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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

Brutalna diagnoza brzmi: większość radnych miasta Często-
chowa nie prowadzi dialogu z mieszkańcami, a to dlatego, że 

ci ostatni nie mają szans, chociażby na rozmowę ze swoim wybrań-
cem w Radzie Miasta. Co więcej, wpływ ludzi na to, co się dzieje w 
Częstochowie, ogranicza się do wyborów raz na cztery lata. Radni 
zapomnieli, że miasto to wspólnota obywateli, że ich obowiązkiem 
jest służyć ludziom. Z naszej redakcyjnej analizy wynika, że radni 
obecnej kadencji „nie chcą się dzielić władzą. Uważają, że skoro 
wygrali wybory to mają prawo podejmować wszelkie decyzje, już 
bez konsultacji z mieszkańcami”. Zdaniem Fundacji Batorego, nie-
którzy przedstawiciele w Radzie Miasta nie rozumieją sensu pracy 
radnego.

Tygodnik 7 dni „dopuścił się” prowokacji dziennikarskiej. Na potrzeby 
eksperymentu, w relacjach z radnymi nie występowaliśmy z pozycji re-
dakcji, lecz nieco nieporadnego mieszkańca. Za temat wybraliśmy „ogo-
łocony plac przy ulicach Goszczyńskiego i Pułaskiego, i związanym z 
tym niepokój mieszkańców o plany jego zabudowy”. Po ustaleniu szcze-
gółów nie pozostało nam nic innego, jak skontaktować się z radnymi.

Odrzuciliśmy formę spotkań podczas dyżurów, gdyż większość rad-
nych bywa na nich tylko sporadycznie, zresztą pod tym względem panuje 
spora dowolność. Nie zawsze wiadomo kto i kiedy dyżuruje, mimo iż 
terminy spotkań są podane w internecie. Jako przeciętny obywatel nie by-
liśmy też w posiadaniu numerów telefonów komórkowych, bowiem tyl-
ko nieliczni radni udostępniają je na stronie internetowej urzędu miasta. 

Po gruntownej analizie, doszliśmy do wniosku, że jedynym skutecz-
nym sposobem kontaktu obywatela z 28-ma radnymi jest mail. Każdy 
radny udostępnia swój adres w internecie. 16.06.2014 r. przed południem 
wysłaliśmy 28 maili pod pseudonimem „zaciekawieni mieszkańcy”. 
Nasi „fikcyjni” częstochowianie poprzez kontakt z rajcami, chcieli usta-
lić co najmniej dwie sprawy: po pierwsze, czy poszczególni radni znają 
problemy miasta i ten konkretny, z którym zwrócili się „zaciekawieni 
mieszkańcy" oraz jaka jest dostępność radnych dla obywateli.        

Jako pierwsza odpowiedziała radna Ewelina Balt (SLD) – 
16.06.2014. godz. 10.50

„Dziękuję za maila. Jestem teraz na konferencji, w przyszłym tygodniu 
dowiem się co się tam dzieje. Gdyby państwo mieli jeszcze inne pytania... 
Pozdrawiam”.

Drugi odpowiedział radny Marcin Biernat (PO) – 16.06.2014. 
godz. 11.41

„Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za interwencję w sprawie 
terenu po starej ciepłowni. W związku z państwa wątpliwościami skie-
rowałem do Biura Rady Miasta Częstochowy interpelację którą dołączy-
łem w formie skanu do niniejszego maila. Okres oczekiwania na odpo-
wiedź to 14 dni ale jeśli tylko otrzymam odpowiedź wcześniej podzielę 
się informacjami od razu korzystając z Państwa adresu mailowego. Po-
zdrawiam serdecznie. Marcin Biernat”. 

Radny złożył w tej sprawie interpelację, w treści zbliżoną do interpela-
cji radnego Gawrońskiego.

Radna Beata Kocik (PiS) - 16.06.2014. godz. 15.03
„Witam! Szanowni Państwo złożę w tej sprawie interpelacje i odpo-

wiedź w tej sprawie przkażę Państwu. Z wyrazami szacunku Beata Ko-
cik”. 

 Radny Artur Gawroński (PiS) – 16.06.2014. godz. 15.15
„Witam, w związku z otrzymany pismem w dniu 16.06.2014, skiero-

wałem interpelacje dotyczącą terenu podanego w piśmie. W związku z 
przygotowaniem placu po drugiej stronie ulicy Puławskiego pozwoliłem 
sobie zapytać o zagospodarowanie tego terenu. Pozdrawiam. RM Gaw-
roński Artur.

Interpelacja
W związku z zapytaniem mieszkańców osiedla Trzech Wieszczów, 

proszę o informację dotyczące terenu przy skrzyżowaniu ulic Goszczyń-
skiego i Puławskiego. Proszę o informację, kto jest właścicielem terenu 
i czy ktoś wystąpił o warunki zabudowy tej nieruchomości? Proszę rów-
nież o informacje dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Puław-
skiego i Św. Andrzeja. Proszę o informację, kto jest właścicielem terenu 
i czy ktoś wystąpił o warunki zabudowy tej nieruchomości? Artur Gaw-
roński”.                    dokończenie na str. 3  

R E K L A M A

Radni udają „głuchych”
R E K L A M A

Ponad 2/3, bo aż 20 z 28 częstochowskich radnych nie raczyło nawet zdawkowo od-
powiedzieć na list od mieszkańców.



Różne2 27-28 (529/530) 10.07-23.07.2014

Co by tu jeszcze...
Się pisze felieton do tygo-

dnika z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem czasowym...
Nie da się przewidzieć co się 
w takiej przyszłości głupiego 
zdarzy w naszym kraju, mie-
ście, wiosce. I to jest problem. 
Prawie podobny miał minister 
Sienkiewicz: nie mógł prze-
widywać, że głupota wylana z 
ministerialnej głowy w 2013 r., 
zabrzmi awanturą w 2014.

Szczęściem nie jestem 
ministrem, więc nie muszę 
być podsłuchiwany. A nawet 

gdyby, mikrofon podłożony 
w moim VIP-roomie, w „se-
cie i galarecie”, by prędzej 
oczadział niż zarejestrował. 
Ostateczny efekt też nie byłby 
ciekawy: udowodniono by to, 
o czym wie każdy, że jestem z 
natury i usposobienia „lumpen 
- inteligentem”. W dodatku 
bardzo mi się podoba to okre-
ślenie, made in J. Kaczyński. 
Zawarte jest w nim ciekawe 
połączenie dwóch wartości. 
Inteligentem można być ze 
względu na wykształcenie (ma 
się), z powodu znajomości 
„Pana Tadeusza” i daty bitwy 
pod Grunwaldem (zna się) 
lub ze względu na uprawiany 
zawód wymagający chodze-
nia w krawacie (oj, chodzi 
się). Lumpen (od lumpa) jest 
pojęciem szerszym. Lumpo-
waniem może być kupowanie  
ciuchów w lumpex-ach, albo 
picie w lumpiarskich knajpach 
taniego alkoholu. Ktoś więc 
taki jak ja, pijący „ciechana” 
niepasteryzowanego, pod „po-
pularnego” bez filtra, noszący 
garniak przypominający wór 
pokutny, w pełni może zasłu-
giwać na określenie lumpen-
-inteligenta. 

Zatem coś co wobec rządzą-
cych w ustach pana Kaczyń-
skiego jest przywarą (rządzą 
nami lumpen-inteligenci), 
skierowane do mnie może 
być komplementem (lump, 
ale inteligent). W odróżnieniu 
od mojego imiennika rządzić 
nie zamierzam, bo nie lubię. 
Cokolwiek więc powie pan 
Kaczyński, mnie to nie tyka. 
Zaletą krążenia na orbitach 
niskich jest większa wolność. 
Wychowanie wbija w głowę, 
pewien słuszny kult środowisk 
i miejsc. Idąc do teatru, ubie-

ramy się elegancko i wyrzuca-
my (wyłączamy) komórkę; bo 
idziemy w gości do Aktorów. 
Jadając w restauracji męczy-
my kotlet nożem i widelcem; 
w barze wystarczy nam albo 
widelec albo nóż. Wulgaryzm 
w rozmowie z profesorem 
humanistą musi wynikać z 
kontekstu historycznego (np: 
rzeknę "kurew" wzorem Jana 
Kochanowskiego  definiując 
postępowanie tego pana/pani). 
Przy kobietach co do zasa-
dy unika się wulgaryzmów, 
chyba, że długa znajomość 
pozwoliła zaakceptować dozę 
knajactwa. W więzieniu od-
wrotnie, wulgaryzmów się nie 
unika.

Najgorsze wrażenie robi 
naruszanie konwenansów. Fa-
cet w Armani z tytułami i ze-
garkiem droższym od mojego 
roweru, idzie w luksusy i przy 
ośmiorniczce gawędzi jak ska-
cowany robol przy grochów-
ce. I co: myśli, że jest Woody 
Allen albo inny Bocaccio. Ta-
kich gości nie powinni pusz-
czać nawet do teatru, bo im z 
komórki poleci „Łona tańczy” 
i wiochę zrobi. Dla nich nawet 
drzwi do teściowej powinny 
być ryglowane kołkiem osino-
wym, by nie narażać rodziny 
na hafty rosołkiem.

Tym się człowiek różni od 
małpy, że wie, kiedy konwe-
nans ogranicza jego wolność 
ekspresji. Z drugiej jednak 
strony czytając XVIII-wiecz-
ne rady ks. Kitowicza , co ma 
zrobić dama w towarzystwie 
jeśli ktoś jej treścią żołądkową 
zanieczyścił suknię, widzę, że 
nasze elity są niezmienne, a 
„jeszcze Polska nie zginęła”. I 
o to chodzi.

Jarosław Kapsa

 

KLUB LITERACKI „ZŁOTA JESIEŃ”
DOBRY ANIOŁ

(wiersz z cyklu „Anioły”)

W tym troku pierwszy raz niepo-
wtarzalne widowisko Mstowskiej 
Nocy Świętojańskiej  można było 
prześledzić na żywo na stronie in-
ternetowej mstowskiego Urzędu 
Gminy. Po raz pierwszy na placu 
klubu „Warta Mstów”, współorga-
nizatora imprezy, zauważyć moż-
na było w trakcie tej uroczystości 
kilka kamer, a także dziennikarza, 
który podpytywał gości o wrażenia 
z imprezy.

Po pokazach najmłodszych 
artystów ze szkół w Jaskrowie i 
Mstowie występy gwiazd trady-
cyjnie otworzyło Koło Gospodyń 
Wiejskich „Mstowianki”, a potem 
publiczność rozgrzały tancerki z 
grup „Samba Brazil Show” oraz 
„Zumba Fitness” z Gminnego 
Ośrodka Kultury. Fanom piosenek 
zaśpiewały kapela podwórkowa 
„To i owo” i zespół disco polo 
„Fan-tastic”.

Cały czas, na żywo i przez Inter-
net, można było podziwiać kunszt 
„Mstowianek” w wyplataniu 
wianków, siłę futbolistów amery-
kańskich „Saints”, a zdumienie i 
podziw budziła odwaga wszyst-
kich, którzy żwawo maszerowali 
po ścieżce żaru.

Rozgwieżdżone niebo rozświe-
tliły salwą barw sztuczne ognie, 
które wzbudziły zachwyt naj-
młodszych uczestników imprezy, 
którzy, pod opieką pracowników 
GOK-u, chętnie dekorowali ręce 
tatuażami, kolorowali pamiąt-
kowe obrazki skakali do woli na 
dmuchanych zamkach, szaleli w 
kulach na wodzie i jeździli konno.

Zwieńczeniem imprezy była 
dyskoteka. Muzyka serwowana 
przez Dj Maćka i Dj Pjankersa, 
nie pozwalała stać w bezruchu i 
porywała do tańca aż do trzeciej 
nad ranem.

red.

