jej pomocą można pomóc drugiemu człowiekowi. Odważne osoby, które zdecydowały się podzielić z
innymi swoim zapiskiem otrzymały nagrody. Następnie odbył się spektakl „Prawie jak Opowieść wigilijna”, który zagrali aktorzy Teatru Integracyjnego ALA.
Zakończeniem gali były wygłoszone podziękowania dla wolontariuszy, rodziców, szkoły, Muzeum, a
także wszystkich przybyłych gości.
red.

Bezpłatne porady prawne
wracają w marcu

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, Centrum
Inicjatyw Lokalnych postanowiło wznowić akcję „Polak mądry
przed szkodą”. Pierwszy dyżur
prawnika zaplanowano już na 5
marca br. Akcja jest adresowana
do mieszkańców powiatu myszkowskiego. W jej ramach mogą
oni skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Podobnie - jak w
roku ubiegłym - doradztwo będzie
udzielane w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Żarkach, przy

ul. Moniuszki 2. Porad udziela
mecenas Rafał Łyszczarz. - Z racji
dużego zainteresowania bezpłatnymi poradami, decyzja o kontynuowaniu akcji była oczywista.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doradztwem już w marcu
na pierwszy dyżur radcy prawnego
- mówi Janusz Bieńkowski, prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych.
Harmonogram bezpłatnych porad
prawnych:
05.03.2014 r.
19.03.2014 r.

02.04.2014 r.
16.04.2014 r.
30.04.2014 r.
14.05.2014 r.
28.05.2014 r.
11.06.2014 r.
25.06.2014 r.
w godzinach od 12.15 do 14.15 MGOK Żarki, ul. Moniuszki 2.
Osoby zainteresowane prosimy
o wcześniejsze umawianie spotkań
pod numerem telefonu 516 66 10 63.
Zapisy przyjmuje Anna Chejduk.
red.

Zaplanuj bajkowy ślub
– inspiracje na targach!
Najnowsze trendy w modzie ślubnej, wyjątkowe
torty weselne czy porywające do tańca zespoły muzyczne znajdą pod jednym dachem wszystkie pochłonięte przygotowaniami do ślubu pary. Podczas
trzydniowych targów, które już w najbliższy piątek
rozpoczną się w Centrum Handlowym Auchan Częstochowa, przyszłe młode pary będą mogły sprawnie
zaplanować ten wyjątkowy dzień.

Termin ślubu zbliża się wielkimi krokami, a Wy nie
jesteście jeszcze przygotowani? A może macie jeszcze dużo czasu i chcecie na spokojnie zaplanować ten
wyjątkowy dzień? Wszyscy narzeczeni z pewnością
znajdą dla siebie odpowiednie rozwiązania podczas
targów ślubnych w Centrum Handlowym Auchan
Częstochowa.
Od piątku 28 lutego w galerii handlowej będzie można nie tylko zaobserwować najnowsze trendy w modzie,
lecz także poznać oferty usług i towarów ślubnych.
Przez trzy dni zakochane pary będą mogły znaleźć dla
siebie idealnego fotografa, porywający do tańca zespół

muzyczny czy zapierającą dech w piersiach salę weselną. Nie zabraknie również prezentacji najlepszych
cukierni i kwiaciarni.
Dodatkowo w sobotę 1 marca odbędą się pokazy
mody ślubnej. Wśród prezentowanych strojów znajdą
się klasyczne oraz nowoczesne suknie dla panny młodej oraz suknie wieczorowe autorstwa polskiego projektanta, Piotra Ciepała. Atrakcją będą również „Żywe
manekiny”, które w witrynach salonów dostępnych w
galerii handlowej oraz na specjalnym wybiegu prezentować będą aktualną ofertę butików. W niedzielę natomiast uczestnicy targów będą mieli wyjątkową okazję,
aby podziwiać pokaz barmański w wykonaniu mistrza
Polski i Europy, Krzysztofa Drabika.
Sobotnie pokazy mody ślubnej oraz oferty butików
będzie można podziwiać od godziny 14.00 do godziny
19.00.
Barmańskie triki w wykonaniu mistrza zaprezentowane zostaną w niedzielę od godziny 15.00 do godziny
17.00.
red.

