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Dzięki zdobyczom techniki, czyli możliwości śledzenia przebiegu sesji Rady Miasta
w internecie, miałem możliwość kilkukrotnego wnikliwego przeanalizowania fragmentu obrad dotyczącego sprawy „miejskiej” inwestycji na wspomnianej w tytule działce.
O ile po napisaniu pierwszego artykułu miałem wątpliwości, czy faktycznie na tym
etapie jest to sprawa dla Prokuratury, o tyle po obejrzeniu „popisów” zastępcy prezydenta Mirosława Soboraka i prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego Marcina Kozaka,
zaczynam się utwierdzać w przekonaniu, że „Twój Ruch” składając zawiadomienie do
w/w instytucji wykonał ruch właściwy.

Aleja 49 – fakty i mity
Dziesięć grzechów głównych

powstało nowe
ugrupowanie czytaj
str. 3
samorządowe

REKLAMA

1) Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk już na samym
początku nie dochował swojego obowiązku wobec
radnych. Bowiem nawet zapisy „kulawej” uchwały z
dn. 26.01.2012 r., dającej mu na rok pełną swobodę
w zakresie wnoszenia aportów do miejskich spółek,
nakazywały prezydentowi poinformować Radę
Miasta o zaistnieniu takiego faktu - w terminie miesiąca od zdarzenia. W przypadku R E K L A M A
nieruchomości położonej w Alei
Najświętszej Maryi Panny 49 nic
takiego nie nastąpiło.
2) Przez ponad rok trwania procedury „Dialogu...” z inwestorami
Agencja Rozwoju Regionalnego
ograniczyła do minimum wypływ
informacji na zewnątrz o toczącym
się postępowaniu. Jedyne informacje, jakie ARR przekazywała, to
komunikaty w Biuletynie Informa-

cji Publicznej, do których umieszczania spółka była
zobowiązana przepisami prawa. O olbrzymich wątpliwościach w zakresie należytego rozreklamowania i
upublicznienia procedury „Dialogu...” przez ARR już
pisałem – wyjaśnienia panów Soboraka i Kozaka, że
„przecież było dwóch oferentów”, pominę w świetle
podanych przeze mnie wcześniej szczegółów litościwym milczeniem.

dokończenie str. 4 
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Trójlistna logika
Klasyczna logika operuje ścisłym podziałem: prawda/fałsz.
Życie jest bogatsze, wymaga
wprowadzenia trzeciej kategorii: ni to - prawdy, ni to – fałszu.
Jeżeli mówimy, że dana kobieta
jest urocza albo wybrany pejzaż
zachwycający, to w tych twierdzeniach zawieramy zarówno
prawdę jak i fałsz. Subiektywność słów „urocza”, „zachwycający” uniemożliwia logiczną
ocenę.
Nie da się także użyć aparatu

logicznego dla oceny rozdziału
miejskich środków na zadania
kulturalne. Pytał się znajomy,
bywalec wydarzeń kulturalnych, czy mnie się podoba, że
miasto dwa razy bardziej ceni
studencki festiwal karaoke (40
tys zł dotacji), niż międzynarodowy festiwal „Gaude Mater”
(18 tys zł). Mówiąc szczerze
pytanie mógłbym uznać za źle
adresowane: przecież to widać gołym okiem, że nigdy nic
wspólnego z kulturą nie miałem, a nawet z natury wyglądam
na osobnika niekulturalnego.
Nie wypada jednakże znajomego zsyłać na Sachalin, zbywając
go zamiast odpowiedzieć.
Można więc, korzystając z
tego „trzeciego listka” logiki,
podyrdymalić. Primo: dotacja
nie wartościuje, coś na co wydaje się więcej pieniędzy, nie
oznacza, że coś bardziej cenimy. Festiwal „Gaude Mater”
możemy cenić tak bardzo, iż
uważamy, że może się obyć
bez miejskiego wsparcia. Są
inni sponsorzy (minister itp),
są też ludzie, którzy zapłacą za
bilety. Studencki festiwal takich
szans nie ma, więc wspierając
przyznajemy, że mniej cenimy
jego wartość użytkową. Przyjąć też można perspektywę
służebności. Pieniędzmi miejskimi promujemy kulturę, nie
ma zatem sensu promowanie
kultury kierowane do odbiorców „Gaude Mater”, bo jest to
grono osób już kulturalnie wyedukowanych. O studentach (a
przynajmniej ich części) tego
powiedzieć nie można. Dotowanie radosnych podśpiewujek
(nazywane z cudzoziemska karaoke) ma sens pedagogiczny:
jak ktoś śpiewa, to nie pije, jak

Odpowiedź

nie pije to nie pali, a kto nie pali,
żyje dłużej.
Rozdział środków na zadanie
kulturalne będzie nam się wydzierał ponad logikę: prawda/
fałsz, sens/bezsens...Nie da się
bowiem zdefiniować, co to jest
ta „kultura”. Dlaczego koncert,
wykwalifikowanych w szkołach muzycznych, skrzypków
w sali filharmonii ma mieć
wyższą wartość kulturalną od
przyśpiewki amatora ? Gdybyśmy tu próbowali zrobić sondaż
popularności, prawdopodobnie
amator mógłby wygrać z zawodowcem. Jest jakimś doktrynerstwem uznawanie, że muzyka
Mozarta ma wyższą jakość od
muzyki
zespołu”Weekend”;
skoro faktu tego nie potwierdza frekwencja na koncertach.
Kulturą można nazwać umiejętnie sprokurowany skandal,
jeśli nazwiemy go prowokacją
artystyczną urządzoną z myślą
o poszerzeniu zakresu wolności
twórczej. Jeśli więc gmina wydaje środki na zapłacenie kapeli
Ani-Ani, by grała na festynie,
to niewątpliwie w świetle budżetowej klasyfikacji jest to
finansowanie zadań kulturalnych. Jeżeli ten rodzaj polityki
kulturalnej jest akceptowany
przez Radę Gminy, to znaczy,
że legitymuje się demokratycznym poparciem.
Jako osobnik niekulturalny, a
w dodatku pozbawiony resztek
uczuć muzycznych ze względu na chroniczny brak słuchu,
absolutnie nie próbuję nawet
oceniać, jaki jest sens demokratycznie wybranej polityki kulturalnej. Jest jak jest: Częstochowa tańczy i śpiewa, i sama sobie
się podoba.
Jarosław Kapsa
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(…) 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. [ „7 dni” – nr 7 (509)]
To samo stowarzyszenie, „Wybierzmy przyszłość” (…) otrzymało następnie od prezydenta Matyjaszczyka 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 mu na to pozwolił (a może nawet przyzwalająco mrugnął okiem), to czego możemy spodziewać się teraz? [
„7 dni” - numer 8 (510)]

nej jest przeprowadzana przez Urząd Miasta Częstochowy,
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
W ramach realizacji zadania to Urząd Miasta:
- zleca opracowanie projektu zagospodarowania terenu w
zakresie niezbędnym do otrzymania decyzji administracyjnych
(pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia robót),
sporządzonego przez osobę uprawnioną,
- przeprowadza przetarg na wybór wykonawcy zadania publicznego,
- nadzoruje realizację zadania publicznego,
- rozlicza zadanie i przekazuje na majątek zarządcy terenu,
- finansuje koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestycyjnego.
Inicjator (czyli w tym wypadku ww. Stowarzyszenie) ma
natomiast prawo do pomysłu, a więc przygotowania wytycznych do projektu i sporządzenia wstępnego, szacunkowego
kosztorysu, a także udziału członków stowarzyszenia w konsultowaniu projektu i w pracach komisji odbiorowej zadania
publicznego.

Jeszcze raz podkreślam, że Stowarzyszenie nie otrzymało i
nie otrzyma w ramach realizacji inicjatywy lokalnej żadnych
pieniędzy, a członkowie stowarzyszenia nie mają prawa wskazywać urzędnikom wykonawców przedsięwzięć.
Cała procedura realizacji zadań w ramach inicjatywy lokal-

Nawiązując do jedynej dotacji, jaką – w wysokości 3,65
tys. zł - Stowarzyszenie „Wybierzmy Przyszłość” dotychczas
otrzymało od miasta na realizację zadania publicznego pn.
„Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży”, a w ramach tego
zadania na przedsięwzięcie pn. „LaserZone, czyli aktywna for-
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Urzędu Miasta
Sprostowanie nieścisłości zawartych w tekście
„Częstochowski samorząd – układ zamknięty?”
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ma spędzania wolnego czasu”, wyjaśniam, że termin realizacji
ww. zadania został określony w umowie od dnia 14.02.2013 r.
do dnia 23.02.2013 r.
Miasto zobowiązało się do przekazania kwoty dotacji nie
później niż do dnia zakończenia realizacji zadania. Środki zostały przekazane 21.02.2013 r., więc przywołany wyciąg bankowy Stowarzyszenia z dnia 01.02.2013 r. nie ma nic wspólnego ze środkami z tej dotacji.
Zgodnie z umową, do rozliczenia przyjmowane są dokumenty finansowe wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania, co oznacza w tym przypadku termin od 14.02.2013 r.
do dnia 23.02.2013 r. W związku z tym praktykowane przez
organizacje jest pokrywanie wydatków ze środków własnych,
które następnie są „refundowane” środkami z dotacji.
Zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówią, że „sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30
dni od dnia zakończenia realizacji zadania”. Termin ten został
przez Stowarzyszenie „Wybierzmy Przyszłość” dotrzymany.
Stowarzyszenie przedstawiło również faktury potwierdzające
dokonane płatności, w wysokości zgodnej z aktualnym kosztorysem realizacji zadania. Po niezbędnych korektach złożonego
sprawozdania, dotacja została przez UM rozliczona.
Włodzimierz Tutaj
Rzecznik prasowy UM Częstochowy

Aktualności
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„Mieszkańcy Częstochowy”! Powstało
nowe ugrupowanie samorządowe

