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Radny Janusz Danek
Czy oszust i malwersant?
Historia, którą Państwu Czytelnikom dzisiaj przedstawiam, wydaje się tak
nieprawdopodobna, że zapewne w trakcie czytania część osób złapie się za
głowę i zapyta: „Jak to w ogóle możliwe?”. Okazuje się, że w Częstochowie
pod rządami Krzysztofa Matyjaszczyka wszystko może się zdarzyć. Głównym bohaterem dzisiejszego artykułu jest Janusz Danek, radny SLD,
przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w Radzie Miasta,
jeden z najbliższych ludzi w otoczeniu Matyjaszczyka i jego zastępcy Jarosława Marszałka, nieustannie pokazujący się u ich boku publicznie, ze
szczególnym uwzględnieniem masowych imprez sportowych. Jest bowiem
Janusz Danek (a przynajmniej za takiego stara się uchodzić) wielkim przyjacielem częstochowskiego środowiska sportowego, długoletnim kibicem
żużla i prezesem stowarzyszenia „Speedway Fan Club”, którego główną
sferą działalności stało się w ostatnich latach prowadzenie drużyny speedrowerowej „Lwy Częstochowa”. Niestety - w oparciu o posiadane dokumenty możemy także niezbicie stwierdzić, że Janusz Danek oszukuje
własne stowarzyszenie, wykorzystując środki pozyskane z miejskich
dotacji dla finansowania własnych prywatnych przyjemności. Na domiar złego rozzuchwalił się do tego stopnia, że przyciśnięty sytuacją do
przysłowiowego muru, złożył w Urzędzie Miasta w celu wyłudzenia
dotacji co najmniej trzy sfabrykowane faktury, na łączną kwotę około
17.000 zł. Uprzedzając linię obrony Janusza Danka, że jest w tej sprawie
współoszukanym (a nie oszustem), informujemy że posiadamy twarde
dowody świadczące o winie radnego SLD. Niezmiernie bulwersujące jest
także poczucie bezkarności radnego-prezesa, który przyłapany przez szeregowych urzędników na nieprawidłowościach mniejszej rangi w rozliczeniu
dotacji, jak gdyby nigdy nic postanowił w tej sytuacji uciec się do ordynarnego fałszerstwa, zapewne licząc w razie potrzeby na pomoc ze strony swoich
wysoko postawionych przyjaciół w Urzędzie Miasta Częstochowy.
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Na początku była dotacja…

W 2013 r. stowarzyszenie „Speedway Fan Club” otrzymało dotacje od
Urzędu Miasta Częstochowy z tytułu trzech różnych zadań publicznych:
1) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”
w kwocie 17.000 zł
2) „Udział w zawodach na wysokim poziomie rozgrywkowym” w kwocie 10.000 zł
3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych” w kwocie 1.000 zł
Zgodnie z treścią umów podpisanych z Gminą Miastem Częstochowa, reprezentowaną przez zastępcę prezydenta Jarosława Marszałka i naczelnika
Aleksandra Wiernego, stowarzyszenie „Speedway Fan Club”, reprezentowane przez prezesa Janusza Danka i wiceprezesa Gabriela Sosenkiewicza,
zobowiązało się m.in. do:
* przedstawienia dokumentów finansowych odnośnie poniesionych kosztów (faktury)
* załączenia list uczestników zajęć
* przedstawienia protokołów przekazania zakupionego sprzętu sportowego
* niezbywania przez okres 5 lat rzeczy zakupionych z dotacji
* prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla
każdego zadania
W dniu 17.01.2014 r. Janusz Danek złożył do Urzędu Miasta wymagane „Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego”.
Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów urzędnicy złapali się za
głowy – nie dość, że w dokumentach tych roiło się od błędów i brakowało podstawowych informacji, to jeszcze do sprawozdań z dwóch
„dużych” programów sportowych beztrosko podłożono kopie
tych samych faktur. Oczywiście nie można domagać się dwa razy
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dotacji z tytułu raz poniesionego wydatku, więc „Speedway Fan Club”
został poproszony o skorygowanie sprawozdań pod groźbą zwrotu
dotacji. Skorygowane dokumenty (z nieco różniącymi się zestawami
załączonych faktur) trafiły ponownie do magistrackiej oceny w dniu
14.03.2014 r. – i tu zaczyna się jazda bez trzymanki.
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Wzloty i odloty

Jak człowiek stary, ma problemy ze wzrokiem i słuchem,
to tak jest. Dotarła do mnie
wieść, że w Częstochowie powstaje Partia Mieszańców i już
zapałałem ochotą akcesji. Mieszańce się zawsze cieszą moją
sympatią bardziej niż rasiści,
pod warunkiem, że nie miesza
się im pod sufitem.
A tu, uppps, wpada: to nie
Mieszańcy, ale Mieszkańcy,
nie Partia, ale Stowarzyszenie. Z szacunkiem, ale w taki
banał nie wchodzę, już mnie
prawo ubrało, że z racji miej-

sca zamieszkania jestem przymusowym członkiem takiego
stowarzyszenia mieszkańców
jakim jest G (gmina), M (Miasto), Cz (Częstochowa). A w
dodatku członkiem absolutnie
BMW (biernym, miernym i
wiernym). Pomysł nazwy być
może chytry: Polak ma głosować na Polaka, Pijak na Pijaka,
a Mieszkaniec na Mieszkańca,
ale nie ze mną takie numery.
Nie oznacza to mojej antypatii. Przeciwnie lubię, cenię i
szanuję inicjatora Marcina Marandę. Nie pali, co prawda, ale
czasem jeździ na rowerze i dobrze mu z oczu patrzy. Gdyby
był ciut starszy, życie wbiłoby
mu do głowy harmonogram:
dziś, jutro, pojutrze. Zawsze
trzeba wiedzieć co można zrobić dziś, co będzie ważne jutro,
i gdzie będziesz pojutrze jeśli
zmarnujesz dwa poprzednie
etapy. Młodzi nastawieni są na
sukces za wszelką cenę, starsi
już wiedzą, że czasem sukces
nie wart jest tej ceny. Widać
każdy musi się uczyć na własnych doświadczeniach. Nie
będzie mistrzem ten, kto nie
potrafi podnieść się po porażce.
Może być emocjonujący taki
pojedynek amatora z partyjnymi zawodowcami. Zawodowcy
mają kasę (wydartą przymusem od podatników), wpływ
na media, znane loga i gęby liderów. Amator ma tylko dobre
chęci. Tak jest ten nasz świat
skonstruowany. Partie mają
jedną słabość: jałowieją aparaciejąc. Gdyby porównać je do
koncernów rynkowych widać
jaskrawiej absurdalność. Koncern dąży do poszerzenia zbytu

Radny
Małagowski
usłyszał zarzuty

Dla większości osób znających radnego Lecha
M. (od kilku tygodni nie należy już do Wspólnoty Samorządowej, obecnie jest radnym niezależnym) wiadomość o jego zatrzymaniu przez policję w związku z podejrzeniem o wykorzystanie
seksualne dwóch kobiet, jest nie do uwierzenia.
Radny przez lata kojarzył się opinii publicznej z
działalnością społeczną i sportową, przez 15 lat
pracował na rzecz Stowarzyszenia Włókniarz, a
nawet piastował stanowisko dyrektora.
W środę rano Lech M. został zatrzymany przez
policję na polecenie prokuratury, która od kilku
już dni prowadzi śledztwo w sprawie radnego.

swych produktów, ten cel jest
najważniejszy i temu podporządkowuje politykę kadrową.
Partie też mają na celu poszerzenie zbytu (pozyskanie „konsumentów” wyborców), ale
polityka kadrowa podporządkowana jest bezpieczeństwu
liderów i ich aparatu. Czy PiS
(PO, SLD, TR itp) zdobędzie
20% czy 30% jest obojętne;
dramatem byłoby gdyby jakaś
„większość” w partii zmieniła
lidera. Dlatego bez względu na
koszty w postaci utraty wyborców, rugować muszą ze swych
szeregów wszystkich niepokornych.
Tak sobie liczę szereg wyrugowanych, znajomych (cenionych polityków): w lewicy:
Wiesław Wiatrak, Jacek Kasprzyk, Paweł Klimek, w centrum: Jerzy Zając, Jerzy Ziora,
Dariusz Wojciechowski, Zygmunt Kucharczyk...na prawo:
Marek Domagała, Włodzimierz
Skalik, Jacek Betnarski... Mogę
mnożyć, ale ważniejsze jest pytanie, czy ci co zostali są lepsi,
czy nie jest tak, że od lewa po
prawo gorsza moneta wypiera
lepszą?
Gdyby partie walczyły o wyborców, ktoś tak rzutki i przebojowy jak Marcin Maranda,
byłby przez nie rozrywany. Dla
partii walczących o status quo
aparatu, taka osoba jest tylko
zagrożeniem.
Gorzka ta rzeczywistość. Ale
kto powiedział, że pieprz ma
być słodki...
Jako stary cynik powiem
tylko: walczta chłopy, ja sobie
pokibicuję.
Jarosław Kapsa

Prokurator postawił M. zarzut wykorzystania
seksualnego dwóch kobiet. Grozi mu za to do 8
lat pozbawienia wolności. Poza tym prokuratura
wystąpiła do sądu o 3-miesięczny areszt, w obawie przed mataczeniem oskarżonego.
Lech M. mimo zarzutów pozostaje radnym,
jedynie własna rezygnacja bądź prawomocny
wyrok mogą go pozbawić mandatu.
Na temat zdarzenia z radnym w roli głównej krąży wiele plotek. Tak naprawdę jedynym
wiarygodnym źródłem może być on sam i kobiety, które uczestniczyły w zajściu. Z naszych
nieoficjalnych informacji wynika, iż radny (lat
54) poznał dwie 20-letnie kobiety w miejscu publicznym. Razem udali się do mieszkania jednej
z nich, by kontynuować imprezę, którą kobiety
rozpoczęły wcześniej same. Nazajutrz jedna z
uczestniczek zabawy (przy wsparciu rodzica)
złożyła doniesienie o seksualnym jej wykorzystaniu, w chwili gdy była kompletnie nieświadoma.
red.

Obywatelu! Przyjdź na sesję

Posłuchaj co mówią twoi reprezentanci w Radzie Miasta.
Obywatelskim prawem i przywilejem jest możliwość uczestniczenia
każdego mieszkańca Częstochowy w sesjach Rady Miasta.
Jak dotąd udział w posiedzeniach jest wciąż niewielki.
Być może z niewiedzy, być może z lenistwa.
Od teraz Drogi Czytelniku już wiesz, że możesz przyjść do sali
sesyjnej Urzędu Miasta i przysłuchiwać się obradom radnych.
Co więcej, każdy może zabrać głos.
Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się
10 kwietnia od godz. 9:00

Widzisz
i nie grzmisz...