Święty Jan online

Małgorzata Franc - absolwentka Wydziału Pedagogicznego WSP w Częstochowie (obecnie 
AJD). Debiutowała w 2006r tomikiem wierszy „Barwy uczuć”. Kolejne jej tomy to: „Ja, Margot” 
(2007), „Las westchnień” (2010), „Rozmyślania o zmierzchu” (2014). Publikowała swoje wier-
sze w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i na łamach Częstochowskiego Magazynu Literackiego 
„Galeria. Jej wiersze zostały także umieszczone w wydawnictwach zbiorowych Klubu Literac-
kiego „Złota Jesień” oraz innych klubów.

Może 
to tylko złudzenie, 

ale chyba urósł mi nos...
Muszę 

przestać kłamać...
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Atrakcyjne stypendia
zwrot kosztów dojazdów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja 

BEZPŁATNE SZKOLENIA
i  STAŻE ZAWODOWE

tel. 34 3252758, kom. 533 308 578
Al. Wolności 22/20 B, 42-200 Częstochowa

www.mlodzinastarcie.com.pl

2
edycja

 Dokończenie ze str. 1
Radny Dariusz Kapinos (SLD) - 16.06.2014. godz. 21.57
„Witam Państwa Postaram się zorientować w tym temacie i dam Pań-

stwu znać.
Pozdrawiam Dariusz Kapinos Radny Miasta Częstochowy”.

Radny Janusz Danek (SLD) – 17.06.2014. godz. 08.36
„Zapoznałem się z treścią Państwa pisma . Wczoraj przekazałem 

zapytanie do Naczelnika wydziału prawno – administracyjnego Rady 
Miasta . Wskazał mi żeby z tym tematem zwrócić się do odpowiednich 
osób. Właśnie to zrobiłem , jeśli będą problemy lub nieumiejętność w 
rozwiązaniu tej kwestii ,to złożę stosowną interpelacje na Sesji Rady 
Miasta w Państwa imieniu . Pozdrawiam Janusz Danek”.

Radny Jerzy Zając (niezrzeszony) – 18.06.2014. godz. 17.04
„Dzień dobry, dzięki za zainteresowanie sprawą Waszej Dzielnicy. 

Nie wiem co tam ma być , dlatego dziś ( dopiero) wysłałem Wasze 
pismo jako interpelację do Prezydenta , pewno w Biuletynie infor-
macji publicznej ( w skrócie BIP) na stronie urzędu miasta znajdzie 
22.06.2014 , a odpowiedź na interpelację za jakieś trzy tygodnie. z po-
ważaniem Jerzy Zając”. 

Radny Marcin Maranda (niezrzeszony) – 21.06.2014. godz. 08.15
„Złożę interpelację w tej sprawie i zapytam też władze miasta, co jest 

planowane na tym terenie i oczywiście, czy zostały przeprowadzone 
konsultacje z mieszkańcami. Pozdrawiam. M. Maranda”.

26. czerwca radna Ewelina Balt ponownie przysłała maila:
„Witam Według moich informacji teren budowy należy do prywat-

nego inwestora, najprawdopodobniej będzie to Lidl lub biedronka. 

8. lipca radny Artur Gawroński ponownie przysłał maila:
„Witam W związku z otrzymaną odpowiedzią na terenie interesu-

jącym Państwa została wydana decyzja nr 608 Prezydenta Miasta 
Częstochowy o warunkach zabudowy, ustalająca sposób zagospo-
darowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 
poniżej 2000m2 na rzecz Firmy KROKUS Sp. z o.o. Na pytanie 
czemu nikt z Państwem nie konsultuje i nie pyta Was o opinie na 
temat przebudowania waszej okolicy, muszę z przykrością poin-
formować, że Prezydent także Radnych nie pyta i nie informuje o 
takich decyzjach. Mam nadzieję, że w kolejnych wyborach takie 
postępowanie podsumują Państwo kartką wyborczą Pozdrawiam 
RM Gawroński Artur”.

Nie utrzymują więzi z mieszkańcami
Na 28 radnych zaledwie 8 odpowiedziało na maila mieszkańców 

zatroskanych losem Częstochowy. Oczywiście można się spierać, 
co do jakości przesłanych odpowiedzi. Najdokładniejszy był radny 
Gawroński.

Pozostałych 20 przedstawicieli wybranych głosami mieszkańców 
do Rady Miasta, którzy nie odpowiedzieli na maila w ogóle – nie 
chce mieć nic wspólnego ze swoim elektoratem. Jest to czytelny 

sygnał, w jakim „poszanowaniu...” część radnych ma wyborców. 
Zdaniem z Fundacji Batorego, taka postawa świadczy o tym, że 
radni są sami dla siebie, najwyraźniej dla własnych bądź partyjnych 
interesów. Nie mogą przecież być dla obywateli, bo nie mają z nimi 
kontaktu. Nie utrzymując więzi z mieszkańcami, nie mogą znać ich 
problemów, wniosek: tacy radni są niepotrzebni. 

Za kilka tygodni (przed jesiennymi wyborami samorządowymi) z 
każdej lampy ulicznej, znaku drogowego, skrzynki na listy szcze-
rzyć się będą do wyborców kandydaci na radnych. W ulotkach za-
pewniać nas będą, jak dobrym wyborem jest oddanie na nich głosu. 
Jak dalece takie obietnice mijają się z prawdą, stwierdza nasza dia-
gnoza.

Niechaj puentą będzie wypowiedź radnego z Sopotu: - Swoją pry-
watność chronię tylko w taki sposób, iż nie podaję swojego adresu 
zamieszkania. W każdy inny możliwy sposób staram się być dostęp-
ny dla mieszkańców. Są dni, kiedy kilka osób dzwoni z jakimiś pro-
blemami, co trochę rozbija mi plan dnia, jednak zostając radnym, 
zdawałem sobie z tego sprawę i się na to godziłem. Moim zdaniem, 
jeśli ktoś na przykład z premedytacją unika kontaktów z wyborcami, 
nie powinien sprawować funkcji radnego - twierdzi Bartosz Barto-
szewicz z Sopotu.

Renata R. Kluczna

Za kilka miesięcy – po listopadowych wyborach samorządo-
wych - część obecnych urzędników piastujących swoje funkcje 
z woli mieszkańców, jak burmistrzowie, prezydenci, wójtowie i 
starostowie, przestanie nimi być. Na odchodne dostaną trzymie-
sięczne odprawy, a wielu z nich jeszcze niemałe ekwiwalenty 
za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Bo chociaż przepisy 
Kodeksu Pracy są w tej mierze nieubłagane, niektórzy wysokiej 
rangi urzędnicy z powiatu częstochowskiego zabezpieczają swój 
byt na najbliższe miesiące, nawet kosztem działania niezgodne-
go w prawem.

Im bezrobocie niestraszne
Rekordzistką w wysokości swoistej odprawy (za urlop) z pew-

nością będzie wójt gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka. Najwy-
raźniej pani wójt nie lubi odpoczywać, bo „urlopuje się” rzadko. 
Ma do odebrania aż 26 dni zaległego urlopu, nie wspominając 
bieżącego.

W podobnej sytuacji jest sekretarz gminy Lelów Henryk No-
wak, który – wprawdzie w mniejszym zakresie, ale też ma do 
odebrania kilka dni zaległego urlopu.

Przedsiębiorcy muszą
Zaległy urlop - to pojęcie nie dotyczy roku poprzedniego, gdyż 

przepisy pozwalają na wykorzystanie urlopu z roku wstecz do 
końca września roku następnego. Zgodnie z prawem, każda oso-
ba etatowo zatrudniona ma obowiązek wykorzystania urlopu. 
Pracodawcy, zwłaszcza w firmach prywatnych, często więc wy-
syłają swoich ludzi na urlop nawet przymusowo, by nie narazić 
się na kary, bo to osoba odpowiedzialna w firmie za udzielanie 
urlopów jest karana. Państwowa Inspekcja Pracy, wcale nie-
rzadko korzysta z nakładania mandatów od 1 tys. zł w górę. W 
drastycznych przypadkach sprawa trafia do Sądu Rejonowego, 
a ten może nałożyć na osobę odpowiedzialną w firmie za odpo-
czynek pracowników, karę sięgającą nawet 30 tys. zł.

Samorządowcy unikają
A co w przypadku urzędników? Prócz Kodeksu Pracy mamy 

tu do czynienia z ustawą o samorządzie gminnym. Urlopy sze-
regowych pracowników rzadko budzą wątpliwości – po prostu 

kierownik jednostki nakazuje pracownikowi wypocząć. 
Z o wiele trudniejszą sprawą mamy do czynienia, gdy temat 

dotyczy władz gminy, np. wójta. On sam sobie urlopu nie przy-
znaje. W każdej gminie wyznaczona jest osoba, która odpowia-
da za wykorzystanie urlopu także przez wójta – najczęściej jest 
to sekretarz gminy. I jak przyznaje Państwowa Inspekcja Pra-
cy zapis nie jest najszczęśliwszy, gdyż w tej sytuacji to pod-
władny udziela urlopu przełożonemu. A co jeśli szef gminy nie 
chce pójść na urlop, mimo zabiegów własnego pracownika? I tu 
kolejny absurd. Inspektor PIP podczas kontroli ustala winnego 
– personalnie i jego –  najczęściej sekretarza gminy – obciąża 
mandatem za to, że „nie zmusił” swojego przełożonego (wój-
ta) do wykorzystania zaległego urlopu. Właśnie z taką sytuacją 
mamy do czynienia w gminie Kruszyna.

Tylko po co?
...by zrobić na ekwiwalencie za niewykorzystany urlop. Zresz-

tą nie potrzeba wiele, wystarczy raptem 5 dni zaległości, by – w 
zależnością od podstawy wynagrodzenia - dostać prawie 2 tys. 
zł. Jeśli komuś się wydaje, że problem tkwi w pracoholizmie 
urzędnika - jest w błędzie. To znaczy dokładnie odwrotnie – wła-
dze gminy raczej na co dzień się nie przepracowują i dlatego 
odpoczynku nie potrzebują.

Urlopowe dni w kontekście zbliżających się wyborów sa-
morządowych nabierają dodatkowej, wcale niemałej wagi. 
Przeprowadzenie kampanii wyborczej wymaga przecież cza-
su, pieniędzy i ludzi do „roboty”, a podwładnych wójtowi w 
gminie nie brakuje.

Analizując problem niewykorzystanych przez władzę urlopów 
nie wolno zapominać o obciążeniach finansowych, za które za-
płaci mieszkaniec. Ponieważ zarobki szefów gmin oscylują wo-
kół 10 tys. zł brutto miesięcznie, tyle też kosztuje podatników 
miesięczny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Po zakończo-
nej kadencji, czyli już w listopadzie 2014 r. może się okazać, 
że z kasy gminy do wypłaty jest kilkadziesiąt tys. złotych, nie 
licząc odpraw. W budżetach małych gmin powiatu częstochow-
skiego to czyni spory wydatek, którego nie sposób pokryć do 
końca roku.

A tak abstrahując od zapisów prawa: niewypoczęty pracownik 
(choćby wójt) – to nieefektywny pracownik. Mieszkańcy po-
winni więc zastanowić się, czy wybierając w listopadzie władze 
gminy, chcą być rządzeni przez sfrustrowanych, przemęczonych 
wójtów i burmistrzów, którym raczej nie kolejny „stołek” jest 
potrzebny, a solidny wypoczynek, nawet na 4 lata. 

Renata R. Kluczna

R E K L A M A

Co najmniej dwie spośród 16 gmin powiatu częstochowskiego łamią prawo

Odejdą z urzędu ze sporą gotówką
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Megaokazja na hiperprodukt
– Problem nieuczciwych praktyk rynkowych narasta – przyznaje 

Katarzyna Kielar, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu In-
spekcji Handlowej w Katowicach. – Zgłasza się coraz więcej osób, 
które pod wpływem psychomanipulacji stosowanych na pokazach 
przez sprytnych  prezenterów zakupiły za grube pieniądze, a czasem 
na kredyt, garnki czwartej generacji, cudowne fotele czy lecznicze koł-
dry. „Tylko dzisiaj”, „promocja”, „z okazji jubileuszu firmy”, „do-
tacje z Unii Europejskiej”, to chwytliwe hasła, mające przekonać o  
wyjątkowej okazji cenowej oferowanych produktów. Tymczasem ich 
jakość nie jest warta takiej ceny, a efektów cudownych właściwości 
jak nie było, tak nie ma. Pozostaje bubel, kredyt do spłacenia i ogrom-
ny niesmak, że daliśmy się oszukać – ostrzega Katarzyna Kielar i in-
formuje, że w ciągu dziesięciu dni można odstąpić od umowy.