„Uczciwość, pracowitość, fachowość, rzetelność. O
tych cechach naszego ugrupowania już mówiłem. Dlatego twierdzę, że jesteśmy najlepszą ofertą dla tych, którzy w najbliższych wyborach samorządowych nie chcą
głosować na partie polityczne” – mówił radny Marcin
Maranda podczas konwencji założycielskiej nowego
ugrupowania samorządowego „Mieszkańcy Częstochowy”.
„Jesteśmy najlepszą ofertą dla tych, którzy są niezdecydowani i nie wiedzą na kogo głosować w najbliższych
wyborach samorządowych. Jesteśmy ofertą dla tych,
którzy z różnych powodów nigdy nie brali udziału w
wyborach. Być może po raz pierwszy w życiu będziecie mieli na kogo głosować – mieszkańcy będą mogli
głosować na Mieszkańców. Nie zmarnujcie tej szansy”
– apelował Maranda.
Na konwencję założycielską nowego ugrupowania
do auli częstochowskiego Tauronu przybyło ponad 150
osób – założycieli i sympatyków ugrupowania. Obok
Marandy liderami projektu są Piotr Strach i Łukasz
Orzychowski, częstochowscy przedsiębiorcy i jednocześnie przewodniczący rad dzielnic. Zespołem programowym będzie kierował znany socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, rodowity częstochowianin prof. Marek S.
Szczepański.
„To nie jest ugrupowanie prawicowe, lewicowe, czy
liberalne, bo nie mówimy o mieście prawicowym, lewicowym, czy liberalnym. Mówimy o mieście mieszkańców. Mówimy o mieście częstochowian. Mówimy o
mieście dobrobytu i rozwoju gospodarczego. Mówimy

o mieście przyjaznym dla wszystkich, a nie tylko dla
partyjnych elit. Tworzymy ugrupowanie samorządowe
otwarte na różnych ludzi, bo jesteśmy różni, ale łączy
nas Częstochowa” – opisywał nową formację Maranda.
W wystąpieniu lider „Mieszkańców Częstochowy”
porównał nasze miasto do Detroit, które kiedyś było
drugim pod względem zamożności amerykańskim
miastem. Dziś jest wyludnionym bankrutem. Analogię
do częstochowskiej sytuacji widzą wszyscy, którzy to
miasto znają. Hutniczy i włókienniczy gigant zamienił
się w miasto, gdzie najwięcej zajęcia mają zatrudnieni w
urzędzie pracy i pomocy społecznej. Z roku na rok jest
coraz gorzej. Mieszkańcy całymi rodzinami opuszczają
miasto.
Dlaczego tak się dzieje? Marcin Maranda odpowiada
w swoim wystąpieniu inauguracyjnym: „bo część polityków wmawiała nam, że Częstochowa to dobre miasto.
Skoro byłoby tak dobrze, to dlaczego jest tak źle. Inni
mieli obudzić energię Częstochowy, ale na razie udało im się obudzić energię agentów Centralnego Biura
Antykorupcyjnego i energię internautów zastraszanych
przez partyjnego kolegę obecnego prezydenta”.
„Ujmujące jest dla mnie to, że powstało ugrupowanie, które podkreśla małe społeczności lokalne,
małe światy” – powiedział prof. Marek
Szczepański. „Proszę pamiętać, Częstochowa nie podniesie się z kolan,
nie odbuduje swojej pozycji jeśli
częstochowianie nie spocą się,
umęczą, nie przeżyją katorgi. Nie

znam przykładów społeczności lokalnych i miejskich,
poza pewnymi wyjątkami naftowymi, a wiem, że nafta
tutaj nie tryśnie z całą pewnością, że cud się nie
zdarzy mimo wielkiej jasnogórskiej wieży.
To tylko trud, męka, pot i katorga częstochowian i obliczona nie na rok, nie na
cykl wyborczy ale na wiele lat może odwrócić negatywne zjawiska o których
mówię” – dodał Szczepański.
Maranda zapowiedział, że w czerwcu poznamy kandydata „Mieszkańców
Częstochowy na prezydenta miasta. We
wrześniu będzie gotowy program. Pytany
przez naszą redakcję, dlaczego jeszcze nie ma
programu, radny odpowiedział, że „stworzenie dobrego programu wymaga czasu. Nasz program będzie
stworzony przez fachowców, ale będzie uwzględniał

potrzeby częstochowian. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania nam swoich pomysłów na
Częstochowę. Na tym polega różnica między naszym
ugrupowaniem, a partiami politycznymi. My słuchamy
ludzi i dostosujemy program do ich potrzeb. Natomiast
politycy i partie polityczne, szły do wyborów z pomysłami oderwanymi od rzeczywistości, a niektóre pomysły
polityków wręcz szkodziły mieszkańcom i Częstochowie”.
Lider „Mieszkańców Częstochowy” odniósł się także
do zarzutów, że w ugrupowaniu jest mało znanych osób.
„Skuteczności działania nie mierzy się liczbą tzw. celebrytów” – powiedział Maranda. „Naszą siłą są uczciwi,
pracowicie i mądrzy mieszkańcy. Takich będziemy mieć
kandydatów do rady miasta i zobaczycie, że sprawimy
niespodziankę”.
Bronisław Zejfryd

ludziom zamiast usilnie dusić ich inicjatywy
w zarodku. Sam, jako młody przedsiębiorca
wiem, czego w tym mieście brakuje ludziom
rozpoczynającym działalność gospodarczą. Obsługa inwestorów, którzy chcą tutaj
prowadzić swoje firmy, lokować pieniądze,
zatrudniać ludzi i płacić podatki pozostawia
wiele do życzenia w naszym mieście. Póki
co częstochowski przedsiębiorca wciąż potyka się o kłody rzucane mu pod nogi. Czas
na zmiany.

Samorząd jest dla
„Mieszkańców Częstochowy”
O szansach nowego ugrupowania
„Mieszkańcy Częstochowy” z jednym z jego liderów Piotrem Strachem
(przedsiębiorcą, przewodniczącym
Rady Dzielnicy Północ, społecznikiem) rozmawia Wojciech Mysłek.
- Jaki jest Pana udział w nowym
ugrupowaniu i jaki jest – Pana zdaniem – odbiór nowego obozu przez
mieszkańców?
- Wiele osób w naszym mieście chce
bardziej angażować się w samorząd,
jednak nie chce wiązać się z żadną
partią polityczną i nie odpowiadają im
mechanizmy narzucane przez partyjnych działaczy. Wielu częstochowian
i częstochowianek chciałoby pójść
do wyborów i w końcu mieć na kogo
zagłosować, kogoś kto zajmie się re-

alnymi problemami naszego miasta, a
nie jedynie załatwianiem prywatnych
interesów albo pracy rodzinie czy znajomym. Cieszę się, że udało się zebrać
taką grupę osób, która naprawdę jest
szansą na zmiany na lepsze w naszym
mieście.
„Mieszkańcy Częstochowy” to ludzie, którzy od lat przyglądają się pracy
samorządu terytorialnego w Częstochowie, czy to z perspektywy własnego
przedsiębiorstwa i zakładu pracy, placówki oświatowej, w której uczą, klubu sportowego, w którym trenują, czy
też rady dzielnicy albo stowarzyszenia,
które od lat społecznie wspierają. Samorząd jest właśnie dla nich, jest dla
normalnych ludzi, który żyjąc i pracując
w Częstochowie widzą codzienną niegospodarność, marnotrawstwo i utracone szanse miasta.
To dobry moment na powstanie nowego samorządowego porozumienia
obywatelskiego. Jest wystarczająco
dużo czasu, by stworzyć szczegółowy
program dla Częstochowy, korzystając
ze wsparcia ekspertów z różnych dziedzin. Jest czas na debaty publiczne i
otwarte spotkania, by rzetelnie zbadać
potrzeby częstochowian, a także uniknąć nieporozumień i sytuacji potencjalnie konfliktowych. Jest też dużo czasu,
by zapraszać wszystkich do zapoznania
się z pomysłami dla naszego miasta i
podjęcia współpracy w celu wdrożenia
programu rozwoju Częstochowy.
- Dziękuję za rozmowę.

„Czas na zmiany”

Współzałożyciel nowego ugrupowania
samorządowego „Mieszkańcy Częstochowy”, radny Dzielnicy Stare Miasto,
społecznik i przedsiębiorca, Łukasz Orzychowski - szczerze o nadchodzących zmianach rozmawia z Anną Kasprzyk
- Cytując słowa założyciela nowego
ugrupowania, Marcina Marandy: „Częstochowa zmierza do katastrofy”. Zatem,
co może być receptą na wyjście ze społecznego marazmu?
- Taką receptą, którą uważamy za prostą
drogę do osiągnięcia założonych celów, jest
w pierwszej kolejności wyjście z marazmu,
ale gospodarczego. Tylko ludzie mający satysfakcjonującą pracę i perspektywy rozwoju mogą uczynić Częstochowę miejscem, w
którym chce się żyć, miastem szczęśliwym
i bogatym.
- Miastem szczęśliwym? Czy pomysł
metamorfozy Częstochowy w gospodarczą metropolię nie okaże się jedynie utopijną wizją „szklanych domów”, rodem z
„Przedwiośnia”?
- Zacznijmy od najprostszych działań,
które przyniosą w przyszłości wielkie zmiany. Przedsiębiorcy to zazwyczaj ludzie, którzy posiadają duże zdolności samoorganizacji, a miasto nie może krępować ich ruchów.
Chcemy wyjść naprzeciw pomysłowym

- To śmiała obietnica, a obywatele boją
się słów, które mogą być puste. Jaka jest
gwarancja tego, że zwykły Kowalski odczuje zmiany dzięki nowemu ugrupowaniu?
- Program naszego ugrupowania tworzony jest w oparciu o konsultacje z mieszkańcami. Taka metoda daje gwarancję stworzenia programu, będącego realną odpowiedzią
na ich potrzeby. Partie polityczne niszczą
samorząd, nieustanne partyjne manipulacje
powodują, że dobro wspólne mieszkańców
zostaje zepchnięte na rzecz interesów wąskiej elity politycznej. Program opracowany wspólnie z mieszkańcami pozwoli nam
na płynną dyskusję i wspólne określanie
punktów docelowych, do których zmierzać
będziemy sukcesywnie.
- Powołując się ponownie na słowa
pana Marandy, który stwierdził, że wybory będą „aksamitną rewolucją samorządową”, nietrudno się domyślić, że
należy się spodziewać sporych zmian. Co
będzie to oznaczać dla samych mieszkańców?
- Do tej pory każdy częstochowianin
miał możliwość głosowania na przedstawicieli partii politycznych. A jak powszechnie
wiadomo, partie skupiają ludzi o zbliżonych
stanowiskach, dotyczących kwestii gospodarczych, ekonomicznych, ale nie tylko.
Łączy ich także podobieństwo światopoglądów. W samorządzie spory, których źródeł
szukać należałoby w odmiennych punktach
widzenia, nie powinny mieć miejsca. Uwagę rządzących należy skierować na poprawę jakości życia mieszkańców. W nadchodzących wyborach mieszkańcy będę mieli
możliwość oddania swojego głosu na ludzi,