Nikt nie jest
pewny życia, mienia i zdrowia, kiedy
naradzają się władze Częstochowy

Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy
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Aktualności

Na co poszła kasa z dotacji?

 dokończenie ze str. 1

Jeżeli Państwo Czytelnicy uważają, że to już koniec
niespodzianek na dziś, proszę mocniej przytrzymać się
fotela, bo najciekawsze jeszcze przed nami…
1) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja
pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych
W sprawozdaniu końcowym stowarzyszenia „Speedway Fan Club” brak jest jakichkolwiek konkretnych
dat i miejsc przeprowadzonych zajęć z młodzieżą. W
punkcie „Opis osiągniętych rezultatów” Janusz Danek
charakterystyczną dla siebie, barwną prozą informuje
nas, że [pisownia w oryginale – przyp. aut.]:
„Celem szlachetnej rywalizacji było zajęcie jak najwyższych lokat w rozgrywkach ligowych i turniejach indywidualnych oraz zwycięstwa towarzyskich a w tym
przypadku udało nam się wyrwać pomóc i być ostoją
dla kilku osób i tu zostaliśmy spełnieni a w wieloletniej
działalności tych osób jest wiele […]”
Przyznajmy Panu Januszowi rację – pomoc wyrwał, ostoją dla kilku osób był, spełnienia można mu
tylko pozazdrościć. A jakie zwycięstwa towarzyskie
odniósł? W pierwszej wersji sprawozdania obok
„lewej” faktury za sprzęt sportowy, znalazły się
jeszcze 4 inne, tym razem autentyczne. Wszystkie
wystawione za usługi gastronomiczne i kateringowe
(rekordowa na kwotę 800 zł), w tym np. dwie z datą
27.10.2013 spod Buska-Zdroju. Jak widać w towarzyskim biesiadowaniu prezes-radny Danek nie ma sobie
równych. „Poprawiona” w marcu wersja sprawozdania
przynosi radosną odmianę – wprawdzie „lewa” faktura
na części rowerowe widnieje w dokumentach nadal,
to jednak zamiast 4 faktur z restauracji (widocznie nie
spodobały się urzędnikom), są 3 inne. Nie zgadniecie
Państwo – dwie z nich to także biesiada i katering, a
trzecia to zakupy w markecie. Biesiada tym razem odbyła się 20.10 pod Włocławkiem, natomiast wyprawa
do „Lidla” w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym w
dniu 19.08 to już istna orgia dla żołądka. Czego tu nie
ma? Faktura na kwotę 462,99 zł zawiera 85 pozycji,
w tym tak smakowite jak: korniszonki, pierniki, biszkopty, dżemy, jaja, świeże mleko i bułeczki, makaron,
pasztety, ryż, ser, kiełbasa i parówki. Jest kawa, jest i
cebula, są sztućce jednorazowe i plastikowe talerze,
nawet brykiety na rozpałkę pod grilla są… Tylko co
ma to wspólnego z organizacją pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla uczniów częstochowskich
szkół? Jak na złość, nawet zawodów speedrowera
w tych datach, w okolicy miejsc „biesiadowania”
nie było…
dokończenie str. 5

„Lewe” faktury

Sfałszowana faktura pojawiła się już w pierwszym
podejściu do składania sprawozdań i została załączona do najmniejszego z zadań, czyli „przeciwdziałania
alkoholizmowi”. Opiewa na kwotę 1509,70 zł i została
wystawiona 20.06.2013 r. na zakup części do rowerów
przez firmę P.P.H.U. „KAZMET” Jacek Szygula z siedzibą przy ul. Jarzynowej 22, 42-211 Częstochowa,
NIP 560-00-12-226. Sęk w tym, że:
1) W Częstochowie nie ma w ogóle ulicy Jarzynowej
2) Nie ma także numerów NIP zaczynających się
od „560” – te częstochowskie to przeważnie „573”
i „949”.
3) Nazwa firmy, jak również nazwisko jej właściciela również zostały wymyślone.
Z chwilą, kiedy Urząd Miasta zakwestionował
sprawozdania dotyczące obu „dużych” zadań (przypomnijmy – dwa razy jako koszt zgłoszono te same faktury), dla „Speedway Fan Clubu” pojawił się problem
w postaci braku kosztów do rozliczenia dotacji. Ale
od czego kreatywność SLD-owskiego radnego-prezesa Janusza Danka? W „poprawionej” wersji obu
sprawozdań poradzono sobie z tym kłopotem błyskawicznie - za pomocą firmy „KAZMET”, rzecz
jasna. Tym razem pojawiły się dwie kolejne „lewe”
faktury na zakup części do rowerów – w kwotach
odpowiednio 7896,60 i 7367,70 zł.
O tym, na co w takim razie poszły pieniądze z miejskiej dotacji opowiem w jednym z następnych rozdziałów – teraz tylko w dużym skrócie: zostały one po
prostu przejedzone, przepite i zmalwersowane.

Prezydent wpada w panikę?

Ciąg dalszy następujących po sobie wydarzeń warto
przedstawić w ujęciu chronologicznym, bo dzięki temu
jak na dłoni widać „niewidzialną rękę” kogoś, kto w
moim przekonaniu powinien ponieść współodpowiedzialność za próbę ukrycia przestępstwa.
1) W dniu 27.02.2014 red. nacz. Tygodnika „7 dni”,
p. Renata Kluczna, występuje do Urzędu Miasta
Częstochowy o udzielenie informacji dot. m.in.
dokumentacji konkursowej stowarzyszenia „Speedway Fan Club”. Nauczona wcześniejszymi złymi
doświadczeniami w kwestii udzielania informacji
przez miasto, red. Kluczna sięga tym razem po najsilniejszy argument prawny w postaci ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
2) W dniu 13.03. (ostatni dzień ustawowego terminu) redakcja otrzymuje odpowiedź od p.o. dyrektora
generalnego Urzędu Miasta, Piotra Gerascha. Z treści
maila wynika, że UM przedłuża sam sobie termin
na udzielenie odpowiedzi do 28.03. z uwagi na „dużą
ilość materiału do przygotowania”, jednakże nie wyklucza udzielenia odpowiedzi wcześniej.
3) Dzień później (14.03.) Janusz Danek składa do
Kancelarii UM Częstochowy „poprawioną” wersję
sprawozdań końcowych z wykonania dotowanych
zadań.
4) Mniej więcej w tym samym czasie pocztą pantoflową dociera do Urzędu Miasta informacja, że redakcja „7 dni” wie „coś” o dokumentach finansowych
stowarzyszenia „Speedway Fan Klub”. Naczelnik
Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, Aleksander
Wierny, zarządza wewnętrzną kontrolę faktur
stowarzyszenia. Oddajmy w tym momencie honor
szeregowym pracownikom magistratu – mają do czynienia z kilkoma tysiącami faktur, składanych rocznie
w ramach rozliczania dotacji. Trudno przecież z góry
zakładać, że stowarzyszenie dowodzone przez radnego SLD, przewodniczącego komisji w Radzie Miasta,
przyjaciela prezydenta Matyjaszczyka, będzie próbowało podkładać „fałszywki”. A jednak… Mając trop w
postaci „kontrolowanego przecieku” informacji, udało
się urzędnikom namierzyć „lewe” faktury.
5) Nie ukrywam – rozpuszczając w odpowiednim momencie plotkę o zebranych w sprawie dowodach, zastawiłem pułapkę na „przyjaciół” Janusza Danka. Byłem ciekawy, jak daleko zechcą się
posunąć, chroniąc swojego partyjnego kolegę. I czy
przyjdzie im do głowy koncepcja, by nieszczęsne faktury zniknęły z „horyzontu zdarzeń”, po tym jak Danek
dokonał 14 marca aktu samounicestwienia jako osoba
publiczna? Muszę w tym miejscu pochylić czoła przed
naczelnikiem Aleksandrem Wiernym, SLD-owskim
„spin doctorem” i jednym z szefów sztabu kampanii
wyborczej Krzysztofa Matyjaszczyka. Wiem, że były
wywierane na niego naciski w celu „ukręcenia łba”
sprawie. Nie tylko oparł się tym próbom, ryzykując
dalszą karierę w Urzędzie Miasta, ale także nakazał w
sprawie „fałszywych faktur” przygotowanie dokumentów adresowanych do organów ścigania.
6) Zawiadomienie do Prokuratury w sprawie
fałszywych faktur w dokumentach stowarzyszenia
„Speedway Fan Club” zostało podpisane przez zastępcę prezydenta, Mirosława Soboraka. Złośliwe
urzędowe wróbelki ćwierkają, że Soborak mając przed
sobą stertę papierów podpisywał wszystko „jak leci”,
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nie czytając. Jeszcze bardziej złośliwe od wróbelków
jaskółki rozpuszczają plotki, że już po podpisaniu
przez niego stosownych dokumentów, miał z tego tytułu spore nieprzyjemności. Jak było w rzeczywistości,
wie zapewne kilku zainteresowanych panów – fakt jest
faktem, że w Urzędzie Miasta odbyło się wewnętrzne
dochodzenie i burza mózgów na najwyższym szczeblu celem przygotowania strategii postępowania (ale
także zlokalizowania we własnych szeregach „kreta”).
Efekty?
7) O tym, że Janusz Danek został przez swoich niedawnych przyjaciół „rzucony na pożarcie”, wie każdy,
kto widział relację z wręczenia w dniu 27.03. nagród
Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe. Obok Krzysztofa Matyjaszczyka, Jarosława Marszałka i Zdzisława Wolskiego na miejscu
zwyczajowo „zarezerwowanym” dla Janusza Danka
siedział z posępną miną Aleksander Wierny. Działo
się tak, bo mniej więcej tydzień wcześniej (21.03.)
do Prokuratury trafiło wspomniane przeze mnie
zawiadomienie.
8) Odpowiedź dla redakcji „7 dni” w sprawie dotacji dla „Speedway Fan Clubu” (podpisana przez
Naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw
Społecznych, Adriana Starońka) została wysłana w
przedostatnim dniu przedłużonego terminu - 27.03.
Jak widać w tym przypadku komuś w Urzędzie Miasta bardzo zależało, by dać znać stosownym służbom
jakiś czas przed publikacją. Efekt końcowy niby ten
sam, a jednak powiadamiający organa ścigania
inny… Opis sprawy przygotowany dla Prokuratury przez UM przebiega na razie według narracji: „biedny Speedway Fan Club został oszukany
przez nieznanych sprawców”. Mogłem oczywiście
wcześniej zepsuć tę narrację i napisać publikację,
nie mając dokładnych danych z Urzędu – w efekcie
rzecznik prasowy Włodzimierz Tutaj tradycyjnie
zbeształby mnie za brak dobrej woli i drobne nieścisłości. Ponieważ jednak chcę przybliżyć Czytelnikom
prawdę, poczekałem… i piszę, jak jest.
9) Naczelnik Aleksander Wierny przebywa od poniedziałku na urlopie „ojcowskim”. Szczęśliwemu
tacie gratulujemy, a prezydentowi Matyjaszczykowi
sugerujemy nagrodzenie odwagi cywilnej i profesjonalizmu swojego pracownika po jego powrocie do
pracy. Podpowiadam – Panie Prezydencie, a może
by tak jakaś nagroda pieniężna dla swojego urzędnika + uroczysta konferencja prasowa i publiczne
poinformowanie mieszkańców o tym, jak udało się
zdemaskować malwersantów we własnych szeregach?
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„Chcemy obudzić
uśpioną energię”

nie stać na prawnika lub nie wiedzą gdzie mogłyby udać się po pomoc mogą zgłaszać się do
nas po poradę. Pomysł się tak spodobał, że nawet został skopiowany przez wójta...
- Czyli relacje z wójtem nie są najlepsze?
- Nie w tym rzecz. Relacje są takie, jakie
chce mieć z nami wójt. Najbardziej zależy nam
na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Jeśli komuś to się nie podoba, to trudno. My
robimy swoje.

