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KARTA POJAZDU

tel. 609 465 658

Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę 
pojazdu w okresie:

01.05. 2004 r. do 14.04.2006 r.
ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

R E K L A M A

Karty odkryte. Marcin Maranda oficjalnie ogłosił, że w zbli-
żających się wyborach samorządowych będzie kandydował na 
prezydenta Częstochowy. Otrzymał w tej sprawie jednogłośne 
poparcie od „Mieszkańców Częstochowy” – samorządowego 
ugrupowania, którego jest liderem.

O tym, że Maranda będzie kandydował 
na prezydenta Częstochowy mówi-

ło się od dawna. Radnemu od jakiegoś czasu 
sprzyjają sondaże. Część z nich wskazuje, że 
w drugiej turze wyborów to właśnie Maran-
da zmierzy się z urzędującym prezydentem 
Krzysztofem Matyjaszczykiem.

Swoją decyzję radny ogłosił podczas kon-
wencji prezydenckiej w klubie muzycznym 

„Stacherczak”. W obecności ponad stu członków 
i sympatyków ugrupowania samorządowiec 
wskazał także priorytety programowe [cały pro-
gram ugrupowanie zaprezentuje we wrześniu 
– przyp. red.]. „Wyobraźcie sobie prezydenta, 
który nie rządzi a zarządza miastem – jak dobry 
menedżer. Prezydenta, który ma długofalową 
wizję rozwoju miasta, realizowaną przez bezpar-
tyjnych fachowców, którzy znają się na tym co 
robią” – mówił Maranda. „Kiedy obserwujemy 
to, co dzieje się w Częstochowie mamy poczucie, 

że decyzje dotyczące naszego miasta zapadają w 
gabinetach bossów partyjnych przy dobrej whi-
sky, w oparach dymu z drogich cygar” - dodał, 
odnosząc się do rządów ekipy Matyjaszczyka.

Priorytetem programowym dla Marandy jest 
rozwój gospodarczy i tworzenie nowych 

miejsc pracy. „Stawiamy na małych i średnich 
przedsiębiorców z Częstochowy – to ich będziemy 
wspierać w pierwszej kolejności. Będziemy także 
walczyć o dużych inwestorów strategicznych” – 
powiedział. „Zahamujemy rozrost zatrudnienia 
w administracji samorządowej. Ograniczymy 
wydatki bieżące, a pieniądze zaoszczędzone w 
ten sposób przeznaczymy na inwestycje w gospo-
darkę” - dodał Maranda. Radny zadeklarował, 
że jako prezydent naprawi reformę śmieciową i 
postawi na szkolnictwo zawodowe. „Stworzymy 
przyjazny system wspierania najbiedniejszych, 
szczególnie rodzin wielodzietnych i seniorów, bę-
dziemy pomagać, ale nie wyręczać” – usłyszeli-
śmy w dalszej części wystąpienia.             

R E K L A M A

nakład 20.000

Marcin Maranda 
kandydatem Mieszkańców 
Częstochowy na prezydenta!
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Z tego kraja
 róbta jaja
Od znajomego dowie-

działem się, że człowiek z 
człowiekiem się porozumie. 
Wystarczy wysłać zakodowa-
ną informacje: W300 4U by 
barman podał naszemu kole-
dze podwójną, ciepłą wódkę 
czystą. Dokładnie jak w maso-
nerii: mrugniesz, chrząkniesz, 
potrzesz palcem nos, a wszyst-
ko wiadome i rządy padają. 

Człowiek z człowiekiem się 
porozumie, gorzej gdy czło-
wiek próbuje rozumieć o co z 

tym państwem – Polskim Pań-
stwem – chodzi. Jakiś pajac 
zwany Frogo, jeździ bryką 200 
km/godz .   i widoczne jaja z 
majestatu Rzeczpospolitej so-
bie robi. W kontrze do pajaca 
musi występować osobiście 
sam Premier i obiecuje zaan-
gażowanie całego Parlamentu, 
by z pomocą zmiany prawa 
ograniczyć ekspresję frogow-
ską. Gdybyśmy mieszkali w 
republice Tonga, to wybryki 
jednostki zakłócającej życie 
kilkuset osobowego narodu, 
być może uzasadniałyby inter-
wencje Premiera. W zwykłym 
kraju (a do takiej kategorii sta-
ramy się aspirować) Frogiem 
interesowałby się tylko poli-
cjant, prokurator (ewentualnie 
psychiatra) i sąd. 

Państwo, które osobą Pre-
miera pręży mięśnie chcąc 
wszystko ogarniać, takie pań-
stwo łatwo ośmieszyć. Trak-
towanie prawa jako materii do 
reagowania na rozmaite przy-
padki i przypadłości, niszczy 
szacunek dla wymiaru spra-
wiedliwości. Zapomina się, że 
im bardziej drobiazgowe pra-
wo, tym większe luki. Ogólna 
norma „nie kradnij” pozwala 
przeciwdziałać zarówno kra-
dzieży kur jak i danych z kom-
putera i własności intelektual-
nej twórcy. Uszczegółowienie, 
co mamy nie kraść, pozostawi 
zawsze margines dobra nie-
chronionego.

Indywiduum jadące z pręd-
kością 200 km/godz. spro-
wadza niebezpieczeństwo 
katastrofy komunikacyjnej 
(zagrożenie karą w kk – 8 lat) 
podobnie jak pijany motorni-
czy tramwaju. Motorniczego 
nie karze się, za dopuszczalne 
prawem, samo picie alkoholu, 

ale za stwarzanie potencjal-
nego niebezpieczeństwa w 
wyniku jego spożycia. Podob-
nie traktować należy piratów 
drogowych. Istotne jest jedno: 
obowiązkiem policji jest za-
trzymanie pirata; sąd decyduje 
o tym, czy zaszło przestępstwo 
i jaką karę wymierza. Państwo 
działa, gdy każdy wykonuje 
to co do niego należy. W wy-
mierzeniu sprawiedliwości 
królem suwerennym jest sę-
dzia; za nim stoi cała potęga 
Rzeczypospolitej. Mądre pra-
wo, to prawo stabilne, rzadko 
zmieniane, dające sędziemu 
duży margines swobody, by 
zgodnie z wiedzą, doświad-
czeniem i sumieniem  mógł 
sprawiedliwie wyrokować. 
Politycy nerwowo dopasowu-
jący prawo do rzeczywistości, 
zmieniający ustawy w rodzaj 
„instrukcji dla sędziów” świa-
domie lub nieświadomie psu-
ją prawo, niszczą fundament 
państwa.

Sprawa Frogo ma także inne 
dno. Gdyby facet był chłop-
kiem i jechał rowerem, to nie 
tylko nikomu by nie zagrażał, 
ale w zależności od humoru 
policjanta dostałby mandat, 
kopa w tyłek lub skasowano 
by mu rower. W Polsce trwały 
jest relikt szlachecczyzny; jest 
biedny i kopany plebs i jest 
arystokracja stawiająca siebie 
ponad prawem. Państwo, w 
którym elita zamiast dawać 
przykład przyzwoitości, przy-
znaje sobie immunitet bezkar-
ności, jest śmiesznym tworem. 
Każdy Frogo może sobie z 
niego zadrwić. 

Róbta co chceta, bo z tego 
kraja można robić jaja...

Jarosław Kapsa       

 

jak odmalować słowami
myśli pstrokate
porozrzucane jak plamki
na obrazach kapistów
bez wyraźnej logiki
spontanicznie przypadkowe
poskładać
czy można stworzyć pejzaż
bez tła i koloru
z rozproszonych myśli
czy muszą być obecne
kolory wspomnień
w przestrzennej martyrologii
a może tylko
potłuczone rekwizytorium
wystarczy nazwać sztuką
odczytanie zawierzając finezji odbiorcy
który być może
wykona skok myślowy
od domysłu do empatii
poprzez nieskończoność

                                       
 Agnieszka Złota

Doktorantka literaturoznawstwa na AJD, poetka i krytyk literacki. Autorka tomików 
poetyckich: „Rachunek skupienia”, „Studium filozofii upadku”, „Raport o zieleni” oraz 
„Częstochowskich szkiców krytycznoliterackich 2011-2013”. Otrzymała Stypendium 
Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie literatury (2012). 

*** Jak odmalować słowami
Marianowi Pankowi
z okazji wernisażu 23.02.2013

KLUB LITERACKI „ZŁOTA JESIEŃ”

Rolnicy posadzili już ponad 70 tys, ha lasów w 
województwie, a do końca lipca Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa wciąż przyjmuje 
wnioski o wsparcie zalesiania. Opłaca się to rolni-
kom gospodarującym na glebach gorszej jakości i 
zbierającym niższe plony.

Posadzenie lasu może zadeklarować ten, kto ma po-
nad pół hektara o szerokości przynajmniej 20 metrów. 
Przy granicy lasu wystarczy mieć 0.1 ha, a górny limit 
dofinansowania to 100 ha. Lasu nie można sadzić na 
terenach programu "Natura 2000", w parkach krajobra-
zowych  i rezerwatach przyrody, a zalesienie musi być 
zgodne z planami, albo studiami uwarunkowań zago-
spodarowania przestrzennego.

– Wysokość wsparcia oferowanego przez Agencję 
zależy od gruntów do dyspozycji – informuje Stanisław 
Gmitruk, dyrektor śląskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Częstochowie. – Dla gruntów rolnych, są 
trzy rodzaje pomocy – dodaje i tłumaczy, że pierwszym 
jest jednorazowa dotacja, wynosząca od ponad czte-
rech do ponad sześciu tys. zł. na hektar posadzonego 

lasu i zależy od proporcji drzew iglastych i liściastych. 
Drugim rodzajem wsparcia jest pięcioletnia premia pie-
lęgnacyjna od niemal tysiąca do niespełna półtora tys. 
zł. na hektar, w zależności od ukształtowania terenu. 
Trzecim rodzajem dotacji jest premia zalesieniowa dla 
osób, których 25 proc. dochodów pochodzi z działalno-
ści rolniczej. Ponad półtora tysiąca zł. na hektar rolnik 
otrzymuje przez 15 lat, w zamian za utracony dochód, 
który rolnik osiągnąłby prowadząc na danym gruncie 
uprawy rolne.  

– W przypadku posadzenia lasu na gruntach in-
nych niż rolne, ARiMR przyznaje jedynie wsparcie na 
zalesianie oraz premię pielęgnacyjną – uzupełnia dyr. 
Gmitruk.

By wziąć udział w działaniu „Zalesianie gruntów rol-
nych oraz gruntów innych niż rolne” rolnik powinien 
posiadać plan zalesienia, sporzadzony w porozumieniu 
z nadleśnictwem. W ciągu siedmiu dni od posadzenia 
drzew nadleśniczy sporządzi zaświadczenie o wykona-
niu zalesienia, które wraz z protokołem z odbioru grun-
tów musi trafić do biura powiatowego ARiMR.

red.

Zastrzyk kasy na nowe lasy

W ostatnim okresie, rzeczywiście Częstochowa 
staje się miastem marketów, sklepów franczyzo-
wych i różnego rodzaju sieciówek. Główny Urząd 
Statystyczne podaje: w roku 2010 mieliśmy 7 hiper-
marketów, 23 supermarkety i 4 domy handlowe. 
Dziś trudno wszystkie sieciówki zliczyć, bo wciąż 
pojawiają się nowe, nie będzie jednak przesadą, gdy 
powiemy, że dobiegamy już drugiej setki. 

Eksperci z dziedziny sprzedaży twierdza, że zwięk-
szająca się liczba marketów i dyskontów nie jest ani 
powodem do radości, ani do zmartwienia. To po prostu 
kolejny etap postępu, którego nie da się uniknąć. Co 
więcej, zdaniem specjalistów odwrotu od marketów i 
dyskontów już nie ma. 

Ekspansja sieci martwi natomiast drobnych, rodzi-
mych handlowców, którzy uważają, że wręcz balansują 
na krawędzi opłacalności. Szacują, że ich straty w po-

wodu wejścia gigantów handlu detalicznego sięgają 30 
proc. dochodów, a nawet więcej. Dlatego małe osiedlo-
we sklepiki znikają w zastraszającym tempie.

Przeciwnicy marketów zwracają uwagę na jeszcze 
inne elementy: chaos przestrzenny i oszpecenie krajo-
brazu Częstochowy. W tego typu dyskusjach przewija 
się także temat pracowników, zatrudnianych w mar-
ketach, coraz częściej za pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej, nierzadko wyłącznie na tak zwanych 
śmieciówkach. Pracownik, aby zarobić najniższą krajo-
wą musi przepracować w miesiącu nawet 200 godzin. 
W przeliczeniu za godzinę pracy niektóre markety płacą 
5,20 - 5,60 zł.

Przeciwnicy dużych sklepów powołują się na przy-
kład Niemiec, gdzie w miastach można budować sklepy 
o powierzchni do 700 m kw. Większe są na obrzeżach. 

Medal ma jednak dwie strony... Dyskonty kuszą 
klientów niskimi cenami, markety licznym promocja-

mi, a to właśnie cena w przypadku ubożejącego społe-
czeństwa Częstochowy, ma ogromne znaczenie.

Obalamy mity
Nieprawdą jest, że:
* markety co 5 czy 10 lat zmieniają nazwę, by pła-

cić niższe podatki. Zmiany nazw wynikają z przejęcia 
danego sklepu przez inną sieciówkę, bo ta pierwsza wy-
cofuje się z Polski, a inna rozwija działalność i chętnie 
przejmie upadające sklepy,

* mają jakiekolwiek ulgi podatkowe dlatego, że są 
marketami lub dlatego, że są własnością kapitału zagra-
nicznego. Są traktowane dokładnie tak samo, jak inne 
podmioty na rynku.