Mało kto bowiem pamięta, że przysługuje nam takie prawo. Za-
szczuci przez nagabujących akwizytorów, mało stanowczy starsi 
ludzie, którzy nie zdołali odmówić podczas prezentacji, mogą się 
jednak spokojnie zastanowić, przemyśleć w domu zasadność dokona-
nego zakupu i dokonać zwrotu.

Coraz więcej też osób, które ochłonąwszy z zakupowego 
amoku zrozumiały, że kilkakrotnie przepłaciły za tandetne, 
liche produkty wciśnięte im podczas promocyjnych 
prezentacji, zgłasza ten fakt, nie tylko do 
mediów, ale też do Inspekcji 
Handlowej, której delegatu-
ra w Częstochowie mieści 
się przy ul. Sobieskiego 7. 
Pomocy może udzielić także 
Rzecznik Praw Osób Starszych, 
którego znajdziemy przy al. Wolności pod nr 
44. Podobnymi sprawami zajmuje się rów-
nież Miejski Rzecznik Konsumentów i Po-
wiatowy Rzecznik Konsumentów. Pierwsze-
go znajdziemy w Urzędzie Miasta, a drugiego 
w Starostwie powiatowym.

Patrz oszustom na ręce
Oprócz prezentacji w restauracjach i salach bankieto-

wych hoteli, popularne stały się także wycieczki auto-
karowe, nierzadko organizowane do popularnych miejsc 
kultu religijnego. Na taką wycieczkę, starsi i pobożni lu-
dzie dość łatwo dają się namówić, a cwani akwi-
zytorzy tylko na to czekają. Na szczęście dzięki 
skargom klientów Inspekcja zaczęła przepro-
wadzać kontrole firm prowadzących taką formę 
sprzedaży. Pierwsza kontrola odbyła się jeszcze w 
sierpniu 2012 roku. Była to kontrola właśnie takiej wyciecz-
ki, w tym przypadku do Chorzowa, zorganizowanej przez firmę z 
Warszawy. Podczas imprezy, w restauracji w Mikołowie odbyła 
się prezentacja produktów, w wyniku kontroli skierowano do Pro-
kuratury Rejonowej w Mikołowie, zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa oszustwa. Dochodzenie zostało jednak 
umorzone.

Kolejna kontrola podjęta po interwencji dziennikarzy jednej z 
gazet, odbyła się w listopadzie 2013 roku.  Kontrolą objęto pre-

zentację zorganizowaną w Zespole Szkół Budowlanych w 
Tychach przez firmę z siedzibą w Poznaniu.W wyniku 

kontroli skierowano do Prokuratury Rejonowej  
w Tychach zawiadomienie o podejrze-

niu popełnienia przestęp-
stwa oszustwa. Docho-
dzenie zostało wszczęte 
i jest w toku.

W Styczniu 2014, 
również w związku z infor-

macją dziennikarską przeprowadzo-
no kontrolę prezentacji zorganizowanej 
w Hotelu w Katowicach przez firmę z 

Poznania. W jej wyniku skierowano za-
wiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa usiłowania oszustwa do Pro-

kuratury Rejonowej w Katowicach, która jednak 
odmówiła wszczęcia dochodzenia. 

Na powyższą odmowę złożono 
zażalenie do Sądu Rejonowe-
go w Katowicach i sprawa w 
toku.

Ostatnia taka kontrola, 
podjęta po informacji konsu-

menta, odbyła się dwa miesiące 
temu. Objęto nią  prezentację zor-

ganizowaną w pensjonacie w Żyw-
cu  przez  firmę z siedzibą w Rzeszowie. 

Kontrola ta była była utrudniana przez pracowni-
ków firmy i sprawa jest w toku.

Trzeba ostrzec wszystkich
Żeby dotrzeć do dużej liczby starszych osób jednocześnie, 

Inspekcja Handlowa w Katowicach zaczęła przeprowadzać bez-
płatne prelekcje dla kuracjuszy sanatoriów na terenie całego wo-
jewództwa.

– Nasze przedsięwzięcie chcemy także realizować na terenie 
Częstochowy – zapowiada rzecznik Katarzyna Kielar. – We współ-
pracy z Rzecznikiem Praw Osób Starszych w Częstochowie pod-
jęliśmy w tym tygodniu działania mające na celu zorganizowanie 
spotkań edukacyjnych z seniorami, bo widzimy, że zapotrzebowa-
nie na tego typu działania jest duże.

Cieszymy się, że Inspekcja działa w błyskawicznym tempie i 
jednocześnie prosimy naszych Czytelników o pomoc w przestrze-
ganiu osób starszych przed działaniami chciwych naciągaczy. Pro-
simy Państwa o uczulenie rodziny, sąsiadów i znajomych, zwłasz-
cza osób starszych na takie „jedyne w swoim rodzaju okazje” i 
ostrzeganie przed pochopnymi zakupami produktów o podejrzanie 
cudownych właściwościach. Pamiętajmy koniecznie, że w ciągu 
dziesięciu dni możemy wycofać się z każdego zakupu.

hubb

Sprzedadzą Ci kocyk i puszczą w skarpetkach
Po artykule zatytułowanym  „Platynowy interes”, który w przedostatnim numerze naszego ty-

godnika opisywał bezlitosne praktyki oszustów naciągających biednych i schorowanych emerytów 
na wielotysięczne wydatki, skontaktowała się z naszą redakcją Inspekcja Handlowa w Katowicach. 
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– Boimy się że sąsiad, który pijany biega po uli-
cy z siekierą, wrzeszczy, odgraża się i rzuca 

kijami w okna okolicznych domów w końcu komuś 
zrobi krzywdę! – mówią zatrwożeni mieszkańcy uli-
cy Rybnej na Zawodziu – Psu wybił zęby siekierą, 
kota przeciął bramą na pół, pasierbicy spalił w piecu 
tornister, piłą spalinową machał nad głowami dzie-
ci i wycinał rysunki na stalowej bramie... – wstrzą-
śnięci wyliczają najdrastyczniejsze wyczyny sąsia-
da. – Wszyscy, do których zwróciliśmy się o pomoc, 
mówią, że robią co mogą, a sąsiad szaleje – dodają 
przerażeni.

Terroryzujący ulicę mieszkaniec, nazwijmy go panem Włodzimie-
rzem, ma 43 lata i, gdy popije, traci kontrolę i wymyśla ludziom od 
najgorszych, grozi i straszy, rzuca w przechodniów kamieniami i butel-
kami, ale chowa się do domu gdy zbliża się wezwany przez sąsiadów 
patrol policji. Policyjne notatki stwierdzają więc, że w trakcie inter-
wencji jest spokojnie. 

Udaje też czarne msze i wyje do szatana po nocach.
– Przeraźliwie wyje, okropnie, aż ciarki przechodzą... – narzeka je-

den z sąsiadów. – Mamy małe dzieci, boimy się wyjść na ulice, gdy 
sąsiad szaleje – mówią mieszkanki okolicznych domów

– Jak byłam w ciąży, to pan Włodzimierz krzyczał za mną „Żeby ci 
to dziecko k***o w środku zdechło!” – wspomina jedna z nich bardzo 
wzburzona.

Pije za wszelką cenę
Mieszkańcy Zawodzia opowiadają, że sąsiad z Rybnej, gdy nie ma 

na alkohol, chodzi po okolicy i sprzedaje z domu, co mu się nawinie 
pod rękę, czasami oferuje używane elektronarzędzia, czasami produk-
ty żywnościowe.

– Ostatnio nosił kombinerki, kiełbasę i czekoladę, którą zapewne za-
brał dzieciom – snują domysły.

Gdy już uda się zebrać fundusze na alkohol, wyposzczony pan Wło-
dzimierz udaje się na melinę. Chadza tam w towarzystwie nieletniego 
chrzestnego. Gdy popije, zaczynają się rozmaite głupie żarty, które 

kończą się awanturami i rozróbami. Imprezy przy tym bywają huczne i 
długie. Ostatnia, w okresie Bożego Ciała, trwałą cztery dni.

Uprzykrzy życie na tysiąc sposobów
– Pracuję jako kierowca – opowiada jeden z sąsiadów. Żeby mnie i 

innym kierowcom utrudnić życie, pan Włodzimierz wkopywał słupek 
na środku drogi – opowiada z niesmakiem. Występki agresywnego 
krzykacza były dodatkowo niebezpieczne, bo jeden z sąsiadów pracu-
jących w prywatnym pogotowiu ratunkowym przyjeżdżał karetką do 
domu na obiad. Wyjechać już nie mógł, bo przejazd był zatarasowany!

Ponieważ brama pana Włodzimierza otwiera się na zewnątrz, zosta-
wia on ją otwartą i blokuje w tej pozycji, by w ten sposób uniemożliwić 
przejazd.

– „Moja jest ulica sp***dalajcie sk***ysyny!!!” – Krzyczał wygra-
żając wszystkim.

Rozwścieczony Włodzimierz, gdy rzuca w ludzi rozmaitymi nie-
bezpiecznymi przedmiotami, to zawsze stara się atakować zza płotu 
lub zza innej zasłony, albo też z bezpiecznej odległości. Upodobał 
sobie rzucanie, by uniknąć bliskiego kontaktu. Straszył już siekierą, 
rzucał talerzami, także w samochody.

Cwany czubek
– „Jestem czubek, ale inteligentny, więc nie dam się przyłapać” 

– cytuje słowa awanturnika dzielnicowy, który spotykał się z pa-
nem Włodzimierzem służbowo. Policjant tłumaczy, że pomimo 
kilku wyroków w zawieszeniu, które rozbójnik już ma, sąd nie 
zdecydował do tej pory o odwieszeniu żadnego, bo nie musi tego 
robić, jeśli przestępstwa dotyczą różnych paragrafów, a tak jest w 
tym przypadku.

Po tym, jak spalił pasierbicy tornister, sąsiedzi zaczęli nama-
wiać rodzinę pana Włodzimierza żeby wystąpiła do sądu z wnio-
skiem o ubezwłasnowolnienie go i poddanie przymusowemu 
leczeniu z alkoholizmu, jednak rodzina, jak utrzymują sąsiedzi za-
straszona, nigdy się na to nie zdecydowała. Gdy kurator, MOPS, 
albo inne służby pana Włodzimierza kontrolowały, ten zawsze był 
przygotowany na wizytę. W takie dni od rana nie pił i zachowywał 
się spokojnie. Pił i szalał kiedy indziej. Leczył się w szpitalu w 
Lublińcu, ale nic to nie dało.

Urzędy są cierpliwe
Na prośbę mieszkańców ulicy Rybnej zwołano więc pod koniec 

czerwca zebranie, na które zaproszono policję, kuratora i pracownika 
socjalnego. Urzędnicy tłumaczą, że mają związane ręce, bo nie mogą 
interweniować z powodu znęcania się nad członkami rodziny, jeśli jest 
ono zgłaszane przez sąsiadów. Żeby podjęte były zdecydowane dzia-
łania, ofiara musi się zgłosić sama. Gdy jednak jest zastraszona przez 
oprawcę, to wtedy nie zgłasza znęcania i nie można jej, zgodnie z prze-
pisami, pomóc. Również i interwencje patroli policyjnych niewiele po-
magają,, bo policjantom brakuje pisemnych zeznań świadków. Takie 
zeznanie nie może być spisane przez policjantów na miejscu., a żeby 
wnieść skargę na uciążliwego sąsiada, trzeba się udać na komisariat 
i tam opisać całe zdarzenie. Właściwy komisariat jest natomiast przy 
ulicy Kopernika. To daleko, a ludzie, którzy na przykład pracują na 
zmiany, nie mają tam kiedy pójść.