Z Robertem Chądzyńskim o społeczeństwie obywatelskim rozmawia
Renata Kluczna.
- ...Można powiedzieć, że jest Pan społecznikiem: prezesem Stowarzyszenie w Gminie
Poczesna, wiceprzewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej i członkiem
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej...
- Tak, to prawda. W ostatnim czasie pochłaniają mnie sprawy Stowarzyszenia, które istnieje od 2012 roku. Stowarzyszenie postawiło
sobie za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy budzić w ludziach uśpioną
energię, którą mogą wykorzystać dla dobra
wspólnego.
- Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć o
Pana działaniach...
- Zorganizowaliśmy Turniej Tenisa Ziemnego we Wrzosowej. W sumie w zabawie na
świeżym powietrzu uczestniczyło prawie 30
dzieciaków.
Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich ugrupowań
politycznych, którzy mają swoją reprezentacje
w parlamencie z naszego okręgu wyborczego.
W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli
posłowie na Sejm RP: Izabela Leszczyna (PO),
Marek Balt (SLD), Szymon Giżyński (PiS),
Artur Bramora (PSL), Halina Rozpondek (PO)
i senator Jarosław Lasecki (PO).
- Bardzo polityczna ta wasza działalność…
- Nie bardzo. Staramy się pokazywać
wszystkie możliwe opcje. Jak widać naszym
celem było pokazanie przedstawicieli wszystREKLAMA

Aktualności

- Jakie plany na przyszłość?
- Chcemy kontynuować nasze dotychczasowe projekty i proponować nowe. Najnowszym
pomysłem jest współpraca z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu przy opracowywaniu diagnozy społecznej naszej gminy i być
może budowaniu strategii rozwoju na kolejne
20-30 lat. Czas pokaże, które z naszych przedsięwzięć zostaną zrealizowane.

***
kich ugrupowań, a nie jakiejś wybranej opcji.
Poza spotkaniami z politykami organizujemy
również rozmowy w ciekawymi ludźmi. Na
nasze zaproszenie w Poczesnej gościliśmy ks.
Adama Bonieckiego.
Staramy się pilnować jawności w naszej
gminie. To chyba największa bolączka dostrzegana przez mieszkańców. Udało nam się wypracować model udostępniania informacji i jak
sądzę wszyscy zostali choć trochę zadowoleni.
Zorganizowaliśmy zbieranie podpisów pod
projektem uchwały w sprawie wysokości opłat
za wywóz nieczystości. Ta inicjatywa okazała się na tyle skuteczna, że opłaty planowane
zostały obniżone. Wychodziliśmy z założenia,
że jeśli teraz przedsiębiorcom opłaca się odbierać śmieci za 15-20 złotych, to dalej będzie to
opłacalne. Już wystąpiliśmy z kolejną propozycją obniżenia opłat do 3 i 4 złotych od osoby.
Poza tym od 2013 roku uruchomiliśmy 2
razy w miesiącu bezpłatną pomoc prawną dla
wszystkich zainteresowanych. Osoby, których
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Praca w globalnej sieci
„Jak się usamodzielnić w miasteczku, gdzie bezrobotnych jest 500 rówieśników i nie ma
pracy? Łatwiej jest w wielkim mieście!”. Pewnie masz sporo racji, ale są co najmniej dwa
sposoby na poradzenie sobie z problemem. Po pierwsze można przenieść się do Warszawy,
Krakowa czy Poznania (nie mówiąc o metropoliach Europy Zachodniej). Ale można też
stworzyć globalne miejsce pracy we własnym miasteczku.
Nie chodzi o zwykłe założenie działalności gospodarczej. Mam na
myśli stworzenie miejsca pracy, dzięki któremu będziecie mogli
dostarczać produkty i usługi w kraju, a nawet na świecie. Być może
zresztą zanim je stworzymy, globalna praca sama przyjdzie do nas?
Takie możliwości stwarza postęp telekomunikacji, telefonii
komórkowej i szerokopasmowego internetu. Jeszcze nie wszyscy
mają do niego dostęp, ale to się zmienia z dnia na dzień.
A z postępem łączności – rozwijają się telepraca i e-przedsiębiorczość,
zwłaszcza e-handel, dla których nie ma granic.
Zacznijmy od telepracy. Telepraca, według definicji, to „świadczenie
pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie
z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych”. Oczywiście nie każdy może być telepracownikiem, ale lista zawodów, w których można telepracować, jest
długa. To m.in. profesjonaliści (najczęściej wolnych zawodów)
i menedżerowie, architekci, księgowi, specjaliści od marketingu,
public relations, finansów, zarządzający personelem, projektami,
przedstawiciele handlowi i sprzedawcy, księgowi. Także tłumacze,
edytorzy, redaktorzy, dziennikarze. Wiele zawodów związanych
z informatyką: programiści, projektanci stron internetowych,
pracujący przy wprowadzaniu danych. Czasem sekretarki i osoby
obsługujące klientów telefonicznie. Agenci nieruchomości
i ubezpieczeniowi. I wielu, wielu innych. Czasem telepracownicy
pokazują się w siedzibie firmy, ale generalnie raczej pracują
w domu lub w terenie niż w firmowym biurze.
Telepraca jest szczególnie wygodna dla kobiet wychowujących
małe dzieci czy osób niepełnosprawnych. Taki przypadek opisuje
raport o telepracy: jego bohater ukończył studia informatyczne i od
10 lat pracuje na teleposadach. „Telepraca okazała się dla mnie
idealnym rozwiązaniem – mówi Sławek. – Jednocześnie
uwierzyłem, że mogę robić coś więcej i to za godziwe wynagrodzenie, jeśli tylko się podszkolę informatycznie. Teraz moja praca
polega na przygotowywaniu strony www dla spółki projektującej
serwisy w Internecie. Firma przysyła mi materiały w postaci
elektronicznej: teksty i grafiki. Składam to i wysyłam na serwer”.
Oczywiście trzeba mieć sprzęt komputerowy, programy komunikacyjne i łącze szerokopasmowe.

Przedsiębiorcy dostrzegają coraz częściej, że telepraca poprawia
konkurencyjność, m.in. przez zmniejszenie powierzchni biurowej
i mniejsze koszty prowadzenia biura, możliwość zatrudniania osób
mieszkających w innych regionach, dostęp do specjalistów,
większą wydajność i oszczędność czasu pracowników. Telepracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich i niższa jest ich
rotacja, co ogranicza koszty rekrutacji i szkolenia personelu.
Dla zatrudnionych telepraca ma więcej korzyści niż wad. Przede
wszystkim nie traci się czasu i pieniędzy na dojazdy do pracy. Po
drugie – daje możliwość łączenia obowiązków zawodowych