Prawda jest, że:
* politycy od dawna ostrzą sobie zęby, na samą myśl 

o wprowadzeniu podatku obrotowego wielkich sieci 
handlowych, które - ich zdaniem - różnymi metodami 
nie wykazują dochodów i w związku z tym nie płacą 
podatku dochodowego. Sieci handlowe działające w 
Polsce badała Najwyższa Izba Kontroli wraz z urzęd-
nikami skarbowymi. Nie stwierdzono transferu zysków 
przez tak zwaną „optymalizację podatkową”. To oczy-
wiście nie oznacza jednoznacznie, że jej nie ma, gdyż 
- jak przyznają sami urzędnicy - sztuczek podatkowych 
jest wiele,

* poziom rentowności zagranicznych marketów i 
dyskontów działających na ternie Polski jest bardzo ni-
ski, waha się w granicach zaledwie 1 proc., a od pozio-
mu uzależniona jest wysokość podatków. Te same sieci 
we Francji, w Niemczech mają rentowność na pozio-
mie od 10 do 17 proc. Zagorzali przeciwnicy marketów 
twierdzą wręcz, że z polskiego systemu podatkowego 
całkiem legalnie wyciekają miliardy złotych. Spółka-
-córka z dopiskiem „Polska” sprzedaje zagranicznej 
spółce-matce towar po zaniżonych cenach albo bierze 
od niej pożyczkę i potem spłaca ją z wysokim procen-
tem,a to z kolei oznacza unikanie płacenia podatków w 
Polsce, 

* 20 największych sieci handlowych w kraju - co po-
daje Ministerstwo Finansów – w związku ze złożonymi 
zeznaniami CIT-8 za rok 2012 osiągnęły dochody pra-

wie 4 mld zł i zapłaciły 600 mln zł należnego podatku 
CIT. Do tego doszły prawie 2 mld zł do budżetu pań-
stwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Tak czy inaczej, marketów w Częstochowie przy-
bywa i należy mieć tylko nadzieje, że nie są to jedyne 
pomysły władz na rozwój naszego miasta.

Lista najbardziej znanych marek sieciowych, działa-
jących na terenie Częstochowy: 

Lidl – 3
Biedronka – 14
Real – 1
Auchan – 1
Simply Market – 3
OBI – 1
Praktiker – 1
Leroy Merlin – 1
Intermarche – 1
Żabka – 45
Tesco – 4
Netto – 1
Kaufland – 1
Media Markt – 1 
Makro – 1
Stokrotka – 1
Carrefour – 1
MarkPol – 1
Małpka Express – 4
Delikatesy Centrum – 2
Lewiatan – 26 
Groszek – 1
Pepco – 2
Odido – 8 
Jysk – 2

Renata R. Kluczna

Czy w Częstochowie jest zbyt dużo marketów?



Kim jest Maranda? 
Prześwietlamy życiorys kan-

dydata na prezydenta

Marcin Maranda ma 37 lat i jest już 
doświadczonym samorządowcem. 
Właśnie mija ósmy rok pracy radnego. 
W tym czasie zdążył być wiceprzewod-
niczącym komisji edukacji. Kierował 
też komisją kultury, sportu i turystyki. 
Brutalnie odwołany z funkcji, jak twier-
dzi, na polityczne zlecenie prezydenta 
Matyjaszczyka, który mógł się wystra-
szyć rosnących sondaży Marandy. Ra-
zem z Konradem Głębockim kierował 
klubem radnych Wspólnoty Samorzą-
dowej, z którą rozstał się w 2013 roku. 
Argumentował wtedy, że środowisko 
byłego prezydenta Tadeusza Wrony 
po przegranym referendum nie zre-
formowało się. Nie otworzyło na nowe 
osoby, nie posiada spójnej wizji i stra-
tegii działania. Dzisiaj Maranda jest 
liderem samorządowego ugrupowania 
Mieszkańcy Częstochowy.

Marcin Maranda jest absolwentem 
liceum ogólnokształcącego im. Cy-

priana Kamila Norwida. Ukończył 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Czę-
stochowie. Pracował jako nauczyciel 
historii. Doskonale zna administrację 
samorządową. Doświadczenie zdo-
bywał w częstochowskim magistracie 
i Miejskim Przedsiębiorstwie Komuni-
kacyjnym. Pracował w urzędzie gminy 
w Olsztynie. Jest dyrektorem bibliote-

ki publicznej w Konopiskach. Laure-
at konkursu „Samorządowiec Roku 
2009” zorganizowanego przez Wy-
dawnictwo Regiony i Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Najskuteczniejszy radny 2012 
roku w plebiscycie Dziennika Zachod-
niego i portalu Nasze Miasto.

Maranda ma bogaty życiorys dzia-
łalności społecznej. Kieruje stowarzy-
szeniem Lokalni. Podczas studiów 
reaktywował i przez dwa lata kierował 
Niezależnym Zrzeszeniem Studentów 
częstochowskiej WSP. Działał w So-
lidarności i Akcji Katolickiej. Wspiera 
środowiska kombatanckie. Odzna-
czony medalem za zasługi dla Stowa-
rzyszenia Polaków Poszkodowanych 
przez III Rzeszę oraz medalem 10-le-
cia Związku Represjonowanych Poli-
tycznie Żołnierzy-Górników.

Marcin Maranda jest rodowitym czę-
stochowianinem. Pochodzi z rodziny 
rzemieślniczej. Jego rodzice od urodze-
nia byli związani z Częstochową. Jest 
żonaty. Ma rocznego syna Miłosza.

Anna Kasprzyk
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Maranda skuteczny? Sprawdzamy aktywność 
kandydata na prezydenta 
Częstochowy w latach 2006-
2014*.

- remont ul. Garibaldiego,
- remont szkoły podstawowej nr 14,
- obniżenie opłat za parkowanie w 

centrum miasta w trakcie remontów ulic,
- zdrowa żywność w częstochowskich 

szkołach,
- budowa Promenady Śródmiejskiej,
- budowa boiska przy szkole 

podstawowej nr 14,
- remont chodnika przy ul. Korczaka 4,
- remont chodnika przy ul. Pułaskiego,
- remont ul. Wilsona,
- nowe miejsca parkingowe przy ul. 

Słowackiego,
- nowe miejsca parkingowe przy ul. 

Jasnogórskiej,
- remont chodnika przy ul. Mokrej,
- dodatkowe miejsca parkingowe dla 

inwalidów,
- wprowadzenie Obywatelskiej Inicjatywy 

Uchwałodawczej (obywatele mogą składać 
własne projekty uchwał),

- zakaz wjazdu TIR-ów do Częstochowy,
- dopuszczenie ruchu rowerowego w 

środkowym pasażu Alei Najświętszej Maryi 
Panny,

- wprowadzenie „maszynki do 
głosowania” dla radnych,

- starania o remont tzw. „Domu Księcia” 
(kamienicy przy Alei Wolności 44),

- nadanie rondu im. Vaclava Havla.

Wnioski związane z budżetem:
- wykupienie dodatkowych patroli policji,
- budowa systemu szaletów miejskich,
- budowa boiska sportowego w dzielnicy 

Stare Miasto,
- przebudowa ul. Loretańskiej,
- przebudowa ul. Filomatów,
- dofinansowanie podręczników 

szkolnych dla najbiedniejszych uczniów,
- remont szkoły podstawowej nr 33,
- utworzenie Funduszu Informacji 

Obywatelskiej (do walki z wandalami),
- remont ul. Dunikowskiego,
- remonty ścieżek rowerowych.

Autor stanowisk Rady Miasta 
Częstochowy w sprawie:

- Narodowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego,

- upamiętnienia 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej,

- sytuacji w Centrum Medycznego 
„Amicus” Sp. z o. o.,

- obrony Okien Życia,
- naruszania praw obywatelskich w 

Chińskiej Republice Ludowej.

Akcje społeczne:
- współorganizator plebiscytu Lokalny 

Patriota,
- współorganizator akcji Czyściochy,
- organizator akcji Zielone dla rowerów,
- organizator akcji Dobry pies.

*Marcin Maranda jest autorem lub 
współautorem wymienionych inicjatyw. 
Część projektów jest w fazie realizacji. 
Niektóre projekty Maranda inicjuje 
kolejny raz.

Wojciech Mysłek

dokończenie  
ze str.  1

 W sporcie Maranda postawi na jego powszechność. 
Odnosząc się do kultury podkreślił: „Oddamy kulturę w ręce tych, 
którzy ją tworzą – zdejmiemy z częstochowskich twórców biuro-
kratyczny i urzędniczy kołnierz, który krępuje ich twórczość”. W 
sferze bezpieczeństwa Maranda zamierza wprowadzić zasadę ze-
rowej tolerancji dla przestępców.

Podczas konwencji głos zabrali także pozostali radni, którzy 
niedawno przeszli na stronę „Mieszkańców”. Jerzy Zając 

jest twórcą odrodzonego samorządu, od kilkunastu lat związany 
jest z częstochowską radą miasta. Uważa, że gdy się działa ponad 
podziałami, to można sprawić, że miasto rosnącego bezrobocia i 
emigracji jego mieszkańców ma szanse zmienić się w samorządo-
wą markę jak Poznań, Kraków czy Wrocław. Podczas wystąpie-
nia podkreślał: „Łączy nas jedno - Częstochowa. Jesteśmy goto-
wi współpracować z każdym, kto podziela nasz główny cel - tym 
celem jest dobro mieszkańców Częstochowy. Jako ugrupowanie 
samorządowe jesteśmy gotowi współpracować z każdym, bowiem 
mimo różnic poglądowych, możemy razem tworzyć program dla 
Częstochowy. Partie same w sobie nie pomogą. Powodują, że dba-
my tylko o stołki” – argumentował Jerzy Zając.

Młody i ambitny częstochowski radny Krzysztof Świer-
czyński od niespełna tygodnia kontynuuje działalność 

polityczną w ramach ugrupowania „Mieszkańcy Częstochowy”. 
Podczas konwencji podkreślił, że wierzy w świadomość miesz-
kańców, którzy mają już dość politycznych gier i obłudy, dlatego  
konsekwentnie działa w ich sprawie podczas sesji rady miasta. 
„Osią, wokół której się jednoczymy jest Częstochowa. Zarządza-
nie miastem nie polega na gotowych receptach, musimy słuchać 
częstochowian”. Radny w swoim wystąpieniu zauważył zasad-
ność zwiększania kompetencji rad dzielnic, aby rady mogły się 
włączyć w proces rozwoju miasta. „Zasadą podstawową jest by-
cie dla mieszkańców, szczególnie jeżeli rządzącym miastem zależy 
na wsparciu od mieszkańców” – podsumował swoje wystąpienie 
Krzysztof Świerczyński.

Na początku lipca zainaugurowana zostanie akcja konsulta-
cyjna wśród częstochowian, których ugrupowanie zaprosi 

do współtworzenia programu dla Częstochowy. Szóstego września 
odbędzie się konwencja programowa, podczas której przedstawio-
ny zostanie szczegółowy program dla częstochowian.

Bronisław Zejfryd

Marcin Maranda kandydatem  
Mieszkańców Częstochowy na prezydenta!

R E K L A M A
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Władysław Serafin chce zmian w PSL-u, bo jego 
zdaniem centralne elity tylko szkodzą partii. Dzien-
nikarze go oszukali, okradli i wmanewrowali w po-
lityczną hucpę, ale afery na miarę „Watergate” nie 
udało im się rozkręcić. Kulisy „sprawy taśm” zna, 
ale z decyzją o ich ujawnieniu poczeka na skutki 
działań prokuratury i CBA. Serafin, pewien popar-
cia kółek rolniczych, gotów jest jeszcze sporo na-
mieszać w skostniałych i zdeprawowanych, jego 
zdaniem, strukturach PSL-u. Zapraszamy na drugą 
część wywiadu, a z pierwszą można się zapoznać 
na naszej stronie internetowej www.7dni.com.pl.

- W poprzedniej części wywiadu stwierdził Pan: „przyjdzie czas 
na ujawnienie kulisów wszystkich zdarzeń”, a miał Pan na myśli 
sprawę taśm. Poznamy je kiedyś?

- Poznamy. Sprawa może nie jest artystyczna, ale ma sens i logikę, 
bo w pewnym momencie zostałem wkręcony w to wszystko. Calikiem 
był inny cel tej rejestracji, a inaczej został on medialnie pokazany. Nie 
miałem szans na zmianę kierunku, a wakacje były zapotrzebowaniem 
na sensacje. W związku z tym postanowiłem tę sprawę przemilczeć. 
Całe zdarzenie jest nagrane i te materiały są w tej chwili w prokuratu-
rze i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

- To kiedy je poznamy?
- Albo taśmy ujawnię ja, albo organa państwowe. W moim przypad-

ku musi upłynąć nieco więcej czasu, aby każdy miał do tego chłodny 
dystans. Emocje są największym wrogiem prawdy. 