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DELITE” Sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą w Częstochowie: 42-200 Częstochowa ul. Łukasińskiego 28
ogłasza przetarg na sprzedaż niżej wymienionych ruchomości:
LP.

WARTOŚĆ
BRUTTO

NAZWA

1 ZAMIATARKA DULEVO 90

5 720,25 zł

2 KOSIARKA SAMOZBIERAJĄCA JAGUAR

15 100,50 zł

3 KOSIARKA MF Z PRZYCZEPKĄ

1 486,50 zł

4 ROZRZUTNIK DO PIASKU, WAPNA HYDRAULICZNY

2 747,25 zł

5 KOSIARKA VARI

2 579,25 zł

6 GLEBOGRYZARKA VARI(BEZ JEDNOSTKI SILNIKOWEJ)

1 494,00 zł

7 SPALINOWA UBIJARKA DO PODŁOŻA PROJECT HONDA GX160

868,50 zł

8 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU STIHL HS80

412,50 zł

9 WYKASZARKA STHIL FS 350 1SZT

739,50 zł

10 WYKASZARKA STHIL FS 400 1 SZT

808,50 zł

11 WYKASZARKA STIHL FS 450

2 111,25 zł

12 MŁOT DO WYBURZEŃ CELMA

237,00 zł

13 MŁOT DO WYBURZEŃ GRAPHITE

282,00 zł

14 WIERTARKA MŁOT BOSCH GBH 4DFE

384,75 zł

15 WIERTŁO MŁOT AEG KH24E 720W 2,3J

327,00 zł

16 WIERTARKA AEG SBE 600R

68,25 zł

17 WIERTARKA AEG SBE 600R

68,25 zł

18 WIERTARKA AKUMULATOROWA 24V MAKITA BHR 200SJE

273,75 zł

19 WIERTARKO WKRĘTARKA AKUMULATORA MACALLISTER 14 CN 28

120,75 zł

20 SZLIFIERKA KĄT. AEG WS-6-115

54,75 zł

21 NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO BLACH MAKITA JS1670

314,25 zł

22 BRUZDOWNICA X – KRAFT CW125

94,50 zł

23 PISTOLET DO KLEJU MODECO TYP GG-4

19,50 zł

24 IMADŁA ŚLUSARSKIE WARSZTATOWE

1. Przedmiotem przetargu są wyżej wymienione ruchomości.
2. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargu zostały podane powyżej i są cenami brutto.
3. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w siedzibie spółki
PPHU „DELITE” Sp. o.o. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 28, w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„ Przetarg PPHU DELITE” w
terminie 7 dni od daty ukazania
się obwieszczenia o przetargu tj.
do dnia 7 marca 2014 roku godz.
14:00. Oferty mogą być składane
listownie bądź osobiście. W przypadku oferty złożonej listownie
przyjmuje się, że datą i godziną
złożenia oferty jest data jej wpływu

177,00 zł

do siedziby organizatora przetargu.
4. Rozpoznanie ofert nastąpi na
posiedzeniu jawnym, które odbędzie się dnia 10 marca 2014 r. o
godz. 10:00 w siedzibie organizatora przetargu.
5. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 5% kwoty brutto.
Wadium należy wpłacić do dnia
poprzedzającego dzień upływu
terminu składania ofert, tj. do dnia
6 marca 2014 r.. na konto 69 1050
1142 1000 0023 0400 9604. Za
dzień wpływu uważa się dzień
uznania rachunku bankowego organizatora przetargu.
6. Regulamin przetargu oraz
szczegółowe dane dotyczące
przedmiotu przetargu, w tym