z życiem rodzinnym. Cenne jest sprawne korzystanie z programów
– znajomość podstawowych funkcji Worda czy Excela to za mało.
Telepracę wdrażają firmy mikro i małe z takich obszarów, jak:
finanse, grafika komputerowa, księgowość, usługi prawnicze,
projekty techniczno-inżynierskie, systemy informatyczne, prace
edytorsko-redaktorskie, badania marketingowe lub społeczne,
projekty architektoniczne, usługi marketingowe (copywriting),
tłumaczenia i public relations. A w praktyce co mamy w ofercie?
Niestety, w wielu innych przypadkach na hasło „telepraca – oferty”
wyskakują praktycznie martwe serwisy. Z kolei w dużych serwisach
jako telepraca pojawiają się ogłoszenia niemające z nią nic
wspólnego. Dlatego być może skuteczną metodą jest studiowanie
zwykłych ofert i przekonanie pracodawcy, że obowiązki, których
wypełnienia potrzebuje, można zrealizować w systemie telepracy.
Są miejsca, w których można znaleźć zlecenia do wykonania. To –
jak piszą prowadzący jedną z nich – „platforma łącząca
freelancerów z przedsiębiorcami, którzy poszukują wykonawców
zleceń z branży IT”. Tu również zlecenia wymagają kompetencji.
Dlatego może lepiej spróbować założyć e-biznes. Są nawet
specjalne książki, które starają się to ułatwić. Niestety zdarza się,
że obok ważnych, ciekawych i aktualnych informacji zawierają
także opisy przypadków, które już po roku przestają być aktualne.
E-biznesy tworzy się szybko, ale też i łatwo upadają, tym bardziej
że część powstała tylko dzięki funduszom europejskim.
Co nie oznacza, że nie można odnieść sukcesu. Jednak czasem
łatwiej założyć e-sklep i utrzymać go z prowizji niż niszowy portal
informacyjny lub usługowy, nawet jeśli pomysł wydaje się dobry.
Studia przypadków e-biznesów, które po kilku latach istnieją nadal
i są ewidentnym sukcesem, można znaleźć w sieci czy poradnikach. Warto je studiować nie po to, by kopiować konkretne
rozwiązanie, bo rzadko kiedy jest to możliwe, lecz by patrzeć na
kluczowe czynniki sukcesu – sposób organizacji pracy, kompetencje założycieli, stopień innowacyjności itd.
Czasem niszowy e-sklep staje się firmą globalną. Jak ustalił
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, aż jedna trzecia firm
sprzedających towary lub usługi w sieci działa także na rynkach
zagranicznych. Małe sklepy, które sprzedają produkty niszowe,
niemal od początku muszą szukać rynków zbytu zagranicą. Polscy
dostawcy konkurują na rynkach zachodniej Europy nie tylko ceną,
ale też wykonaniem produktów i jakością obsługi. Mają dobre
rozwiązania informatyczne i oryginalne koncepty biznesowe.
Oczywiście obok e-handlu w ofercie na cały świat mogą się znaleźć
usługi
projektowe,
programistyczne,
architektoniczne,
projektowanie stron www, grafika użytkowa, artystyczna i wiele
innych. Nie jest łatwo, ale gdy e-biznes wypali, wówczas świat może
należeć do nas.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
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2) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych”
Sprawozdanie końcowe znowu można skwitować
stwierdzeniem – zero konkretów, brak jakichkolwiek
dat i faktów, za całe uzasadnienie do wydatkowanych
środków dostajemy jedynie kilka pisanych poetycką
prozą wyświechtanych frazesów pióra Janusza Danka.
Znacznie ciekawsze jest znowu przyjrzenie się poniesionym wydatkom, czyli fakturom. Popatrzmy, co tu
mamy…
Do rozliczenia dotacji przedłożono sporo faktur za
wynajem samochodu i za paliwo – rzecz to zrozumiała, bo zespół „Lwy Częstochowa” odbywał mecze wyjazdowe, a i sprzęt w postaci rowerów trzeba czymś
dowieźć. Niestety uważne przyjrzenie się dokumentom tylko namnaża wątpliwości – auta wypożyczane
w jednej z częstochowskich firm to „diesle”, a wśród
całego pliku faktur za paliwo nie ma chyba ani jednej
za olej napędowy. Za to jest kilkadziesiąt faktur za benzynę… Można by zażartować, że to nieładnie tak psuć
wypożyczone auta i lać do nich benzynę zamiast ropy.
Można też zapytać, do czyjego prywatnego auta w
rzeczywistości „Speedway Fan Clubowa” benzyna
trafiała? Ciekawych wrażeń dostarcza też lektura
miejsc tankowania – z faktur wynika niezbicie, że
na przełomie lipca i sierpnia (wakacyjna przerwa w
lidze speedrowera) Stowarzyszenie „Speedway Fan
Club” podróżowało z zapałem po atrakcyjnych zakątkach całej Polski – od Świnoujścia po Niedzicę
(tym razem autem z instalacją gazową). Ciekawy
jest jeszcze jeden wątek sprawy – prezes-radny Janusz
Danek jest zarazem dyrektorem handlowym w firmie „Unimot”, właścicielu sieci stacji benzynowych.
Z dokumentów, których Urząd Miasta do rozliczenia
dotacji nie otrzymał, wynika niezbicie, że „Unimot”
w 2013 r. hojnie obdarowywał „Speedway Fan Club”
darowiznami rzeczowymi w postaci paliwa. Taki sponsoring to naturalnie rzecz bardzo chwalebna, ale skoro
potrzeby Stowarzyszenia w zakresie paliwa do samochodu były zaspokajane przez głównego sponsora, to po co w takim razie było Stowarzyszeniu
kilkadziesiąt faktur na paliwo z wielu innych firm
paliwowych? Czyżby właśnie po to, by w ten sposób
skonsumować miejską dotację? Pytam ponownie - do
czyjego samochodu ta benzyna w rzeczywistości trafiała?
W rozliczeniu dotacji nie mogło zabraknąć „biesiadowania” – faktur za konsumpcję usług gastronomicznych jest tym razem 7 (w tym tak „sportowa”
wyżerka, jak cheeseburgery i frytki w Macdonaldzie).

Pojawia się po raz kolejny ukochany przez „Speedway
Fan Club” podpoznański „Lidl” – tym razem data o 2
dni późniejsza niż z pierwszej orgii kulinarnej (21.08),
a faktura jakby mniejsza – tylko 52 pozycje na kwotę 221,62 zł. Ale wracają i korniszonki i kiełbaski, są
chipsy, filety i pasztety, jest chałwa, gulasz, pączki i
sezamki, kawioru tylko brakuje… Oczywiście daty i
miejsca konsumpcji także tym razem nie pokrywają się z terminami meczy speedrowerowych.
Po raz pierwszy w rozliczeniu dotacji pojawiają się
też faktury merytoryczne – na zakup sprzętu rowerowego, szkoda tylko że kwotowo tak bardzo ustępujące dziwnym fakturom „paliwowym” i „biesiadnym”.
Oczywiście największa z nich to opisana już „podróba”
za 7367,70 zł – podłożona Urzędowi za drugim razem,
w „poprawionej” wersji sprawozdania. Niespodziewaną pozycją w rubryce „koszty” jest duża ilość faktur za
puchary, statuetki i inne trofea sportowe – koszt jak najbardziej zrozumiały, ale hurtowa ilość budzi podejrzenia, szczególnie że są to koszty poniesione w połowie
i pod koniec grudnia (dawno po zakończeniu sezonu).
Ale od czego są nowoczesne technologie – szybki rzut
oka na stronę internetową firmy-wystawcy większości
faktur i… zdziwienie rośnie, bo firma ta nie produkuje
pucharków i statuetek, wytwarza za to ozdobne bombki choinkowe. Zaraz, zaraz – drodzy Czytelnicy…
Którzy to lokalni liderzy SLD z upodobaniem biegali w okresie Świąt Bożego Narodzenia po Alejach
składając mieszkańcom życzenia i dołączając do
nich bombki „od siebie” z okolicznościowym nadrukiem? Czyżby na to poszły publiczne pieniądze
z dotacji na speedrower?
To nie koniec - pojawiły nam się w rozliczeniu kosztów tej dotacji elementy rodem z filmów o Jamesie
Bondzie. Mamy tam bowiem fakturę za bilet lotniczy
na trasie Wrocław-Sheffield (Walia) i z powrotem. Objaśnienie do tej faktury, przedstawione przez Janusza
Danka, brzmi: zawodnik klubu „Lwy Częstochowa”,
Jarosław Handzel, przebywa na stałe na emigracji na
Wyspach Brytyjskich i trzeba było ściągnąć go stamtąd
na rozgrywany w dniu 02.06. ważny mecz wyjazdowy
w Gnieźnie. Sprawdziłem – w składzie speedrowerowej drużyny na to spotkanie Jarosław Handzel
się nie pojawił. Mam wątpliwości, czy w ogóle istnieje, bo jako odbiorca na fakturze widnieje niejaki
„Handke”. Tak się jednak dziwnie składa, że dzień
wcześniej w walijskim Cardiff (o rzut beretem od
lotniska w Sheffield) odbył się turniej z cyklu żużlowego Grand Prix. Panie Januszu, jak się kibicowało – było chyba sporo radochy, bo wygrał Emil
Sajfutdinow? Mam nieodparte wrażenie, że w tym

przypadku Janusz Danek sam się zorientował, że nieco
„przegiął”, bo z „poprawionej” wersji sprawozdania
końcowego ta akurat faktura dziwnym zbiegiem okoliczności zniknęła.
3) „Udział w zawodach na wysokim poziomie rozgrywkowym”
Czy w tej sytuacji należy się dziwić, że tak bezlitośnie okradane z własnych pieniędzy Stowarzyszenie
„Speedway Fan Club” nie odnosi wielkich sukcesów
sportowych? W tabeli ogólnopolskich rozgrywek ligowych „Lwy Częstochowa” zajęły piąte miejsce
na sześć startujących drużyn, w rozgrywkach regionalnych miejsce trzecie – za takimi potentatami jak
zespoły z Kalet i Świętochłowic. W mistrzowskich
imprezach indywidualnych rangi ogólnopolskiej częstochowianie wystartowali jedynie w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, zajmując
w nim ostatnie, dziewiąte miejsce. Nie przeszkadza to
radnemu Januszowi Dankowi nieustannie zapewniać,
że jego prezesura to jedno wielkie pasmo sukcesów
sportowych. Osobiście jako miłośnik sportów motorowych i rowerowych mam nadzieję, że echa tego
artykułu pozwolą raz na zawsze „uwolnić” częstochowski speedrower od „przyjaciół” okradających
stowarzyszenie z należnych drużynie dotacji.
Bez wdawania się w szczegóły sprawozdania –
udział w zawodach na wysokim poziomie wymaga
wysokiego zaangażowania w „biesiadowanie”, stąd
zapewne 5 faktur z tego tytułu, w tym impreza za 3.400
zł z datą 01.07.2013 r. urządzona w jednym z lokali w
Kiedrzynie. Być może niejako przy okazji mamy wyjaśnienie, jak NAPRAWDĘ finansowane były różne
SLD-owskie rauty, na których nieustannie w towarzystwie Janusza Danka pojawiali się prezydenci Krzysztof Matyjaszczyk i Jarosław Marszałek?
Oczywiście także i w tym sprawozdaniu (w jego
„poprawionej” wersji) pojawiła się fałszywa faktura na
zakup części do rowerów w kwocie 7896,60 zł.
Z innych ciekawostek warto dodać, że Stowarzyszenie „Speedway Fan Club” dokonało w 2013 r. tak
ciekawych zakupów, jak: wyciskarka do soków za
1.500 zł (ciekawe, w czyjej kuchni spoczywa?), kosiarka do trawy (ciekawe, czyj ogródek kosi, bo teren toru
speedrowerowego jest sprzątany przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Północ”?), marynarka, kolanka, armatura i drobne akcesoria łazienkowe, lampki choinkowe zewnętrzne, szczotka do zamiatania tarasu itp. itd.
Część z tych dokumentów została przedstawiona Urzędowi Miasta celem rozliczenia dotacji. Zastanawiam
się w tym miejscu – a gdzie są te wszystkie rachunki
za baseny, siłownię, odnowę biologiczną, o których

tak pięknie pisze „dobrodziej młodzieży”, społecznik Janusz Danek w swoich sprawozdaniach dla
Urzędu Miasta?