Ja nie mówię, że mam na kogoś haki. Ja pokażę przyczyny powsta-
nia nagrania. Wtedy w chłodnym klimacie inaczej ta sprawa będzie 
odebrana i na pewno przysporzy mi to elektoratu. Ja czuję zresztą na 
ulicy częstochowskiej – nie tylko warszawskiej i w Polsce – ogromne 
poparcie. Oczywiście mocno poparzona elitarna grupa w Warszawce 
będzie oburzona do końca życia. Trochę „nasrałem” im do gniazdka, 
trochę się zamieszało w tym piekiełku, trochę chłopcy musieli pood-
stawiać kadzie dobrobytu i nie chodzi tu tylko o PSL. Tu chodzi po 
trzykroć o Elewar. Jest jedynym w gospodarce narzędziem stabilizu-
jącym i gwarantującym obronę ceny zboża dla rolników. To Państwo 
decyduje o tym, poprzez skupowanie nadwyżek lub wypuszczaniu re-
zerw na rynek, czy będzie bieda czy dobrobyt. Elewar, który znalazłby 

się w rękach prywatnych – co próbował robić pan S., gwarantując tam 
sobie 5 procent zysku i po prostu chcąc się dorobić na majątku narodo-
wym – przestałby być grupą dominującą.

- Elewar niczym Bank zbożowy, Serafin niczym Nikodem Dyzma...
- Oczywiście, że tak. Jakie to było chytre i cwane. Nawet minister 

Kalemba dał się nabrać. Pewni ludzie świadomie chcieli tę spółkę do-
prowadzić do upadłości, kupując ją za grosze, a później mielibyśmy 
kilku multimilionerów więcej. A przecież łatwiej Państwu Polskiemu 
dopłacić 100 milionów zł na utrzymanie Elewaru, niż potem wypłacać 
rolnikom miliardy, wyrównując ich straty. Na szczęście Elewar wra-
ca z powrotem do spółki państwowej. Ktoś kiedyś po latach powie, 
o moim wielkim dziele, którego dokonałem, ujawniając te wszystkie 
sprawy. 

Nie wiem, czy nie będzie się Pani bała tego opublikować, ale muszę 
na łamach „7 dni” po raz pierwszy powiedzieć, że dziennikarze mnie 
oszukali. Ukradli mi materiał. Miała być inna publikacja, a zrobili z 
tego hucpę polityczną. Myśleli, że staną się drugimi bohaterami afery 
Watergate, a jedyne co po nich zostało to wstyd. Ci, którzy ujawnili te 
taśmy to łobuzy i zdrajcy. Za wdowi grosz, za marne 30 tys. zł sprze-
dali gazecie te taśmy. To miał być materiał o próbie zawłaszczenia ma-
jątku narodowego.

- Dziś najwyraźniej nie poznamy szczegółów tej sprawy... Poroz-
mawiajmy o równie tajemniczych Kółkach Rolniczych...

- Żadna to tajemnica. 150 lat istnienia. Kółka rolnicze to nie coś ta-
kiego jak gazeta „7 dni”, którą się weźmie do ręki... Proszę przyjechać 
na wieś, na zebrania. Mogę w regionie częstochowskim zawieźć panią 
do setek kółek rolniczych. 

- Ilu jest członków?
- Nie wiem, ilu mamy członków. Nie dysponujemy środkami, by 

prowadzić analizy. Jest to organizacja wielopokoleniowa i uaktywnia 
się wtedy, gdy jest potrzeba środowiskowa. W jednej miejscowo-
ści kółko jest, w innej go nie ma, a ja jestem szefem ogólnopolskiej 
organizacji o charakterze narodowym. Ostatnio byłem na dwóch ze-
braniach w mojej rodzinnej wsi pod Górą Kalwarią i dla mnie jest to 
najlepszy dowód. 

Kółko rolnicze jest organizacją zawodową, która ma prawo rów-
nież do działalności gospodarczej. 

- Nadal nie wiem: kółka rolnicze istnieją czy też nie?
- Pamiętajmy, że kółko rolnicze to jest również to co tańczy i 

śpiewa na dożynkach. Jestem prezesem wszystkich kół gospodyń 
wiejskich.

- Zapytam inaczej, ile mamy w Polsce kółek?
- Kółko rolnicze może utworzyć minimum 10 osób. Kółko ma 

prawo kupić sobie ciągnik i zarabiać na przykład na usługach. 
Ja, żeby być prezesem Krajowego Związku, muszę być wybrany 
w Kłobucku na zebraniu, ja nie jestem wyjęty z kapelusza. Ja je-
stem prezesem Gminnego Związku w Kłobucku, Wojewódzkiego 
w Częstochowie i Krajowego w Warszawie. Wybory są demokra-
tyczne. Każde kółko rolnicze jest zarejestrowane w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. Na dzień dzisiejszy w KRS jest 21 tysięcy 600 
zarejestrowanych kółek, na 36 tysięcy wsi. I ja to mogę udowodnić. 

- Władysław Serafin – jak sam Pan twierdzi: ma Kółka, w PSL-
-u jest niestety „jedną nogą”, na jakim etapie kariery politycznej i 
zawodowej jest Pan dziś? 

- Dla mnie to jest codzienność. Wszystko, co się wokół mnie 
dzieje, to tak jak zaplanowany przez Pana Boga scenariusz. Jestem, 
jak ten puszek marny na wietrze, tam gdzie zawieje tam idę, tam 
gdzie los poprowadzi. Kogoś to może zdziwić, ale ja przez 25 lat 
życia publicznego ani jednej godziny nie byłem na etacie publicz-
nym, czyli nie odzyskałem nawet złotówki poświęconej z własnego 
majątku na wybory. Wszyscy inni są na etatach i tylko po to są w 
partiach. 

- A w kółkach rolniczych nie pobiera Pan wynagrodzenia?
- Okresowo jestem zatrudniony w kółkach, ale bez wynagrodze-

nia, ponieważ nie ma budżetu. Ja wypełniam misję i robię to, dopó-
ki mnie na to stać. Póki mnie będą chcieć...

- A będą?...
- Na razie mam poparcie. Natomiast mają prawo nie lubić mnie 

elity warszawskie, ale tylko PSL-owskie. Mam poparcie w Kłobuc-
ku, mam akceptację na Śląsku. 

- Może czas zrezygnować z polityki?
- Niektórzy twierdzą, że powinienem zmienić partię. Odpowia-

dam im: nie sztuka zmienić ugrupowanie, trzeba zmienić tych, 
którzy szkodzą PSL-owi. Niech każdy zrobi dla PSL-u tyle, co ja 
robię...

Renata R. Kluczna

Bomba Serafina wciąż tyka
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To zdumiewające, że mimo zmieniających się władz Częstochowy, 
nikt nie zwrócił dotychczas uwagi na bezsensowe wydawanie pu-
blicznych pieniędzy. Nieważne kto rządzi: z prawa czy z lewa, „spa-
dochroniarze” czy częstochowianie... Od 1999 roku przetrwoniliśmy, 
jako miasto ponad - i to nie żart - 5 milionów złotych na nieaktualne 
dziś projekty i plany inwestycyjne. Rzecz jasna żaden z prezydentów, 
dyrektorów, a nawet radnych nie poczuwa się do odpowiedzialności 
za pochopnie, na „czuja” podejmowane decyzje, którym od lat towa-
rzyszy brak ogólnej strategii. 

Wizjonerzy, a u nas ci ich dostatek, nigdy w realu (przed objęciem 
stanowisk na rzecz miasta) samodzielnie nie prowadzili chociażby 
własnego warzywniaka, o gospodarstwie domowym nawet nie wspo-
mniawszy. Publiczna, miejska kasa po prostu jest, a jak jej nie ma to 
weźmie się kredyt, albo zabierze np. z „kultury” lub mniej da pomocy 
społecznej. Tak zwane gospodarskie myślenie, jest władzom Często-

chowy tak dalekie, jak bezrobotnemu, co za pożyczone pieniądze za-
mawia projekt pałacu.

Dokumentacja 47 projektów i planów wykonanych na zlecenia 
miasta Częstochowy, dziś może posłużyć za... papier na rozpałkę. 
Tylko, dlaczego mieszkańcy mają za to płacić?

W piśmie przewodnim Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu 
czytamy: „informacja publiczna zamówionych do sporządzenia pro-
jektów technicznych, które to projekty nie zostały wykorzystane do 
realizacji i do sierpnia 2013 się zdezaktualizowały”. 

Zestawienie sporządzonych projektów technicznych i niewyko-
rzystanych w realizacji inwestycji dla potrzeb modernizacji bądź 
budowy dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, odwodnień 
(dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekty budowlane).

5 milionów na... rozpałkę

Bankowość mobilna – ukryte 
zagrożenia i nieprzyjemne skutki

Świat się zmienia, a życie codzienne ułatwia 
nam coraz więcej nowych technologii – płatności 
mobilne, zbliżeniowe karty płatnicze, międzyna-
rodowe przelewy bankowe dostępne bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. To tylko część usług 
oferowanych konsumentom przez  banki. Czy jed-
nak są one wystarczająco bezpieczne? Czy mamy 
pewność, że nikt poza nami nie będzie miał do-
stępu do naszych poufnych danych? Odpowiedź 
na te pytania nie zawsze może być twierdząca. 
Potwierdzają to sprawy konsumentów, którzy z 
tym problemem coraz częściej zgłaszają się do 
Federacji Konsumentów, prosząc o interwencję. 
Jedną z takich osób był pan Krzysztof, który padł 
ofiarą tzw. phishingu (czyt.fiszingu) bankowe-
go. Podczas ataku phishingowego z konta pana 
Krzysztofa został dokonany nieautoryzowany 
przelew na kwotę ok. 30 tys. zł. Kradzieży do-
konano przez zainstalowanie nakładki na prze-
glądarce internetowej konsumenta oraz zainfeko-
wanie jego telefonu komórkowego przez wirus, 
który umożliwił innemu użytkownikowi dostęp 
do jednorazowych haseł pozwalających na prze-
słanie pieniędzy. Działanie takie jest modelowym 
przykładem phishingu bankowego, którego celem 
jest wyłudzanie poufnych informacji osobistych 
przez podszywanie się pod godną zaufania osobę 
lub instytucję, zazwyczaj bank. Nieświadomy za-
grożenia konsument loguje się na fikcyjną witry-
nę internetową swojego banku, która do złudze-
nia przypomina stronę właściwą. Tym sposobem 
w ręce przestępców bankowych dostają się dane 
uwierzytelniające konsumenta (hasła, kody PIN 
lub identyfikatory), które następnie są wykorzy-
stywane do kradzieży zgromadzonych na jego 
koncie środków. Utrata pieniędzy przez konsu-
menta jest tylko jednym z negatywnych skutków 
phishingu. Atak przestępców bankowych na nasze 

konto będzie wiązał się również z koniecznością 
złożenia pisemnej reklamacji w banku oraz ze 
zgłoszeniem sprawy na policję. Należy liczyć się 
z tym, że będzie to procedura czasochłonna i nie 
zawsze zakończy się w sposób dla nas pozytywny. 
Pamiętajmy bowiem, że przepisy ustawy Prawo 
bankowe nie wskazują jednoznacznie terminu 
rozpatrzenia reklamacji przez bank. Informacje 
takie są doprecyzowane dopiero w umowie lub 
w regulaminie banku. Oznacza to, że opinię ban-
ku w naszej sprawie możemy poznać dopiero po 
kilku miesiącach. Zapewne każdorazowo zależeć 
ona będzie od konkretnej sytuacji. W razie „od-
kładania w czasie” wydania decyzji warto zgłosić 
sprawę do Federacji Konsumentów lub Komisji 
Nadzoru Finansowego. W przypadku złożenia 
doniesienia na policji, mimo podjętego dochodze-
nia, często okazuje się, że atak został dokonany 
przez przestępców mających swoje siedziby poza 
granicami naszego kraju, co nierzadko skutkuje 
umorzeniem śledztwa ze względu na niewykry-
cie sprawcy. Dlatego też Federacja Konsumentów 
ostrzega i zaleca zachowanie najwyższej ostrożno-
ści podczas korzystania z  bankowości mobilnej. 
Pamiętajmy, aby przed zalogowaniem się do swo-
jego konta bankowego dokładnie sprawdzić, czy 
faktycznie znajdujemy się na prawdziwej stronie 
logowania. Nie przesyłajmy mailem lub poprzez 
sms żadnych danych osobistych – haseł, kodów 
PIN, numerów kart kredytowych. Nie otwierajmy 
hiperłączy bezpośrednio z otrzymywanych maili. 
Nie odpowiadajmy na maile z prośbą o potwier-
dzenie bądź uaktualnienie hasła, a wszelkie próby 
takiego kontaktu z nami zgłaszajmy osobom od-
powiedzialnym za bezpieczeństwo witryn. Dbaj-
my również o uaktualnianie systemu i oprogramo-
wania, z którego korzystamy podczas logowania 
do naszych kont internetowych. Dopiero podjęcie 
tak opisanych kroków będzie w stanie uchronić 
nas przed skutkami przestępczości bankowej.  

 ⃰  ⃰  ⃰ 

 
 

lp Nazwa projektu technicznego Termin
wykon.