Policja radziła także zniecierpliwionym mieszkańcom także pisanie pism 
do prokuratury, jednak w sumie, oficjalnych, urzędowych skarg na pana 
Włodzimierza zostało złożonych niewiele. Sąsiedzi tłumaczą to pracą, zmę-
czeniem, brakiem umiejętności załatwiania spraw w urzędach. Są przekona-
ni, że jeśli się urzędnikom o pewnych sprawach mówi, to zostaną one zała-
twione. Niestety pewnym sprawom nie nadaje się biegu „automatycznie”...

Póty dzban wodę nosi...
Dwa tygodnie temu, podczas kolejnej interwencji policji terrory-

sta z Rybnej był tak agresywny, że został zabrany na 48 godzin na 
komisariat. Policjanci podejrzewają, że tym razem sąd będzie su-
rowszy.

– „Mogą mnie zamknąć, pójdę siedzieć, ale jak wyjdę to dopiero 
wam życie umilę!” – sąsiedzi cytują słowa wypuszczonego z komi-
sariatu w ubiegły piątek Włodzimierza..

hubb

Pieniądze na pomoce dydaktyczne i inne po-
trzeby trafią do Uczniów Zespołu Szkół w Starym 
Cykarzewie dzięki Piknikowi Rodzinnemu, który 
15 czerwca odbył się na boisku klubu Grom Cy-
karzew. By wygrać atrakcyjne nagrody, jak np. 
tablety, uczestnicy co do sztuki wykupili cegiełki w 
loterii „Podarunkowy uśmiech losu”, a gwoździem 
programu była licytacja przelotów samolotem nad 
Częstochową ufundowanych przez mistrza świata 
w lataniu precyzyjnym Włodzimierza Skalika.

Występy grup teatralnych, tanecznych i wokalnych 
złożonych z przedszkolaków, uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum oraz absolwentów Zespołu Szkół 
w Starym Cykarzewie gromadziły widzów przed sce-
ną, fani spektakularnych wyczynów sportowych po-
dziwiali natomiast akrobatyczne umiejętności szkolo-
nych przez mistrza świata Roberta Kantorysińskiego 
adeptów taekwondo i pokazy sztuki walki demonstro-
wane przez podopiecznych Szkoły Karate Zbigniewa 
Rychlewskiego.

Uwagę publiczności przykuły zwłaszcza piękne 
mażoretki w paradnych strojach, których popi-
som akompaniowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Mykanowa.

Na boiskach trwały tymczasem rywalizacje 
sportowe. W piłkarskim turnieju młodzików o 
puchar wójta gminy Mykanów zwyciężyła druży-
na Skry Częstochowa, drugie miejsce przypadło 
gospodarzom, a kolejne zajęli młodzi piłkarze z 
Kruszyny i Czarnego Lasu. Dla najmłodszych 
sportowców zajęcia w ramach Akademii Przed-
szkolaka poprowadził trener klubu Skra Często-
chowa, Jacek Rokosa. Był też turniej sportowy 

dla całych rodzin obejmujący konkurencje spraw-
nościowe, a mecz siatkówki rozegrali przedstawi-
ciele Ligi 40 latków z gmin Mykanów i Rędziny. 
Zwyciężyli goście.

Dmuchańce i euro bungee były oblegane przez 
dzieci, które także chętnie garnęły się do malowa-
nia twarzy, a największą frajdę sprawił młodzieży 
deszcz spadających z nieba cukierków. 5 kilogra-
mów słodyczy rozsypanych przez paralotniarza zo-
stało wyzbieranych w zawrotnym tempie.

Ogromny entuzjazm publiczności wzbudził też 
pokaz gaszenia płonącego auta i udzielania pierw-
szej pomocy poszkodowanemu kierowcy. Pokaz 
zorganizowali strażacy ochotnicy ze Starego Cy-
karzewa.

Przedsięwzięcia wsparły min.: Bank Spółdziel-
czy w Mykanowie, Teatr Adama Mickiewicza w 
Częstochowie, Filharmonia Częstochowska, czę-
stochowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Hala Sportowa Częstochowa, Park Miniatur Sa-
kralnych w Częstochowie, restauracje Popart, Pod 

Ratuszem i Ecru, sklepy rowerowe Cy-
klo i Bikemania, firma Vision Express, 
producent zabawek Zawolik Toys, ga-
binet rehabilitacji Medi Sport oraz skle-
py, punkty usługowe i osoby prywatne 
z terenu gminy Mykanów i okolic.

red.

Siedem zdrowych marchewek przyznaje-
my Starostwu Powiatowemu za przeko-
nanie Narodowego Funduszu Zdrowia, 

że szpital w Blachowni musi funkcjonować. Po 
siedmiomiesięcznej przerwie szpital wznowił 
działalność. Na pięciu oddziałach znajduje się 
125 łóżek, a pracuje tam 50 lekarzy. Dzierżaw-
cą jest spółka Polska Grupa Medyczna. Rozruch 
szpitala zaczęto od podstawowych oddziałów, 
tych które już tam funkcjonowały. Jest w Bla-
chowni oddział wewnętrzny, pediatria, położnic-
two i ginekologa, chirurgia ogólną oraz ortopedia 
i traumatologia narządów ruchu. W planach na 
przyszłośc jest rozszerzenie oferty o świadcze-
nia, których brakuje w powiecie.

Siedem kijów przyznajemy 
Miejskiemu Zarządowi Dróg 
i Transportu w Częstocho-

wie.za kompletne sparalizowanie 
ruchu w mieście, zdezorganizowanie 
transportu publicznego i stworzenie 
obrazu miasta nieprzyjaznego tury-
stom. Chociaż dla wielu innych miast 
sezon wakacyjny jest świetną okazją 
do przebudowywania ulic, bo pod-
czas urlopów ruch jest tam mniejszy, 
to trzeba pamiętać, że specyfika na-
czego miasta jest inna. Tu w Lipcu i 
Sierpniu ludzie przyjeżdżają! Przyjeż-
dża ich mnóstwo. Jesteśmy centrum 
pielgrzymkowym, a nasi goście są 
zmuszeni szukac objazdów, zacze-
piać pieszych i prosić o wskazanie 
drogi, stać w korkach, pytac na przy-
stankach o zmiany tras autobusów... 
Wakacje to w Częstochowie najgor-
szy moment na rozkopywanie miasta.

W ostatnim numerze zaczelismy przyznawać kije za karę i marchewki 
w nagrodę, wszystkim tym, którzy dobrze lub źle przysłużyli się nasze-
my miastu i regionowi. Zapraszamy do współnej zabawy. Propozycje 
wyróżnień, tych dobrych i tych złych prosimy nadsyłać na nasz adres: 
redakcja@7dni.com.pl

- Te znaki sąsiad wyciął na swojej bramie piła spa-
linową w pijackim amoku – wskazuja sąsiedzi.Czubek z siekierą

Cała gmina pomogła uczniom
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Do sierpnia 2011 roku stawka bazowa czynszu w Częstochowie 
wynosiła 1,85 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni mieszkania. 
Wtedy zarządzeniem prezydenta miasta została podniesiona do 2.23 
zł za 1 m. kw., a w październiku 2012 prezydent wprowadził następną 
podwyżkę. Od tamtej pory stawka wynosi 2,88 zł. Różnica między 
stawką bazową z lipca 2011, a stawką z października 2012 wynosi 
więc niemal 56 proc.!

– To za dużo! Nie można w takim galopującym tempie podnosić 
stawek – uważa radny Marcin Maranda, założyciel „Mieszkańców 
Częstochowy” i tłumaczy, że według wieloletniego programu go-
spodarowania zasobami mieszkaniowymi na lata 2011-2015, czynsz 
ustala prezydent miasta Częstochowy w drodze zarządzenia. W pro-
gramie zagospodarowania paragrafy 7 i 8  stwierdzają również, że 
„dopuszcza się uzasadniony stopniowy wzrost stawki bazowej czyn-
szu w okresie realizowania programu oraz przeznaczanie uzyskanych 
z tego tytułu przychodów na techniczne utrzymanie zasobów miesz-
kaniowych”, a „podwyższanie czynszu następuje na uzasadniony 
wniosek użytkownika zasobów mieszkaniowych gminy, tj. ZGM 
TBS, po przedłożeniu szczegółowej analizy kosztów utrzymania za-
sobów”.

– Podniesienie czynszu o ponad połowę nastąpiło wprawdzie 
„stopniowo”, bo rozłożono je na dwie podwyżki – komentuje Mar-
cin Maranda. – Dyskusyjną jednak pozostaje kwestia uzasadnienia tej 
decyzji w świetle wymienionych paragrafów – dodaje radny i wyraża 
obawę, że to mógł być po prostu prezydencki pomysł na szybkie ła-
tanie miejskiego deficytu budżetowego pieniędzmi z kieszeni miesz-
kańców.

– Dziwi mnie, że podwyżki te odbyły się przy bardzo małym sprze-
ciwie mieszkańców miasta, którzy mogli przecież o wiele gwałtowniej 
oprotestować i blokować wdrażanie takich pomysłów, a niestety nie 
zrobili tego na większą skalę – dodaje Maranda.

Jak to jest naliczane?
Trzeba pamiętać, że stawka bazowa podlega wielu modyfikacjom, 

o których decyduje standard mieszkania. Częstochowska stawka 
może być podwyższana lub obniżana w zależności od warunków, ale 
w praktyce jest najczęściej podwyższana.

Pierwszą przesłanką do podwyższenia stawki jest lokalizacja. W 
tak zwanej pierwszej strefie, czyli strefie śródmiejskiej, trzeba doli-
czyć 15 proc., a w drugiej strefie, nieco dalej od śródmieścia – 10 
proc. do stawki bazowej. Za mieszkanie położone na pierwszym, 
drugim, bądź trzecim piętrze dopłacamy 10 proc., czynsz za miesz-
kanie na parterze i wyższych piętrach nie jest modyfikowany, a za 
mieszkanie w suterenie lub na poddaszu czynsz jest o 10 proc. obni-
żony. Również obniżony, o 20 proc., jest za mieszkanie w budynku 
przeznaczonym do rozbiórki. Również za kuchnię pozbawioną okna 
przysługuje 10 proc. ulga. Największa ulga przysługuje za brak urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych wewnątrz budynku i wynosi 30 proc.

Za to, że łazienka jest w mieszkaniu dopłacamy 25 proc., a jeśli 
w mieszkaniu jest też WC, wtedy dopłacamy następne 25 proc. O 
kolejne 25 proc. stawka wzrasta, jeśli jest centralne ogrzewanie, a za 
instalację gazową należy doliczyć dodatkowe 25 proc. Jeśli budynek 
jest ocieplony, to koszt użytkowania lokalu rośnie jeszcze o 20 proc.

– Załóżmy, że statystyczny lokator ma 50-metrowe mieszkanie w 
drugiej strefie, na trzecim piętrze ocieplonego bloku – takim przy-
kładem posługuje się radny Krzysztof Świerczyński, który niedaw-
no zdecydował się przyłączyć do „Mieszkańców Częstochowy”.  
– Przyjmijmy też, że ma łazienkę, gaz i centralne ogrzewanie. Wtedy 
suma doliczeń stanowi 115 proc stawki bazowej! – wylicza radny i 
pokazuje różnicę, o którą wzrosły czynsze.

– Jeśli za to mieszkanie trzeba było w lipcu roku 2011 zapłacić 
198,88 zł, to już w październiku 2012 roku czynsz wyniósł już 309,60 
zł – ilustruje przykładem Świerczyński.

Obecni na spotkaniu z radnymi lokatorzy podkreślają, że to tyl-
ko opłata od metra kwadratowego, do której nie dodano ceny wody, 
centralnego ogrzewania, czy wywozu śmieci. Narzekają, że razem z 
wodą, ogrzewaniem i wywozem śmieci płacą około 600 zł, a po do-
liczeniu prądu, gazu i telewizji– niemal tysiąc złotych miesięcznie! 
Emeryci są więc zmuszeni zamieniać „statystyczne” pięćdziesięcio-
metrowe mieszkania na mniejsze, o powierzchni do 30 m. kw., żeby 
im coś z emerytury zostało na życie po uiszczeniu bieżących opłat.