Podsumowanie

Wierzę w dociekliwość i bezstronność częstochowskich organów ścigania. Mam nadzieję, że sprawa
dotacji dla stowarzyszenia „Speedway Fan Clubu”
zostanie prześwietlona do samego spodu. Być może
jest to kolejny częstochowski temat, którym powinno
zająć się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Obecny
status Janusza Danka w wyżej opisanej sprawie
brzmi zdaniem rzecznika częstochowskiej Prokuratury: „świadek”. Poczekamy na dalszy rozwój sytuacji – opisałem powyżej cały logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy zaistniałych zdarzeń wraz z istotnymi
szczegółami sprawy dotacji. Nie odsłaniam jednak
całej posiadanej wiedzy, by nie ułatwiać panu radnemu możliwości przygotowania linii obrony. Powtórzę
jeszcze raz – istnieją twarde dowody świadczące o
bezpośredniej odpowiedzialności Janusza Danka,
jednej z najważniejszych postaci częstochowskiego
SLD, za popełnione przestępstwa przeciwko dokumentom w celu wyłudzenia dotacji z Urzędu Miasta
Częstochowy.
I jeszcze jedno – nie wierzę w przypadki. Bulwersująca sprawa domniemanego gwałtu dokonanego
przez radnego Lecha M., jednego z częstochowskich
radnych opozycyjnych, wypłynęła w lokalnych mediach dokładnie dzisiaj, bo tak też miała wypłynąć. Nie
zamierzam brać w obronę pana radnego, bo za swoje
postępowanie zapłacił już wysoką cenę, jaką jest prawdopodobne wykluczenie z dalszego życia publicznego. Zwracam jednakże uwagę na fakt ujawnienia
dokładnych informacji o całym przebiegu zdarzenia przez jeden z częstochowskich SLD-owskich
portali, zanim jeszcze o sprawie wypowiedzieli się
przedstawiciele Prokuratury. O tym, czy „afera
rozporkowa” z udziałem Leszka M. „przykryje”
w mediach temat wyłudzania dotacji przez „Speedway Fan Club” na czele z radnym Januszem
Dankiem, zadecyduje inteligencja częstochowian i
dociekliwość naszej lokalnej opinii publicznej.
W kolejnym artykule zwrócę uwagę na prawny
aspekt całej sprawy – z chwilą otrzymania dotacji z
Urzędu Miasta Częstochowy jako prezes Stowarzyszenia „Speedway Fan Club”, Janusz Danek powinien mieć
przeprowadzone z urzędu postępowanie zmierzające do
wygaszenia mu mandatu radnego, zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym. Nic takiego się nie stało…
Artur Sokołowski
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Bajkowe warsztaty
wielkanocne

Magiczne eksperymenty z wielkanocnymi jajkami, turniej wiedzy o świątecznych
zwyczajach czy pełen humoru spektakl
teatralny – te i wiele innych atrakcji czeka najmłodszych gości Centrum Handlowego Auchan Częstochowa. W najbliższą
niedzielę w galerii odbędzie się bowiem
czwarte już spotkanie z cyklu „Bajkowe
niedziele”. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Wielkanoc to tradycyjne i niezwykle barwne święto, dlatego warto przekazywać jego
zwyczaje najmłodszym. W niedzielę 6 kwietnia mali goście Centrum Handlowego Auchan Częstochowa będą mieli okazję poznać
zwyczaje Wielkiej Nocy podczas pełnych
magii warsztatów, które odbędą się w ramach
cyklu „Bajkowe niedziele”.
Wyobraźnie uczestników zajęć z pewnością poruszą eksperymenty przeprowadzone
pod czujnym okiem animatorów. Podczas
pokazu maluchy dowiedzą się, czy delikatne
kurze jajka – stanowiące nieodłączny element

świąt - są w stanie między innymi wytrzymać
duży ciężar, zniknąć lub stać się gumowe.
Podczas warsztatów poświęconych wielkanocnym zwyczajom maluchy nie tylko
poznają najważniejsze elementy tego święta,
lecz także będą mogły sprawdzić posiadaną wiedzę podczas turnieju. Na najlepszych
czekają drobne upominki. Z kolei w kąciku
plastycznym każdy będzie mógł stworzyć
wyjątkowe dekoracje – styropianowe pisanki, kurczaki z pomponów czy papierowe króliczki, wykonane sztuką origami.
Zwieńczeniem bajkowego spotkania będzie spektakl teatralny pt. „Śmigusek Dyngusek”, który w wesoły sposób opowie małym widzom o polskiej tradycji obchodzenia
świąt Wielkiej Nocy w różnych zakątkach
naszego kraju.
6 kwietnia w Centrum Handlowym Auchan
Częstochowa - animacje, konkursy i zabawy
odbędą się w godzinach 14.00 – 17.00. Spektakl teatralny odegrany zostanie o godzinie
17.00. Wstęp wolny.
red.

Dziękuję mieszkańcom!
„Bardzo dziękuję mieszkańcom Zawodzia - Dąbia i Mirowa za zaangażowanie się w
protest przeciwko budowie kompostowni przez firmę Remondis przy ul. Wielkopiecowej.
Sprawa była mega trudna, jednak postawa mieszkańców, przedsiębiorców i mediów
skutecznie zniechęciła firmę do dalszych planów związanych z budową tej inwestycji.
Cieszmy się wspólnie z możliwości oddychania świeżym powietrzem.”
Krystyna Stefańska
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Zawodzie - Dąbie
W auli Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie miało miejsce spotkanie kadry
kierowniczej Szkoły z delegacją Ministerstwa Transportu Republiki Konga.

Przedstawiciele Republiki
Konga w Częstochowie

St. bryg. dr inż. Marek Chmiel podczas
swojego wystąpienia zapoznał gości z systemem kształcenia w PSP, zadaniami szkoły
pożarniczej, jej dokonaniami a także planami
i zamierzeniami na najbliższe lata. Podkreślił
fakt istotnych zagrożeń XXI wieku związanych z istniejącymi lub potencjalnymi niebezpieczeństwami cywilizacyjnymi takimi
jak: zagrożenia chemiczne, biologiczne, ra-

diacyjne, nuklearne. Zapraszał do współpracy oferując możliwość szkoleń dla strażaków
z Republiki Konga.
Goście z Republiki Konga zapoznali się
z bazą dydaktyczo – szkoleniową CS PSP.
Zwiedzili laboratoria, szkolną Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą oraz poligon pożarniczy.
red.

PRZEKAŻ 1%

Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów
i Rencistów z siedzibą w Częstochowie

Młodzieżowa debata
W Urzędzie Miasta odbyła się debata
„Jak wykorzystywać możliwości, które daje
nam członkostwo w Unii Europejskiej”,
będąca częścią zadania rekrutacyjnego do
projektu Kancelarii Sejmu RP „Sejm Dzieci
i Młodzieży”.
W zorganizowanym przez uczniów VII LO
im. Mikołaja Kopernika – Celestynę Miłoś
i Jakuba Surmę – spotkaniu pod patronatem
Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczyli
przedstawiciele władz województwa i miasta,
MRM Częstochowy, szkolnictwa wyższego,
zarządu krajowego ZMW, miejskich instytucji

Uwaga!
Na ankiety ws. Promenady Śródmiejskiej czekamy do 6 kwietnia
Trwają konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu po dawnym Węglobloku. Miasto
zaproponowało wybudowanie w tym miejscu
Promenady Śródmiejskiej. Z inicjatywy radnego

oraz uczniowie częstochowskich szkół.
Podczas debaty, której głównym celem było
przedstawienie pomysłów dotyczących sprawnego korzystania z możliwości płynących z Unii
Europejskiej, rozmawiano m.in. o doświadczeniach w realizacji projektów wspieranych przez
UE, istocie takich programów, jak „Comenius”,
„Erasmus+” i „Kreatywna Europa” (emisja wystąpienia Jerzego Buzka), czy możliwościach
związanych ze studiowaniem i pracą w krajach
Unii Europejskiej.
Podsumowaniem debaty był quiz wiedzy o
projektach Unii Europejskiej realizowanych w
Częstochowie.
red.
Marcina Marandy uruchomiono stronę internetową i fanpage promenady. Maranda przygotował
także 5 tys. ankiet z pytaniami na temat ostatecznego zagospodarowania tego miejsca.
Wypełnione ankiety można składać do urny na
parkingu strzeżonym u zbiegu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Ambulatoryjnej (za szpitalem).
Propozycje można również przesyłać, korzystając ze specjalnego formularza zamieszczonego na www.promenadasrodmiejska.pl
Konsultacje potrwają do 6 kwietnia włącznie.
red.

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
REKLAMA

Z poważaniem
Romuald Bryła
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Wydanie specjalne już 8 kwietnia we wtorek
Szukaj nas w każdy czwartek rano w poniższych lokalizacjach:

Redakcja Tygodnika „7 dni”
ul.Nowowiejskiego 6 lok.16 , III piętro
Plac Czerwony
Plac przed Megasamem
Ryneczek – Wały Dwernickiego
Promenada Niemena, Tysiąclecie
Antykwariat, ul.Kopernika 4
Urząd Miasta
Starostwo Powiatowe

Ścieżki czekają!
Trzy jurajskie gminy zapraszają na Szlak
atrakcji turystycznych – „ścieżki spacerowo – rowerowe.” Gminy Janów, Niegowa
i Żarki zachęcają do odwiedzenia najcenniejszych miejsc Jury Krakowsko – Częstochowskiej, związanych z kulturą, tradycją,
dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.
Spójny system ścieżek pieszo - rowerowych został wybudowany w północnej części
województwa śląskiego. Powstały blisko 22
kilometry tras asfaltowanych w bardzo urozmaiconym jurajskim krajobrazie. Sieć, za
sprawą unijnego dofinansowania, połączyła
największe atrakcje Jury – m.in. zamki w Mirowie, Bobolicach, Ostrężniku, Sanktuarium
Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin,
Pustelnię św. Ducha w Czatachowie, Zabytkowy Zespól Stodół wraz z Żareckim Jarmarkami, strażnicę w Przewodziszowicach, urokliwe stawy, najstarszą pstrągarnię w Europie
znajdującą się w Złotym Potoku, przepiękne
wapienne ostańce, miejsca pamięci i wiele
czarujących pod względem krajobrazowym i
przyrodniczym zakątków.
Trasy są oznaczone zgodnie z zasadami

znakowania szlaków turystycznych PTTK.
Wzdłuż nich w 13 lokalizacjach znajdą się
zadaszone miejsca odpoczynku wyposażone
w stół z ławkami, stojak na rowery. W niektórych wytypowanych lokalizacjach umieszczone są jeszcze dodatkowo stojaki na narty
biegowe.
Ścieżki budowano także z myślą o rowerzystach, biegaczach, miłośnikach wędrówek
z kijkami, spacerowiczach, lubiących jazdę
na rolkach i deskorolkach, osobach niepełnosprawnych, rodzinach z małymi dziećmi.
Bitumiczne nawierzchnie doskonale nadają
się do różnych form turystyki aktywnej. Ze
względu na fakt, iż północna Jura jest doskonałym miejscem wypoczynku nie tylko
dla osób szukających aktywnego wypoczynku, ale doskonale sprawdza się również jako
miejsce turystyki rodzinnej warto podkreślić,
iż wyprawa na ścieżki to idealne rozwiązanie dla rodziców z dziećmi, które są jeszcze
przewożone w wózkach lub same już jeżdżą
na rowerkach. Trasy są bezpieczne, prowadzą
przez tereny polne i leśne, mają różny stopień
trudności. Ze względu na fakt, iż w ramach
projektu powstało kilka tras, które są ze sobą
spójne, łączą się ze sobą, istnieje możliwość
wyboru za każdym razem innej trasy do aktywnego spędzania wolnego czasu.
red.