Marketing i reklama
tel. 512 044 894
tel./fax (34) 374 05 02
redakcja7dni@interia.pl

operaty szacunkowe są udostępnione w siedzibie spółki PPHU
„DELITE” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie:
42-200 Częstochowa, ul. Łukasińskiego 28.
7. PPHU „DELITE” Sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą w Częstochowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu w całości lub w
części lub też jego unieważnienia
na każdym etapie postępowania
przetargowego bez podania przyczyny.
8. Wszelkich informacji o przetargu można uzyskać pod numerami
telefonu:
34 323-51-94 Biuro
513 016 278 Likwidator

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl

Reklama
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QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

www.pro-life.pl
BĄDŹ PRO-LIFE, RATUJ ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI,
KRS: 0000140437
PRZEKAŻ 1% NA OBRONĘ ŻYCIA!

NAPROTECHNOLOGIA
–LECZENIE NIEPŁODNOŚCI
Polskie
Stowarzyszenie
Obrońców Życia
Człowieka

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

O pomoc dla
najmniejszych
prosi

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

10
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Reklamy

atest

szamba betonowe, PZH
i gwarancja na
ekologiczne
100 %
pojemność od 4 m3 do 12 m3
transport HDS - cały kraj
cena od 900 zł

szczelności

 503 617 335

SERWIS KOMPUTEROWY

h

hhŻhh

hhhh
hh
h
hłhłównych
Reballinghhhłh

516-452-138

h
Częstochowa

Wędkarz

8 (510) 27.02-05.03.2014

11

Konkurs
Fotograficzny

Komisja Młodzieżowa przy Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Częstochowie informuje, że organizuje Konkurs Fotograficzny:

„WODY OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO”
Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Regionalny „7 dni”.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Będzie się odbywał
od 1 marca 2014 roku (rozpoczęcie konkursu) do
5 maja 2014 roku (ostateczny termin nadsyłania
prac). 15 maja zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
REGULAMIN KONKURSU, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ INNE FORMULARZE
potrzebne do wzięcia udziału w konkursie znajdują
się na stronie www.pzw.org.pl/19, gdzie również
będzie można oglądać w specjalnej galerii, zdjęcia
przysłane na konkurs.
Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest
Komisja Młodzieżowa przy Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Częstochowie. Adres:
42-200 Częstochowa ul. Wolności 81 m 10.
Tel. 34 360 53 13

Częstochowa

morską patronką

REKLAMA

Komisja przewiduje wyróżnienia

1 miejsce – Statuetka + Dyplom + Aparat fotograficzny FUJI FINEPIX S 4800,
2 miejsce – Statuetka + Dyplom + Aparat fotograficzny FUJI AX 600 SILVER,
3 miejsce – Statuetka + Dyplom + Smartfon
PRESTIGIO PAP 3540 DUO.
Przewidziane są również wyróżnienia w kategoriach:
- najładniejsze zdjęcie rzeki,
- najładniejsze zdjęcie zbiornika,
- najładniejsze zdjęcie ryby,
które nagrodzone będą: albumami przyrodniczymi, książkami o tematyce wędkarskiej oraz wędkarskimi grami planszowymi.
Robert Amborski
Rzecznik Prasowy Okręgu
PZW Częstochowa

Od czasu do czasu sentymentaliści - których wszak
nigdy nie brakuje – zadają publicznie pytanie o szanse na pojawienie się w rejestrach polskiej floty handlowej statku o nazwie „Częstochowa”. Wypada ich
zmartwić: nie dość bowiem, że z powodu niewymawialności przez posługujących się głównymi językami światowymi nazwa zacnego miasta ma niewielkie
szanse pojawić się znów na burtach i rufie jakiegoś
frachtowca, to na dodatek wśród przesądnej morskiej
braci ma ona niespecjalnie pozytywne konotacje.
Po raz pierwszy nazwa „Częstochowa” pojawiła
się w Polskiej Marynarce Handlowej w 1940 r. Statek,
któremu ją nadano, miał wtedy 10 lat – i był znany w
portach jako „Robur IV”. Należał do kompanii żeglugowej o długiej nazwie Polsko - Skandynawskie Towarzystwo Okrętowe „Polskarob”, utworzonej w celu
zmniejszenia kosztów eksportu węgla, wydobywanego przez Związek Kopalń Górnośląskich „Robur”.
„Robur IV” był pierwszym zupełnie nowym statkiem tej firmy – poprzednie trzy parowce pozyskiwano na rynku wtórnym. Dopiero po rozwinięciu
działalności „Polskarob” zamówił w szwedzkiej
stoczni Lindholmen - Motala AB w Goeteborgu dwa
masowce – nazwane zgodnie z zasadą przedsiębiorstwa „Robur IV” i „Robur V”. Ich kadłuby miały
78,4 m długości, 12,6 szerokości, 5,4 zanurzenia; do
pięciu ładowni, rozmieszczonych pod jednym pokładem, mogły zabierać 2.960 ton węgla. Dzięki napędzającym je maszynom parowym o mocy 900 koni
mechanicznych oba „Robury” rozwijały prędkość 10