Tryb wyboru 
„projektanta”

Kwota za 
projekt

1 odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn 1999 r. przetarg z w. ręki 53.558 zł
2 ulice: Główna – Przejazdowa 2000 r. przetarg nieogran. 455.805 zł
3 chodnik: ul. Powstańców W-wy 2000 r. umowa zlecenie 14.000 zł
4 ulica Husarska 2001 r. przetarg z w. ręki 10.700 zł
5 ulica Malborska 2001 r. przetarg z w. ręki 11.128 zł
6 ciąg pieszo-jezdny: ul. Zaciszna 2001 r. przetarg z w. ręki 11.000 zł
7 ciąg pieszo-jezdny: ul. Czysta 2001 r. przetarg z w. ręki 1.050 zł
8 chodnik i odwodnienie: 

ul. Narcyzowa
2001 r. przetarg z w. ręki 9.095 zł

9 odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn 2004 r. przetarg nieogran. 69.540 zł
10 skrzyżowanie: al. Pokoju - 

ul. Złota 
2004 r. przetarg nieogran. 15.304 zł

11 skrzyżowanie ulic: Jagiellońska - 
Źródlana - Orkana

2004 r. przetarg nieogran. 45.140 zł

12 łącznik ulic: Poświatowska - 
Łódzka 

2005 r. przetarg nieogran. 26.840 zł

13 ulica Oficerska 2006 r. przetarg nieogran. 54.900 zł

14 ulica Traugutta i odwodnienie 2006 r. przetarg nieogran. 56.120 zł

15 skrzyżowanie: Al. JP II - 

ul. Popiełuszki - 

ul. Szajnowicza-Iwanowa

2008 r. przetarg z w. ręki 205.000 zł

16 parking: ul. Szymanowskiego 2008 r. przetarg nieogran. 75.640 zł

17 skrzyżowanie ulic: Lelewela - 

Kościuszki 

2008 r. przetarg z w. ręki 72.590 zł

18 skrzyżowanie ulic: Jasnogórska - 

Kościuszki

2008 r. przetarg z w. ręki 136.457 zł

19 ulica Gersona 2008 r. przetarg nieogran. 119.560 zł

20 wiadukt nad Al. JP II i kładka 

łącząca ulice: Wilsona - 

Wały Dwernickiego

2009 r. przetarg nieogran. 268.156 zł

21 skrzyżowanie ulic: Powstańców 

W-wy - Gościnna - Leśna 

2009 r. przetarg z w. ręki 49.900 zł

22 skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego - 

Kopernika

2009 r. przetarg nieogran. 193.980 zł

23 ulica Ikara 2009 r. przetarg z w. ręki 185.000 zł

24 rondo i odwodnienie ulic: 

Ludowa - Młodości

2009 r. przetarg nieogran. 96.380 zł

25 ulica Gdańska 2009 r. przetarg nieogran. 45.750 zł
26 ulica Rzeszowska 2009 r. przetarg nieogran. 34.526 zł
27 ulica Paderewskiego 2009 r. przetarg nieogran. 66.185 zł
28 ulica Klasztorna 2009 r. przetarg nieogran. 195.200 zł
29 ulica Wiolinowa 2009 r. przetarg nieogran. 39.040 zł
30 ulica Wyczółkowskiego 2009 r. przetarg nieogran. 49.800 zł
31 skrzyżowanie ulic: Św. Rocha - 

Radomska 
2010 r. przetarg z w. ręki 197.274 zł

32 ulica Lwowska 2010 r. przetarg nieogran. 137.494 zł
33 odwodnienie: ul. Warzywna 2010 r. przetarg nieogran. 105.880 zł
34 odwodnienie: ul. Wileńska 2010 r. przetarg nieogran. 38.771 zł
35 droga dojazd. ulic: Żyzna - 

Wyrazowa
2010 r. przetarg nieogran. 48.880 zł

36 ul. Sosnowiecka 2010 r. przetarg nieogran. 42.700 zł
37 skrzyżowanie ulic: Sabinowska -  

Piastowska
2010 r. przetarg nieogran. 82.960 zł

38 ulica Poniatowskiego 2010 r. przetarg nieogran. 57.340 zł
39 ulica Zieleniogórska 2010 r. przetarg nieogran. 41.480 zł
40 ulica Tenisowa 2010 r. przetarg nieogran. 73.000 zł
41 ulica Olsztyńska 2010 r. przetarg nieogran. 63.562 zł
42 ul Żyzna 2010 r. przetarg nieogran. 65.270 zł
43 rozbiórka mostu: ul. Odlewników 2010 r. przetarg nieogran. 94.403 zł
44 ulica Dąbrowskiego 2010 r. przetarg nieogran. 44.149 zł
45 przedłużenie: ul. Sobieskiego 2011 r. przetarg nieogran. 1.495.795 zł
46 ulice: Noskowskiego - Wagnera - 

Mozarta
2012 r. przetarg nieogran. 48.585 zł

47 ulice: Targowa i Przesmyk 2012 r. wyłączenie 42.804 zł

Razem: 5.347.691 zł

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że miasto potrzebuje wygod-
nych jezdni i chodników oraz sprawnej kanalizacji. Tylko jak ogól-
nie znane prawdy pogodzić z mizerią długofalowego planowania. Za 
każdym razem powtarza się ten sam scenariusz: nowa władza = nowe 
pomysły na układ komunikacyjny miasta. Stare koncepcje tak dalece 
budzą obrzydzenia następców, że nawet nie mrugnie im powieka, gdy 
mija kolejny termin aplikacji o środki unijne na drogi. 

Co więc mamy? Pieniądze z projektów trafiają do kieszeni pro-
jektantów, a zamówione plany na dno szuflad, gdzie czekają sobie 
spokojnie na... przedawnienie. 

Renata R. Kluczna

Na nagrodę w postaci siedmiu marche-
wek zasłużyli sobie wszyscy zaanga-
żowani w organizację festiwalu Frytka 

Off. Marchewki przyznajemy za ożywienie przy-
dworcowego odcinka ulicy Piłsudskiego, podnie-
sienie jej rangi, zwrócenie uwagi mieszkańców 
częstochowy na ten zakątek naszego miasta. 
Mamy nadzieję, że wartością dodatkową będzie 
także rozreklamowanie, przy okazji, częstochow-
skiej Konduktorowni.

Na siedem kijów zasłu-
żyła sobie dyrekcja 
szpitala na Parkitce 

za brak zdecydowanych i sta-
nowczych kroków mających na 
celu okiełznanie wymykających 
się spod kontroli działań grup 
zawodowych branży medycz-
nej, prowadzących do zanie-
pokojenia pacjentów i pogor-
szenia wizerunku placówki w 
ogólnopolskich mediach.

Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy. Od dzisiejszego numeru za-
czynamy przyznawać kije za karę i marchewki w nagrodę, wszystkim tym, 
którzy dobrze lub źle przysłużyli się naszemy miastu i regionowi. Propozy-
cje wyróżnień, tych dobrych i tych złych prosimy nadsyłać na nasz adres: 
redakcja@7dni.com.pl



Aktualności6 25-26 (527/528) 26.06-09.07.2014

R E K L A M A

Zanim zostały zamknięte, do najczęściej uczęszczanych należały te 
przy placu Daszyńskiego, przy placu Biegańskiego i w przejściu pod-
ziemnym pod Jasną Górą, Naprzeciwko dworca PKS, a kiedyś także na 
rogu ul. Dekabrystów. Jeszcze siedem lat temu było ich łącznie jedena-
ście. W alejach, którymi przede wszystkim chodzą turyści i pielgrzymi 
brak takich miejsc doskwiera najbardziej. Jedyny całoroczny szalet znaj-
duje się dopiero w parku Staszica, na samym jego końcu, ale by do niego 
dotrzeć trzeba zawartość pęcherza mozolnie transportować pod górę. W 
pośpiechu to tortura. Na szczęście szalet jest przystosowany do potrzeb 
niepełnosprawnych, są tam umywalki do mycia nóg dla pielgrzymów, a 
dodatkowo można w nim, za 5 zł, wziąć prysznic.

Prócz tego są jeszcze dwa „tojtoje” stojące przy parkingu obok liceum 
Sienkiewicza, ale mało kto o nich wie, bo są oddalone od alei w stronę ul. 
Racławickiej. Dodatkowo wiele osób jest uprzedzona do małych plastiko-
wych kibelków z powodu ogólnej złej opinii o stanie ich higieny.

Miasto na szaletach, gdy jeszcze istniały zarabiało w sumie ok 200 tys. 
zł, a ich utrzymanie kosztowało ok 600 tys. rocznie. Straty przypieczęto-
wały los toalet. Teraz właściciele i lokatorzy kamienic w Alejach narze-
kają na brud i smród w zafajdanych bramach, w rogach podwórek, przy 
śmietnikach a nawet na niezamkniętych klatkach schodowych! Zbliża się 
okres turystyczno-pielgrzymkowy, a na powstanie szaletu nie ma szans.

Miasto wprawdzie planowało budowę ultranowoczesnego, publiczne-
go szaletu, ale niestety plan okazał się niewykonalny. Budową obiektu 
miała się bowiem zająć oczyszczalnia ścieków „Warta”, ale obowiązujące 
przepisy nie dają jej takiego prawa. Miejscy urzędnicy przedwcześnie po-
chwalili się planami budowy szaletu, a niestety zaniedbali zapoznanie się 
z aktualnymi regulacjami.

Każdy niesie swoje brzemię
Osoby idące w stronę Jasnej Góry, jeśli przyjechały pociągiem, lub au-

tobusem, a nie załatwiły swoich potrzeb na dworcach, kierują więc swe 
drobne, nerwowe kroczki najpierw do restauracji McDonald's na parterze 
DH Centrum przy al. Wolności. Tam jednak ubikacji zazwyczaj pilnuje 
jedna z pań sprzątających, która uprzejmie, acz stanowczo informuje, że 
„toaleta tylko dla klientów”.

Idącym Alejami osobom nieznającym miasta najbardziej rzucają się w 
oczy kolorowo oklejone szyby restauracji „KFC” na rogu Alei NMP i ul. 
Dąbrowskiego. Tam więc drepcze kolejna fala „uciśnionych”, którzy chcą 
się pozbyć balastu.

Wejście do WC w jadłodajni blokuje przed niepowołanymi zamek 
szyfrowy, a kody, które trzeba w pośpiechu wstukać drżącymi z  niecier-
pliwości palcami, są drukowane na paragonach. Najbardziej więc zdeter-
minowani goście, którzy nie są  klientami restauracji, podnoszą  leżące na 
chodniku karteczki i grzebią w kubłach na śmieci, by znaleźć jakiś mało 
pognieciony paragon z dobrze widocznym kodem.

– Kiedyś to nawet widziałem jak dwie eleganckie paniusie wyrywały 
sobie taki papierek i kłóciły się która z nich jest pierwsza! – wspomina 
chichocząc Dominik, mieszkający po sąsiedzku bywalec „KFC”. – Tu by 
można majątek zbić, jakby ktoś chciał „konikiem” zostać i sprzedawać 
pod drzwiami stare paragony – dodaje rozbawiony absurdalną wizją.

Tuz obok mieści się kawiarnia „Skrzynka”, której zamykana na klucz 
toaleta jest we wspólnym korytarzu, wiodącym do ośrodka promocji kul-
tury „Gaude Mater” na piętrze. Chociaż ośrodek jest instytucją miejską i 
dysponuje (do godz. 17:00) bezpłatną toaletą, nikt jednak nie chce ryzy-
kować wspinaczki po schodach z przepełnionym pęcherzem, więc potrze-
bujący i tak nagminnie wchodzą do „Skrzynki” prosić o klucz od WC.

Ten lokal ma dodatkowy problem podczas imprez masowych. Akurat   
między kościołem św. Jakuba a „Skrzynką” stawia się wtedy rząd plasti-
kowych wychodków. Pomijając już fakt, że „tojtoje” oszpecają widok na 
przykościelny park naprzeciw okien kawiarni, to jeszcze cześć oczekują-
cych na swoją kolej, by skrócić męki oczekiwania, decyduje się przedrzeć 
przez jezdnię i udać  po ratunek do „Skrzynki”. Widzowie występów ści-
skając kolana kuśtykają więc przez jezdnię w niedozwolonym miejscu i 
zaaferowani pilna potrzebą stwarzają dodatkowe zagrożenie dla siebie i 
kierowców.

Dalej, za „Skrzynką” mieści się „Cleopatra”, w której można bezpro-
blemowo skorzystać z toalety. Tam już jednak dociera mniej potrzebują-
cych. Nie doniosą.

Nieco schowany na uboczu, w bramie, w południowo-wschodniem 
rogu placu, bar ”PierożeQ”  jest oblegany mniej. Tam za symboliczną 
złotówkę każda osoba nie będąca klientem może skorzystać z toalety. 
Bar mieści się jednak w raczej niewielkim pomieszczeniu i zazwyczaj 
jest pełen po brzegi. Zerkając tam pobieżnie można odnieść wrażenie, że 
do toalety trudno będzie się dopchać i łatwo porzucić pomysł legalnego 
załatwienia potrzeb. Ci więc, których potrzeba przycisnęła najbardziej 
załatwiają się, ku zniesmaczeniu mieszkańców, pod śmietnikiem, czy w 
rogu podwórka.

Po drugiej stronie ratusza też jest brama. Mieszcząca się obok bramy 
piekarnia i cukiernia „Boulangerie”, jak to piekarnia, jest czynna krócej 
niż inne lokale i to jej pomaga uniknąć napływu toaletowych gości. Ci, 
widząc wieczorem zamknięte drzwi, wchodzą za potrzebą w bramę przy 
ul Śląskiej.

Można błagać o pomoc w firmach
– To okropne, że ludzie muszą się tak męczyć – utyskuje pani Renata, 

która opowiedziała nam o zaobserwowanej sytuacji. – Stałam w kolejce 
w jednym z banków w II Alei, gdy weszła do środka jakaś pani i spytała 
czy może tu skorzystać z toalety. Zdziwiłam się, bo obsługa banku kobiecie 
odmówiła. Trzeba było widzieć jej minę! Pewnie myślała, że to koniec jej 
męki, a tu nagle takie niemiłe zaskoczenie...