Drożej niż w Warszawie
Okazuje się, że cena użytkowania metra kwadratowego mieszka-

nia jest u nas większa niż w stolicy. Za przykładowe mieszkanie na 
Rakowie, według stawek z października 2012 r. trzeba płacić czynsz 
w wysokości 6,91 zł za 1 m. kw., a czynsz za metr takiego samego 
mieszkania w Warszawie wynosiłby 6,32 zł...

Warszawa stosuje inny sposób wyliczania wysokości czynszu. 
Tam stawka bazowa odnosi się do najwyższego możliwego standar-
du mieszkania w najlepszej lokalizacji i jest odpowiednio wysoka, a 
mieszkańcy mają wyłącznie odliczenia, za brak któregokolwiek ze 
wszystkich możliwych udogodnień. Jest tam też limit, według które-
go ulg nie można sumować w nieskończoność i odliczenie nie może 
przekroczyć 50 proc.

Jakkolwiek stawka nie byłaby wyliczana, radni Maranda i Świer-
czyński z „Mieszkańców Częstochowy” argumentują, że traktowanie 
łazienki, czy ubikacji w mieszkaniu, jak dodatkowego udogodnienia 
jest niedorzeczne. Ich zdaniem właśnie od zmiany tego niedzisiejsze-
go zapisu należałoby zacząć obniżanie stawki za czynsz w Często-
chowie.

Czy norma to luksus
Zdaniem pomysłodawców obniżenia opłat należy przede wszyst-

kim modyfikować zapisy dotyczące łazienek i ubikacji. Dotychczas 
przysługująca 30 proc. obniżka za „urządzenia wodno-kanalizacyj-
ne” poza budynkiem powinna być zamieniona na 40 proc. obniżkę, 
jeśli urządzenia te są poza lokalem. Zdaniem „Mieszkańców Często-
chowy”, w XXI wieku wspólna łazienka w korytarzu jest dużą nie-
dogodnością i nie można standardu mieszkania nazywać obniżonym 
dopiero wtedy, gdy wychodek jest na podwórku.

„Mieszkańcy” postulują również zlikwidowanie 25 proc. dodat-
ków za posiadanie łazienki i ubikacji w mieszkaniu. Ich zdaniem to 
naprawdę nie jest żaden luksus i miasto nie powinno z tego tytułu 
pobierać żadnych dodatkowych opłat.

Takie zmiany spowodowałyby obniżkę czynszu pięćdziesięciome-
trowego „typowego mieszkania” z 309,60 zł. na 273,60 zł. Obniżka o 
36 złotych stanowiłaby więc więcej niż 10 proc. czynszu. To w sumie 
432 złote rocznie! Tyle dopłacamy za możliwość skorzystania z ła-
zienki w mieszkaniu…

Lepszy wróbel w garści
„Mieszkańcy Częstochowy” proponują jeszcze umożliwienie lo-

katorom wykupu lokali na korzystniejszych warunkach i umorzenie 
części długu osobom, które na nowo zaczną regularnie płacić czynsz.

– Lepiej dla kasy miasta, gdy są w niej pieniądze realne, nawet 
jeśli miałoby ich być trochę mniej, niż gdy lokatorzy winni są więk-
sze pieniądze, ale wirtualne, bo te z zadłużenia przecież do miejskiej 
kasy nie trafiają – mówi Marcin Maranda. Uważa on też, że bardzo 
dobrym pomysłem jest umożliwienie dłużnikom odpracowania za-
ległości w Centrum Integracji Społecznej. Jego zdaniem ten pomysł 
okazał się skuteczny i trzeba kontynuować działalność CIS.

hubb

Działacze 
związków 
zawodowych 
wysłali list 
otwarty do  
Roberta 
Madeja, za-
stępcy pre-
zesa zarządu 
MPK, po jego 
wystąpieniu 
w telewizji 
Orion. Dzia-
łacze torpedują wiele 
z wypowiedzi Roberta 
Madeja zarzucając mu 
słabe zorientowanie w 
kwestiach współpracy 
ze związkami, wytykają 
mnóstwo nieścisłości 
i nie pozostawiają na 
zastępcy prezesa suchej 
nitki. Oto fragmenty 
tego listu:

„Ad Vocem – do wywiadu udzie-
lonego przez w/w dnia 23 czerwca 
2014 r. dla Telewizji Orion w Czę-
stochowie (wywiad przeprowadzał 
redaktor Pan Marek Kułakowski).

Tytuł: Związki szkolą MPK

Nie możemy nie ulec pokusie 
(może nawet prowokacji), żeby nie 
skomentować ,,świetnego” wywiadu 
udzielonego przez Pana Roberta Ma-
dej dla lokalnej telewizji.

To było raczej … przykre, kiedy 
wiceprezes dużej Firmy, posiadający 
Certyfikat Kompetencji Zawodo-
wych, opowiada takie głupoty

Redaktor: Te flagi na autobusach, 
to nie z radości, że wszyscy w MPK 
dostali podwyżki?

R. Madej: Nie, nie (…) Ja dostaję 
kilka aspektów, tak do rozpatrzenia.

Pierwsza sprawa – podwyżki o 
4,7%, druga sprawa – zabranie bile-
tów od kierowców, a konkretnie cho-
dziło o utarg z biletów (…).

To jest nierealne, ponad 100 auto-
busów (…).

Wiadomo, że to jest punkt, który, że 
tak powiem, robi nam na złość, a nie 
dąży do rozwiązania celu.

Komentarz działaczy: Panie Pre-
zesie, jak ma Pan kłopoty z przytocze-
niem czegoś z pamięci, to niech sobie 
Pan ściągę wcześniej przygotuje. Wy-
wiad to nie egzamin i tu nie jest żaden 
wstyd, że się do notatek zerka. Nawet 
profesjonaliści to robią! Odsyłamy do 
naszego pisma z dnia 9 lipca 2013 r., 
gdzie ten postulat jest dokładnie opi-
sany. (...)

R. Madej: (…) O To chodzi, że 
nie muszą tych pieniędzy [z utargu 
– przyp. Red.] przynosić do MPK. 
Raz w tygodniu jeżeli przyjadą się 
rozliczyć z nami z utargu. Natomiast 
nikt im nie każe każdego dnia wozić 
tych pieniędzy przy sobie. Natomiast, 
hm..., tu …, za bardzo nie rozumiem 
tego argumentu w ten sposób.

Komentarz działaczy: Panie Preze-
sie, czy rzeczywiście Pan taki ,,niero-
zumiejący” jest? Aż się prosi o moc-
niejsze określenie! Ale autocenzura 
swoje prawa ma … i dostosować się 
trzeba.

Zadajmy więc pytanie: co ma zro-
bić kierowca z pieniędzmi z utargu z 
biletów np. po pierwszej zmianie, gdy 
zmiana jest na linii, żeby nie ,,wozić 
tych pieniędzy przy sobie”?

Bardziej łopatologicznie” zapytać 
nie można.

Czy ma te pieniądze wrzucić do ka-
nału ściekowego, oddać ,,potrzebują-
cemu”, czy może jeszcze w jakiś inny 
sposób ,,oddalić” je od siebie?

Przyznajemy, problem jest, ale jak 

się nie ma pomysłu na jego rozwią-
zanie, to po co pleść na antenie, że się 
za bardzo nie rozumie tego argumen-
tu(?).

Pewien nasz sławny Emeryt nazy-
wał takie gadanie ,,paleniem głupa”, 
i chyba słusznie!

Redaktor: W zeszłym tygodniu 
obradowała rada nadzorcza MPK, a 
tymczasem związkowcy wyszli przed 
budynek i pikietowali, protestowali. 
Ktoś wezwał nawet Policję (…)

R. Madej: (…) To znaczy, ja 
wiem, że oni zachowywali się dość 
agresywnie. I powiedzmy sobie, co 
znaczy pikieta...

Redaktor: A co znaczy agresyw-
nie?

R. Madej: Bo na przykład ktoś, kto 
wychodził z naszej Firmy, pracownik 
zresztą, odczuł, że może być pobity, 
czuł się nieswojo. Tak to powiem.

Tak samo z zewnątrz ludzie przyje-
chali, też nie czuli się dobrze...

Komentarz działaczy: I ten zestra-
chany pracownik szybciutko przybył 
do Prezesa Madej, aby mu się zwie-
rzyć ze swoich lęków: ,,Panie Preze-
sie, bo tam przed budynkiem (bramą) 
stoją tacy groźni i ja się boję. Nie są 
wprawdzie uzbrojeni i nic mi nie zro-
bili, ale ja i tak stracha mam, bo jak z 
liścia przyłożą? Ratuj Panie Szanow-
ny Prezesie!!!”

A ci ,,ludzie z zewnątrz nie czuli 
się dobrze”, bo może nieświeże sushi 
zjedli na jakimś pikniku w tramwaju? 
Poskarżyli się Panu skąd u nich to złe 
samopoczucie?

Redaktor: Jako łamistrajki się tro-
chę czuli, tak?

R. Madej: Nie, no ...t...w..., nie 
wysunęli żadnych żądań, y... tak, że 
nawet nie miał kto, ja nie wyszedłem 
do nich. Prezes też nie wyszedł. Dla-
czego nie?

Dlatego, że no jeżeli mamy wyjść 
i rozmawiać to muszę wiedzieć o 
czym. 

Skoro nie ma żądań od tej grupy, a 
związki zawodowe, że tak powiem, 
wcale nie mówią, że to jest ich dzia-
łalność. No to nie wiem po co, zebrali 
się, postali i poszli?...

Komentarz działaczy: Oj, Panie 
Prezesie z Certyfikatem: ,,łamistraj-
ki”... Ale dajesz się Pan podpuszczać, 
jak dziecko. Żeby mówić o ,,łamistraj-
kach”, to najpierw musi być strajk! A 
tego nie ma, o czym więc rozmowa?

Emeryci też mogą być członkami 
Związków Zawodowych. Ponadto, 
przy obecnym systemie emerytalnym 
w Polsce, istnieje bardzo ścisły zwią-
zek pomiędzy wysokością aktualnych 
i przyszłych emerytur. Jeżeli byli tam 
emeryci, to znaczy, że rozumieją pro-
blem i mieli prawo tam być.

Syty głodnego nie zrozumie, ale ła-
ska Pańska na pstrym koniu jeździ i to, 
co dzisiaj dla Pana pewnym jest jutro 
wcale być nie musi.

Ponadto, dzisiaj ,,zebrali się, po-
stali i poszli...”, ale to nie musi być 
reguła. 

Człowiek rozsądny działa uprze-
dzająco i nie daje się głupio zaskaki-
wać, a nie cieszy się, że sobie poszli...
Oni poszli, ale problem pozostał i oni 
wrócą...”

red.

Domiar za łazienkę

Zawyżone stawki za czynsze, dodatkowo podnoszone ostatnimi laty drastycznie przez prezy-
denta Matyjaszczyka, mogą być obniżone z pożytkiem dla lokatorów i dla miasta. „Mieszkańcy 
Częstochowy”, ugrupowanie Marcina Marandy, przekonuje, że gdy miasto obniży stawki, mniej 
ludzi popadnie w długi, a miejska dziura budżetowa zmniejszy się. Taki projekt ugrupowanie 
zgłosiło Radzie Miasta w ubiegły czwartek.

Słodkości w parku
”W okresie lata, np. kiedy 

w niedzielę o godzinie 17 od-
bywają się  koncerty w altanie 
parkowej w parku im. Staszica, 
jest tam bardzo dużo ludzi. Te 
koncerty to od kilku lat tradycja 
w Częstochowie.

Wielu Częstochowian uważa więc, że jeśli obecnie w tych par-
kach pod klasztorem nie ma ciągle stałych punktów gastronomicz-
nych, to chociaż władze miasta Częstochowy powinny wydać zgo-
dę na okresowe prowadzenie małej działalności gastronomicznej 
- sprzedaż lodów, słodyczy, napojów czy słodkich wypieków.