węzłów. Załogę tworzyło 22 marynarzy.
Od rozpoczęcia eksploatacji (co nastąpiło w lipcu i sierpniu 1930 r.) bliźniacze statki kursowały na
stałych trasach – woziły polski węgiel do portów
Skandynawii i zachodniej Europy. Kiedy wybuchła
II wojna, oba szczęśliwie uniknęły zarekwirowania
przez Niemców i zostały doprowadzone do Wielkiej
Brytanii – „Roburem IV” dowodził wtedy kpt. ż. w.
Edward Gubała, urodzony (notabene) w 1904 r. w
podczęstochowskim podówczas Rakowie. W historii
zapisał się jako komodor konwoju, w którym „Robur
IV”, „Wilno”, „Narocz”, „Kromań” i „Katowice”
przeszły z Goeteborga przez Bergen i Oslo w Norwegii do szkockiego portu Methil (strzeżone w morzu przez okręty wojenne najpierw Norwegii, potem
Wielkiej Brytanii).
W Anglii „Robur IV” zmienił tożsamość: z
uwagi na fakt, iż mniejszościowymi udziałowcami „Polskarobu” byli Niemcy, główny właściciel
kompanii żeglugowej, Alfred Falter, dokonał w
1940 r. przemianowania należących doń statków.
I tak „Robur III” stał się „Kmicicem”, „Robur V”
– „Kordeckim”, „Robur VI” – „Zbarażem”, „Robur VIII” – Zagłobą”; no a nasz „Robur IV” otrzymał nazwę „Częstochowa”. Zabieg ten pozwolił
uchronić statki przed niebezpieczeństwem obłożenia aresztem w portach państw neutralnych, do
których III Rzesza zwróciła się z żądaniem zasekwestrowania jednostek jako współwłasności zarówno nieistniejącego zdaniem jej władz państwa

polskiego jak i niemieckich akcjonariuszy.
Nowej nazwy „Robur IV” nie nosił wszelako długo. Wyczarterowany rządowi Wielkiej Brytanii pływał w służbie Jego Królewskiej Mości Jerzego VI
– najpierw z Anglii oraz Walii do Francji północnej
i południowej, potem był eksploatowany w konwojach atlantyckich. Jego kariera zakończyła się w nocy
z 19 na 20 sierpnia 1941 r., kiedy w rejsie z Newcastle
nad rzeką Tyne do Reykjaviku na Islandii zatonął u
wschodnich wybrzeży Anglii. Długo przyjmowano
dwa warianty zagłady: albo, że posłała go pod wodę
torpeda, wystrzelona z niemieckiego ścigacza, albo
że wpadł na minę; według najnowszych ustaleń, polski parowiec, dowodzony przez kpt. ż. w. Zygmunta
Kinasta, został zatopiony torpedą wystrzeloną z kutra
torpedowego Kriegsmarine o symbolu S-48. Tak czy
owak, s/s „Częstochowa” przestała istnieć w niecodziennych okolicznościach. Na dno zabrała jedną
ofiarę, II oficera Bohdana Senycię. Wrak spoczywa
do dziś 16 m pod powierzchnią Morza Północnego –
na wysokości estuarium o nazwie The Wash.
Na marginesie można odnotować, iż dowodzący
statkiem kpt. Kinast miał wyjątkowego pecha – rok
wcześniej (15 lipca 1940) również stracił statek:
zbombardowany przez Luftwaffe „Zbaraż” (eks-„Robur VI”) zatonął na brytyjskich wodach terytorialnych…
Waldemar Bałda
c.d morskiej historii Częstochowy opublikujemy za
tydzień w kolejnym numerze tygodnika „7 dni”
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Magia Tenisa w Lelowie