Pozostaje więc restauracja „Pod Ratuszem” i mieszczące się w ratuszu 
muzeum. Muzeum jednak zamykane jest wcześnie, a trudno sobie wy-
obrazić kolejkę turystów i pielgrzymów stepujących w długiej kolejce w 
wąskim korytarzu, którym wchodzi się do restauracji. Ta jest na szczęście 
czynna do późnych godzin wieczornych.

hubb

– Chcę być z moimi dziećmi, 
ale nie mogę, bo żona i teściowa 
mi to uniemożliwiają – skarży się 
Robert Zając, policjant walczący 
o dobro dwóch córek mimo zacie-
kłego sprzeciwu ich matki i babki. 
– Obie kobiety wykorzystują dzieci 
jako argument w sporze, a prze-
cież powinno im zależeć przede 
wszystkim na wychowaniu dzieci w 
normalnych kontaktach z obojgiem 
rodziców – uważa pan Robert, któ-
ry po przeprowadzce żony do jej 
rodziców, do Kocina Starego, sam 
zaproponował, by dziewczynki 
spędzały czas po równo z każdym 
z rodziców – tydzień z ojcem i 
tydzień z matką – na zmianę. Ko-
biety nie stosują się jednak ani do 
umów, ani do zaleceń sądu, który 
zdecydował o pobycie dzieci przy 
ojcu aż do zakończenia sprawy 
rozwodowej.

Sąd sądem...
Robert Zając opowiada, że po-

czątki konfliktów z żoną sięgają 
wiosny 2011 roku, gdy była bar-
dzo nerwowa, a nawet błahe spra-
wy powodowały jej wybuchowe 
reakcje. Wtedy złożyła pozew o 
rozwód. Początkowo małżeństwu 
przydzielono mediatora, a kobiecie 
zaproponowano wizyty u psycho-
loga.

- Chciałem żonie pomóc, więc 
sam też odwiedzałem wyznaczo-
nego lekarza. Doktor powiedział, 
że stan psychiczny żony to efekt 
nieprawidłowych relacji z matką i 
urazów z dzieciństwa – mówi pan 
Robert. Zdumiewa go przy tym 
postawa teściowej, która z jednej 
strony robiła mu wymówki, że z 
zony wariatkę chce zrobić i twier-
dziła, że córki do lekarza nie puści, 
ale potajemnie prowadzała ją jed-
nak na wizyty.

Mamusia rządzi
– Najgorsze jest to, że żona po-

zostaje pod całkowitym wpływem 
swojej matki i nie jest w stanie 
się jej sprzeciwić – Robert Zając 
wspomina, że jeszcze gdy kiedyś 
mieszkali z rodzicami jego żony, to 
ta bała się przyznać matce, że do-
stała od męża sukienkę i nie chcia-
ła jej powiesić w szafie, by matka 
się nie rozgniewała, że mąż robi 
córce prezenty bez pytania teścio-
wej o zgodę. 

– Ponieważ teściowa nie znosi 

sprzeciwu i lubi podporządkowy-
wać sobie ludzi, to boję się, że moje 
córki w jej domu mogą być trakto-
wane tak jak żona w dzieciństwie 
i też nabawić się jakichś nerwic 
– martwi się ojciec i uzasadnia, że 
teściowa jest zdolna do bardzo dzi-
wacznych zachowań.

– Dzwoniła już na policję, że 
dzieci są bite w mieszkaniu mojej 
siostry, czego nie potwierdził wy-
słany tam patrol, wykradała dzieci 
ze szkoły i zamykała na swoim po-
dwórzu na kłódkę, nie wpuszczała 
policjantów chcących dopilnować, 
by dzieci, jak ustalono, miały szan-
sę na kontakt z obojgiem rodziców 
– wylicza ojciec dziewczynek i 
dodaje, że najdziwniejszym po-
mysłem było podjechanie pod jego 
dom z megafonem i głośne wy-
krzykiwanie obelg.

Dzieci cierpią
Wychowanie córek pod okiem 

babci pozostawia, zdaniem pana 
Roberta, wiele do życzenia.

– Z jednej strony teściowa uczy 
dzieci, że są najpiękniejsze i naj-
bogatsze w całym Kocinie Nowym, 
kupuje im najdroższe ubrania i 
zabawki którymi mogą zrobić wra-
żenie na rówieśnikach – mówi i 
dodaje, że takie zadzieranie nosa 
niczego dobrego dzieci nie nauczy, 
a tylko może zrazić sąsiadów. Z 
drugiej strony nasz rozmówca 
martwi się, bo wie, że jego żona 
była w młodości przymuszana 
przez matkę do ciężkiej pracy w 
szklarniach swych rodziców, za-
tem teraz podobny los może spo-
tkać dzieci.

–Teściowa to osoba bardzo ma-
jętna, ale i skrajnie skąpa – mówi 
Zając. – Ona po prostu uważa, że 
zamiast zatrudnić pracownika i 
mu uczciwie zapłacić, taniej jest 
wysłać do pracy kogoś z rodziny, 
kogoś, kto nie będzie potrafił od-
mówić. Najgorsze jest to, ze matka 
żony za nic ma przepisy, a ja nie 
mam się już do kogo zwrócić o 
pomoc. Sąd okazał się w tej kwe-
stii zupełnie nieskuteczny – mówi 
zatroskany ojciec.

Piętnastego października ubie-
głego roku sąd wydał postanowie-
nie, na mocy którego do zakończe-
nia sprawy rozwodowej córki mają 
pozostać pod opieką ojca. Teścio-
wej pana Roberta to nie interesuje.

Anna Kasprzyk

Dokuczliwy brak szaletu
To dramat, gdy przepełniony pęcherz ciśnie, a nie ma gdzie się załatwić.  Często-

chowskie publiczne toalety poznikały niestety z okolic centrum miasta. Wszechmogąca 
teściowa
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"Jako właści-
cielka lokalu przy 
ul. Nowowiejskie-

go 2 stanowczo nie zgadzam się na proponowane przez 
spółkę Promenada Dewelopment warunki zabudowy 
posesji przy al. NMP 49 zawarte we wniosku z dn. 
17.04.2014r.

Wyrażam tu opinię zarówno swoją jak i zdecydowa-
nej większości mieszkańców.

Powstały projekt nie był w żaden sposób z nami kon-
sultowany i nie wzięto pod uwagę naszych interesów. 
Obiekt tej wielkości i takiego przeznaczenia na trwałe 
zmieni nasze życie i charkter całej okolicy.

Nie zamierzamy dopuścić do powstania tej inwesty-
cji. Wykorzystamy wszystkie możliwe środki odwo-
ławcze na każdym etapie powstawania inwestycji łącz-
nie z protestami społecznymi oraz interwencją mediów.

Uzasadnienie:
Budowa obiektu tej wielkości i wysokości bez-

pośrednio przy całej zachodniej ścianie naszego 
bloku pozbawi nas w znacznym stopniu dostępu 
do światła słonecznego i naturalnej cyrkulacji 
powietrza. Będzie miało ujemny wpływ na nasze 
zdrowie oraz spowoduje wyższe rachunki za ener-
gię i ogrzewanie. Dla wielu z nas okna od stro-
ny planowanej inwestycji są jedynymi oknami w 
mieszkaniu. W bloku mieszkają seniorzy, często 
nie wychodzący z domu, dla których jedynym 
widokiem będzie ściana, brak słońca i stojące po-
wietrze.

Masy klientów, pracowników i dostawców 
obiektu tej skali rozmieszczonego na tak ciasnej 
przestrzeni spowodują nieustanny, uciążliwy dla 
nas hałas. Planowany na ostatnim piętrze otwary 

taras z punktami gastronomicznymi bezpośrednio 
przy naszych oknach spowoduje kolejne niedo-
godności.

Główne wejście do obiektu od ul. Nowowiej-
skiego będzie przechodziło bezpośrednio pod na-
szymi oknami od strony pólnocnej.

Zostaniemy pozbawieni części zieleni, a zwięk-
szony ruch samochodowy wygeneruje dodatkowe 
spaliny i hałas. 

Stracimy również część służebną i wybudowa-
ne naszym kosztem miejsca parkingowe.

Gdzie ustawiony zostanie śmietnik – czy tuż 
pod naszymi oknami?

Jaki będzie dojazd do bloku od strony zachod-
niej np. straży pożarnej?

Inwestor przewiduje likwidację publicznych 
miejsc parkingowych przy ul. Szymanowskiego 

na wysokości działki oraz możliwość wykorzysta-
nia publicznych miejsc parkingowych w promie-
niu 0,5 km. Trudno więc będzie znaleźć miejsce 
nawet na płatnym parkingu przy ul. Szymanow-
skiego.

Wszystko to w znacznym stopniu obniży war-
tość naszych mieszkań. Będziemy zmuszeni 
zwrócić się do Sądu Cywilnego o odszkodowania.

Dodatkowo budowa tak wielkiego obiektu, to 
ciężki sprzęt, maszyny, hałąs i drgania. Nasz blok 
ma 50 lat, mogą powstać uszkodzenia. Prawo bu-
dowlane stwierdza, że powinna być przeprowa-
dzona ekspertyza techniczna stanu obiektu isnie-
jącego, a nasz dom ma słąbą konstrukcję.

Inwestycja handlowo-usługowa tych gabarytów 
zupełnie nie odpowiada dotychczas spokojnemu 
i po części zabytkowemu charakterowi okoli-
cy. Wierzymy, że nie dojdzie do wydania zgody 
na niekorzyść mieszkańców i nasze skargi będą 
uwzględnione."

K u l t u r a  
nie ma szans

Dziewięć i pół miliona krzyżyków, 180 km nici i 70 
tys. godzin haftowania potrzeba by stworzyć kopię ob-
razu o powierzchni niemal 45 m. kw. Chociaż pracowali 
przy nim mieszkańcy Częstochowy i regionu, miejskim 
urzędnikom wcale nie zależy, by dzieło to przysporzyło 
sławy naszemu miastu.

Przed haftowaną repliką obrazu Jana Matejki „Jan 
Sobieski pod Wiedniem” powstała już wyszywana 
krzyżykami kopia „Bitwy pod Grunwaldem”, któ-
rą obejrzało dotąd ponad 800 tysięcy osób. Fundacja 
wspierania kultury, sztuki i tradycji rękodzieła arty-
stycznego im  św. Królowej Jadwigi udowodniła tym 
sposobem, że zna się na haftowaniu jak nikt inny. Te-
raz, po trzech latach ciężkiej pracy wielu osób mamy 
imponującą replikę „Jana Sobieskiego pod Wiedniem”. 
Adam Panek, prezes Fundacji jest zdruzgotany obo-
jętnością władz Częstochowy wobec takiej okazji na 
promocję miasta. Można by nawet u nas zorganizować 
uroczyste wpisanie obrazu do księgi Guinnessa!

Trzeba się było napracować
– Wybraliśmy właśnie ten obraz, bo współcześnie 

oryginał był w Polsce tylko przez pięć dni – tłumaczy 
prezes Panek. – Raczej nieprędko do nas znów zawita, 
a żeby go zobaczyć w Watykanie, trzeba odbyć kosztow-
ną podróż. Wiem, bo w taką podróż musieliśmy wysłać 
fotografa.

Żeby bowiem powstała haftowana replika obrazu, 
trzeba mieć najpierw odpowiednie jego zdjęcie. „So-
bieski” jest obrazem bardzo dużym – ma niemal pięć 
na dziewięć metrów. By wiernie odtworzyć każdy cen-
tymetr kwadratowy obrazu potrzeba zdjęcia w gigan-
tycznej rozdzielczości. Muzeum watykańskie takimi 
zdjęciami nie dysponuje. Dodatkowym warunkiem jest 
ustawienie aparatu dokładnie naprzeciw środka płótna, 
by nie było zniekształceń. Trzeba więc było posłać do 
Watykanu fotografa wyposażonego w odpowiedni 
aparat i długi rozsuwany statyw. Zrobione dla funda-
cji zdjęcie ma prawie dwieście megapikseli! To o rząd 
wielkości więcej niż mają typowe nowoczesne aparaty 
fotograficzne. Z ogromnym trudem udało się umówić 
wizytę w Watykanie w taki sposób, by po ostatniej wy-
cieczce fotograf miał kilkanaście minut sam na sam z 

dziełem Matejki. Wszystkie trudności jednak udało się 
przezwyciężyć i w końcu pan Adam wspomagany przez 
syna zasiadł do trzymiesięcznego mozolnego przetwa-
rzania, piksel po pikselu, obrazu na schemat haftu.

Trzeba było wyhaftować dziewięć i pół miliona 
krzyżyków, na co zużyto prawie 180 kilometrów nici. 
Samo znalezienie odpowiednich nici też było trudne, 
bo żadna z polskich firm nie produkuje aż tylu kolo-
rów, ile było potrzebnych do wiernego odwzorowania 
farb mistrza Matejki. Rodzime firmy produkują około 
trzystu barw. Do wyhaftowania „Jana Sobieskiego pod 
Wiedniem” potrzeba było niemal pół tysiąca kolorów. 
Twórcy osobiście sprawdzali, czy kolory są trwałe, czy 
nie wyblakną od światłą słonecznego. Cały obraz został 
podzielony na 50 fragmentów i rzesza hafciarzy zabrała 
się do wyszywania.

Zabawa w kotka i myszkę
– Gdy pierwszy raz, jeszcze kilka lat temu, byłem u 

prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka prosić o wsparcie 
naszej inicjatywy, okazywał życzliwe zainteresowanie i 
obiecywał daleko idącą pomoc – relacjonuje Adam Pa-
nek. – Prezydent sam też radził nam założyć fundację, 
bo wtedy, jego zdaniem, łatwiej występować o pomoc 
do instytucji. Mówił, że to ciekawy temat, szczytny cel, 
żeby złożyć wniosek.