Urząd Marszałkowski
Dworzec PKS
Plac Rady Europy
Dzielnica Północ – przejście
przejście
podziemne przy ul.Wyzwolenia
Centrum Handlowe Jagiellończycy
Plac przy Hali Polonia
Dzielnica Stradom „Salon Masażu Sekret”
Punkty opłat „Złotóweczka”
Rondo Mickiewicza

nakład 20 000

następny numer

10 kwietnia
W teatrze:
1. IV.
2. IV.

godz. 18.00 – Zaćmienie (scena duża)

godz. 11.00, 16.00 – Moralność Pani Dulskiej (scena duża)

godz. 11.00, 18.00 – Moralność Pani Dulskiej
(scena duża)

3. IV.

godz. 11.00 – Moralność Pani Dulskiej
(scena duża)
godz. 16.30 – wykład dla Uniwersytetu III Wieku
(scena duża)
godz. 18.00 – Moralność Pani Dulskiej
(dla Uniwersytetu III Wieku, scena duża)

4, 5, 6. IV.

godz. 19.00 – Ostra jazda (scena duża)

8. IV.

godz. 10.00 – Tajemniczy ogród (scena duża)

9. IV.

godz. 10.00 – Tajemniczy ogród (scena duża)
godz. 18.00 – Amazonia (scena kameralne)

10. IV.

godz. 9.00, 11.00 – Trzy świnki (scena duża)

Promocja

poezji Ryszarda

„Sidora” Sidorkiewicza

Ceramik z gitarą

i trzepot skrzydeł motyla
„Ballada ma się dobrze” twierdzi Paweł Łowicki, zapraszając z zespołem na koncert złożony z jego autorskich utworów. Zaśpiewa w
sali częstochowskiego Ośrodka Promocji Kultury (ul. Dąbrowskiego 1) w sobotę 5 kwietnia
o godz. 17. Wstęp wolny.
- To jak udało mi się zebrać zespół, to jak

trzepot skrzydeł motyla – śmieje się wokalista. – Kiedy poważnie pomyślałem o koncercie, postanowiłem wziąć kilka lekcji gitary u
Roberta Glińskiego. Jakoś dał się wciągnąć w
klimat mojej muzyki i zgodził się dołączyć. Jacek Stawiarski zaś zaproponował udział skrzypaczki, Agaty Sterczewskiej, którą powitałem z
otwartymi ramionami.
Po miesiącu prób w OPK zespół i jego
lider są gotowi do zaprezentowania się publiczności.
red.

11. IV.

godz. 19.30 – Śmierć (spektakl dla II LO im.Traugutta, scena duża)

Ryszard „Sidor" Sidorkiewicz – poeta i tłumacz, recenzent literacki, rusycysta i polonista, pedagog, i dyrektor szkoły zaprasza na
swój wieczór autorski. 9 kwietnia o godz. 18
w sali Ośrodka Promocji Kultury (ul. Dąbrowskiego 1) o swoich nowych tomikach wierszy:
„Pamięć żywa” i „Zwierzęcenie” będzie rozmawiał z Aleksandrą Keller.
„…Ryszard Sidorkiewicz, przy wierszach
którego, nie tylko ja, ulegam oczarowaniu”
– napisał Andrzej Kalinin w przedmowie do
jednego z tomików – „tak językiem, jak i lapidarnością określeń, zestawem słów, co w
niektórych utworach „Sidora” ociera się o genialność. (…) Wiersze Sidorkiewicza po prostu się czyta i, jak to u mistrzów pióra, raz one
wzruszają, raz bawią żartem i kpiną, zawsze
jednak wywołują zadumę nad sprawami, które
poetę poruszają lub fascynują. Czyta się więc

12. IV.
13. IV.

godz. 16.00 – Trzy świnki (scena duża)
godz. 19.00 – recital Agaty Ślazyk (scena kameralna)

23. IV.

godz. 18.00 – Mayday (scena duża)

25. IV.

godz. 19.00 – Mayday (scena duża)

26. IV.

godz. 19.00 – Moralność Pani Dulskiej (scena duża)

27. IV.

godz. 16.00 – Salon poezji poświęcony twórczości
Karola Wojtyły (scena kameralna)
godz. 19.00 – Moralność Pani Dulskiej
(scena duża)

28, 29. IV.

godz. 10.00 – Gałganiarz i patyczek (scena duża).
red.

te wiersze po kilka razy, aby zachwycić się raz
jeszcze i jeszcze raz, żeby jak w bursztynie
zastygł w nas sens i obraz tej mądrej i pięknej
poezji”.
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz urodził się
w 1959 r. w Częstochowie. Debiutował jako
poeta w 1978 roku na łamach „Nurtu”. Utwory publikował m.in. w „Akancie”, „Aspektach Filozoficzno-Prozatorskich”, „Dekadzie Literackiej”, „Nurcie”, „Poezji dzisiaj”,
„Własnym Głosem”. Wydał następujące publikacje książkowe: „Piosenki z miasteczka
Sidorów” (Częstochowa 1992), „Jeszcze...”
(Częstochowa 1993); „Księga” (Częstochowa
1994, 1996), „Sidorów” (Częstochowa 1996),
„Wiersze z rymami i bez” (Częstochowa
2001), „Legenda znad Gopła” (Częstochowa
2002); „Światełko” (Kraków 2003), „Poezje
wybrane” (Częstochowa 2008) oraz tłumaczenia z języka rosyjskiego.
Za swoją twórczość wyróżniony był: Nagrodą Starosty Częstochowskiego (2001),
tytułem „Regionalny Mistrz Mowy Polskiej”
(2002), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (2004). W 2008 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
red.
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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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Wędkarz

Przyszła
wiosna

Dłuższy dzień o parę godzin, słońce zaglądające przez okno i śpiew ptaków budzący nas co
rano, to znak, że już przyszła wiosna, ulubiona
pora prawie wszystkich wędkarzy. Nawet ci, co
odłożyli sprzęt do szafy w listopadzie, a wędkowanie z lodu czy przedzieranie się przez zaspy
śniegu za pstrągiem jest dla nich nie do przyjęcia,
budzą się o tej porze z zimowego letargu.
W tym roku lekka zima spowodowała, że zwolennicy łowienia na rzekach, jak i fani połowów w
wodzie stojącej mogli wyruszyć nad wodę o tym
samym czasie (ubiegłej wiosny na niektórych
zbiornikach na początku kwietnia jeszcze był lód
i spora grupa wędkarzy kilkanaście dni później
rozpoczęła sezon). W tej porze roku jest coś takiego, że przyciąga nad wodę nie tylko wędkarzy, ale też przyrodników czy fotografów.
Bo czy może być coś piękniejszego niż
wiosenny świt nad wodą: z rozbrzmiewającym śpiewem skowronka, z głosem
nawołujących się gdzieś w oddali żurawi,
z brzegami rzek i stawów usianymi kępami zieleni przeplecionej żółtymi kwiatami
kaczeńców i podbiału czy z białymi polami zawilców w przybrzeżnych lasach.
Na każdym kroku widzimy jak przyroda
budzi się do życia. W słońcu wygrzewają
się: jaszczurki zwinki, zaskrońce a niekiedy nawet żmije zygzakowate. Tylko teraz można
spotkać rzekotkę drzewną (żabkę przypominającą jakiegoś egzotycznego płaza) czy zobaczyć
ptaki, które są na przelotach, na przykład: tracza
nurogęś czy kormorana.
Wśród tego wszystkiego pełno bocianów, któ-

re reperują stare gniazda lub przechadzają się po
zieleniejących się już łąkach. Wszystkie te symptomy wiosny powodują, że podczas tych pierwszych wyjazdów ryby są tylko miłym dodatkiem.
Tak jest przynajmniej w moim przypadku, gdzie
wędkowanie musi ustąpić fotografii. Płyną też z
takich wędrówek z aparatem i wędką korzyści
dla wędkowania (w szczególności nad rzekami),
które można poznać od nowa.
Rzeka tą porą jeszcze nie jest zarośnięta a jej
brzegi są dostępne. Możemy, więc spokojnie
obejrzeć sobie i przetestować miejsca czy w pełni
sezonu warto będzie się tam przedzierać już przez
bardzo gęste zarośla. Można też zapoznać się ze
swoimi ścieżkami czy przypadkiem nie powstały nowe zapadliska czy nory (zwracamy uwagę
szczególnie tam gdzie występują bobry), bo gdy
później trawy będą sięgały pasa trudno będzie je
wypatrzyć. Ale tak jak wspominałem testowanie
nowych miejsc to tylko dodatek, bo najważniejsze jest wypatrywanie i fotografowanie symptomów wiosny. Jest w tej porze coś magicznego,
co powoduje, że nawet najwięksi pesymiści się
uśmiechają, to i wszystkie „okoliczności” przyrody, które wcześniej wymieniłem powoduje,
że jest to najbardziej ulubiona przeze mnie pora
roku, a podobną opinię wyznaje wielu moich kolegów wędkarzy.
Wiem oczywiście, że wiosna wygląda pięknie
również w parku miejskim, ale jest to tylko nikły
procent z tego, co można zobaczyć i poczuć już
kilkanaście kilometrów za miastem, czego życzę
wszystkim czytelnikom.
Tekst i zdjęcia: RSA

Michał Łebkowski
wyróżniony wśród
sportowców
REKLAMA

Urząd Miasta w Częstochowie podsumował osiągnięcia
sportowe w 2013 roku. W ścisłej czołówce 110 sportowców,
trenerów i działaczy znalazł się Michał Łebkowski reprezentant
Okręgu PZW w Częstochowie otrzymując Nagrodę III Stopnia
Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2013
roku, w tym za zdobycie wraz z drużyną brązowych medali na
Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Spławikowym.
Robert Amborski
Rzecznik Prasowy Okręgu PZW Częstochowa
REKLAMA

Zatrudnię
pielęgniarke opieki
długoterminowej

tel. 501 079 241
Opieka
nad seniorem
w Niemczech
tel. 32 204 12 55
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Malczewski i Czaja z kwalifikacją do finału eliminacji IMŚJ
W minioną sobotę w Opolu odbyły się półfinały krajowych eliminacji Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Awans wywalczyli
Rafał Malczewski i Artur Czaja.
W zawodach wystartowało aż czterech reprezentantów Włókniarza.
Najlepszy w sobotę okazał się Rafał Malczewski, który zdobył 11 punktów. Zaraz za nim sklasyfikowany został Artur Czaja. Najlepszy z młodzieżowców Lwów po słabym początku wygrał swoje dwa ostatnie biegi
ostatecznie zdobywając 10 oczek i zajmując czwartą lokatę. Odwrotna
tendencja miała miejsce w przypadku Huberta Łęgowika. Po obiecującym początku spisywał się coraz gorzej, a w biegu dodatkowym przegrał
z bardzo poobijanym Adrianem Gałą miejsce w premiowanej awansem
ósemce. Ostatecznie będzie on rezerwowym w finale krajowych eliminacji
do IMŚJ. Słąbo zaprezentował się ostatni z wychowanków Włókniarza –
Oskar Polis. Częstochowianin nie pokonał żadnego z rywali, dodatkowo w
swojej drugiej gonitwie zanotował bardzo groźnie wyglądający upadek, po
którym była konieczna wymiana aż dwóch segmentów dmuchanej bandy.
Na szczęście skończyło się tylko na strachu i potłuczeniach. W sobotnie
popołudnie, w Opolu, bezkonkurencyjny był Piotr Pawlicki. Leszczynianin tylko raz oglądał plecy rywala. W swojej ostatnie gonitwie, gdy był już
pewny swojego awansu, przegrał ze wspomnianym wcześniej Gałą.
Dk
Wyniki:
1. Piotr Pawlicki - 14 (3,3,3,3,2)
2. Kacper Woryna - 11 (3,1,2,3,2)