którzy najlepiej znają ich potrzeby i problemy, ponieważ wywodzą się z ich środowisk,
a nie na polityków, których głównym celem
jest dbanie o partyjny, a nadrzędnie własny
interes.
- Istnieje szansa, że Rady Dzielnic przestaną być przez władze traktowane jak
zło konieczne?
- Rada Dzielnicy to mała społeczność lokalna, bardziej lub mniej zintegrowana, ale
zawsze tworząca pewną wspólnotę. Mieszkańcy danych osiedli wiedzą najlepiej,
która droga wymaga remontu, w którym
miejscu konieczny jest nowych chodnik,
gdzie zlokalizować plac zabaw dla dzieci,
czy wiaty na przystankach autobusowych
są w należytym stanie... Jeżeli te głosy nie
są brane pod uwagę przez władze, to znaczy
że rządzący nie liczą się ze zdaniem swoich
wyborców.
- Wobec tego, czy Pan będzie liczył się z
głosem mieszkańców dzielnicy Stare Miasto i walczył o poprawę ich życia?
- Stare Miasto jest dzielnicą w znacznym
stopniu niedoinwestowaną. Remonty dróg
nie są w stanie „dźwignąć” dzielnicy do poziomu, w którym stanie się ona atrakcyjnym
terenem inwestycyjnym. Obszar ten potrzebuje projektu, który pozwoli obudzić w nim
swoistą unikatowość, stworzyć miejsce wyjątkowe, będące - jako najstarsza część Częstochowy - wizytówką całego miasta.
- Czy obietnica awansu do pierwszej
dziesiątki największych miast w naszym
kraju jest realna?
- Przywołując słowa prof. Marka Szczepańskiego tylko trud, męka, pot i katorga
częstochowian może odwrócić negatywne
zjawiska, z którymi boryka się nasze miasto.
Nie stać nas na zmarnowanie kolejnych czterech lat politycznych utarczek, pochłaniających energię, energię którą powinno wykorzystać się do innych, konstruktywnych dla
Częstochowy celów.
- Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko dodać: Do dzieła!
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w walce o dobro częstochowian.
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 dokończenie ze str. 1
3) Informacja o zawiązaniu przez ARR
(spółkę ze 100% udziałem kapitału Gminy)
spółki-córki z kapitałem mieszanym, mniejszościowym w wydaniu ARR, została starannie utajniona przed opinią publiczną. Agencja Rozwoju Regionalnego nie raczyła nawet o
tym poinformować w swoim BIP. Dopiero po
moim artykule ujawniającym kulisy postępowania „konkursowego”, posypały się sążniste
wyjaśnienia i opowieści o niewątpliwym „sukcesie” miejskiej spółki – na stronach internetowych Urzędu Miasta i lokalnych portali-gadzinówek.
4) Wystąpienie Mirosława Soboraka na sesji
Rady Miasta można skwitować krótko – zastępca Prezydenta Miasta minął się z powołaniem. Po raz kolejny oglądaliśmy parateatralny,
emocjonalny show (tę samą metodę, jednak z
coraz mniejszym powodzeniem Soborak uskuteczniał ostatnio na spotkaniach z mieszkańcami Kiedrzyna, Zawodzia czy też wkurzonymi
przedsiębiorcami). Punktem kulminacyjnym
miało być zawezwanie radnych do nie tracenia swojego cennego czasu na zajmowanie
się sprawą Alei 49. Tym razem jednak nie
poskutkowało – radni wszystkich ugrupowań
poza SLD zadali mnóstwo wnikliwych, trafnych pytań...
5) Zwracam uwagę na sprzeczności w zeznaniach przedstawicieli urzędującej władzy.
Mirosław Soborak mocno podkreślał, jaką to
nowatorską, jedyną w Polsce procedurę, zastosowano Częstochowie w odniesieniu do przekazania kamienicy w Alei 49 w prywatne ręce.
Szkoda, że nie słuchał wcześniej wypowiedzi
swojego pryncypała Krzysztofa Matyjaszczyka, który z kolei podkreślał, że zastosowane
rozwiązanie jest standardowe, wręcz banalnie
oczywiste. Wspomniałem już, że w wypowiedziach przedstawicieli władz miasta nie ma
zgodności nawet w tak oczywistej kwestii,
jak ta, czy w ogóle finalnie dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości w ręce
prywatne. Który z panów mija się z prawdą?
REKLAMA

6) Przy okazji wypowiedzi Soboraka wyszło
na jaw, że władze miasta i ARR spodziewały
się wcześniej czy później ataków w sprawie
wybranego rozwiązania. Stąd długie i zawiłe
wyjaśnienia (poparte wymachiwaniem korespondencją z dwoma ministerstwami), dlaczego nie zastosowano do wyboru partnera prywatnego nasuwającej się ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym. Sęk w tym, że tego
akurat w swojej publikacji ARR-owi nie zarzuciłem. Grzech jaki popełniono, jest moim
zdaniem znacznie cięższy – przez stworzenie
pozorów „konkurencyjności” złamano przepisy
samorządowej „Biblii”, czyli ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7) Najwięcej argumentów i materiału do pytań dostarczył jednak radnym swoim wystąpieniem prezes Agencji Rozwoju Regionalnego,
Marcin Kozak. Najpierw dwukrotnie zdecydowanie sprzeciwił się tezom wygłoszonym przez
Mirosława Soboraka (grunt to nie uzgodnić
wcześniej zeznań), by potem na pytanie radnego Jacka Krawczyka (PO), co zamierza ARR
zrobić z zarobionymi w przyszłości 3 milionami, brawurowo odpowiedzieć, „Nie wiem...”.
Zszokowani radni kilkakrotnie ponawiali pytanie, aż doczekali się kolejnej błyskotliwej
odpowiedzi: „ARR przeznaczy te pieniądze na
cele statutowe”. Czyli mówiąc z polskiego na
nasze, 3 miliony publicznych środków, które powinny zasilić miejski budżet, zostaną
przez miejską spółkę przejedzone, co prezes
tegoż podmiotu wyjaśnił z miłym uśmiechem na ustach. Gratulacje dla radnych za
refleks – słusznie radny Krawczyk zauważył,
że w takim razie lepiej byłoby ARR zawczasu
zlikwidować, bo przynajmniej pieniądze się nie
zmarnują. Na przykładzie tej dyskusji najlepiej
widać miałkość i intelektualną słabość w działaniach władz miasta. A można było uzgodnić
zeznania i opowiedzieć radnym np. bajkę o rozbudowie za te pieniądze parku przemysłowo-technologicznego...
8) Popisów prezydenta Soboraka i prezesa
Kozaka ciąg dalszy. Najpierw starannie wyliczono Radzie Miasta procentowe ujęcie poszczególnych rodzajów powierzchni użytkowej

Aktualności
w planowanym do wybudowania obiekcie, co
radni słusznie spuentowali, że zmiana tych
ustaleń to kwestia jednego podpisu zarządu
Agencji Rozwoju Regionalnego. „Jaki handel? Jaki dyskont?” – rwał włosy z głowy
prezydent Soborak, zaklinając, że ponad 40%
powierzchni obiektu to funkcja biurowa, a handelek tylko tak w tle – ot, marne 30%.
Parę minut później okazało się, że kłamstwo
ma krótkie nóżki. Kolejne zabójcze pytanie padło z sali pod adresem prezesa Kozaka: „Dlaczego ARR nie buduje obiektu za własne środki
wsparte funduszami unijnymi po to, by nim następnie samemu zarządzać – tak jak ma to miejsce w przypadku budynków Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na
Wałach Dwernickiego i na ulicy Legionów?”.
Domyślacie się już Państwo, co odpowiedział
Marcin Kozak? Sens był mniej więcej taki:
„ARR nie specjalizuje się w zarządzaniu powierzchniami handlowymi, a taką specyfikę
ma ten obiekt, więc dziękujemy, ale nie...”
9) Jednak mistrzostwo świata w opowiadaniu
nonsensów pobił Marcin Kozak w odpowiedzi na pytanie, w jakim trybie ARR zakończy
działalność spółki celowej i „wyjdzie” z tego
interesu. Dwukrotnie (i dobrze, bo nie uwierzyłbym własnym uszom) poinformował radnych, że nastąpi to w oparciu o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych. Szkoda, że nie wymienił w
tym momencie np. kodeksu prawa kanonicznego, bo oba te przepisy mają takie samo zastosowanie do działalności Agencji Rozwoju
Regionalnego - żadne. Dla wyjaśnienia – kodeks prawa kanonicznego też zawiera przepisy
regulujące zasady sprzedaży nieruchomości,
tyle że stanowiących majątek Kościoła. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych to z kolei przepis, w
oparciu o który przekształcano i prywatyzowano kilkanaście lat temu majątek państwowy
np. Huty „Częstochowa”, cały przemysł stoczniowy, wydobywczy czy energetyczny. Jeżeli
takie są kompetencje prezesa zarządu ARR
i znajomość przepisów regulujących działanie, za które jest przecież bezpośrednio odpowiedzialny, to w zasadzie nie mam więcej

pytań – gratuluję inwestorowi dobrego interesu, bo wygląda na to, że miał do czynienia ze
słabeuszami. No, chyba, że ta wypowiedź to
jednak nie była niekompetencja, tylko świadome kłamstwo wygłoszone pod adresem Rady
Miasta...
10) Szkoda, że zgodnie z wygłoszoną deklaracją nie czyta nas radny Bartłomiej Sabat, bo nie
dowie się, że najtrafniej spuentował zaistniałą
sytuację jednym prostym pytaniem: „Czemu
u licha Urząd Miasta Częstochowy nie zastosował jednego z dwóch-trzech wielokrotnie
sprawdzonych, zgodnych z prawem rozwiązań?” Można było nieruchomość sprzedać w
trybie przetargu nieograniczonego. Jeżeli miasto chciało mieć większą kontrolę nad tym, co
na niej powstanie, można było ją w trybie przetargowym wydzierżawić długookresowo (np.
na 30 lat). Można wreszcie było, skoro została
już przekazana ARR-owi sięgnąć po pieniądze
unijne (np. z „Jessiki”) i wybudować obiekt,
którego właścicielem (oraz zarządcą) zostałaby miejska spółka. Prawdziwą odpowiedź w
kwestii, dlaczego żaden z tych wariantów się
nie ziścił, zna może kilku ludzi. Czy kiedyś
pozna ją opinia publiczna? Dobre pytanie...
Gratuluję Radzie Miasta wnikliwości i spostrzegawczości. Trzeba było obecności kamer
na sali sesyjnej, żeby nasi rajcowie przebudzili
się i zaczęli się zachowywać (wreszcie!!!) tak,
jak z ustawy o samorządzie gminnym wynika.
Radni PO, PiS i niezależni zadali władzom
miasta mnóstwo szczegółowych, dociekliwych
pytań – wymieńmy kilka najbardziej aktywnych osób: Jacek Krawczyk, Artur Gawroński,
Konrad Głębocki, Bartłomiej Sabat, Maciej
Wawrzkiewicz, Przemysław Wrona, Beata Kocik, Krzysztof Świerczyński, Ryszard Majer
(przepraszam wszystkich pominiętych). O roli
radnych SLD w dyskusji litościwie nie wspomnę...
Dobrze, że w tej sprawie udało mi się „obudzić energię” Rady Miasta. Miejskiej władzy
wykonawczej należy patrzeć na ręce – jeżeli
nie zrobią tego radni, zostaną w listopadzie
rozliczeni przez wyborców. Bezlitośnie...
Artur Sokołowski
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Nie jesteś sam
Kiedy założyć własną firmę? Kiedy masz pomysł! To mało… Kiedy masz pomysł i motywację! Być może
motywacja jest ważniejsza, bo na ogół nowe pomysły kopiują to, co było wcześniej, a różnice są w detalach
– lokalizacji, nazwie, haśle reklamowym czy w liczniejszych znajomych i sąsiadach, którzy – wierzymy –
przyjdą do nas, a nie do konkurencji.
Motywacja będzie bardziej potrzebna, bo o pomoc
trudniej, gdyż 31 grudnia 2013 r. Punkty Konsultacyjne KSU zakończyły darmowe usługi doradcze
dla planujących działalność gospodarczą. KSU to
Krajowy System Usług – sieć doradców
wspierających mały i średni biznes. Istnieje nadal,
ale pomaga głównie istniejącym firmom
http://ksu.parp.gov.pl/pl.
Czy to oznacza, że nie ma co liczyć na darmową
pomoc przy zakładaniu firmy? Niekoniecznie.
Warto sprawdzić w urzędzie gminy, kto zajmuje
się przedsiębiorczością, zajrzeć do urzędu pracy.
Można przejrzeć strony internetowe poświęcone
przedsiębiorczości
czy
zakładaniu
firmy.
Prowadzą je m.in. media specjalizujące się
w informacjach biznesowych (dzienniki, tygodniki,
periodyki, portale, serwisy internetowe) i różni
doradcy. Na hasło „Jak założyć działalność
gospodarczą” wyskakuje ponad 130 tysięcy linków.
Ważna jest Centralna Ewidencja Działalności
Gospodarczej, gdzie zapewne będziemy się
rejestrować http://prod.ceidg.gov.pl.
Mam wrażenie, że z założeniem firmy każdy
kandydat na biznesmena sobie poradzi. Znacznie
trudniejsze jest zbadanie rynku na towar lub
usługę, określenie popytu, wybór technologii,
partnerów, dostawców, przygotowanie biznesplanu, planu finansowego i marketingowego,
minimalizacja kosztów (lokal, towary, usługi,
kampania promocyjna).
W księgarniach są dostępne dziesiątki poradników o
zakładaniu i prowadzeniu firmy, zarówno krajowych
autorów, jak i tłumaczenia zagranicznych bestsellerów. Sam wybrałbym raczej polskiego autora, ze
względu na znajomość realiów, unikałbym także
okładki z chwytliwym podtytułem typu „Jak zarobić
milion w tydzień” albo „Jak doprowadzić
konkurencję do rozpaczy”.