Pan Adam opowiada, że jednak wniosek złożony już 
przez fundację nie przeszedł. Wspomina, że gdy w nie-
oficjalnej rozmowie pytał prezydenta o powód, usłyszał 
w odpowiedzi, że kwota o którą wnioskowała fundacja 
była za wysoka.

– Przecież, jeśli wniosek był formalnie poprawny, to 
Urząd Miasta mógł negocjować kwotę, czy zapropono-
wać jakiś limit – utyskuje prezes Panek, który był upar-
ty i cierpliwie szukał pomocy u zastępców prezydenta 
miasta. Spotkał się więc na zebraniu organizacji poza-
rządowych z Przemysławem Koperskim, zajmującym 
się wtedy promocją miasta.

– Prezydentowi Koperskiemu, ponownie opowiedzia-
łem cała historię haftowanego obrazu, poskarżyłem się 
na obojętność Urzędu Miasta i znowu przedstawiłem 
swój pomysł zrobienia z naszego dzieła atrakcji tury-
stycznej – wspomina pan Adam. –  Wysłuchał cierpliwie 
moich żali i obiecał wstawić się za nami u prezydenta 
Jarosława Marszałka, zajmującego się kulturą.

Prezes fundacji musiał więc po raz trzeci wyłusz-
czyć swój pomysł kolejnemu prezydentowi. Niestety, 
niewiele wskórał. Panek wzdycha ciężko, opowiadając 
jak prezydent Marszałek wytłumaczył mu wreszcie nie-
chęć włodarzy do inicjatywy z „Sobieskim” w tle.

– Brutalnie szczere słowa zastępcy prezydenta „nasi 
pracownicy urzędu też zakładają stowarzyszenia i fun-
dacje, a jak Pan wie, koszula bliższa ciału” wstrząsnęły 
mną do tego stopnia, że po prostu wstałem i wyszedłem 
bez pożegnania – Adam Panek był zdruzgotany takim 
postawieniem sprawy, ale jeszcze bardziej zszokowała 
go wypowiedź dyrektora Urzędu Miasta na kolejnym 
zebraniu organizacji pozarządowych.

– Dyrektor wychwalał tam pracowników UM, mówił, 
że dumny jest z nich, bo zostają po godzinach, pracują 
na rzecz fundacji i stowarzyszeń, fachowo pozyskują 
fundusze i mają świetne wyniki... – Adam Panek nie 
kryje oburzenia. – To ja wstałem i mówię publicznie, 
że teraz już nareszcie rozumiem słowa prezydenta Mar-
szałka o koszuli bliższej ciału...

Mimo kłód rzucanych pod nogi pan Adam się nie 
poddał. W tym roku, zamiast występować w roli preze-
sa fundacji z wnioskiem o pomoc, zdecydował się zgło-
sić do komisji oceniającej takie wnioski, jako przed-
stawiciel organizacji pozarządowej. Miał nadzieję, że 
pozna system oceny merytorycznej projektów, sposób 
punktowania i inne techniczne szczegóły weryfikacji 
wniosków. Tak chciał się lepiej nauczyć jak je pisać. 
Kolejny raz rzeczywistość przerosła jego oczekiwania.

– Poziom tych wniosków pisanych przez miejskich 
urzędników, w moim subiektywnym odczuciu, jest że-
nujący i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że po prostu z 
góry wiadomo, który wniosek ma zostać przepchnięty 
– kwituje smutno pan Adam i dodaje, że na realizację 
pomysłu fundacji wcale przecież nie trzeba dużych pie-
niędzy. – Żeby pokazać „Sobieskiego” w Częstochowie, 
chcieliśmy jedynie wskazania odpowiedniego miejsca, 

nagłośnienia tego pokazu, przetransportowania obrazu 
z Łodzi, z Muzeum Włókiennictwa, gdzie teraz się znaj-
duje i wyrażenia zgody na zbiórkę publiczną – wylicza 
prezes.

Nadzieja umiera ostatnia
W poniedziałek, szesnastego czerwca fundacja skon-

taktowała się z Urzędem Miasta, żeby zapytać, czy osta-
tecznie zgodzi się pomóc w wystawieniu płótna w Czę-
stochowie. Termin zarezerwowany dla Częstochowy 
ciągle był wolny, a członkowie fundacji ciągle wierzyli, 
że w końcu miastu zacznie zależeć na zorganizowaniu 
pokazu. Obiecano skontaktować pana Adama z naczel-
nikiem wydziału promocji i kultury. Sekretarka zaprosi-
ła przedstawicieli fundacji na spotkanie w jego imieniu. 
W miniony poniedziałek, punktualnie w południe pan 
Adam wraz z Janiną Panek, jego matką, członkinią fun-
dacji, zapaloną hafciarką i współorganizatorką całego 
przedsięwzięcia stawili się na umówione spotkanie.

– Szlag mnie trafił, jak okazało się, że naczelnik nas 
zlekceważył i okazało się, że jest nieobecny, a pani, która 
go zastępowała zapytała: „w czym może pomóc” – re-
lacjonuje zirytowany Adam Panek. – Była niekompe-
tentna, nieprzygotowana, zupełnie nie wiedziała o co 
chodzi... – dodaje zniesmaczony

– Dostałam kolejny policzek i czuję się obrażona ta-
kim potraktowaniem – mówi pani Janina, która pamięta 
poprzednie obiecanki prezydentów, ale wierzyła, że w 
końcu coś się przełamało w częstochowskim magistra-
cie. Ta wizyta utwierdziła ją jednak w przekonaniu, że 
wszystko jest jak dawniej.

hubb

Zaczęło się 
całkiem niewinie

Występ rodziców na zakończenie roku szkolne-
go w trzynastym przedszkolu im. Krecika zaskoczył 

dzieciaki, nauczycieli i dyrekcję. Zazwyczaj to dzieci 
występuja w przedstawieniach dla rodziców, a w tym 
roku w placówce przy ul. Gwiezdnej role się odwró-
ciły. Spektakl na motywach bajki o Królewnie Śnieżce 
wymykał się kanonom typowego teatru, miał mnóstwo 
odniesień do współczesności i pokazywał w krzywym 
zwierciadle rozmaite nowoczesne zjawiska jak moda, 
czy reklama.

- Zabawa w przedstawienie dla dzieci jest wielką 

frajdą, ale podczas przygotowań okazało się, że mamy 
też mnóstwo śmiesznych estradowych pomysłów, któ-
re nie nadają się do pokazania najmłodszym – mówi 
Joanna Zarzeczna, odtwórczyni roli złej królowej. – 
Przyszło nam więc do głowy, by w przyszłości sklecić 
jakiś program w stylu bardziej kabaretowym i pokazać 
go dorosłej widowni – planuje mama Zuzi z grupy Mu-
chomorków.

Aż połowa z dziesieciorga występujących rodziców 

podchwyciła ten pomysł. Rodzice przedszkolaków 
mają już pewne plany, które – jak opowiadają – rodziły 
się podczas prób, w trakcie przerw na kawę. Na mówie-
nie o szczegółóach jest jeszcze za wcześnie, ale rodzice 
zdradzają, że nieocenzurowane opowieści wychowan-
ków o przedszkolnych przygodach i perypetiach są 
skarbnicą niemal gotowych scenariuszy na zaskakujące 
skecze i niedorzeczne gagi.

hubb

List mieszkańców do UM
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Opiekun/ka seniora
Niemcy 

z doświadczeniem 
i komunikatywnym 

niemieckim
tel. 32 204 12 55

www.privatecare24.pl

Kupię stare drewno 

rozbiórkowe: stodoły, 

domy do rozbiórki. 

Wymienię stare deski na 

nowe. tel. 604 919 399
matuszczyk.mirosław@gmail.com

Kupię M2 lub M3 
na niskim piętrze 

lub w bloku z windą
tel. 609 738 335

Medycyna 
niekonwencjonalna:

-bioenergoterapeutyka
- parapsychologia
- leczenie fobii i nerwic

Maria Chłąd
tel. 884 314 708

SKUP 
KATALIZATORÓW
tel. 783 889 964
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Kłęby oparów, syki, trzaski i snopy iskier przycią-
gały w sobotę zdumionych widzów na podwórko za 
„Konduktorownią” przy ul. Piłsudskiego . Dzieciaki 
podskakiwały przy każdej małej eksplozji i piscza-
ły zachwycone pirotechnicznymi doświadczeniami 
pokazywanymi w trakcie Industriady. Największe 
zaintrygowanie budził ciekły azot, w którym można 
zamoczyć gałązkę, a gdy ta zamarznie, pokruszyć ja, 
jakby była ze szkła.

Studenci i pracownicy technicznych wydziałów 
Politechniki przy kilkunastu stoiskach demonstrowa-
li cuda nowoczesnych technologii. Większości rze-
czy można było dotknąć, samodzielnie uruchomić, 
czy rozmontować na czyniki pierwsze. To młodym 
pasjonatom nauk ścisłych odpowiada najbardziej.

– Posmarowałem rękę przezroczystą, niewidocz-
ną substancją, a po poprzejechaniu tępym nożem 
ciecz zrobiłą się czerwona – macha „zakrwawio-
ną” ręką Patryk. – Jak dorosnę to będę robił efekty 
specjalne do horrorów – wykrzykuje z entuzja-
zmem chłopiec.

Jego młodszy brat Michał komentuje, że z tych 
wszystkich substancji można by zrobić warsztat 

czarownicy. – Tylko czarnego kota i sowy tu bra-
kuje – kwituje przedszkolak.

Chemia, fizyka i informayka okazały się pasjonujące 
i wciągające. Jeśłi można czegoś dotknąć, posłuchać i 
powąchać, a dodatkowo wygląda to na cuda i czary – z 
pewnością spodoba się widzom w każdym wieku.

Na pietrze Konduktorowni przyciągała uwa-
gę zwiedzających niesamowita grająca maszyna, 
zbudowana z połaczonych kilkudziesięcioletnich, 
pierwszych maszyn cyfrowych. Każde z urządzeń 
przetwarza jakiś dźwięk znany nam z najblizszego 
otoczenia – bulgot pralki, burczenie lodówki, tyka-
nie licznika elektrycznego i inne znane z domowe-
go gospodarstwa odgłosy, zapętlone przez maszyny, 
układają się w symfonię o niesamowitym klimacie, 
a dźwięk ilustrują oscylacje na monitorach i tań-
cząxce wskazówki liczników. Komentujący wygląd 
maszyny zwiedzający mówili, że  tak sobie właśnie 
wyobrażali pierwsze maszyny cyfrowe z powieści 
Stanisława Lema. Instalację będzie można jeszcze 
podziwiać, więc warto zajrzeć do Konduktorowni 
przed demontażem urządzenia.

hubb

Czwartego lipca rusza Transjura. Tegoroczny 
maraton będzie wyjątkowo wymagający. Start 
jest w Krakowie, a szóstego lipca w Częstocho-
wie powitamy tych, którzy przetrwają.

Niełatwe ścieżki i drogi Jury zweryfikują samo-
wystarczalność zawodników, niedopuszczalna jest 
bowiem pomoc od osób trzecich. Dodatkową trud-
nością jest konieczność stałego trzymania się prze-
biegów szlaków turystycznych. W tym roku jest to 
głównie Szlak Warowni Jurajskich. Odcinki tras 
biegnące poza szlakami są dodatkowo specjalnie 
oznaczone. Udogodnieniem dla zawodników jest 
natomiast duża ilość punktów kontrolnych zaopa-
trzonych bogato w wodę, napoje i liczne przekąski.
Na zwycięzców czekają dyplomy, medale i puchary, 
a na wszystkich którzy ukończą swoje trasy - pa-
miątkowe odciski jurajskiej skały. Dodatkowo zo-
staną wylosowane dwa markowe notebooki.W tym 
roku ultramaraton biegowy odbędzie się na trzech 
dystansach 199 km - dystans „hard”, 165 -  „mid-
dle” i 100 km - „basic”. Trasa dla rowerzystów ma 
natomiast 185 km. Suma tzw. „podejśc” na trasie 
„hard” to aż 4,5 km. Dodatkowo, dla tych, którzy 

nie chcą opuszczać Częstochowy są przygotowa-
ne krótsze warianty: 48 km do przebiegnięcia i 96 
km do przejechania rowerem.. Trasy zaczynają się 
w bazie imprezy w Parku Miniatur Sakralnych na 
Złotej Górze, prowadzą przez Góry Sokole i okolice 
Mstowa.

Najstarszy uczestnik imprezy to pan Florian Kro-
pidłowski, który ma 77 lat i jest legendą polskich 
biegów. Niestety do ukończenia trasy zabrakło mu 
ostatnim razem niecałych 20 km, bo przypadkowa 
kontuzja wyeliminowała go z walki.Także kobiety 
pokazują, że radzą sobie doskonale z arcytrudnymi 
trasami. Najszybsza, jak dotychczas na dystansie 
165 km była Hanna Kurzajczyk, której pokonanie 
trasy zajęło nieco ponad 30 godzin. Rekord należy 
do wybitnego ultrabiegacza Macieja Więcka. Wy-
nosi on 20 godzin i 7 minut.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Extreme 
Sports – specjalizująca się w organizacji imprez na 
orientację, biegowych i rowerowych, imprez adven-
ture race oraz szkoleń specjalistycznych. Zapisy i 
Informacje dostępne są na stronie imprezy  www.
transjura.pl.

red.