Tomasz
Góra
zwyciężył
W pierwszej walce pokonał bardzo silnego i doświadczonego rywala Łukasz Kubiaka z Rybnika Mistrza Polski w Taekwon-do,
Kickboxingu i Muai Thai. W finale zwyciężył niezwykle sprytnego i znanego z dobrej taktyki
Artura Wadowskiego z Lubartowa. Trenerzy Kadry Narodowej
byli zadowoleni z jego postawy.
Liczą na dobry występ Góry w

9. Pawlicki (61,8), Malczewski, Woźniak, Dróżdż
10. Adamczewski (62,3), Smektała, Czaja, Kaczmarek
11. Gała (62,4), Woryna, Polis (w/2min), Trzensiok (ns)
12. Cyfer (62,3), Malitowski, Łęgowik, Strzelec
13. Cyfer (63,0), Smektała, Gała, Dróżdż
14. Pawlicki (61,5), Łęgowik, Adamczewski, Trzensiok (ns)
15. Woryna (63,7), Malczewski, Malitowski, Kaczmarek
16. Czaja (63,4), Woźniak, Strzelec, Polis
17. Czaja (63,5), Malitowski, Dróżdż (u3), Trzensiok (ns)
18. Malczewski (62,7), Adamczewski, Cyfer, Polis
19. Woźniak (62,8), Woryna, Smektała, Łęgowik
20. Gała (63,3), Pawlicki, Kaczmarek, Strzelec (d4)

3. Rafał Malczewski - 11 (1,3,2,2,3)
4. Artur Czaja - 10 (3,0,1,3,3)
5. Patryk Malitowski - 10 (2,3,2,1,2)
6. Szymon Woźniak - 9 (3,0,1,2,3)
7. Adrian Cyfer - 9 (w,2,3,3,1)
8. Adrian Gała - 8+3 (t,1,3,1,3)
------------------------------9. Hubert Łęgowik - 8+2 (2,3,1,2,0) - rezerwowy
------------------------------10. Kamil Adamczewski - 8+w (d,2,3,1,2)
11. Bartosz Smektała - 6 (w,1,2,2,1)
12. Łukasz Kaczmarek - 5 (2,2,0,0,1)
13. Adam Strzelec - 3 (w,2,0,1,d)
14. Damian Dróżdż - 2 (2,u,0,0,u)
15. Oskar Polis - 1 (1,w,-,0,0)
16. Mike Trzensiok - 1 (1,w,-,-)

Bieg dodatkowy o 8. miejsce:
21. Gała (62,1), Łęgowik, Adamczewski (w/su)

Bieg po biegu:
1. Woryna (62,9), Dróżdż, Adamczewski (d1), Strzelec (w/u)
2. Woźniak (62,2), Kaczmarek, Trzensiok, Cyfer (w/su)
3. Pawlicki (61,8), Malitowski, Polis, Smektała (w/u)
4. Czaja (62,5), Łęgowik, Malczewski, Gała (t)
5. Łęgowik (64,9), Kaczmarek, Dróżdż (u3), Polis (w/u)
6. Malitowski (63,0), Adamczewski, Gała, Woźniak
7. Pawlicki (62,8), Cyfer, Woryna, Czaja
8. Malczewski (62,1), Strzelec, Smektała, Trzensiok (w/u)

REKLAMA

Mistrzostwach Europy w kwietniu.
Dobry występ zaliczył również
Kamil Klimaszewski. Zajął on
3 miejsce w silnie obsadzonej
konkurencji układów I Dan.
Karolina Nowak (walki do 50kg) i
Mateusz Głuszek (walki do 57kg)
mogą odnotować poprawne występy. Ich słaba dyspozycja dnia i braki
w przygotowaniu przesądziły o wynikach przegranych pojedynków.
Do świetnych występów można
zaliczyć start Sławomira Mazura
w gronie Old Boyów. Zwyciężył
konkurencję układów formalnych
kolorowych pasów oraz był trzeci
w walkach do 78kg i technikach
specjalnych.
red.

Kwalifikacja do
Złotego Kasku
W minioną niedzielę odbyły się kwalifikacje do Złotego Kasku. Najlepiej zaprezentował się Grzegorz Walasek, który wygrał
eliminacje w Ostrowie. Awans wywalczył
również Mirosław Jabłoński.
Spośród zawodników Włókniarza najlepiej
zaprezentował się Grzegorz Walasek. Nowy nabytek biało – zielonych tylko w jednym biegu
musiał uznać wyższość rywali i zwyciężył w
ostrowskich kwalifikacjach, pokonując Patryka
Dudka, który co prawda również zgromadził 13
oczek, ale przegrał w bezpośrednim pojedynku.
Po raz kolejny wysoką formę zasygnalizował
Mirosław Jabłoński. Kwalifikację odbywającą
się w Rawiczu, zakończył na trzeciej pozycji z
dorobkiem 12 punktów. Bardzo słabo zaprezentował się Artur Czaja, który dzień wcześniej wywalczył awans do finału krajowych eliminacji
IMŚJ. Natomiast Rafał Szombierski ani razu w
niedzielę nie pojawił się na torze.
W tym tygodniu natomiast sporo będzie się
działo na SGP Arenie Częstochowa. Najpierw w
czwartek o godzinie 16 rozpocznie się sparing
z Betardem Spartą Wrocław. Na sobotę zaplanowano finał krajowych eliminacji Indywidual-

nych Mistrzostw Europy Juniorów, na niedzielę
sparing z GKM-em Grudziądz.
Dk
Wyniki Kraków:
1. Przemysław Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)
2. Piotr Pawlicki - 14 (2,3,3,3,3)
3. Krzysztof Buczkowski - 12 (3,2,2,2,3)
4. Grzegorz Zengota - 11 (0,2,3,3,3)
5. Paweł Miesiąc - 9+3 (1,2,2,2,2)
---------6. Rafał Trojanowski - 9+2 (1,3,1,2,2) - rezerwowy w finale
7. Karol Baran - 9+1 (2,1,3,1,2)
8. Sebastian Ułamek - 8 (3,0,0,3,2)
9. Daniel Pytel - 8 (1,3,1,2,1)
10. Maciej Kuciapa - 7 (3,1,1,1,1)
11. Daniel Jeleniewski - 4 (1,d,2,1,u)
12. Dawid Lampart - 3 (w,1,2,d,d)
13. Artur Czaja - 3 (0,2,1,0,0)
14. Marcin Rempała - 2 (2,0,w,d,w)
15. Janusz Kołodziej - 2 (2,-,-,-,-)
16. Jakub Jamróg - 2 (0,0,0,1,1)
17. Rafał Szombierski - 0 (w,-,-,-,-)
Wyniki Ostrów:
1. Grzegorz Walasek - 13 (3,1,3,3,3)
2. Patryk Dudek - 13 (3,2,3,3,2)
3. Piotr Protasiewicz - 11 (2,3,u,3,3)
4. Tomasz Jędrzejak - 11 (2,1,3,3,2)
5. Artur Mroczka - 11 (1,2,3,2,3)
----------

6. Adrian Miedziński - 11+w (1,3,2,2,3)
7. Kamil Brzozowski - 9 (3,3,1,2,0)
8. Patryk Dolny - 9 (3,2,2,1,1)
9. Mateusz Szczepaniak - 8 (2,3,2,0,1)
10. Krystian Pieszczek - 8 (0,2,2,2,2)
11. Dawid Stachyra - 5 (2,1,1,1,u)
12. Emil Pulczyński - 4 (0,0,1,1,2)
13. Łukasz Sówka - 4 (1,1,1,0,1)
14. Oskar Fajfer - 2 (0,0,0,1,1)
15. Paweł Staszek - 1 (1,0,0,d,w)
16. Szymon Woźniak - 0 (d,u,-,-,-)
Wyniki Rawicz:
1. Maciej Janowski - 13 (2,3,2,3,3)
2. Damian Baliński - 13 (3,2,3,2,3)
3. Mirosław Jabłoński - 12 (2,2,3,3,2)
4. Piotr Świderski - 11 (3,1,2,2,3)
5. Kacper Gomólski - 10+3 (3,0,1,3,3)
--------------------------------------6. Robert Miśkowiak - 10+2 (2,3,2,1,2)
7. Michał Szczepaniak - 10+1 (3,3,d,3,1)
8. Krzysztof Jabłoński - 8 (1,1,3,2,1)
9. Tobiasz Musielak - 7 (2,2,0,1,2)
10. Zbigniew Suchecki - 6 (1,1,2,1,1)
11. Robert Kościecha - 5 (0,3,1,1,0)
12. Norbert Kościuch - 4 (1,0,1,2,0)
13. Paweł Przedpełski - 3 (0,0,3,0,d)
14. Wojciech Lisiecki - 3 (0,1,0,0,2)
15. Mariusz Puszakowski - 3 (1,2,0,0,w)
16. Stanisław Burza - 2 (0,w,1,0,1)
17. Kamil Adamczewski - 0 (w,0)