Obok pomysłu i motywacji kluczem do sukcesu na
starcie jest finansowanie. Z badań wynika, że
większość jednoosobowych biznesów czy małych
spółek zakładana jest przy użyciu własnych
oszczędności, ewentualnie pożyczki od rodziny.
Można też próbować uzyskać wsparcie z Urzędu
Pracy (pomoc dla bezrobotnych zakładających
firmę), a także z funduszy unijnych.
Powiatowe urzędy pracy mają pulę środków dla
bezrobotnych, którzy chcą założyć działalność

gospodarczą. Średnio to 20 tysięcy złotych w formie
bezzwrotnej dotacji. Sam pomagałem sąsiadowi
w napisaniu wniosku o taką dotację. Chciałby kupić
sprzęt, który umożliwi mu pracę w lesie przy wyrębie
i ściąganiu drzewa. Wniosek nie jest skomplikowany,
trzeba przedstawić pomysł na biznes i zarys
prościutkiego biznesplanu. A jeśli pomylimy się,
w Urzędzie Pracy poprawią nasz wniosek (tak było
i w naszym przypadku). Czekamy na rezultat, ale
wszystko wskazuje na to, że będzie pozytywny.

Natomiast poziom dostępności dotacji z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (40 tysięcy zł z funduszy
europejskich) w poszczególnych województwach jest
zróżnicowany ze względu na zainteresowanie
beneficjentów i liczbę złożonych wniosków. Dlatego
próbując uzyskać dotację lub pożyczkę (z POKL
można było uzyskać także 50 tys. zł pożyczki),
najpierw trzeba sprawdzić, czy sprawa w ogóle
jest aktualna.
Urzędy pracy, punkty konsultacyjne KSU, punkty
obsługujące fundusze europejskie (lista jest
dostępna na www.funduszeeuropejskie.gov.pl)
wydają się najlepszym źródłem aktualnej i regionalnej informacji. Na drodze do samodzielności można
zatem znaleźć pomoc finansową i doradczą.
I w ten sposób dotarliśmy do banków. Banki służą
pomocą przy zakładaniu firmy lub wyborze formy
opodatkowania, czy też proponują kredyt na
początek
działalności.
Niektóre
wręcz
specjalizują się w obsłudze firm mikro i małych.
Warto pytać o konkretne oferty.
I na koniec dwa słowa o aniołach biznesu –
przedsiębiorcach, inwestorach, którzy w zamian
za udziały w Twojej firmie zasilą ją w kapitał.
Zwykle wchodzą w biznes na późniejszym etapie.
Aniołami biznesu są na ogół ludzie, którzy sami
tworzyli firmy od zera. Mają też w sobie odrobinę
społecznika i mentora, chcą „odwdzięczyć się”
społeczeństwu za swój sukces i przekazywać
młodszym doświadczenia i wiedzę. Anioły
inwestują własne środki, natomiast fundusze
podwyższonego ryzyka tzw. venture capital
inwestują, powierzony im przez właścicieli
kapitał, w przedsięwzięcia na początkowym
stadium rozwoju. Fundusze takie są także obecne
w Polsce, bez problemu można znaleźć kontakt
do nich w internecie, nie należy jednak obiecywać
sobie cudów. Inwestorzy i anioły biznesu są
dociekliwi, ostrożni i trzeba się dobrze
przygotować do rozmowy z nimi.
Każdemu, kto zaczyna działalność gospodarczą,
należy życzyć, by doszedł do etapu anioła biznesu,
a nawet kapitalisty ryzyka. Bo to oznacza, że
wyszedł z sukcesem z początkowej fazy rozwoju
firmy. A jeśli znajdzie inną, własną ścieżkę – to
może jeszcze lepiej.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

7 kwietnia Narodowy Bank Polski rozpocznie stopniowe wprowadzanie do obiegu banknotów 10 zł, 20
zł, 50 zł i 100 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknoty, których używamy obecnie, zachowają swoją ważność bezterminowo.
Banknoty z serii „Władcy polscy” nosimy w portfelach już od roku 1995. Zastosowane w nich zabezpieczenia funkcjonują bez zarzutu i skutecznie chronią
przed fałszerstwami. Świadczą o tym dane – na mi-

lion banknotów znajdujących się w obiegu przypada
tylko osiem fałszywych. To bardzo niewiele. – Postęp
technologiczny, jaki dokonał się w tej dziedzinie w
ciągu ostatnich 20 lat, wymaga jednak przeprowadzenia modernizacji zabezpieczeń – wyjaśnia Marek
Oleś, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP. Celem tej czysto technicznej operacji jest
więc zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa
obrotu gotówkowego w najbliższych latach.

Takie same działania podejmują banki centralne innych krajów, m.in. Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Europejski Bank Centralny w ubiegłym roku
wprowadził zmodernizowany banknot o nominale 5
euro, z kolei we wrześniu tego roku w obiegu pojawi
się zmodernizowane 10 euro. Nowe zabezpieczenia
wprowadziły także Słowacja i Estonia – na trzy i cztery lata przed przyjęciem euro.
W Polsce w nowoczesne zabezpieczenia zostaną

wyposażone banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł
i 100 zł. Banknot 200 zł na razie pozostanie bez zmian.
Zmodernizowane banknoty będą zastępowały te
zniszczone lub uszkodzone. NBP jest już gotowy do
wprowadzenia ich na rynek, pierwsze egzemplarze
trafią do obiegu 7 kwietnia. – Oznacza to, że żaden
banknot z nowymi zabezpieczeniami nie trafi do naszych portfeli przed tą datą – podkreśla Marek Oleś
.
***

Od kwietnia w obiegu banknoty ze zmodernizowanymi
zabezpieczeniami
Szczegóły na stronie www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze
i oddziałach Narodowego Banku Polskiego
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Opieka
nad seniorem
w Niemczech
tel. 32 204 12 55

Zatrudnię
pielęgniarke opieki
długoterminowej

tel. 501 079 241
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Wizyta Piechocińskiego
w Częstochowie
Z wizytą do Częstochowy przyjechał wicepremier,
Janusz Piechociński. Podczas spotkania, które odbyło
się w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadził rozmowy z przedstawicielami samorządu oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa w
województwie śląskim, wśród których wymienić należy Krzysztofa Matyjaszczyka - Prezydenta Częstochowy, Andrzeja Pilota - Wicewojewodę Śląskiego,
Stanisława Dąbrowę - Członka Zarządu Województwa Śląskiego, Marka Balta i Artura Bramorę - Częstochowskich Posłów, Stanisława Gmitruka - Dyrektora

Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Grzegorza
Boskiego - Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego.
Oprócz wizyty w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Janusz Piechociński spotkał
się również z częstochowskimi studentami w Akademii
im. Jana Długosza, gdzie wygłosił wykład „Młodzi ludzie a wyzwania gospodarcze Polski”. Wcześniej odwiedził zakłady przetwórcze w Rzeniszowie i Pankach.
red.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie odbyło się, jak co roku, spotkanie promocyjno-informacyjne dla rolników. Głównymi tematami były zmiany w zasadach wypełnienia wniosków obszarowych,
ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2014 oraz realizacja zadań i interpretacja wyników kontroli na miejscu, a także aktualizacja danych LPIS.

Spotkanie z rolnikami
powiatu myszkowskiego

Stanisław Dąbrowa członek Zarządu Województwa
Śląskiego poinformował o nowym sposobie podziału
środków przyznawanych dla samorządu województwa
śląskiego. Witold Panas zastępca dyrektora Agencji
Rynku Rolnego w Katowicach powiedział o działaniach
agencji w zakresie dopłat do materiału siewnego, kwotowaniu produkcji mleka oraz o programach realizowanych w szkołach powiatu myszkowskiego - „Owoce w
szkole” i „Mleko w szkole”. Jadwiga Bugaj zachęcała
rolników do korzystania z pomocy ODR w Myszkowie
w zakresie wypełniania wniosków obszarowych. Głos
zabrała również Irena Łaba, dyrektor KRUS w Częstochowie, która mówiła o ubezpieczeniach rolników.
Adam Sroka, Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał
informacje o Afrykańskim Pomorze Świń i zachęcał rolników do obserwacji swoich zwierząt w gospodarstwie.
Z kolei Zygmunt Adrianek, dyrektor Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach przedstawił wagę

badania próbek ziemi w celu zoptymalizowania nawożenia oraz podkreślał negatywny wpływ przenawożenia
upraw na rośliny i środowisko. Stanisław Gmitruk, dyrektor Śląskiego ARiMR, podczas swojego wystąpienia
omówił fundusze na rolnictwo i polską wieś w latach
2014-2020 wraz ze szczegółowym omówieniem kwot
wynegocjowanych na dopłaty bezpośrednie oraz rozwój obszarów wiejskich. Dyrektor zachęcał do dalszego
starania się o środki finansowe w nowej perspektywie
finansowej.
W kolejnej części spotkania przekazano informacje o zasadach wypełniania wniosków obszarowych,
ONW, PRŚ w kampanii 2014 r., zasadach zalesiania,
dotyczące kontroli IRZ oraz ważne dla rolników informacje, między innymi komunikat o zakazie wypalania
traw, sposobie informowania ARiMR przy wystąpieniu klęsk żywiołowych.
red.