Przetrwają najtwardsi

CEMEX Polska wspiera młodych, uzdolnio-
nych architektów w ich twórczym myśleniu, 
promuje polską myśl inżynierską, najlepsze ma-
teriały i technologie oraz propaguje architekturę 
zaangażowaną społecznie.

Konkurs ptomuje nie tylko architektów, ale także 
projektantów i konstruktorów, prezentuje ich doro-
bek, twórcze osiągnięcia i zrealizowane projekty, a 
w przypadku młodych i wchodzących na rynek – ich 
entuzjazm, pomysły oraz otwartość na nowoczesne 
rozwiązania materiałowe i technologiczne.

Druga edycja konkursu "Promujemy Polską Ar-
chitekturę" będzie oceniana przez wybitnych pol-
skich architektów o uznanym dorobku twórczym i 
przedstawicieli wiodących marek budowlanych w 
tym Cemex Polska, oraz przedstawicieli redakcji 
miesięcznika „Builder”. 

Kapituła chce podkreślić rolę architekta i kon-
struktora w procesie inwestycyjnym i kształtowaniu 
przestrzeni publicznej oraz znaczenie uwzględniania 
nowoczesnych materiałów i rozwiązań technolo-
gicznych w procesie projektowania obiektów bu-
dowlanych. 

Celem konkursu jest wyłanianie młodych talen-
tów spośród studentów wydziałów architektury. 
Ważnym aspektem jest również propagowanie 
wiedzy o technologiach i materiałach budowla-
nych.

W ramach konkursu dla młodych architektów za-
prezentowane zostaną cztery rozwiązania i produkty 
Cemex, które znajdą zastosowanie w projektach: 
biały cement, nawierzchnie dekoracyjne Deco Sto-
ne, nowoczesny system do budowy domów Ther-
mohouse  oraz kruszywa dekoracyjne.

Red.

Promujemy Polską Architekturę

W północnej części województwa powstanie 
szlak konny, który będzie przebiegał przez teren 
Gmin Koziegłowy, Poraj, a następnie z Choronia 
w stronę Przybynowa, Jaroszowa do Czatachowy. 
Łącznie powstanie 120 km oznaczonych szla-
ków, siedem punktów przystankowych, w tym w 
gminie Żarki, dwa w Czatachowie przy świetlicy 
oraz w Jaroszowie  przy boisku. Ponadto

w ramach projektu zostaną wydane mapy, za-
montowane tablice i sfinansowany film promo-
cyjny. Realizacja zadania rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. 

Fot. stajnia Jaroszówka w Jaroszowie, która 
znajdzie się przy szlaku. 

red.

Swięto Szlaku Zabytków Techniki wywabiło z domów o 2 tys. więcej ludzi, niż w ubiegłym roku.

Nie czary, tylko Industriada

Nowy szlak dla miłośników 
konnych przejażdżek

– Tylko mi mówiących robotów zabrakło na tej Industriadzie, ale w przyszłym roku już pewe takie będą – mówi 
Martynka.

R E K L A M A
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Jury Konkursu w składzie: Iwona Poniedziałek, 
Maciej Brudziński, Grzegorz Śliwiński, Marek 
Wcześniak, Robert Amborski, wyłoniło zwycięz-
ców I Konkursu Fotograficznego „Wody okręgu 
częstochowskiego”.

Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac spo-
tkali się 10 czerwca w biurze PZW Okręgu Czę-
stochowa, gdzie przybyli wraz z swoimi rodzinami 
na wręczenie nagród. Puchary, dyplomy i upominki 
wręczyli Maciej Brudziński – prezes Zarządu i Grze-
gorz Śliwiński – prezes ds. Młodzieży. 

Specjalne wyróżnienie przyznane przez Tygodnik 
Regionalny „7 dni” wręczył przedstawiciel gazety 

Robert Amborski. Pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymali pocztą gadżety Okręgu PZW w Często-
chowie. 

Komisja Młodzieżowa Okręgu PZW w Często-
chowie serdecznie dziękuje: wszystkim uczestnikom 
konkursu, Zarządowi Okręgu PZW, Tygodnikowi 
Regionalnemu „7 dni” oraz Oficynie Wydawniczej 
MULTICO z Warszawy. 

Specjalne wyróżnienie przyznane przez Tygodnik 
Regionalny „7 dni” - Julia Uchnast z Koziegłów.

Prace wszystkich uczestników można oglądać w 
galerii na stronie www.pzw.org.pl/19

RSA

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego 
„Wody okręgu częstochowskiego”

1 miejsce – Julia Uchnast z Koziegłów – 20 punktów

2 miejsce – Tomasz Wrześniak z Częstochowy – 18 punktów

3 miejsce – Michał Litwin z Kalet – 16 punktów

Wyróżnienie:
Weronika Zasadzińska 
z Częstochowy

Wyróżnienie:
Denis Myrcik z Kalet

Wyróżnienie:
Adrian 
Cierpiał 
z Jastrzębia

Nagrodzeni finaliści 
konkursu fotograficznego
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KantorOnline Viperprint Włókniarz Czę-
stochowa po raz kolejny w niepełnym składzie 
walczył w zeszłą niedzielę z Unibaxem Toruń. 
Biało-zielonym energii wystarczyło tylko na po-
czątkową fazę zawodów, w drugiej części spotka-
nia Anioły zdecydowanie odjechały ostatecznie 
wygrywając 54:36.

Zeszły tydzień był prawdziwą huśtawką nastro-
jów dla fanów biało-zielonych. Ogłoszono nowego 
sponsora tytularnego, którym została lokalna dru-
karnia Viperprint, osiągnięto porozumienie z zawod-
nikami i wydawało się że najgorsze już za klubem. 
Niestety jednocześnie u lidera Lwów, Grigorija Łaguty odnowiła się kontuzja 
i wszystko wskazuje na to że zawodnik zakończył starty w tym sezonie. W 
związku z tą sytuacją zespół po raz kolejny nie mógł przystąpić do meczu w 
pełnym składzie, a kapitana Włókniarza zastąpił w Toruniu Mirosław Jabłoń-
ski. Warto tu dodać, iż problemy zdrowotne nękały również Unibax. Po raz 
kolejny kontuzji nabawił się Chris Holder, którego uraz wykluczy ze startów 
najprawdopodobniej na kolejne cztery tygodnie.

Początek spotkania układał się zdecydowanie nie po myśli gospodarzy. W 
swoim pierwszym stracie defekt zanotował Tomasz Gollob, który zresztą za-
liczył kolejne w tym sezonie bardzo słabe zawody. Katastrofalnie swoje dwa 
pierwsze straty będzie wspominał natomiast Adrian Miedziński. W pierw-
szym biegu dnia z trudnych do określenia przyczyn wbił się w tylne koło 
Petera Kildemanda, a w gonitwie siódmej w podobnych okolicznościach 
podjechał pod Grzegorza Walaska. W obu przypadkach Miedziński zapoznał 
się z nawierzchnią MotoAreny, dodatkowo w drugim przypadku zabierając 
ze sobą Artura Czaję. Młodzieżowiec Włókniarza długo nie podnosił się z 
toru, na szczęście skończyło się na strachu. 

Mimo słabego początku Uniabaxu, biało-zieloni nie potrafili wykorzystać 
okazji, choć wynik do ósmej gonitwy oscylował wokół remisu. W druży-
nie gospodarzy ciężar zdobywania punktów wzięli na siebie młodzieżowcy, 
niezwykle szybki Darcy Ward oraz Emil Sajfutdinow. Walecznością impo-
nował również, zastępujący Chrisa Holdera, Wiktor Kułakow. Natomiast po 
stronie KantorOnline Viperprint Włókniarza Częstochowa z bardzo dobrej 
strony pokazali się tylko Peter Kildemand i dość nieoczekiwanie Rune Hol-
ta, który wywalczył najwięcej punktów z wszystkich zawodników Lwów. 
Przez cały mecz bezbarwny Michael Jepsen Jensen „obudził” się dopiero w 
czternastym biegu, a Mirosław Jabłoński, choć chęciami i ambicją mógłby 
obdzielić całą drużynę, był bardzo wolny na torze. Kolejne katastrofalne za-
wody zaliczył natomiast Grzegorz Walasek, zdobywając tylko dwa oczka w 
czterech startach.

KantorOnline Viperprint Włókniarz 
Częstochowa już niemal zupełnie stracił 
szanse na awans do fazy play-off, a po 
niedzielnej wygranej Wybrzeża Gdańsk z 
Wrocławiem wygląda na to że trzeba się 
będzie skupić na obronie Enea Ekstraligi. 
Okazja do powiększenia dorobku punkto-
wego nadarzy już w najbliższy weekend. 
Na SGP Arenie Częstochowa w niedzielę 
o godzinie 16:30 rozpocznie się pojedynek 
z Grupą Azoty Unią Tarnów.

Dk

KantorOnline Viperprint Włókniarz Częstochowa - 36 
1. Peter Kildemand - 10+1 (3,1*,1,3,2,0) 
2. Michael Jepsen Jensen - 6 (1,2,0,0,3) 
3. Mirosław Jabłoński - 1 (1,0,-,-) 
4. Rune Holta - 12 (3,3,1,1,2,2) 
5. Grzegorz Walasek - 2 (d,1,1,0,-) 
6. Artur Czaja - 4 (1,2,0,0,1) 
7. Hubert Łęgowik - 1 (0,1,-) 
 
Unibax Toruń - 54 
9. Wiktor Kułakow - 6 (2,3,0,1,-) 
10. Adrian Miedziński - 4+1 (w,w,2,2*,-) 
11. Darcy Ward - 12 (2,3,3,3,1) 
12. Tomasz Gollob - 3 (d,0,-,3) 
13. Emil Sajfutdinow - 11+3 (2*,1*,2*,3,3) 
14. Oskar Fajfer - 5+1 (2*,2,1,0) 
15. Paweł Przedpełski - 13+1 (3,3,3,2*,2)

Bieg po biegu: 
1. (60,03) Kildemand, Kułakow, Jensen, Miedziński (u/w) 2:4 
2. (59,69) Przedpełski, Fajfer, Czaja, Łęgowik 5:1 (7:5) 
3. (59,87) Holta, Ward, Jabłoński, Gollob (d/start) 2:4 (9:9) 
4. (59,16) Przedpełski, Sajfutdinow, Łęgowik, Walasek (d/3) 5:1 (14:10) 
5. (60,16) Ward, Jensen, Kildemand, Gollob 3:3 (17:13) 
6. (60,15) Holta, Fajfer, Sajfutdinow, Jabłoński 3:3 (20:16) 
7. (60,93) Kułakow, Czaja, Walasek, Miedziński (u/w) 3:3 (23:19) 
8. (59,94) Przedpełski, Sajfutdinow, Kildemand, Jensen 5:1 (28:20) 
9. (60,28) Kildemand, Miedziński, Holta, Kułakow 2:4 (30:24) 
10. (60,34) Ward, Przedpełski, Walasek, Czaja 5:1 (35:25) 
11. (60,84) Sajfutdinow, Miedziński, Holta, Jensen 5:1 (40:26) 

12. (60,34) Ward, Kildemand, Fajfer, Czaja 4:2 (44:28) 
13. (60,69) Gollob, Holta, Kułakow, Walasek 4:2 (48:30) 
14. (60,43) Jensen, Przedpełski, Czaja, Fajfer 2:4 (50:34) 
15. (60,75) Sajfutdinow, Holta, Ward, Kildemand 4:2 (54:36)

Włókniarz bez szans na MotoArenie
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R E K L A M A

Drugie miejsce 
Włókniarza w Krośnie

W drugiej rundzie Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski 
biało-zieloni zajęli drugie miejsce, więcej punktów zgromadzili tylko 
zawodnicy ŻKS ROW Rybnik. W zawodach nie wystąpił Artur Czaja, 
a najskuteczniejszym z Lwów był Hubert Łęgowik. 

Punktacja:
1. ŻKS ROW Rybnik - 27 

7. Kacper Woryna – 12 (3,3,3,3) 
8. Kamil Wieczorek – 8+2 (2*,3,1,2*) 
9. Robert Chmiel - 7 (1,2,3,1)

2. SCKM Włókniarz Częstochowa - 24 
13. Oskar Polis - 7+2 (2*,2*,2,1) 
14. Hubert Łęgowik - 9+2 (3,2*,1*,3) 
15. Rafał Malczewski - 8+1 (3,3,2*,d)

3. Grupa Azoty Unia Tarnów - 22 
4. Mateusz Borowicz - 10+1 (3,2,2*,3) 
5. Dawid Matura - 5 (1,0,3,1) 
6. Dawid Dąbrowski - 7 (0,3,1,3)

4. PGE Marma Rzeszów - 18 
10. Krystian Rempała – 7 (0,1,3,3) 
11. Artur Cyło - 5+2 (1,0,2*,2*) 
12. Grzegorz Bassara – 6 (0,1,3,2)

5. KMŻ Lublin - 14 
19. Arkadiusz Madej - 10 (3,3,2,2) 
20. Michał Nowiński - 2 (u,1,1,0) 
21. Kamil Długosz - 2 (2,0,-)

6. KSM Krosno - 9 
1. Przemysław Portas - 4 (2,2,w,0) 
2. Mateusz Wieczorek - 5 (d,3,1,1) 
3. Dominik Kołacki - 0 (-,-,-,-)

7. Speedway Wanda Instal Kraków - 7 
16. Paweł Parys - 7 (1,2,2,2) 
17. Patryk Wolniewiński - 0 (-,-,-,-) 
18. Piotr Rybak - 0 (-,-,-,-)

M Drużyna M Bon Pkt Z R P +/-

1 Unia Tarnów 9 2 18 8 0 1 +172

2 SPAR Falubaz 9 1 15 7 0 2 +86

3 Stal Gorzów 9 1 13 6 0 3 +32

4 Fogo Unia Leszno 9 0 7 3 1 5 -29

5 Unibax Toruń 9 2 6 6 0 3 +77

6 Włókniarz Częstochowa 9 0 4 2 0 7 -76

7 Betard Sparta 9 1 4 1 1 7 -73

8 Wybrzeże Gdańsk 9 0 4 2 0 7 -189

POŻYCZKA
szybko 

i uczciwie
tel. 793 202 500

Szybka Pożyczka 
+ Pakiet dla Seniora 

Zadzwoń i sprawdź 
PROVIDENT POLSKA S.A. 