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

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

12

Różne

13 (515) 03.04-09.04.2014

Sportowa odsiecz

Trwa liczenie pieniędzy w tegorocznym
przedsięwzięciu charytatywnym o nazwie Sport
Relief. Na koniec marca zebrana kwota przekroczyła 70 milionów funtów i – jak mówią
Anglicy – „still counting”, czyli ciągle przybywa
(dosłownie: ciągle są liczone). Dwa lata temu zebrano blisko 68 mln funtów.
Sport Relief to odbywające się co dwa lata,
przedsięwzięcie osób znanych ze świata sportu i
rozrywki, mające na celu zbiórkę pieniędzy dla
ludzi biednych i nie dających sobie rady w życiu,
zarówno na terenie Zjednoczonego Królestwa,
jak i na całym świecie, głównie jednak w Afryce.
Sport Relief można by na polski przełożyć jak
„sportowa pomoc”, czy też „sportowa odsiecz”.
Organizowane jest co dwa lata pod patronatem
telewizji BBC Sport i w ogólnych zarysach przypomina naszą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka i jego współpracowników.
W ciągu dwóch - trzech dni BBC jest wszędzie
tam, gdzie coś ciekawego się dzieje, program poświęcony Sport Relief trwa cały dzień, a prowadzi go od początku (od 2002 roku) znany przed
laty piłkarz, a obecnie prezenter sportowy BBC
Gary Lineker.
Podobieństwa Sport Relief do WOŚP są oczywiste, ale jednak wyłącznie w ogólnych zarysach.
Obie akcje, czy inicjatywy różnią się bowiem,
rzec można, u podstaw. O ile bowiem w Polsce
zbieranie pieniędzy odbywa się na zasadzie:
„wspomóżcie, bo zbieramy na sprzęt dla chorych dzieci”, o tyle Sport Relief działa poprzez
niezwykłe najczęściej przykłady aktywności
sportowej uczestników, osób znanych i bardzo
znanych. Kilka spektakularnych przedsięwzięć
wymienić trzeba, nie tylko dla rzetelności dziennikarskiej, co przede wszystkim dla pokazania na
czym rzecz cała polega.
I tak, dla przykładu, juror programu „Britain
Got Talent”, niezwykle w Anglii popularny aktor
komediowy David Walliams, przepłynął w 2006

roku dla Sport Relief Kanał La Manche, zwany
oczywiście na Wyspach (jakżeby inaczej) English Channel! Przygotowywał się do tego przez
9 miesięcy. Dwa lata później Walliams dokonał
podobnego wyczynu dla Sport Relief przepływając Cieśninę Gibraltarską. Aktor Eddie Izzard
(grał m.in. w „Ocean’s Thirteen”), człowiek ekscentryczny nad wyraz, w 2003 roku dokonał natomiast czegoś zupełnie niewyobrażalnego. Otóż
w ciągu 51 dni Izzard, przez 6 dni w tygodniu
i ponad 7 tygodni w ogóle, biegał maratony. Od
poniedziałku do soboty biegał codziennie 42 kilometry i 195 metrów, w niedziele odpoczywał.
Przez 7 tygodni przebiegł 43 maratony, pokonując dystans 1166 mil, czyli 1876 kilometrów, czyli więcej niż z Anglii do Polski. To fenomenalne
sportowo osiągnięcie przyniosło fantastyczny
ekonomicznie rezultat. Izzard wzbogacił bowiem
konto Sport Relief o blisko 1.2 mln funtów.
Do niezwykłej rywalizacji przystąpili w tym
roku znani przed laty piłkarze, Alan Shearer i
Robbie Savage. Otóż panowie postanowili dość
oryginalnie ścigać się na stadionie Wembley, a
wyścig dotyczył siadania na wszystkich miejscach na stadionie. Na liczącym 90 tysięcy
miejsc Wembley obaj futboliści mieli ich więc
do pokonania, czyli do siadania, po 45 tysięcy.
Pięciodniową rywalizację, która przyniosła około ćwierć miliona funtów, wygrał Shearer, który
zakończył siadanie w Loży Królewskiej 13 minut
przed Savagem.
Raz jeszcze porównując polskie i angielskie
inicjatywy charytatywne, warto zauważyć, że w
zdecydowanej większości polskie gwiazdy sportu i rozrywki lubią gadać i pokazywać się gdzie
trzeba, brytyjskie - robiąc mniej więcej to samo
– potrafią jednak zdobyć się na czysty wysiłek
sportowy, własnym przykładem wspomagając
zbieranie pieniędzy. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić polskie gwiazdy biegające maraton, czy
przepływające przez Mierzeję Wiślaną, czy
choćby Kucelinkę w poprzek.
Andrzej Kawka

25 LAT

5 filmów oscarowych po 5 zł

12 IV

godz. 12.15 - Kraina Lodu (animacja, USA 2013)
godz. 14.15 - Blue jasmine (USA 2013)
godz. 16.15 - Grawitacja 3D (USA 2013)
godz. 18.00 - Zniewolony (USA 2013)
godz. 20.30 - Wielki Gatsby (USA 2013)

1 - 3 IV

godz. 14.45 - Kamienie na szaniec
(oprócz 1 IV, Polska 2014)
godz. 16.45 - Scena zbrodni
(Dania/Norw./W.Bryt. 2013)
godz. 18.45 - Nauka spadania (W.Bryt./USA 2014)
godz. 20.30 - Tylko kochankowie przeżyją
(USA/W.Bryt./Niem./Fr. 2013)

4 IV

godz. 14.45 - Hardkor disko (Polska 2014)
godz. 16.30 - Stacja Warszawa (Polska 2013)
godz. 18.15 - Nauka spadania (W.Bryt./USA 2014)
godz. 20.30 - Hardkor disko (Polska 2014)

5 - 10 IV

godz. 15.15 - Hardkor disko
(oprócz 9-10 IV, Polska 2014)
godz. 17.00 - Nauka spadania (W.Bryt./USA 2014)
godz. 18.45 - Stacja Warszawa (Polska 2013)
godz. 20.30 - Hardkor disko (Polska 2014)

WATCH DOCS.
PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE

9 IV

godz. 14.30 - Walka o Tybet (Niemcy 2012)
godz. 15.30 - Czerwone Wesele (Kambodża 2012)

10 IV

przyszłości
MASZ PROBLEM? CHCESZ WIEDZIEĆ
CO CIĘ CZEKA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI?
ZADAJ PYTANIE TAROCIŚCIE DARIUSZOWI.
Pytanie wraz z imieniem i datą urodzenia prosimy kierować
na adres mailowy: redakcja7dni@interia.pl

1. Czy uda mi się spłacić swoje długi? Teresa, ur. 18.05.1951
Nie spłaci pani wszystkich długów. Ostatni etap to zawieszenie spłat,
straty materialne Pani i innych osób związanych z Panią.
2. Czy powinnam teraz zmienić pracę? Anna, ur. 10.02.1977
Nie powinna pani zmieniać pracy w najbliższym czasie, zmiana byłaby
niekorzystna dla pani. W przyszłości kurs i szkolenie.
3. Czy otrzymam obiecany spadek? Wiktoria, ur. 29.03.1969
Otrzyma Pani, ale nie w całości, część otrzyma inna osoba.
Pozdrawiam
Tarocista
Dariusz

godz. 15.30 - Człowiek, który zrywa łańcuchy
(Wielka Brytania 2013)

KINO SENIORA

15 IV

godz. 11.00,14.00 - Jack Strong (Polska 2014)

11,13 - 16 IV

godz. 15.00 - Stacja Warszawa
(oprócz 15 IV, Polska 2013)
godz. 16.45 - Hardkor disko (Polska 2014)
godz. 18.30 - Zabić bobra (Polska 2012)
godz. 20.30 - Witaj w klubie (USA 2013)

17 IV

godz. 14.30 - Stacja Warszawa (Polska 2013)
godz. 16.15 - Hardkor disko(Polska 2014)
godz. 18.00 - Witaj w klubie (USA 2013)
godz. 20.30 - ZABIĆ BOBRA (Polska 2012)

18, 21 - 24 IV

godz. 14.30 - Zabić bobra (Polska 2012)
godz. 16.30 - Witaj w klubie(USA 2013)
godz. 18.45 - Obietnica (Polska 2014)
godz. 20.30 - Anioł Śmierci (Arg./Fr./Hiszp. 2013)

25 IV – 1 V

godz. 15.15 - Obietnica (Polska 2014)
godz. 17.00 - Oh Boy (Niemcy 2012)
godz. 18.45 - Camille Claudel 1915 (Francja 2013)
godz. 20.30 - Artysta i modelka (Hiszpania 2012)
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W dniach 19-20 IV (sob. - niedz.)
kino nieczynne
Bilet normalny - 14 zł
Bilet ulgowy - 12 zł
Kino Seniora - 8 zł

Kronika
policyjna
Policjanci ostrzegali

seniorów przed zagrożeniami

Częstochowscy policjanci spotkali się z
seniorami, aby uświadomić ich o zagrożeniach na jakie są narażeni w codziennym
życiu. Informując, o metodach działania
oszustów, ostrzegali przed konsekwencjami wpuszczania obcych do domów. W
Częstochowskim Centrum Aktywności
Seniorów, policjanci z częstochowskiego
wydziału prewencji przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat: "Bezpieczeństwo osób starszych". Policjantka omówiła wszystkie metody jakimi posługują się
oszuści - na wnuczka, krewnego, na urzędnika, na akwizytora, na pracownika wodociągów. Policja uświadamiała co zrobić,
aby zapobiec tego typu zdarzeniom. Celem
przekazu było także uwrażliwienie krewnych starszych osób, aby uczulili swoich
bliskich na metody działania przestępców.

Śmierć w kamienicy

Policjanci z Częstochowy zatrzymali
trzech sprawców pobicia 64 - letniego mężczyzny, do którego doszło w miniony piątek na ulicy Warszawskiej. Śledczy ustalili
i zatrzymali napastników w tym samym
dniu, kiedy odkryto przestępstwo. Jak się
okazało, sprawcy pobicia przebywali w
okolicy i przyglądali się pracy śledczych
na miejscu zdarzenia. Zwłoki mężczyzny
odnalazła kurator. Kobieta powiadomiła śledczych. Już pierwsze ustalenia na
miejscu zdarzenia wskazywały na udział
w zdarzeniu osób, które odwiedziły ofiarę
i najprawdopodobniej piły z nim alkohol.
Sprawcy zostali tymczasowo aresztowani.

Akcja” Trzeźwość”

W miniony poniedziałek w trakcie policyjnej akcji "Trzeźwość" policjanci skontrolowali 321 kierujących samochodami.
W trakcie kilku godzin działań ujawniono
8 kierowców na" podwójnym gazie". Akcie drogówki będą cyklicznie powtarzane.

Akcja drogówki " Pieszy "

Policja z Częstochowy, w ramach trwającego "Roku Pieszego 2014", przeprowadziła kolejną akcję ukierunkowaną na bezpieczeństwo pieszych. W czasie działań, w
miniony piątek w godzinach od 14.00 do
22.00, policjanci ujawnili 40 pieszych, którzy popełnili wykroczenia drogowe, takie
jak przechodzenie w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji
świetlnej. Ukarano również kierujących
samochodami, którzy popełnili wykroczenia względem pieszych.

Konkurs "Policjant,
który mi pomógł "

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Instytutu Psychologii Zdrowia przypomina o trwającej VII edycji ogólnopolskiego
konkursu pod nazwą "Policjant, który mi
pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają
na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014
roku. Zgłoszenia od osób indywidualnych,
przedstawicieli organizacji i instytucji (nie
oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji)
można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza, a także tradycyjną pocztą
("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13,
02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz
uzasadnienie tego wyboru.