Informacja Gminy Starcza
Wójt Gminy Starcza informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Starczy został wywieszony na
okres 21 dni tj. od 27 marca do 16 kwietnia 2014 roku wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Centrum logistyczne
na terenach pohutniczych
Regionalny Fundusz Gospodarczy pozyskał kolejnego inwestora. Dzięki zakończonej pomyślne transakcji w Częstochowie powstanie nowoczesne centrum
logistyczne firmy General Logistics Systems (GLS).
Regionalny Fundusz Gospodarczy sprzedał właśnie
zrekultywowaną działkę użytkowaną wcześniej przez
Hutę Częstochowa.
Inwestycja pozytywnie wpłynie na częstochowski
rynek pracy. Pierwszą dużą grupę pracowników Inwestor zamierza zatrudnić już w drugiej połowie bieżącego roku. Na początek zatrudnienie znajdzie około 45
osób. Inwestor i wykonawca inwestycji - FHU Woś i
Spółka s.c. z siedzibą w Leżajsku - zapowiadają też
szybkie tempo realizacji całej inwestycji. Niebawem
ruszy budowa hali. Generalny wykonawca uzyskał już

W teatrze:

wszelkie zgody na rozpoczęcie prac budowlanych.
Sprzedana działka ma powierzchnię 1,4 ha. Jej
dużym atutem jest znakomita lokalizacja przy al.
Pokoju, w pobliżu dawnej bramy wjazdowej na
teren huty. Niemiecka inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska. W wybudowanej hali powstanie centrum logistyczne zintegrowane z krajową i
międzynarodową siecią przesyłek kurierskich. W
Polsce przedsiębiorstwo świadczy usługi za pośrednictwem spółki General Logistics Systems Poland
sp. z o.o. Częstochowskie centrum będzie jednym
z najnowocześniejszych w kraju. Zapewni nie tylko
nowe miejsca pracy, ale także kontrakty dla lokalnych i regionalnych firm.
red.

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ
„Dulska rzadko chodzi do teatru. Bardzo, bardzo
rzadko. Była na Wesołej Wdówce, na Weselu (wróciła ogłupiała i zadecydowała, że to jest coś ze szpitala
wariatów) i na swojej własnej Moralności, która ją do
łez ubawiła. Znalazła się mądrą i zupełnie na swoim
miejscu. Przyjemnie jej nawet było, że tę jej Moralność
ludzie podnoszą i tak oklaskują”.
(G. Zapolska, Lekki chleb [w:] Publicystyka).
W 1997 r. w częstochowskim Teatrze odbyła się premiera „Moralności pani Dulskiej” w reż. Ignacego Gogolewskiego, w której niezapomniane kreacje stworzyli Emilia Krakowska i Andrzej Iwiński. Po kilkunastu
latach częstochowski teatr wraca ponownie do sztuki
Gabrieli Zapolskiej - jednej z najważniejszych kobiet
polskiej literatury.

„Moralność pani Dulskiej” choć napisana na
początku XX wieku jest wciąż aktualnym studium
ludzkiej mentalności: z całym okrucieństwem, ale i
humorem wydobywa na światło dzienne, nie cudze,
ale nasze grzechy główne: obłudę, zakłamanie, hipokryzję. Jaka będzie „Moralność pani Dulskiej” w odczytaniu Eweliny Pietrowiak? Jak podkreśla reżyserka:
daleka od sztampowych, szkolnych interpretacji.
Premiera – 29 marca, godz. 19.00;
Obsada: Agata Ochota-Hutyra (Dulska), Antoni
Rot (Dulski), Oriana Soika (Mela), Sylwia Karczmarczyk (Hesia), Daniel Misiewicz (gościnnie) Zbyszko,
Agata Pruchniewska (gościnnie) Juliasiewiczowa,
Ewelina Rucińska (gościnnie) Hanka, Agnieszka Łopacka (Lokatorka), Czesława Monczka (Tadrachowa).
Reżyseria i scenografia – Ewelina Pietrowiak, kostiumy – Katarzyna Nesteruk, muzyka – Łukasz Borowiecki, współpraca choreograficzna – Artur Żymełka.
red.

"Pisze do Państwa, jako osoba
zmuszona do korzystania - z racji
zamieszkania w
ścisłym centrum
Częstochowy - z usług Biura od Strefy Parkowania w
naszym częstochowskim MZDiT. Co do samej obsługi
nie mam większych zastrzeżeń, problem leży w tym, iż
w naszym MZDiT w Strefie Parkowania czas się zatrzymał w latach 80-tych. zeszłego wieku. Wszystko
trzeba załatwić osobiście, przychodząc w ściśle określonych godzinach bezpośrednio do biura. Problem w
tym, iż godziny te są całkowicie z kosmosu dla osoby,
która pracuje. Bo prawda jest taka, iż normalna pracująca osoba, aby pojawić się na Popiełuszki w MZDiT
do 14 lub raz w tygodniu (we wtorek do 16) musi albo
zwalniać się z pracy albo brać urlop.

Pytanie brzmi, dlaczego nie da się kupić stosownych
druków (abonamentów dla mieszkańców) via Internet lub
przynajmniej zapłacić za nie przelewem mieć przesłane
druki listem na adres domowy? Przecież abonament nie
musi funkcjonować fizycznie, jako wypisany ręcznie
druczek, lecz wystarczy chyba stosowny wpis w bazie
danych. Jak widziałem osoby kontrolujące mają przenośne komputery, więc chyba przesłanie informacji o tym, iż
ktoś ma abonament nie stanowi problemu. A jeśli „nie da
się tego zrobić to, dlaczego biuro obsługujące Strefę Płatnego Parkowania pracuje tylko do 15.30 lub max 16.00, a
nie do jakiejś 18.00 czy 19.00, aby każdy zainteresowany
mógł załatwić na spokojnie sprawę zakupu? Dlaczego w
kasie MZDiT nie da się zapłacić bezgotówkowo kartą? A
zresztą, dlaczego chcąc coś załatwić muszę stać w dwóch
kolejkach - jedna do kasy, druga do pokoju, aby odebrać
decyzję / kartonik z abonamentem?
Czytelnik"

Strefa Płatnego Parkowania

Z dniem 09 maja 2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

Skrajnica
podtrzymuje
tradycje
Ulicami Skrajnicy w gm.Olsztyn, przeszedł kolorowy korowód z Panną Marzanną, jej tradycyjne spale-
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nie odbyło się w pobliskiej żwirowni. W tak oto miłej
atmosferze i przy pięknej pogodzie, dzieci i dorośli
mieszkańcy Skrajnicy spędzili sobotnie popołudnie.
Dopełnieniem było ognisko z pieczeniem kiełbasek.
- Wiele zwyczajów w naszym regionie zanika, ale nie
w Skrajnicy. Były jasełka, teraz Marzanna i mamy jeszcze kolejne pomysły, które zrealizujemy jeszcze w tym
roku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniała grupa mieszkańców oraz gości, którzy cyklicznie nas odwiedzają - mówi Mirosław Flisowski, sołtys Skrajnicy.
red.
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Winda
niezgody
To nie opowieść since – fiction, a częstochowska rzeczywistość. Zarząd Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej Hutnik przesłał swoim lokatorom z
alei Niepodległości zdumiewające w treści pismo.
Sprawa dotyczy wyłącznie wielorodzinnych budynków, w których znajduje się winda.
W piśmie czytamy: „ (...) Opłata miesięczna za
windę w formie ryczałtu w wysokości 6,84 zł od
mieszkania na pokrycie kosztów stałych (…) dotyczy mieszkań w wieżowcach usytuowanych na parterze oraz mieszkań, w których nie ma zgłoszonej
żadnej osoby do zamieszkania”. - W tym roku jakiś
prezes wymyślił, że mam płacić za windę nawet, jeśli
mieszkam na parterze. Przecież ja nie chodzę do sąsiadów i nie jeżdżę windą. No nie wiem co mam zrobić, przysięgnąć, że nią nie jeżdżę ...? - mówi jeden z
lokatorów wieżowca.

Sprawa nie jest wcale tak oczywista, jak na pierwszy rzut oka wygląda. Przepisy, w tym ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych, mówią o tzw. ”części wspólnej”, do której zalicza się również winda.
Za część ogólnodostępną muszą płacić wszyscy
mieszkańcy, niezależnie od tego czy z owej części
korzystają. - Nie mogę się z tym pogodzić, że muszę z mojej niewielkiej emerytury ponosić dodatkowe opłaty. Rozumiem, że dodatkowa zapłata np.
za suszarnię jest obowiązkowa, gdyż to ja podjąłem
decyzje, że z niej nie korzystam, ale gdybym chciał
mogę w każdej chwili. W przypadku windy to nie
jest kwestia wyboru. Dla mnie może w ogóle nie istnieć. Nie korzystam z niej obecnie i nigdy nie będę
– wyjaśnia swoje stanowisko mieszkaniec parteru.
Rzeczywiście jest tak, że nie chcemy płacić za
coś, czego nie użytkujemy. Trudno więc dziwić się
oburzeniu lokatora. Z drugiej jednak strony mieszkańcy budynków wielorodzinnych żyją w społeczności i dlatego muszą liczyć się z dodatkowymi
kosztami ponoszonymi solidarnie przez wszystkich .
Kto zdaniem Czytelników ma rację, Spółdzielnia
Hutnik, czy mieszkaniec parteru ?
Renata R.Kluczna

Mity o makaronie zostają obalone!
Jego miłośnicy cenią go za doskonały smak
i możliwość przygotowania z nim wielu kulinarnych wariacji na dowolny temat. Makarony
sprawdzają się w każdej sytuacji, zarówno na
romantycznej kolacji jak i na rodzinnym obiedzie. Jak większość produktów ma on swoich
zwolenników i przeciwników. Ci drudzy często
nie są przekonani do spożywania makaronów, a
wynika to z wielu mitów na jego temat. My postanowiliśmy je obalić!
Okazuje się, że nawet najwięksi miłośnicy
zdrowego życia nie powinni odmawiać sobie
porcji makaronu. Ten coraz bardziej popularny
w Polsce produkt może być zdrowy i pożywny i
nie powinno go zabraknąć w naszej diecie.
1. Makaron tuczy? Nic bardziej mylnego!
Otóż odpowiednio dobrana dieta z produktów mącznych może nawet pomóc nam zgubić
zbędne kilogramy. Produkty zawierające węglowodany złożone, wchłaniają się do naszego
organizmu dłużej i jednocześnie utrzymują stały
poziom cukru we krwi. Dzięki temu dłuższy czas
jesteśmy syci, a co za tym idzie, nie podjadamy
między posiłkami. Do makaronu warto wybierać
warzywne sosy, jeśli jesteśmy na diecie unikajmy makaronu z bekonem czy parmezanem, taka
porcja może mieć wtedy
nawet 600 kcal! – mówi
Szef Kuchni Dworu Korona Karkonoszy, Robert
Muzyczka.
2. Węglowodany są
nie zdrowe. Fałsz!
Dietetycy
zgodnie
podkreślają jak ważne
w diecie są węglowodany. Nasza dzienna dieta
powinna zawierać ich od
50 – 60 %, ponieważ to
one dają nam energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania. Eliminacja cukrów z menu
jest dużym błędem, waż-
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ne jednak, aby skupić się na ich odpowiednim
doborze. Makarony uznawane są za zdrowe i
jednocześnie pożywne źródło węglowodanów.
Zalecane są w szczególności osobom prowadzącym aktywny tryb życia.
3. Wszystkie makarony są takie same.
BŁĄD!
Konsumenci makaronu częstą popełniają błąd
już w momencie jego zakupu. Należy pamiętać,
że nie każdy makaron jest taki sam, a tym bardziej nie wszystkie mają odpowiednie wartości
odżywcze. Prawdą jest, że dobry jakościowo
makaron nie może kosztować złotówki. Warto
zwrócić również uwagę na jego kolor jeszcze
przed ugotowaniem. Powinien być żółty lub kremowy i lekko szklisty. Na rynku jest cała masa
makaronów, każdy zatem może wybrać coś dla
siebie. Ważne jest, aby produkt dostarczał odpowiednich wartości. Dużym atutem dla makaronów jest to, że niektóre są robione ze świeżo
wybijanych jaj. Wielu producentów używa jaj
w proszku, a to gorszy odpowiednik tych prawdziwych – mówi Beata Szostak, ekspert z firmy
Międzybrodzkie Makarony.
4. Ugotowany makaron trzeba zahartować!
Nie prawda!
Wielu
miłośników
makaronów twierdzi,
że aby makaron się nie
sklejał i był lepszy należy go po ugotowaniu
przelać zimną wodą.
Fakty są jednak takie, że
płucząc makaron zmywamy z niego cenną
warstwę skrobi. Warstwa
ta odpowiedzialna jest
między innymi za świetne łączenie makaronu z
sosem. Makaron zatem
należy hartować tylko
wtedy, gdy będzie on
nam służył do sałatek.