Gminne Centrum Sportu w Lelowie
zaprasza 8 marca do hali sportowej im.
Polskich Olimpijczyków na Turniej Tenisa Stołowego „Magia Tenisa”. Wyjątkową gratką będzie pokaz umiejętności mistrzowskich utytułowanych zawodników
Polonii Bytom.

Ciężki sprzęt
na SGP Arenie
Sprzyjająca pogoda pozwoliła na rozpoczęcie przygotowania toru Włókniarza. Jeśli aura dopisze nie wykluczone,
że pierwsze jazdy odbędą się już w przyszłym tygodniu.
Słoneczna pogoda sprzyja żużlowcom. Od poniedziałku
na SGP Arenie Częstochowa pracuje ciężki sprzęt. W klubie

W turnieju mogą wystartować zawodnicy w siedmiu kategoriach i kilku grupach
wiekowych: uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjum, mężczyźni i kobiety w przedziale wiekowym od 16 do 40 lat i od 41 do
99 lat, a także kategorii open. Uczestnicy
turnieju mają możliwość równoczesnego
startu w dwóch kategoriach. System rozgrywek uzależniony jest od liczby uczestników. Dla trzech najlepszych zawodników
w każdej kategorii przewidziano puchary.
Zapisy przyjmowane są od godziny 8.00.
Start rozgrywek przewidziano na godzinę
9.00.
W ramach promocji tenisa o godzinie
13.00, swoje umiejętności pokażą zawodnicy Polonii Bytom: Jakub Kosowski –
brązowy medalista Mistrzostw Europy,
zwycięzca German Open World Pro Tour,
Mistrz Polski gry mieszanej, 4-krotny drużynowy Mistrz Polski, 73 w rankingu światowym oraz Grzegorz Iwaniuka – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Śląska
w każdej kategorii wiekowej, dwukrotny
Mistrz Polski z AZS-em Gliwice.
IL
mają nadzieję, że trwające prace już w przyszłym tygodniu
pozwolą wyjechać na tor. Warto przypomnieć, iż w przerwie
zimowej owal przeszedł delikatną przebudowę. Na całej
długości wymieniono krawężnik i dołożono piętnaście studzienek, które mają zapewnić lepsze odprowadzanie wody z
obiektu. W związku z tymi pracami przed wyjazdem na tor
trzeba jeszcze będzie dowieźć nawierzchni.
Kibice spragnieni żużlowych emocji w następną niedzielę, 9 marca będą mogli podziwiać całą drużynę podczas uroczystej prezentacji, na której zjawią się wszyscy zawodnicy
Włókniarza. Dodatkową atrakcją będzie występ zespołu Enej.
dk

Zaproszenie
Miasto Częstochowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
zapraszają
na

ostatnią kolejkę spotkań
Ligi 40-latków
w Piłce Siatkowej - sezon 2013/2014
Program:
godz. 11.00 - No Name - Mikrus
godz. 12.00 - Gmina Mykanów - Jagiellończycy
godz. 13.00 - Akademia X - Eko-Star Grodzisko
godz. 14.00 - Volley Północ - Gmina Rędziny
godz. 15.00 - Uroczyste podsumowanie
sezonu 2013/2014

Decydujące spotkania Ligi odbędą się w dniu 01.03.2014 r.
w Sali Sportowej “Częstochowianka” przy ul. Rejtana 7c
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