My Częstochowianie, często rodowici uważamy, że obok władz 
miasta Częstochowy, takie służby jak konserwator przyrody czy za-
bytków powinny także wyrazić zgodę na taką małą okresową dzia-
łalność!”.

Czytelnik

2,88 zł / mies. 
za 1 m2

Związki oburzone

Uwaga! 
Choroba pszczół

Ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół od-
kryto w Rększowicach, w gminie Konopiska. Choroba ataku-
je czerwie i jest roznoszona przez bakterie zwaną lasecznikiem 
larwy. Zagrożony jest teren o trzykilometrowym promieniu, czyli 
obszar pomiędzy miejscowościami: Kowale, Konopiska, Łaziec, 
Nierada, Łysiec i Hutki. Tablice ostrzegawcze z napisem „Uwaga. 
Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zagrożony chorobą.” zostaną 
umieszczone na wszystkich drogach prowadzących w ten rejon. Za-
kazane tam zostało do odwołania organizowanie targów i wystaw 
pszczół, a także przemieszczania produktów pszczelich oraz narzę-
dzi i sprzętów stosowanych do pracy w pasiekach.

red.
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Tak jak pisaliśmy w ostatnim numerze,  
ilość przenośnych szaletów i zapew-

nienie porządku, nie tylko na terenie placu Biegań-
skiego to, zdaniem okolicznych mieszkańców bo-
lączka, która wymaga wiecznych interwencji.

Zwrócili się więc do Urzędu Miasta z pismem, w 
którym domagają się stworzenia standardów dotyczą-
cych imprez masowych. Postulują by miejsce ustawie-
nia sceny było ciągle zmieniane tak by sprawiedliwie 
dzielić niedogodności pomiędzy mieszkańców różnych 
stron placu, by nie hałasować w niedziele pod kościołem 
w czasie mszy, by część imprez przenieść do parku na 
Lisińcu i na Stary Rynek. Chcą ustalenia limitu hałasu, 
także dla budek z loteriami i stoisk gastronomicznych, 
bo nieraz te właśnie obiekty rywalizując w hałasowaniu 
zagłuszają właściwą imprezę. Domagają się także limi-
tu poziomu głośności dla nagłośnieniowców, którzy w 
przerwach imprez bawią się w disc jockeyów i  katują 
sprzęt do granic wytrzymałości. Mieszkańcy uważają 
ponadto, że obowiązkowo należy kończyć imprezy z 
nastaniem ciszy nocnej.

Niedostatek ubikacji i koszy na śmieci to zdaniem 
częstochowian ze Śródmieścia problem, którego opi-
sanie jest tematem-rzeką. Zwracają też uwagę na fakt, 

że ta bolączka ciągle wraca, mimo wielu nieustających 
interwencji.

„Zaprośmy do wspólnego stołu przedstawicieli 
mieszkańców, rady parafialnej, urzędników z Wy-
działu Promocji. Spiszmy wnioski, pomysły, zasta-
nówmy się (…) i wprowadźmy standardy imprez 
masowych w naszym mieście. Kompromis z pew-
nością uda się osiągnąć. Trzeba tylko chcieć, a wte-
dy unikniemy wielu niepotrzebnych napięć” – pi-
sze w liście do Urzędu Miasta Marcin Barczyński, 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście, w imie-
niu pomysłodawdców projektu.

red.

Rząd koszy na śmieci ustawionych wystarczają-
co gęsto wzdłuż Alei ma niestety w samym środku 
sporą przerwę. Ktoś idący przez Plac Biegańskiego 
z II do III Alei nie znajdzie po drodze kosza! W se-
zonie pielgrzymkowym, gdy przez plac przetaczają 
się fale przyjezdnych, to znaczne utrudnienie. Tym 
bardziej, że właśnie na placu całe grupy zatrzymują 
się by pograć na gitarach, porobić zdjęcia, zjeśc ka-
napki... Ktoś, kto chce wyrzucić śmieci musi pofa-
tygować się do krawędzi placu, poczekać na zielone 
światło, przejść przez przejście dla pieszych w Ale-
je i dopiero może się śmieci pozbyć. Alternatywą 
jest marsz w stronę przykościelnego parku, gdzie są 
cztery kosze przy okalającym park murku. Kosze 
te, spoza drzew i ławek, z odległości 50 metrów są 
mało widoczne, a w tłumie – wcale.

Czy to architekci planujący wielki, pusty, betono-
wy plac chcieli uniknąć jakichkolwiek elementów 
zakłócających wszechogarniającą gładź betonu? 
Chyba nie, bo przecież z placu sterczy w górę osiem 
ogromnych słupów z lampami. Na czterech środko-
wych są przyczepione także głośniki. Zamysł, by 
w środku miasta królowała pustka, nie wydaje się 
więc właściwym argumentem przeciw koszom. Je-
śli lampy i głośniki mogą tam być, to czemu nie ko-
sze? Poza tym, jest przecież możliwe montowanie 
koszy na słupach lamp, jak to ma miejsce w innych 
miastach. Rozwiązanie takie jest, w opiniach miesz-
kańców, schludne i praktyczne.

Niedobór koszy na Placu Biegańskiego, w środ-
ku miasta, które chce się nazywać centrum piel-

grzymkowym,  doskwiera zwłaszcza obok ławek. 
Przecież to przy ławkach właśnie śmieci się naj-
więcej! Spacerowicze i turyści zasiadają w cieniu, 
przy kościele św. Jakuba lub w słońcu naprzeciw 
dawnej wartowni obok ratusza – wedle gustu. Oso-
by starsze wycierają chusteczkami spocone czoła, 
a alergicy załzawione oczy i nosy, matki z dziećmi 
przelewają napoje do butelek ze smoczkami, mło-
dzież odpakowuje lody i gumy do żucia, palacze 
otwierają pudełka papierosów i… wszyscy oni nie 
mają co zrobić ze śmieciami!

Papierki, folie, chusteczki, butelki, wyżute gumy 
i niedopałki trafiają więc na małe trawniki wokół 
drzew przed kościołem. Trawniczki te są okolone 
murkami, na których zamontowano ławki, więc te 
śmieci są nieco ukryte. Kto ma ochotę usiąść na 
ławce, dopiero gdy do niej podejdzie, przekona 
się, że siada obok porzuconych śmieci. Od budek 
telefonicznych jest do śmietnika około 20 metrów, 
a ponad 20 od ławek najbardziej oddalonych Przy 
ławkach nie ma nawet popielniczek... Przez to traw-
niczki są gdzieniegdzie upstrzone niedopałkami. Po 
drugiej stronie placu, przed wartownią, gdzie jest 
tylko jeden mały trawniczek i murki z ławkami, 
śmieci są najczęściej zgniatane i wtykane pomiędzy 
ich deski. 

Gdyby ten plac był placem tylko do parad i de-
filad, brak koszy byłby uzasadniony. Jeśli zdecy-
dowano się na ustawienie wokół kilkudziesięciu 
ławek. pytanie - czemu nie ma na placu żadnych 
koszy na śmieci, nasuwa się samo.

W ubiegłym roku, latem, problem bra-
ku koszy próbowano rozwiązać ustawiając 
przy ławeczkach pod drzewami dwa po-
kaźnych rozmiarów kontenery na kółkach. 
Takie wielkie pojemniki nagrzewają się w 
upalne dni do temperatury kilkudziesięciu 
stopni, a wrzucone do nich organiczne 
resztki rozkładają się w tempie błyska-
wicznym wydzielając okropny smród, któ-
ry już z odległości zniechęca do wrzucania 
tam czegokolwiek. Osobną kwestię stano-
wi konieczność szarpania się z pokrywami 
kontenerów. Dziecko jest za niskie, by do 
nich sięgnąć ponad głową, a osoby starsze 
często okazują się za słabe, by taki  otwo-
rzyć. Rozwiązanie, które znamy z osiedlo-
wych śmietników nie sprawdza się niestety 
w warunkach deptaku.

W czasie imprez masowych sytuacja ma 
się tylko nieco lepiej. Wtedy organizatorzy 
ustawiają druciane stelaże na foliowe wor-
ki, by tłum miał gdzie wyrzucać śmieci. 
Problem jednak z tymczasowymi koszami 
na śmieci jest taki, że nie wiadomo gdzie 
ich szukać. Część imprezowiczów więc 
ich nie szuka, tylko rzuca śmieci bezpo-
średnio na chodnik. Inni, jak np. rodzice, 
którzy nie chcą śmiecić, żeby nie dawać 
złego przykładu dzieciom, noszą ze sobą 
własne torby na śmieci i w nich gromadzą odpa-
dy. Torby takie jednak czasami pękają, a śmieci i 
tak lądują na chodniku. Śmietniki umieszczone w 
znanych ludziom miejscach przydałyby się więc 
nawet pomimo rozstawiania tych jednorazowych. 
Na szczęście po każdej imprezie cały plac jest za-

raz przywracany do ładu przez ekipy sprzątające.
Cała ta sytuacja wydaje się tym bardziej dziwna, 

że ustawienie kilku śmietników to koszt znikomy w 
porównaniu z całym remontem placu, a dodatkowo 
można się spodziewać, że koszt ich opróżniania nie 
przekroczyłby kosztu sprzątania ławek, trawników 
i chodnika wokół nich.

hubb

Spiderman  
nie ma szans

Najlepsi strażacy w Polsce wspinali się, a raczej 
wbiegali na ściany, na drabinach wykonywali oszała-
miające skoki, niemal jak o tyczce, pędzili po stromych 
skośnych dachach, balansowali na równoważniach i 
dodatkowo obsługiwali mnóstwo ratowniczych urzą-

dzeń. Na początku lipca odbyły się w Centralnej Szkole 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie XXXI 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożar-
niczym. Strażacy pokonywali pożarniczy tor przeszkód 
indywidualnie i w sztafetach, popisywali się iście mał-
pią zręcznością i ogromną odwagą. Wszystko działo się 
w zawrotnym tempie. Obserwujący zmagania widzo-
wie porównywali wyczyny strażaków do pokazów par-
kouru, do popisów cyrkowców,  zgadywali, że to sport 
wymagający bycia i lekkoatletą, i akrobatą i kaskade-
rem jednocześnie.

– Nic podobnego – śmieje się młody krakowianin 
Bartłomiej Siepietowski, zwycięzca krajowej klasyfika-

cji indywidualnej. – Trenowanie żadnych innych dyscy-
plin nic tu nie pomoże – mówi nam wesoły sportowiec. 
– Do konkurencji pożarniczych trzeba się przygotowy-
wać za pomocą specjalistycznych ćwiczeń, Trzeba to 
kochać, trzeba bez przerwy trenować, i w trakcie służby, 
i w czasie wolnym, tylko wtedy można się spodziewać 
przyzwoitych wyników.

Jego zdaniem wszystkie konkurencje są bardzo 
spektakularne i kibicowanie to przyjemność, ale bez 
wątpienia wspinaczka za pomocą drabiny hakowej jest 
najbardziej dynamiczną konkurencją. Jest oną także 
najniebezpieczniejsza.

Strażak dobiega do trzypiętrowej ściany z drewnia-

nymi parapetami w oknach, zahacza o najniższe okno 
zębatym hakiem na szczycie drabiny i czterema susami, 
jak spiderman, znajduje się piętro wyżej, błyskawicznie 
sięga drabiną wyżej i wspina się znowu. Wejście na III 
piętro zajmuje najlepszym około 15 sekund!

Pędzący przez wymyślne przeszkody strażacy roz-
wijają w trakcie konkurencji węże, przykręcają gwinty, 
obsługują rozdzielacze, motopompy i prądownice. Jest 
na co popatrzeć!

W klasyfikacji międzynarodowej nasi zawodnicy 
zajęli drugie miejsce, za reprezentacją Ukrainy, a wy-
przedzając Białoruś.

hubb

Kosz o rzut ogryzkiem

- Tu powinny być wielkie kolorowe kosze do segregowa-
nia, jak na moim osiedlu, żeby dzieci się od małego uczyły 
sortowania śmieci – mówi pan Michał z Dąbrowy Górniczej.