***

Godzina dla
ZIEMI
W najbliższą sobotę o godz. 20.30 odbędzie
się akcja „Zgaś światło i włącz się do zmian”.
W tym roku Częstochowa po raz kolejny weźmie
udział w akcji zainspirowanej przez organizację
ekologiczną WWF. By zamanifestować swoje
zaangażowanie w działania na rzecz Ziemi, osoby prywatne, firmy, rządy oraz organizacje na całym świecie są zapraszane do zgaszenia światła
na jedną symboliczną godzinę.
Proekologiczna akcja „Godzina dla Ziemi
WWF” rozpoczęła się w 2007 roku w Sydney,
kiedy dwa miliony ludzi zgasiły światło w swoich domach. 29 marca o godz. 20.30 na całym
świecie symbolicznie zgasną iluminacje znanych budynków i obiektów architektonicznych
oraz światło w domach osób, które zdeklarowały
udział w akcji. W symbolicznym geście miliony
ludzi na całym świecie zgaszą światło na 60 minut.
W tym roku na terenie Częstochowy zostanie
wyłączone oświetlenie następujących budynków:
* Budynek Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13 oświetlenie elewacji zewnętrznej szybu windy
* Budynek Urzędu Miasta ul. Waszyngtona
5 - oświetlenie elewacji zewnętrznej
* Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego (Aleja Najświętszej Maryi Panny 22)
* Muzeum Częstochowskie – wyłączone zo-

stanie oświetlenie zewnętrzne Ratusza (Aleja
Najświętszej Maryi Panny 45) i oświetlenie wewnętrzne na wieży Ratusza
* Galeria Dobrej Sztuki (Aleja Najświętszej
Maryi Panny 47)
* Miejski Dom Kultury – budynek przy ul.
Spadzistej 13
* Miejska Galeria Sztuki – wyłączone oświetlenie zewnętrzne budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 64, w części należącej do
Miejskiej Galerii Sztuki (oświetlenie wewnętrzne w MGS będzie ograniczone);
* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie - 29 marca, od godz. 20.30 do godz.
21.30 z energii elektrycznej nie będą korzystać
w całości następujące obiekty Ośrodka: Camping „Oleńka”, ul. Oleńki 22/30
* Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3 Maja 1
* Pływalnia Letnia przy ul. Sobieskiego
* Sala Sportowa „Częstochowianka”, ul. Rejtana 7c.
Ponadto, w 90%, zostanie wyłączone oświetlenie zewnętrzne:
* Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego
(ul. Dąbrowskiego 58/64)
* obiektu Sztucznego Lodowiska (ul.Boya-Żeleńskiego 6/8).
* Deklarację przyłączenia się do akcji złożyła
też Hala Sportowa Częstochowa, która oprócz
wyłączenia świateł, na stronie www.hala-sportowa.pl i profilu FB zamieści informacje o akcji.
Zachęcamy również mieszkańców naszego
miasta o włączenie się do akcji poprzez rejestrację na stronie godzinadlaziemi.wwf.pl i zgaszenie światła w swoim domu.
red.

Jak głosowali radni...?
Ostatnia sesja rady miasta należała do ciekawszych. Prócz ostrej dyskusji pomiędzy radnymi a
władzami miasta na temat planów Agencji Rozwoju
Regionalnego w sprawie Al. NMP 49, uchwalono
zaskakującą uchwałę. Otóż radni, „powierzyli ARR
zadanie promocji inwestycyjnej Częstochowy” na
kwotę 200 tys. zł. I oczywiście nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, iż Agencja już raz próbowała swoich sił w PR, niestety z zerowym wynikiem.
Mieliśmy przecież – nie tyle spektakularny, co drogi
(ponad 300 tys. zł) projekt „Zainwestuj w Częstochowie” [do tematu powrócimy w kolejnych numerach
„7 dni” – przyp. red.]. Mimo oczywistych wątpliwości radni po raz kolejny niemałą kwotę publicznych
pieniędzy przekazali na rzecz miejskiej spółki.
Protokół głosowania 2014 r.
z dn. 24 marca
Przedmiot głosowania: podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania promocji inwestycyjnej gminy miasta Częstochowy
liczba obecnych radnych: 24
liczba uprawnionych radnych: 28
liczba oddanych głosów: 24
liczba nieoddanych głosów: 4

Elżbieta Kunicka (SLD)
Zbigniew Niesmaczny (SLD)
Jerzy Nowakowski (SLD)
Ryszard Szczuka (SLD)
Łukasz Wabnic (SLD)
Zdzisław Wolski (SLD)
Artur Gawroński (PiS)
Beata Kocik (PiS)

Głosy „za”(13)
Ewelina Balt (SLD)
Tomasz Blukacz (SLD)
Janusz Danek (SLD)
Dariusz Kapinos (SLD)
Łukasz Kot (SLD)

Nie głosowali (4)
Małgorzata Iżyńska (SLD)
Marta Salwierak (PO)
Zbigniew Strzelczak (PiS)
Jerzy Zając (Niezależny)

Wstrzymali się od głosu (9)
Barbara Gieroń (PO)
Jacek Krawczyk (PO)
Przemysław Wrona (PO)
Ryszard Majer (PiS)
Konrad Głębocki (Wspólnota)
Lech Małagowski (Wspólnota)
Krzysztof Świerczyński
(Wspólnota)
Marcin Maranda (Niezależny)
Bartłomiej Sabat (Niezależny)
Głosy „przeciw”(2)
Marcin Biernat (PO)
Maciej Wawrzkiewicz (PO)

Renata R. Kluczna
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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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl, e-mail: biuro@pebol.pl

Reklama
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Różne

A gdzie Pudzian?
Trzeba o tym napisać, bo sprawa jest nie tylko ciekawa, ale także ważna. Kilka dni temu
pojawił się bowiem w internecie krótki, zaledwie trzy i pół minutowy film o Polsce i Polakach, zrealizowany w celu lepszego uświadomienia Brytyjczyków. Innymi słowy taka kawa
na ławę. Film, a właściwie filmik, nosi tytuł
„From Poland With Love. For Great Britain”.
Można go obejrzeć na You Tube, ale widać gołym okiem, że rekordów oglądalności nie bije.
W sumie szkoda, bo obejrzeć warto, choć z zastrzeżeniami.
Nie czepiam się, wskazuję jedynie pewne
niedociągnięcia. Główny motyw tego filmu
jest taki, że lubimy być pierwsi. I bardzo słusznie podkreślono, że jako pierwsi w Europie
uchwaliliśmy Konstytucję. Generalnie trzeba
powiedzieć jednak rzecz taką: film, choć zrealizowany dla Brytyjczyków, zrozumiały jest
wyłącznie dla Polaków. I to jest jego największa słabość. Dla przykładu: mowa jest o tym,
że polscy sportowcy należą do najsilniejszych
na świecie. Pojawiają się obrazki Tomasza
Majewskiego i Piotra Małachowskiego. Już
mniejsza z tym, że przy zdjęciu Małachowskiego napisano, że jest mistrzem Europy, a
przy zdjęciu Majewskiego nie napisano nic
(!), choć to przecież dwukrotny złoty medalista olimpijski (z Pekinu i Londynu). Mniejsza,
powiadam, z tym. Ale gdzie jest Pudzianowski? Anglicy lubują się w różnych dziwnych
sportach, pasjami więc oglądają programy o
strongmenach, emitowane kiedyś dwa razy w
tygodniu, obecnie rzadziej, ale także obecne
w różnych telewizjach. Pudzianowski jest w
Anglii znany, bo zanim zajął się rozrywką był
przecież najlepszym na świecie strongmenem.
A po ulicach wszystkich bez wyjątku miast na
Wyspach chodzą tysiące Pudzianopodobnych
Polaków. Anglicy nie wiedzą dlaczego, a oka-
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zja, by im to powiedzieć lekkomyślnie przepadła.
By pozostać przy sporcie: mowa jest o tym,
że Polacy to znakomici kierowcy rajdowi, ale
zdjęcia konkretnego brak, jedynie jakieś migawki. A co z Robertem Kubicą? Jedynym –
czy to się komuś podoba czy nie – rozpoznawalnym polskim kierowcą rajdowym, w Anglii
bardzo popularnym i cenionym. No i drobiazg,
jeżdżącym obecnie w angielskim zespole.
Inny przykład. Muzykę ilustrują zdjęcia
Krzysztofa Pendereckiego, Jana Kaczmarka i
Włodka Pawlika. Można to zrozumieć, wszystko jasne. Niestety, wyłącznie dla nas. Penderecki – wiadomo, Kaczmarek – Oscar, Pawlik
– Grammy. Nie chcę nawet pytać, gdzie jest
Chopin. W Polsce zdobycie Oscara, czy Grammy, raz na sto lat, przez jakiegoś artystę jest niemal świętem narodowym. Ale Anglikom tym
imponować? Oni każdego roku mają naręcza
takich wyróżnień.
Na koniec parę słów o początku. Tytuł „From
Poland With Love” nawiązuje oczywiście do
Bonda („From Russia With Love”) i można było
oczekiwać, że autorzy filmu pociągną ten wątek, bo wydawało się to oczywiste w reklamówce wychwalającej Polaków. Najpewniej jednak
nie wiedzieli, że należało wręcz wspomnieć o
Krystynie Skarbek, najsłynniejszej agentce z
czasów II wojny światowej, doskonale znanej
na Wyspach, opisanej przez Brytyjczyków w
kilku książkach. Powszechnie uważa się, że
twórca Jamesa Bonda, Ian Fleming, w swojej pierwszej książce o agencie 007 - „Casino
Royale” - postać Vesper Lynd oparł na biografii
Krystyny Skarbek. Mało tego, także w powieści
„From Russia With Love” elementy jej dziejów
posłużyły podobno do stworzenia postaci Tatiany Romanowej.
Autorzy filmu zachęcają, by pokazywać go
znajomym Anglikom. Pokazałem. Wstrząśnięci
nie byli. Może warto by taki film nakręcić jeszcze raz ?
Andrzej Kawka

Szczęśliwe DZIECKO
Szczęśliwa MAMA 2014
Bezpłatne
badania USG i USG 4D
Konsultacje medyczne
Centrum Handlowe Auchan Częstochowa
Poczesna, ul. Krakowska 10
29 marca, godz. 11.00 – 16.30

www.szczesliwe.macierzynstwo.pl

Czy obniżyłeś już swoje rachunki za prąd?
zaproszenie_128x172.indd 1

2014-03-19 16:00:13

Ta zmiana się opłaca!