 600 400 311 
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Sprzedam M3 
w Śródmieściu. 

Po remoncie, 
44m2, 1p. w bloku.
Tel. 784 634 476 

ProCare24 (www.procare24.pl) po-
szukuje opiekunek osób starszych ze 
znajomością języka niemieckiego do 
legalnej pracy w Niemczech. Umowa 
o pracę, A1, karta EKUZ, do 1400 euro 

na rękę. Nawiążemy współpracę z 
firmami pośrednictwa pracy. 

Kontakt: biuro@procare24.pl, 
tel. 22 885 84 84  
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Kapelusze i cała reszta
Czerwiec to miesiąc w Anglii szczególny, obfitujący 

w wydarzenia o charakterze towarzysko – sportowo – 
rozrywkowym, silnie naznaczone tradycją i historycz-
ną patyną, związane bezpośrednio bądź pośrednio z 
rodziną królewską. Także jednak, mimo tej tradycji i 
osadzenia w czasach minionych, ukazujące nieco inny 
wymiar tego, co zwykliśmy określać szeroko rozumia-
ną kulturą, a w zawężonej wersji – inny wymiar an-
gielskiego gentlemana i angielskiej lady. Zaczyna się 
ten ciąg wydarzeń od oficjalnych urodzin królowej, na 
ogół około drugiej soboty czerwcowej, z wielką paradą 
wojskową, przejazdem jubilatki w królewskiej karecie 
po kilku londyńskich ulicach i ogłoszeniem - czyli wy-
dłużeniem i tak już nieprzytomnie długiej - listy osób 
otrzymujących różne tytuły, jak sir, lord, dame, lady 
oraz różnych pomniejszych. To taki królewski prezent 
urodzinowy dla poddanych. Jak rewanżują się ci pod-
dani nie bardzo wiadomo, ale kto by się tym martwił, 
zwłaszcza, że w czerwcu królowa obchodzi urodziny 
właściwie dla kaprysu – urodziła się przecież 21 kwiet-
nia – i z uwagi na lepszą na ogół pogodę do świętowa-
nia. Co prawda, to prawda. 

Niemal prosto sprzed pałacu Buckingham śmietan-
ka towarzyska gna co sił do Ascot, bo tam właśnie przez 
niemal tydzień, dokładnie w trzeci tydzień czerwca, 
odbywają się najsłynniejsze wyścigi konne na świe-
cie. Przechodzi ludzkie pojęcie, co się tam wówczas 
dzieje. Jest rodzina królewska, na ogół w komplecie, 
są ludzie z różnymi tytułami, ludzie zasiedziali tam 
od lat, co najmniej od czterech lat, ludzie dostępujący 
zaszczytu uczestnictwa po raz pierwszy (ograniczona 
ilość), wprowadzani na salony, czyli trasę wyścigową, 
przez tych zasiedziałych. Jest około 400 helikopterów, 
bo jakoś trzeba się do Ascot dostać, a obie drogi wjaz-
dowe do miasteczka (od strony Windsoru i od strony 
Bracknell) zatłoczone są niemiłosiernie, a wczesnym 
popołudniem całkowicie zamykane (!) i nikt do mia-
sta nie ma prawa się dostać, jest ponad 2000 limuzyn, 
za które można by kupić parę niedużych państw, jest 
ogromny piknik na parkingu, gdzie obok limuzyn roz-
stawiane są wielkie stoły z wszelakimi dobrami, uwi-
jają się wokół nich panowie we frakach i cylindrach 

oraz panie w zwiewnych sukniach i atrakcyjnych 
kapeluszach. Tak zwany dress code (obowiązkowy 
strój) jest precyzyjnie określony. Kapelusze, cylindry, 
swobodny frak poranny dla panów i tak zwana dzienna 
suknia (elegancka, ale skromna) dla pań – to norma. 
Paniom nie wolno ponadto pokazywać ramion, ale na 
czas wyścigów i ogólnie w czasie tak zwanym oficjal-
nym. Trochę później panie pokazują niemal wszystko, 
a kulminacją pokazywania i dobrej zabawy jest tak 
zwany Ladies’ Day, czyli Dzień Kobiet (zawsze w 
czwartek w wyścigowym tygodniu). Szczegółów nie 
ma co opisywać, dość powiedzieć, że każdego wieczo-
ra rozsnuwa się nad Ascot mało przyjemna woń nie za-
wsze dobrze przetrawionego alkoholu wymieszanego 
z wyszukanymi potrawami w postaci wiadomo czego. 
Na piknikowym parkingu leżą panie i panowie, cylin-
dry wypełnione tym, czego nie nazywam ze względów 
estetycznych, kapelusze pań ozdabiane są wszystkim 
czym się da. Jest teoria, że to główny powód koniecz-
ności zakładania w czasie tygodnia wyścigów w Ascot 
właśnie wysokiego, czyli pamiętnego cylindra, a nie 
równie charakterystycznego przecież dla Anglików, 
lecz znacznie mniejszego melonika. Tak się dzieje za-
wsze i to też jest tradycja, podobnie, jak liczba osób 
sprzątających to pobojowisko, w zawrotnej liczbie 
około 2 tysięcy. Czasu na odpoczynek śmietanka to-
warzyska ma niewiele, bo przecież tydzień później 
(zawsze w przedostatni poniedziałek czerwca) rozpo-
czyna się Wimbledon, gdzie kaca leczyć można szam-
panem i truskawkami. No i przy okazji zobaczy jakiś 
mecz tenisowy. Wszystkie te wydarzenia związane są, 
co jest kolejną tradycją, z pogodą. Nie wierzcie, że po-
goda to jakieś siły natury czy temu podobne niejasne 
tłumaczenia. Może nawet i tak, ale poza Wyspami Bry-
tyjskimi. W urodziny królowej zawsze świeci słońce i 
jest ciepło. W czasie wyścigów w Ascot jest upalnie, 
niebo czasami z lekka zachmurzone, ale o deszczu nie 
ma mowy, bo ten ma padać w czasie Wimbledonu i na 
ogół tylko w południowo – zachodnim Londynie. Nie 
wierzycie? Wasza sprawa. Tak jest i koniec. Od paru 
tygodni na Wyspach pogoda jest wyborna. Ale padało 
tylko w poniedziałek i tylko nad Wimbledonem. 

Andrzej Kawka

                                                    
                          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 zmieni się moja sytuacja życiowa? Joanna 29.08.1973r.
Zmianę twojej sytuacji życiowej spowoduje rozstanie i wyjazd związany 
z twoją rodziną.
2.Kiedy spotkam miłość swojego życia? Kamil 5.05.1980 r.
Najpierw zawiedzione uczucie, potem okres samotności, następnie mi-
łość i spełnienie uczuć.
3.Czy zostanę ojcem po raz drugi? Tomasz 2.06.1973 r. 
Pokonując problemy natury zdrowotnej w waszym związku, po dłuż-
szym okresie karty pokazują możliwość zostania ojcem.

Pozdrawiam
Tarocista 

Dariusz

Z gazetą 7dni 

1 wizyta z 10 %
 

rabatem

BEZPIECZNE WAKACJE
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodzi-
ny. W lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop 
spędzając czas nad wodą, w górach czy w lesie. 
Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia 
jednak, że niejednokrotnie zapominamy o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa.
Chcąc uniknąć zagrożeń wakacyjnych skorzystajcie 
Państwo z porad Policji. Poniżej przedstawiamy naj-
ważniejsze z nich.
 Dzieci
-należy im zapewnić maksimum opieki i zaintereso-
wania, a także jak najczęściej samemu uczestniczyć 
w pozytywnym wypełnieniu ich czasu wolnego;
-należy ustalać i sprawdzać miejsca ich zabawy czy 
wypoczynku (przede wszystkim czy są bezpieczne), 
a także uczyć dzieci ostrożności przy zabawie w po-
bliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, lasu, itp. 
niebezpiecznych miejsc;
-warto wiedzieć, z kim i gdzie Nasza pociecha idzie, 
bawi się i kiedy wróci;
-każde dziecko powinno znać zasady poruszania się 
po drodze pieszo czy rowerem;
-każde dziecko powinno też znać ogólne zasady 
bezpieczeństwa dotyczące samodzielnego pobytu w 
domu i jego otoczeniu, a także w kontakcie z obcym 
psem;
-wysyłając dziecko na kolonie dobrze jest sprawdzać 
przygotowanie oferujących wyjazdy kolonijne (wa-
runki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i ro-
dzaj zajęć wypełniających czasu wypoczynku, itd.), 
a także zapewnić sobie stały kontakt z dzieckiem;
 Młodzież
-powinna pamiętać o właściwym przygotowaniu i 
ostrożności przy wypoczynku w górach, w lesie czy 
nad wodą, a także zapewnieniu sobie bezpieczeń-
stwa przy nocnych powrotach z dyskotek, zabaw, 
festynów, koncertów i innych imprez;
-wykazywać się ostrożnością w kontakcie z osobami 
obcymi, również rówieśnikami. Wszelkie propozy-
cje wyjazdu w miejsce nieznane, fajnej zabawy czy 
niezapomnianych wrażeń muszą być dobrze prze-
myślane i sprawdzone. Dotyczy to również ofert 
pracy za granicą.
-pamiętać o zagrożeniach i konsekwencjach jakie 
niesie ze sobą sięganie po różnego rodzaju środki 
uzależniające (papierosy, alkohol, narkotyki, dopala-
cze czy inne niebezpieczne substancje).
 Przed wyjazdem
-starannie zaplanujmy trasę podróży oraz przygotuj-
my potrzebne do niej dokumenty i rzeczy podręczne;
-wychodząc z domu dokładnie zamknijmy drzwi i 
okna, zakręćmy kurki z gazem i wodą. Warto też roz-
ważyć, które urządzenia elektryczne powinny pozo-
stać włączone do gniazdek – im mniej włączonych, 
tym mniej potencjalnych źródeł pożaru;

-jeśli w domu jest alarm to nie zapomnijmy go włą-
czyć;
-biżuteria, gotówka czy inne rzeczy szczególnie cen-
ne nie powinny pozostawać w domu, lepsze będzie 
przechowanie ich u osób zaufanych, w skrytce ban-
kowej czy w innym dobrze chronionym miejscu;
-poinformujmy członków rodziny czy dobrych zna-
jomych: gdzie wyjeżdżamy, kiedy wrócimy i jak w 
razie potrzeby mogą się oni z nami szybko skon-
taktować. Natomiast chwalenie się tym na około, 
zwłaszcza przed wyjazdem może okazać się niebez-
pieczne;
-warto też kogoś poprosić np.o zabieranie korespon-
dencji leżącej w skrzynce na listy czy przed drzwia-
mi – będąc tam zbyt długo sygnalizuje, że w miesz-
kaniu nikogo nie ma
 Wypoczywając nad wodą 
Pamiętajmy:
-nigdy nie wolno skakać do nieznanej wody, ponie-
waż nie wiadomo czego można się spodziewać pod 
jej lustrem.
-nie wolno wchodzić celowo do wody w miejscach 
niebezpiecznych, tam gdzie znajdują się na przy-
kład: wiry, wodorosty, zimne prądy, itp.
-pływać jedynie w miejscach strzeżonych i przezna-
czonych specjalnie do tego celu, o czym informują 
odpowiednie tablice
-zawsze stosować się do obowiązujących przepisów 
i regulaminów.
-nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, po 
rozgrzaniu na słońcu, bezpośrednio po posiłku i przy 
złym samopoczuciu.
-telefon alarmowy nad wodą to 601-100-100
 Wypoczywając w górach
-planując wędrówkę górską wskazane jest zabranie 
telefonu komórkowego - z dobrze naładowaną ba-
terią zasilającą - przynajmniej jednego na grupę i 
wprowadzenie do pamięci telefonów alarmowych 
GOPR, lokalnych i ogólnopolski.
-wychodząc w góry zostawmy w miejscu pobytu 
wiadomość o trasie wycieczki i przewidywanej go-
dzinie powrotu. Jeżeli zmieniamy plany zawiadom-
my o tym GOPR (TOPR) 
-na wędrówkę wychodźmy w góry rankiem, pogoda 
psuje się zwykle wczesnym popołudniem.
-wędrując górskim szlakiem turystycznym podzi-
wiamy przyrodę, widoki, panoramę gór, ale też mu-
simy cały czas orientować się w terenie i znać nasze 
aktualne miejsce pobytu.
-telefon alarmowy w górach to 601-100-300 lub 985

Kronika 
policyjna

7 3 9 2 8

2 5 1

5 8 4 7

1 4 3

2 7 9 6

9 6 5 1 4
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5 8 4 7 6 3
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