B. Siepietowski (z lewej) analizuje z kolegami filmy z biegów rywali

DEBATA
Częstochowa - znikające miasto

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
ul. Jagiellońska  67 / 71 
17.07.2014, godz. 18.00

Ośrodek Studiów o Mieście zaprasza wszystkich 
mieszkańców na debatę poświęconą 

aktywności obywatelskiej w Częstochowie pt. „Częstochowa- znikające miasto”.
 W debacie poruszone zostaną cztery najważniejsze obszary aktywności obywateli: 

budżet partycypacyjny, rady dzielnic, konsultacje społeczne oraz stan organizacji pozarządowych.

Uczestnicy debaty:
Marcin Maranda (Mieszkańcy Częstochowy)

Adrian Staroniek (Naczelnik Wydziału Promocji Ztrudnienia i Spraw Społecznych)

Gminy tupnęły
Samorządowcy byli w Warszawie i przedstawili mi-

nistrowi stanowisko 17 gmin, które uważają, że przebu-
dowa 70-kilometrowego odcinka DK-1 nie uwzględnia 
ruchu lokalnego miejscowości odciętych autostradą. 
Krytykują również fakt, iż przejazd ma być  płatny, co 
narusza gwarancję praw nabytych zapisaną w art. 2. 
Konstytucji.

Samorządy domagają się m. in. budowy wielopo-
ziomowych, bezkolizyjnych skrzyżowań, zwiększenia 
ilości węzłów łączących drogę z gminami, czy budowy 

dróg serwisowych ułatwiających ruch lokalny, który do 
tej pory zapewniała DK-1.

W ministerstwie  Infrakstruktury i Rozwoju samo-
rządowcy..spotkali się z sekretarzem stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju, pełnomocnikiem rządu 
ds. zarządzania infrastrukturą drogową Zbigniewem 
Rynasiewiczem oraz z zastępcą dyrektora Departamen-
tu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i 
Rozwoju Rafałem Nowakiem. W rozmowach uczestni-
czyła także Katarzyna Wiktorowicz – dyrektor Departa-
mentu  Przygotowania Inwestycji w Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

red.

Brak szaletów i nocne hałasy
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Kupię M2 lub M3 
na niskim piętrze 

lub w bloku z windą
tel. 609 738 335

SKUP 
KATALIZATORÓW
tel. 783 889 964

POŻYCZKA
szybko 

i uczciwie
tel. 793 202 500

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  

Sprzedam M3 
w Śródmieściu. 

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

Zatrudnię 
pielęgniarkę opieki 
długoterminowej, 
praca na terenie 

powiatu myszkowskiego, 

tel. 792 851 122
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CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 800 700 077
WWW.e-CEMEX.PL

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 800 700 077
WWW.e-CEMEX.PL

ZAPRAWY / KLEJE / POSADZKI / GRUNTY / TYNKI 
GŁADZIE / CEMENT WORKOWANY

ZAPRAWY / KLEJE / POSADZKI / GRUNTY / TYNKI 
GŁADZIE / CEMENT WORKOWANY
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Rok 2014 to Jubileusz 60 lecia istnienia jedne-
go z najstarszych Kół Okręgu Częstochowskiego. 
Koło Blachownia rozpoczęło obchody zawodami 
wędkarskimi. 

Ryby chyba wyczuły, że to zawody jubileuszo-
we i brały rewelacyjnie. Dominowały: leszcze, 
płocie i sumiki karłowate, łupem zawodników pa-
dło również kilka pięknych karasi. 

Po zakończeniu rywalizacji prezes Rafał Jędry-
siak wręczył zwycięzcom pamiątkowe puchary 
i statuetki. Potem wszyscy przenieśli się na salę 
konferencyjną OSIR w Blachowni, gdzie odbyła 
się część oficjalna. 

Obchody uświetnili swoją obecnością: Anetta 
Ujma – burmistrz Miasta, Jacek Chudy – prezes 
OSIR w Blachowni, Maciej Brudziński – prezes 
ZO PZW w Częstochowie, Grzegorz Śliwiński 
– wiceprezes ZO PZW w Częstochowie, Robert 
Amborski – komendant Straży Rybackiej PZW w 
Częstochowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
kół wędkarskich oraz firm wspomagających koło. 
Zasłużeni członkowie oraz osoby pomagające 
kołu otrzymały Dyplomy Uznania i Odznaczenia 
PZW. 

Zaproszeni goście przekazali zarządowi koła: 

pani burmistrz wręczyła pamiątkową tablicę, pre-
zes ZO PZW w Częstochowie ogromny puchar, 
komendant SSR przekazał puchar za wzorowe 
działania Straży Rybackiej, goście z zaproszo-
nych kół wędkarskich uhonorowali koło statuet-
kami i tablicami pamiątkowymi. Władze koła w 
zamian wręczyły wszystkim uczestnikom jubile-
uszowe statuetki w kształcie rybki. 

Tekst i zdjęcia: RSA

60 lat Koła PZW BLACHOWNIA 

Wyróżnienie:
Weronika Zasadzińska 
z Częstochowy

Wyróżnienie:
Denis 
Myrcik 
z Kalet

Wyróżnienie:
Adrian 
Cierpiał 
z Jastrzębia

W porzednim numerze błędnie 
opisaliśmy zdjęcia wyróżnionych 
dzieci w konkursie fotograficz-
nym za co dziś przepraszamy i 
publikujemy nagrodzone prace z 
właściwymi nazwiskami autorów.
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W pierwszej rundzie Speedway European Championship za-
wodnik KantorOnline Viperprint Włókniarza Częstochowa Peter 
Kildemand. Pierwsze miejsce zajął Nicki Pedersen, a trzecie Janusz 
Kołodziej.

Pierwsza runda Indywidualnych Mistrzostw Europy odbyła się w 
niemieckim Gustrow. Ta niewielka miejscowość po raz pierwszy gościła 
najlepszych żużlowców Europy. Tor na którym startowano jest wyjątko-
wy. Po pierwsze to owal bardzo krótki i techniczny, na którym zawodnicy 
niemal przez całe okrążenie jadą wyłamanym motocyklem. Dodatkowo, 
co już dziś bardzo rzadko spotykane, nawierzchnia jest żużlowa. Najważ-
niejsze jednak było w niedzielnych zawodach ułożenie linii start-meta. 
Znajdowała się ona  na wyjściu z drugiego łuku, a zawodnicy mieli do 
pierwszego wirażu prawie 50 metrów.

Już pierwsze biegi pokazały, że mimo nietypowej budowy tor w 
Gustrow pozwala na walkę. Trzeba jednak dodać, iż przez całe zawody 
wyraźnie lepsze były pola zewnętrzne. W pierwszej serii startów tylko 

Emil Sajfutdinow z zewnętrz-
nego pola nie był w stanie zająć 
czołowej lokaty. Trzeci wyścig 
zakończył z trzecią lokatą, przegry-
wając między innymi z Jonasem 
Davidssonem, który jako jedyny 
zawodnik startujący z pola pierw-
szego wygrał bieg w zasadniczej 
fazie zawodów. Taki wyczyn udało 
się powtórzyć tylko Tomaszowi 
Gollobowi w wyścigu barażo-
wym. Zdecydowanie najjaśniejszą 

postacią rundy zasadniczej był Janusz Kołodziej. Polak był bardzo szybki 
na dystansie i z trzynastoma punktami awansował bezpośrednio do finału. 
Pozostali biało-czerwoni jeździli w kratkę. Najlepiej prezentował się 
Adrian Miedziński, ale upadek w ostatnim starcie pozbawił go awansu 
do barażu. Patryk Dudek mimo sporej woli walki był w niedzielę zbyt 
wolny aby móc rywalizować z najlepszymi. Sporym zaskoczeniem jest 
natomiast postawa Tomasza Golloba.  Najbardziej utytułowany żużlowiec 
w kraju po mocnym początku zanotował trzy jedynki, ale przebudził się w 
najważniejszym momencie, choć w finale zajął ostatnie czwarte miejsce. 
Podobnie w kratkę jeździł Peter Kildemand. W zasadniczej fazie zanoto-
wał trzy zwycięstwa biegowe, które przeplótł dwoma zerami. W barażu 
zajął drugą lokatę, dzięki czemu awansował do finału. W finałowym biegu 
Kildemand startując z najgorszego drugiego pola wywalczył drugą lokatę 
ustępując tylko swemu rodakowi – Nickiemu Pedersenowi.  

Już 20 lipca odbędzie się drugi finał w ramach SEC, tym razem w 
rosyjskim Togliatti. Natomiast cały cykl zakończy się 19 września na SGP 
Arenie Częstochowa.  

Dk
Wyniki:  

1. Nicki Pedersen (Dania) - 14 (2,2,3,3,1,3) 
2. Peter Kildemand (Dania) - 11 (0,3,3,0,3,2) 
3. Janusz Kołodziej (Polska) - 14 (3,3,2,2,3,1) 
4. Tomasz Gollob (Polska) - 9 (3,1,1,1,3,0) 
5. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 11 (1,3,2,3,2) 
6. Andreas Jonsson (Szwecja) - 9 (1,1,1,3,3) 
7. Adrian Miedziński (Polska) - 9 (3,2,2,2,w) 
8. Maksim Bogdanow (Łotwa) - 8 (2,1,3,1,1) 
9. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 7 (2,2,2,1,0) 
10. Martin Vaculik (Słowacja) - 7 (1,1,1,2,2) 

11. Kenni Larsen (Dania) - 6 (1,0,0,3,2) 
12. Martin Smolinski (Niemcy) - 5 (0,3,0,0,2) 
13. Jonas Davidsson (Szwecja) - 5 (3,0,0,2,0) 
14. Christian Hefenbrock (Niemcy) - 4 (0,0,3,d,1) 
15. Patryk Dudek (Polska) - 4 (2,0,1,0,1) 
16. Jurica Pavlic (Chorwacja) - 3 (t,2,0,1,0) 
17. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 0 (0) 
18. Tobias Busch (Niemcy) - NS 

Bieg po biegu:  
1. Gollob, Bogdanow, Vaculik, Hefenbrock 
2. Kołodziej, Dudek, Larsen, Kildemand 
3. Davidsson, Pedersen, Sajfutdinow, Smolinski 
4. Miedziński, Lebiediew, Jonsson, Huckenbeck (Pavlic - t) 
5. Smolinski, Miedziński, Vaculik, Larsen 
6. Kołodziej, Lebiediew, Bogdanow, Davidsson 
7. Kildemand, Pedersen, Jonsson, Hefenbrock 
8. Sajfutdinow, Pavlic, Gollob, Dudek 
9. Pedersen, Kołodziej, Vaculik, Pavlic 
10. Bogdanow, Sajfutdinow, Jonsson, Larsen 
11. Hefenbrock, Lebiediew, Dudek, Smolinski 
12. Kildemand, Miedziński, Gollob, Davidsson 
13. Sajfutdinow, Vaculik, Lebiediew, Kildemand 
14. Pedersen, Miedziński, Bogdanow, Dudek 
15. Larsen, Davidsson, Pavlic, Hefenbrock (d/start) 
16. Jonsson, Kołodziej, Gollob, Smolinski 
17. Jonsson, Vaculik, Dudek, Davidsson 
18. Kildemand, Smolinski, Bogdanow, Pavlic 
19. Kołodziej, Sajfutdinow, Hefenbrock, Miedziński (u/w) 
20. Gollob, Larsen, Pedersen, Lebiediew

Bieg ostatniej szansy: 
21. Gollob, Kildemand, Sajfutdinow, Jonsson

Finał: 
22. Pedersen, Kildemand, Kołodziej, Gollob

Kildemand drugi w Gustrow
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Szybka Pożyczka 
+ Pakiet dla Seniora 

Zadzwoń i sprawdź 
PROVIDENT POLSKA S.A. 