G

asisz światło po wyjściu z pokoju, dbasz o to, by
Nie obawiaj się formalności!
sprzęty elektroniczne nie pozostawały w stanie
izja zawierania nowej umowy, rozwiązywania starej i przechouśpienia, a rachunki za prąd i tak przyprawiają Cię
dzenia całego procesu zmiany to dla wielu skojarzenie z toną
o zawrót głowy? Znajdź najlepszą ofertę dla siebie i zmień dokumentów i mnóstwem formalności. Nic bardziej mylnego. Wystarczy
sprzedawcę energii elektrycznej w Twoim domu. To proste upoważnić nowego sprzedawcę, który załatwi za nas wszelkie formalnojak zmiana operatora telefonii komórkowej!
ści. Z nowym operatorem można umówić się na spotkanie telefonicznie
Masz prawo do zmiany i obniżenia rachunków!

M

imo licznych kampanii nie każdy wie, że od 2007 roku każdy ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Nieważne czy mieszkasz w domku jednorodzinnym czy w bloku. Umowę na prąd z nowym operatorem możesz zawrzeć od ręki, bez konieczności wymiany liczników, kucia
ścian i prowadzenia nowych kabli. Zmiana dostawcy energii to zmniejszenie
wydatków dochodzące nawet do kilkunastu procent w skali roku. Szukając
oszczędności w domowym budżecie, warto więc sprawdzić aktualne cenniki
i porównać oferty różnych sprzedawców.

I

Wybierz dobrą energię dla Twojego domu!

nternet to najlepsze źródło informacji również przypadku wyboru
sprzedawcy energii. Na rynku dostępnych jest wiele ofert, które warto przeanalizować. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na stawki za
jednostkę energii, wysokość opłaty handlowej, okres na który możemy
podpisać umowę oraz dodatkowe gwarancje. Wielu sprzedawców daje
już Klientom indywidualnym gwarancję stałej ceny, która chroni przed
podwyżkami. A np. Energetyczne Centrum SA umożliwia swoim Klientom
również obniżenie stawki za energię już w trakcie trwania umowy, dzięki gwarancji niskiej ceny, co oznacza że nawet w przypadku obniżek cen
na rynku Klient nic nie traci. Aby porównać oferty różnych dostawców
energii warto sprawdzić oszczędności wynikające z podpisania nowej
umowy w specjalnych kalkulatorach, które można znaleźć na stronach
sprzedawców lub skorzystać z popularnych porównywarek w sieci.

W

lub poprzez internetowy formularz kontaktowy. Na życzenie Klienta,
konsultant może nawet odwiedzić nas w domu, co pozwala na większą
swobodę i daje komfortowe warunki do zapoznania się z ofertą. Warto
przed taką wizytą przygotować dotychczasowe rachunki za prąd, by móc
porównać stawki zawarte w nowej umowie z warunkami u dotychczasowego dostawcy.

S

Ciesz się tańszym prądem!

am proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej trwa około 2
miesiący, od momentu podpisania umowy. Wszystkie formalności
z dotychczasowym dystrybutorem załatwi za nas nowy sprzedawca. Nie
obawiaj się przerw w dostawach prądu! Zmieniasz sprzedawcę, ale dystrybutor pozostaje ten sam i tak samo będzie przesyłał prąd do gniazdek w
Twoim domu. Pamiętaj, że po zakończeniu umowy możesz dokonać kolejnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Przyjdź do nowo otwartego punktu
sprzedaży Energetycznego Centrum SA!
28 marca niespodzianki i upominki
dla Klientów, a także specjalna atrakcja
dla najmłodszych - nasz Megawatek!
Zapraszamy!

ul. Mirowska 9
Częstochowa
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek
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Wędkarz

VII Memoriał

Ryszarda Faryny

INFORMACJA

IV Liceum Ogólnokształcące
im.Jarosława Dąbrowskiego
ul.Łukasińskiego 40 w Częstochowie

Liga Ochrony Przyrody
Klub Akwarystów
W dniu 30.03.2014r w godzinach 10.00 – 13.30
organizuje giełdę ryb, roślin i ptaków
egzotycznych oraz sprzedaż pokarmów
dla ryb, ptaków i gryzoni. Odbędzie się również
wystawa motyli egzotycznych.

WSTĘP WOLNY

REKLAMA

Zgodnie z tradycją, koło wędkarskie
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa na zbiorniku „zimnym” Wodociągów,
zorganizowało siódmą edycję zawodów,
upamiętniających zmarłego kolegę, Ryszarda Farynę. Niestety aura, podobnie
jak rok temu, spłatała niezłego figla, bo
nagłe załamanie pogody spowodowało,
że duża część uczestników w obawie o
sprzęt zrezygnowała z uczestnictwa. Ale
i tak, mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych do zmagań przystąpiło 49 zawodników, w tym dwie kobiety
i jeden kadet, co stanowi rekord frekwencji na przestrzeni minionych lat. O godzinie dziesiątej po sygnale dźwiękowym i
wcześniejszych przygotowaniach, nastąpiło rozpoczęcie zawodów. Niestety,
podmuchy wiatru znacznie utrudniały
wędkowanie, a opady deszczu mocno
zniechęcały do wędkowania. Dlatego
też, początkowe założenia mówiące o
czterogodzinnej turze zawodów musiały
zostać zmienione i ostatecznie skrócone
do dwóch godzin. Mimo tak niesprzyjających warunków pogodowych, najlepsi
zawodnicy zgłosili do wagi około kilograma ryb. Najlepszy okazał się Krzysztof Rychter z Częstochowskiego koła
PZW „Sazan” wraz z którym na podium
stanęli Krzysztof Lato i Wrześniewski
Przemysław się z Kieleckiego Koła PZW
„Jędrzejów”. Pozostało grono uczestników z pierwszej dziesiątki startujących,
osiągało w miarę wyrównane wyniki, a
o ostatecznej punktacji decydowały pojedyncze ryby. Dodatkowo przyznano
pamiątkowy puchar Mateuszowi Mazurowi z Koła ŚSM, który był jedynym
startującym kadetem. Wśród wszystkich

Zaproszenie na zawody

uczestników wylosowano też specjalny
upominek, fotel karpiowy, który ufundowała firma Elektrostatyk a przypadł
on Łukaszowi Pecy z Koła PZW Okoń Dospel. Puchary i upominki najlepszym
uczestnikom zawodów wręczała osobiście małżonka patrona tych zawodów,
pani Grażyna Faryna, która podziękowała wszystkim uczestnikom, za tak liczne
przybycie mimo tak niesprzyjających
warunków pogodowych. Po zawodach
znalazło się też coś dla pokrzepienia ducha i rozgrzania przemarzniętych organizmów, w postaci bigosu i żurku. Zarząd
Koła PZW ŚSM dziękuje wszystkim, że
w tak trudnych warunkach pogodowych,
poświęcili swój wolny czas i przyjechali
na te zawody by w taki sposób uświęcić
pomięć po tak wspaniałym koledze.
Wyniki zawodów:
1. Krzysztof Rychter - KOŁO SAZAN
– 1.144 pkt.
2. Krzysztof Lato - KOŁO JĘDRZEJÓW – 740 pkt.
3. Przemysław Wrześniewski - KOŁO
JĘDRZEJÓW – 664 pkt.
4. Tomasz Bulwan - KOŁO GNASZYN
– 550 pkt.
5. Bartosz Klajnowski - KOŁO SAZAN
– 546 pkt.
6. Mariusz Banasik - KOŁO ŚRÓDMIEJSKA – 480 pkt.
7. Jarosław Ulfik - KOŁO ŚRÓDMIEJSKA – 374 pkt.
8. Henryk Pielka - KOŁO KONOPISKA
– 340 pkt.

Okręg PZW Częstochowa chciałby poinformować, że 5 i 6 kwietnia w miejscowości Borek odbędą się otwarte OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY WĘDKARSKIE „XVIII PUCHAR WARTY”.
W sobotę 5 kwietnia zawody muchowe, których organizatorem jest JURAJSKI SALMOKLUB, a w niedzielę 6 kwietnia spinningowe, które organizuje KLUB WKS SPINER.
Szczegóły dla zainteresowanych uczestnictwem w tej imprezie znajdują się na stronach: www.pucharwarty.pl, www.salmoklub.pl lub www.spinerczestochowa.pl

Tekst: Mariusz Banasik
Foto: Zbigniew Siwczyński
REKLAMA

Sport

Start Enea Ekstraligi coraz bliżej
Do rozpoczęcia sezonu żużlowego pozostało zaledwie szesnaście dni. W tym numerze wszystko co
ważne dla kibica - terminarz, pełna kadra i wyniki
pierwszych sparingów.

Przygotowania do sezonu idą pełną parą. Jeśli tylko
pozwala na to pogoda niemal bez przerwy na SGP Arenie Częstochowa słychać motocykle żużlowe. W ramach
tych przygotowań Lwy realizują napięty harmonogram
sparingów. Na pierwszy ogień poszedł wyjazd do Gorzowa. Oba zespoły wystąpiły w niepełnych składach.

W Stali zabrakło Tomasza Gapińskiego i Mateja Zagara,
natomiast we Włókniarzu nieobecni byli Holta, Jensen
i Łaguta. Mimo wszystko biało-zieloni poradzili sobie
przyzwoicie przegrywając jedynie sześcioma punktami.
Oczywiście sztaby szkoleniowe i zawodnicy obu drużyn
podkreślali treningowy charakter spotkania, jednak biorąc pod uwagę braki w składzie Lwów osiągnięty rezultat jest z pewnością budujący.
Najwięcej niepokoju budzi nieobecność Grigorija
Łaguty. Kapitan biało-zielonych doznał złamania stopy
i mimo optymistycznych początkowych diagnoz, musiał

TERMINARZ ENEA EKSTRALIGI 2014
1 runda - 12-13 kwietnia:

Falubaz Zielona Góra - Unia Tarnów (12
kwietnia)
Fogo Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa (13 kwietnia)
Betard Sparta Wrocław - Stal Gorzów (13
kwietnia)
Wybrzeże Gdańsk - Unibax Toruń (13
kwietnia)

2 runda - 20-21 kwietnia:

Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno (20
kwietnia)
Unia Tarnów - Wybrzeże Gdańsk (21
kwietnia)
Unibax Toruń - Betard Sparta Wrocław
(21 kwietnia)
Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra (21 kwietnia)

3 runda - 3-4 maja:

Falubaz Zielona Góra - Unibax Toruń (3
maja)
Unia Tarnów - Stal Gorzów (4 maja)
Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia

Leszno (4 maja)
Wybrzeże Gdańsk - Włókniarz Częstochowa (4 maja)

4 runda - 10-11 maja:

Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta
Wrocław (10 maja)
Fogo Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra
(11 maja)
Unibax Toruń - Unia Tarnów (11 maja)
Stal Gorzów - Wybrzeże Gdańsk (11
maja)

5 runda - 24-25 maja:

Wybrzeże Gdańsk - Fogo Unia Leszno
(24 maja)
Unibax Toruń - Stal Gorzów (25 maja)
Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta
Wrocław (25 maja)
Unia Tarnów - Włókniarz Częstochowa
(25 maja)

6 runda - 1 czerwca:

Fogo Unia Leszno - Unia Tarnów

Stal Gorzów - 48
9. Bartosz Zmarzlik - 11+1
(3,1*,3,1,3)
10. Piotr Świderski - 8+3
(2*,2,2*,2*)
11. Krzysztof Kasprzak - 11
(3,3,2,3,d)
12. Linus Sundstroem - 1
(1,0,0,0)
13. Niels Kristian Iversen - 13
(3,3,3,3,1)
14. Adrian Cyfer - 4+1 (1,2*,1,d)
15. Łukasz Kaczmarek - 0 (0,-,-,)
16. Patryk Karczmarz - 0 (0,0,)
Bieg po biegu:
1. (60,06) Zmarzlik, Świderski,
Kildemand, Malczewski (d/
start) 5:1
2. (60,16) Czaja, Łęgowik,

Cyfer, Kaczmarek 1:5 (6:6)
3. (59,66) Kasprzak, Jabłoński,
Sundstroem, Lebiediew 4:2
(10:8)
4. (59,34) Iversen, Cyfer, Łęgowik, Walasek 5:1 (15:9)
5. (60,97) Kasprzak, Kildemand,
Malczewski, Sundstroem 3:3
(18:12)
6. (60,46) Iversen, Jabłoński, Lebiediew, Karczmarz 3:3 (21:15)
7. (60,81) Walasek, Świderski,
Zmarzlik, Czaja 3:3 (24:18)
8. (60,13) Iversen, Kildemand,
Cyfer, Malczewski 4:2 (28:20)
9. (60,47) Zmarzlik, Świderski,
Lebiediew, Jabłoński (d/2) 5:1
(33:21)
10. (60,10) Walasek, Kasprzak,
Łęgowik, Sundstroem 2:4
(35:25)
11. (60,34) Iversen, Świderski,
Malczewski, Jabłoński (d/2) 5:1
(40:26)
12. (61,84) Kasprzak, Czaja,
Kildemand, Karczmarz 3:3
(43:29)
13. (60,56) Walasek, Lebiediew,
Zmarzlik, Sundstroem 1:5
(44:34)
14. (61,50) Zmarzlik, Jabłoński,
Czaja, Cyfer (d/4) 3:3 (47:37)
15. (61,62) Walasek, Kildemand,
Iversen, Kasprzak (d/4) 1:5
(48:42)

ostatecznie przejść operację. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy dokładnie będzie mógł wsiąść na motocykl.
Ostatni weekend zapowiadał się wybitnie żużlowo.
Najpierw w sobotę i niedzielę młodzieżowa reprezentacja Włókniarza spotkała się z rówieśnikami ze Szwecji.
Na niedzielne popołudnie zaplanowano natomiast rewanżowe spotkanie ze Stalą Gorzów. Ostatecznie pogoda nie pozwoliła na rozegranie zawodów, które przeniesiono na środę. W momencie wysłania gazety do druku
wynik tego sparingu nie był jeszcze znany.
Dk

Betard Sparta Wrocław - Wybrzeże
Gdańsk
Falubaz Zielona Góra - Stal Gorzów
Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń

7 runda - 8 czerwca:

Unia Tarnów - Betard Sparta Wrocław
Unibax Toruń - Fogo Unia Leszno
Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa
Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra

8 runda - 15 czerwca:

Fogo Unia Leszno - Unibax Toruń
Betard Sparta Wrocław - Unia Tarnów
Falubaz Zielona Góra - Wybrzeże Gdańsk
Włókniarz Częstochowa - Stal Gorzów

9 runda - 22 czerwca:

Unia Tarnów - Fogo Unia Leszno
Unibax Toruń - Włókniarz Częstochowa
Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra
Wybrzeże Gdańsk - Betard Sparta
Wrocław

10 runda - 29 czerwca:

Fogo Unia Leszno - Wybrzeże Gdańsk
Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona

Stal Gorzów – Włókniarz Częstochowa
Włókniarz Częstochowa - 42
1. Peter Kildemand - 8+2
(1,2,2,1*,2*)
2. Rafał Malczewski - 2+1
(d,1*,0,1)
3. Mirosław Jabłoński - 6
(2,2,d,d,2)
4. Andrzej Lebiediew (gość) 4+2 (0,1*,1,2*)
5. Grzegorz Walasek - 12
(0,3,3,3,3)
6. Artur Czaja - 6 (3,0,2,1)
7. Hubert Łęgowik - 4+1 (2*,1,1)
8. Oskar Polis - NS
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Góra
Stal Gorzów - Unibax Toruń
Włókniarz Częstochowa - Unia Tarnów

Przerwa wakacyjna
11 runda - 3 sierpnia:

Unia Tarnów - Unibax Toruń
Betard Sparta Wrocław - Włókniarz
Częstochowa
Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno
Wybrzeże Gdańsk - Stal Gorzów

12 runda - 10 sierpnia:

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta
Wrocław
Unibax Toruń - Falubaz Zielona Góra
Stal Gorzów - Unia Tarnów
Włókniarz Częstochowa - Wybrzeże
Gdańsk

13 runda - 23-24 sierpnia:

Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa (23 sierpnia)
Betard Sparta Wrocław - Unibax Toruń
(24 sierpnia)
Fogo Unia Leszno - Stal Gorzów (24
sierpnia)

Włókniarz U21 – Szwecja U21
Pierwszy Sparing
Szwecja U21 - 43
1. Jacob Thorssell - 11
(3,2,1,3,2)
2. Victor Palovaara - 2 (1,-,0,0,1)
3. Fredrik Engman - 8 (3,3,-,1,1)
4. Joel Andersson - 8 (1,1,3,-3)
5. Oliver Berntzon - 8 (1,3,2,2)
6. Alexander Johansson - 2
(1,0,1)
7. Kenny Wennerstam - 3 (3,0,0)
8. Jonas Engdahl - 1 (0,1,0)
Włókniarz Częstochowa
U21 - 47
9. Hubert Łęgowik - 9
(2,2,0,3,2)
10. Przemysław Portas - 3+1
(0,1*,2,-,0)
11. Rafał Malczewski - 10
(2,3,3,2,d)
12. Oskar Polis - 3 (0,1,1,1)
13. Artur Czaja - 11+3
(2*,2,2*,2*,3)
14. Damian Dróżdż - 0 (d,0,0)
15. Mateusz Borowicz - 11
(2,3,3,3)
Bieg po biegu:
1. Thorssell, Łęgowik, Palovaara, Portas 2:4
2. Wennerstam, Borowicz, Johansson, Drożdż (d4) 2:4 (4:8)

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności

3. Engman, Malczewski,
Andersson, Polis 2:4 (6:12)
4. Borowicz, Czaja, Berntzon, Wennerstam 5:1 (11:13)
5. Malczewski, Thorssell,
Polis, Engdahl 4:2 (15:15)
6. Engman, Czaja, Andersson, Drożdż 2:4 (17:19)
7. Berntzon, Łęgowik, Portas,
Johansson 3:3 (20:22)
8. Borowicz, Czaja, Thorssell, Palovaara 5:1 (25:23)
9. Andersson, Portas, Engdahl, Łęgowik 2:4 (27:27)
10. Malczewski, Berntzon,
Polis, Wennerstam 4:2
(31:29)
11. Borowicz, Czaja, Engman, Palovaara 5:1 (36:30)
12. Thorssell, Malczewski, Johansson, Drożdż 2:4
(38:34)
13. Łęgowik, Berntzon, Polis,
Engdahl 4:2 (42:36)
14. Andersson, Łęgowik,
Palovaara, Portas 2:4 (44:40)
15. Czaja, Thorssell, Engman, Malczewski (d/st) 3:3
(47:43)

Kadra Włókniarza Częstochowa 2014:
Rune Holta
Mirosław Jabłoński
Michael Jepsen Jensen
Peter Kildemand
Grigorij Łaguta
Rafał Szombierski
Grzegorz Walasek
Juniorzy:
Artur Czaja
Maksym Drabik
Hubert Łęgowik
Rafał Malczewski
Oskar Polis

Polska
Polska
Dania
Dania
Rosja
Polska
Polska

1973
1985
1992
1989
1984
1982
1976

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

1994
1998
1995
1994
1996

Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów (24
sierpnia)

14 runda - 6-7 września:

Unia Tarnów - Falubaz Zielona Góra (6
września)
Unibax Toruń - Wybrzeże Gdańsk (7
września)
Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław (7
września)
Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia
Leszno (7 września)

Część Finałowa 2014
15 runda - 14 września:

Półfinał I (4-1)
Półfinał I (3-2)

16 runda - 20-21 września:

Półfinał II (1-4) (20 września)
Półfinał II (2-3) (20 września)

17 runda - 28 września:

Wielki Finał I
Mecz I o III miejsce

18 runda - 4-5 października:

Mecz II o III miejsce (4 października)
Wielki Finał II (5 października)

Włókniarz U21 – Szwecja U21
Drugi Sparing
Reprezentacja Szwecji
U21 - 40
1. Jacob Thorssell - 7 (3,1,2,1)
2. Victor Palovaara - 2+1 (1,,1*,0,0)
3. Fredrik Engman - 4+1 (0,2,,1,1*)
4. Joel Andersson - 7+1
(3,1*,2,1)
5. Oliver Berntzon - 12
(2,3,2,3,2)
6. Alexander Johansson - 2
(1,1,0)
7. Kenny Wennerstam - 3 (3,0,0)
8. Jonas Engdahl – 3+1 (0,1*,2)
Włókniarz Częstochowa
U21 - 50
9. Hubert Łęgowik - 7 (2,2,3,0)
10. Przemysław Portas - 0
(0,0,0,-,0)
11. Rafał Malczewski - 8+2
(1*,2*,1,3,1)
12. Mateusz Borowicz - 10
(2,3,3,2)
13. Artur Czaja - 15 (3,3,3,3,3)
14. Damian Dróżdż - 5+1
(w,0,2*,3)
15. Oskar Polis - 5+1 (2,1,0,2*)

2. Wennerstam, Polis, Johansson, Drożdż (w/u) 2:4 (4:8)
3. Andersson, Borowicz, Malczewski Engman 3:3 (7:11)
4. Czaja, Berntzon, Polis,
Wennerstam 4:2 (11:13)
5. Borowicz, Malczewski,
Thorssell, Engdahl 5:1 (16:14)
6. Czaja, Engman, Andersson,
Dróżdż 3:3 (19:17)
7. Berntzon, Łęgowik, Johansson, Portas 2:4 (21:21)
8. Czaja, Thorssell, Palovaara,
Polis 3:3 (24:24)
9. Łęgowik, Andersson, Engdahl, Portas 3:3 (27:27)
10. Borowicz, Berntzon,
Malczewski, Wennerstam 4:2
(31:29)
11. Czaja, Polis, Engman,
Palovaara 5:1 (36:30)
12. Malczewski, Dróżdż,
Thorssell, Johansson 5:1
(41:31)
13. Berntzon, Borowicz, Andersson, Łęgowik 2:4 (43:35)
14. Dróżdż, Engdahl, Engman,
Portas 3:3 (46:38)
15. Czaja, Berntzon, Malczewski, Palovaara 4:2 (50:40)

Bieg po biegu:
1. Thorssell, Łęgowik, Palovaara, Portas 2:4

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

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