 600 400 311 
Koszt połączenia wg taryfy operatora

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  

Wyróżnienie:
Weronika Zasadzińska 
z Częstochowy

Opiekun/ka seniora
Niemcy 

z doświadczeniem 
i komunikatywnym 

niemieckim
tel. 32 204 12 55

www.privatecare24.pl

Cieśli szalunkowych 
oraz młodych 

niewykwalifikowanych 
z prawem jazdy 

zatrudnimy 
na terenie Czech. 
Praca od zaraz. 
tel. 12 412 98 03

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
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 Katastrofa lotnicza

W sobotę 5 lipca około 16.00 w miejsco-
wości Topolów pod Częstochową doszło do 
katastrofy lekkiego samolotu cywilnego z 
grupą skoczków spadochronowych. Maszyna 
rozbiła się niedaleko zabudowań, a po upadku 
stanęła w płomieniach. W katastrofie zginęło 
11 osób, a jedna została ranna. Na miejscu 
katastrofy w dalszym ciągu pracują policjanci 
z Komendy Miejskiej Policji w Częstocho-
wie, oddziałów prewencji z Częstochowy i 
Katowic, zabezpieczając miejsce oględzin 
prowadzonych przez prokuratorów i człon-
ków Państwowej Komisji Badania Wypadków 
Lotniczych. Pracę wspomagają eksperci z 
laboratorium kryminalistycznego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeszu-
kując teren wypadku, zabezpieczając ślady, 
rejestrując i dokumentując przebieg oględzin. 
Rodzinom ofiar pomocy udzielili policyjni 
psychologowie wraz z psychologami z lokal-
nego ośrodka interwencji kryzysowej.

 Nigdy nie zostawiaj dziecka           
      samego w samochodzie!

Sezon wakacyjny rozpoczęty. Jeżeli po-
dróżujecie z dziećmi pamiętajcie: w daleką 
podróż wybieramy się najlepiej „na noc” 
lub wczesnym rankiem, zabieramy również 
dużą ilość wody, robimy częste przystan-
ki. Możemy również powiesić na oknie w 
samochodzie osłonkę przeciwsłoneczną, ale 
przede wszystkim nigdy, nawet na chwilę, nie 
zostawiamy dziecka samego w samochodzie. 
Dziecko pozostawione w słoneczny letni 
dzień w zamkniętym samochodzie płacze 
krótką chwilę. Po 15 minutach może mieć 
uszkodzony mózg i nerki. Zamknięte wnętrze 
samochodu to swoisty akumulator ciepła. 
Szyby przepuszczające promieniowanie sło-
neczne, nie tylko to widzialne, ale i podczer-
wone, które odpowiada za wzrost tempera-
tury, są również izolatorem, w skutek czego 
ciepło zatrzymywane jest w środku pojazdu.  

 Poszukiwani wandale

Policjanci poszukują sprawców chuli-
gańskiego zdarzenia, do którego doszło w 

pierwszym tygodniu lipca, około godziny 
2.00 w nocy w Częstochowie, gdzie dwaj 
nieustaleni wandale rzucili betonowy kosz na 
tory tramwajowe, bezpośrednio pod jadący 
tramwaj, który uderzył w przeszkodę. Dzięki 
szybkiej reakcji motorniczego nie doszło do 
poważnego w skutkach wypadku, zagrażają-
cego pasażerom nocnego tramwaju.

 Potrącenie 6-letniej dziewczynki 

Częstochowska Policja apeluje do opieku-
nów dzieci, aby zachowali ostrożność oraz za-
pewnili właściwą opiekę dzieciom, zwłaszcza 
w czasie przebywania w okolicy dróg. Kilka 
dni temu na ulicy Piastowskiej w Częstocho-
wie, na skutek nieuwagi  rodzica, 6-letnia 
dziewczynka weszła na jezdnię bezpośrednio 
pod jadący samochód. W wyniku wypadku, 
dziecko doznało wstrząśnienia mózgu i zosta-
ło przewiezione do szpitala. 

 Dziecko na parapecie okna

37-letnia kobieta ma zgłaszać się w komi-
sariacie po tym, jak prokurator zastosował 
wobec niej środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego. Kobieta usłyszała zarzut 
narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, 
gdyż na skutek upojenia alkoholowego 
doprowadziła do zagrożenia życia 3-letniego 
syna. Stojącego chłopczyka na zewnętrznym 
parapecie okna mieszkania na pierwszym 
piętrze kamienicy w Częstochowie zauważyła 
pracownica pobliskiej firmy. Bojąc się o to, 
że dziecko spadnie lub zeskoczy, spokojnie 
poprosiła, aby zszedł on z okna. Wezwani na 
miejsce policjanci musieli wejść do miesz-
kania przez okno, gdyż pomimo pukania w 
drzwi nikt im nie otworzył. Okazało się, że 
w środku spała pijana matka chłopczyka. 
Ustalono, że nie był to jedyny taki przypadek, 
gdyż już wcześniej odpowiadała za narażenie 
dziecka na niebezpieczeństwo. O dalszym 
losie kobiety i jej dziecka zdecyduje teraz sąd.

Kronika 
policyjna

3 4 6 7 2

7 2 1

8 9 3 5

5 1

2 5 3 8 4 6

8 7 9 1

9 1

9 2 7 3 6 8 4

5 6 4

FORUM 
„KOMPAS DLA BIZNESU”

Konferencja skierowana do lokalnych przedsiębiorców 
oraz kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla

15 LIPCA (wtorek) 2014r.
godz. 17:00 - 20:00

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe CzPPT
ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Najważniejsze tematy :
W co dzisiaj inwestować: lokaty, akcje, obligacje, a może nieruchomości ?
Czy można sfinansować zakup nieruchomości za 50 % wartości ?
Co wybrać ZUS czy OFE ?
Czy prowadzenie firmy musi tyle kosztować ( ZUS, podatki, ubezpieczenia) ?

Spotkanie będzie również okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Chcąc uczestniczyć w Konferencji skontaktuj się z nami pod adresem 

e-mail: pdm@pdm.com.pl lub po numerem telefonu 500 076 190
Konferencja jest bezpłatna, ilość miejsc ograniczona.

10  VII
godz. 14.15 – STULATEK, KTÓRY WYSKO-

CZYŁ PRZEZ OKNO I ZNIKNĄŁ (Szwecja 2013)
godz. 16.15 – WYPISZ, WYMALUJ...MIŁOŚĆ 

(USA 2013)
godz. 18.15 – NEBRASKA (USA 2013)
godz. 20.30 – STULATEK, KTÓRY WYSKO-

CZYŁ PRZEZ OKNO I ZNIKNĄŁ (Szwecja 2013)

11 - 17  VII
godz. 14.30  - STULATEK, KTÓRY WYSKO-

CZYŁ PRZEZ OKNO I ZNIKNĄŁ (Szwecja 2013)
godz. 16.30 -  KŁAMSTWA  ARMSTRONGA 

(USA 2013)

godz. 18.45 -  KERTU, MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA 
(Estonia 2013)

godz. 20.30 – RIWIERA  DLA DWOJGA  (Fr./
Wlk.Bryt. 2013)

18 - 24  VII
godz. 14.30 -  FRANK (Wlk.Bryt. 2014)
godz. 16.15 – ZACZNIJMY OD NOWA 

(USA 2013)
godz. 18.15 – KOBIETA W UKRYCIU (Wlk.

Bryt. 2013)
godz. 20.30 - FRANK (Wlk.Bryt. 2014)

25 – 31  VII
godz. 14.45 – PRZYCHODZI FACET DO LE-

KARZA (Fr./Belg. 2013)
godz. 16.45 – WSZYSTKO STRACONE (USA 

2013)
godz. 18.45 - FRANK (Wlk.Bryt. 2014)
godz. 20.30 - PRZYCHODZI FACET DO LE-

KARZA (Fr./Belg. 2013)

W tym sezonie kąpielisko na 
Lisińcu jest kwadratem o boku 25 
metrów, pilnowanym na dwie zmia-
ny przez piątkę ratowników. Do-
prowadzenie ścieżek rowerowych 
do miejskiej plaży jest tegoroczną 
nowinką. Rowerzyści nareszcie nie 
będą grzęznąć w piachu i błocie. Są 
też ławki i kosze na śmieci. Brakuje 
tam jeszcze tylko oświetlenia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji planuje w tym roku wydawanie 
tylko jednego pozwolenia na każdy 
rodzaj umilającej plażowanie dzia-
łalności, tak by każda oferta była 
niepowtarzalna. Limitu natomiast 
żadnego nie ma, więc jeśli ktoś ma niepowtarzalny po-
mysł, to znajdzie się dla niego miejsce przy plaży.

Chociaż w Bałtyku, Adriatyku i Pacyfiku Częstocho-
wianie kąpią się od dawna, to nie wszyscy plażowicze 
są przyzwyczajeni do korzystania ze strzeżonego kąpie-
liska. Obowiązują tam reguły, których musimy jednak 
przestrzegać dla bezpieczeństwa własnego i innych 
osób odpoczywających nad wodą, a zwłaszcza dzieci.

Zasady są jasne
Strzeżony obszar kąpieliska jest oznaczony liną z 

pływakami. Wewnątrz ogrodzonych 525 metrów kwa-
dratowych mamy zapewnioną pomoc ratowników, ale 
poza granicami kąpieliska już nie! Dlatego, dla własne-
go bezpieczeństwa nie wolno wypływać poza linę. Jeśli 
decydujemy się korzystać z wyznaczonego obszaru i 
wchodzimy tam z plaży, to również na plażę musimy 
wyjść. Jeśli ktoś chce się kąpać „na dziko”, może so-
bie rozłożyć obozowisko poza plażą. Wtedy zarówno 
wchodzi i wychodzi poza plażą, a ratownicy dają mu 
spokój i nie niepokoją wszystkich gwiżdżąc głośno na 
osobę, która niknie pod wodą po jednej stronie, a wynu-
rza się po drugiej stronie liny.

Gwizdek najważniejszy
– Bezwzględnie należy się zastosować do sygnału 

ratownika, gdy ten nakazuje opuszczenie kąpieliska 
na czas ewentualnej akcji ratunkowej – przypomina 
Krzysztof Zbrojkiewicz, prezes częstochowskiego Za-
rządu Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. – Mało kto wie także o tym, że jeżeli 
podczas akcji ratunkowej zostaniemy wybrani przez 

ratownika z tłumu gapiów i poproszeni o jakąkolwiek 
pomoc, choćby słowami „Pan tu zostanie, Pan mi będzie 
potrzebny”, to wtedy nie wolno nam się oddalić. Taka 
ucieczka według prawa jest już nieudzieleniem pomo-
cy! – przestrzega Zbrojkiewicz i dodaje, że dla bezpie-
czeństwa warto korzystać z kąpielisk strzeżonych.

Jeśli bowiem doszłoby do dwóch niebezpiecznych 
sytuacji, z których jedna miałaby miejsce wewnątrz 
wyznaczonego kąpieliska, a druga poza nim, wtedy ra-
townicy mają bezwzględny obowiązek udzielać pomo-
cy najpierw tym osobom, które kąpią się na strzeżonym 
przez nich terenie. Nikt nie może wymagać od ratowni-
ków, żeby ratowali poza terenem objętym ich dozorem.

Nie wierzyć zabawkom
Ostatnimi laty w sklepach pojawiają się produkty 

przypominające sprzęt wodniacki. Są one tanie, a cena 
powoduje, że klienci przestają się zastanawiać nad jako-
ścią tych urządzeń. Korzystanie z nich niestety przyspa-
rza coraz więcej pracy ratownikom.

– Bądźmy rozsądni i pomyślmy przez chwilę przed 
zakupem – proponuje prezes Zbrojkiewicz. – Jeśli 
ktoś, w jakimś hipermarkecie, kupuje za 50 zł zabaw-
kę bez żadnych atestów, to niech nie wierzy, że to jest 
prawdziwy kajak! – woprowiec apeluje o wyobraźnię 
i nieprzerwane nadzorowanie dzieci korzystających 
z takich zabawek. – Mamy poważne zastrzeżenia co 
do jakości takich urządzeń – przyznaje i martwi się, 
że coraz więcej plażowiczów bezkrytycznie ufa takim 
produktom, co jest powodem przykrych i niebezpiecz-
nych niespodzianek.
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Rowerem n a d  A d r i a t y k


