ISSN 1898-0112

www.7dni.com.pl

dokończenie na

indeks 385913

31-32 (533/534) 07.08-20.08.2014

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

Kolportaż bezpośredni - Egzemplarz bezpłatny

Dystrybucja w sieciach: Ruch, Garmond, Kolporter - 1 zł (w tym 8% VAT)

31

UWAGA CZYTELNICY !
NASTĄPIŁA CZASOWA ZMIANA
REDAKCYJNEGO NUMERU TELEFONU.
PROSIMY DZWONIĆ POD NUMER

TEL: 34 366 85 86

KARTA POJAZDU
Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę
pojazdu w okresie:
01.05. 2004 r. do 14.04.2006 r.

ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

tel. 609 465 658

Kolejnym prezentowanym przez „7 dni” kandydatem na prezydenta miasta Częstochowy
jest Artur Warzocha, który startował będzie z listy Prawa i Sprawiedliwości.
O samym PiS-ie i jego lokalnych strukturach można by książkę napisać. Pomijając – przynajmniej
na razie – watek historyczny, ostatnie cztery lata nie należą jednak do szczególnie udanych dla członków i sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego. Przeciwnicy PiS-u doszukują się w poczynaniach
rodzimych polityków Prawa i Sprawiedliwości jawnej kolaboracji z SLD. Dziś już wielu – dla dobra
miasta - nie wspomina o kontrowersyjnych glosowaniach radnych Prawa i Sprawiedliwości ręka w
rękę z Sojuszem, o jedynym zaangażowanym w życie publiczne radnym Arturze Gawrońskim, który
własną pracowitością jakby chciał wykonać robotę za pozostałych trzech „martwych” radnych PiS-u,
o powiązaniach z SLD przy obsadzaniu ważnych stanowisk w spółkach miejskich dla osób popieranych przez Kaczyńskiego.
Na ile obecnie funkcjonujący układ odpowiada szefowi struktur lokalnych PiS posłowi Szymonowi Giżyńskiemu i jego ludziom, pokaże zbliżająca się kampania wyborcza. Faktem
jest natomiast, ze PiS stanowił będzie dla rzadzącego dziś miastem Krzysztofa Matyjaszczyka i SLD poważną, o ile nie najważniejszą konkurencję.
Do sukcesów lokalnego PiS z pewnością zaliczyć należy udany mariaż ze Wspólnotą Samorządową. Mimo wieloletniej niechęci Giżyńskiego do Wrony i odwrotnie,
panowie znaleźli płaszczyznę porozumienia i wspólnie – z list PiS – będą walczyć o
władzę w mieście. To niewątpliwie duże zwycięstwo prawicy, która po raz pierwszy
potrafiła zjednoczyć się... dla sprawy, jaką jest pokonanie lewicy.

ciąg dalszy na str. 2 i 3
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Tylko nie świętujcie...
Sto lat temu doszło do nieszczęścia, będącego właściwie
katastrofą cywilizacyjną...zaczęła
się rzeź nazywana I wojną światową. Młodzi chłopcy w imię
miłości Ojczyzny mordowali
innych młodych chłopców, przy
okazji niszcząc wszystko co po
drodze. Postęp wyposażał ich w
urządzenia coraz skuteczniejszego mordu masowego. Owocem
4-letnich zmagań były miliony
trupów, miliony wdów i sierot,
miliony okaleczonych weteranów
i zatruta marzeniami o odwecie
świadomość.
Nawet przyjemny dla naszych

aspiracji fakt odzyskania przez
Polskę Niepodległości, był drobnym detalem w morzu nieszczęścia. Wojna nie zrodziła się z
marzeń o wyzwoleniu Polski czy
innych zniewolonych narodów;
niepodległość była odzyskana
tak jak kawałek majątku z masy
upadłościowej dawnych imperiów: rosyjskiego, niemieckiego
i austro-węgierskiego. Miejmy
odwagę nie podejrzewać twórców wojny o jakiekolwiek dobre intencje, powiedzmy sobie
szczerze, że ta wojna, jak i szereg
innych była dzieckiem kłamstwa
karmiącego nienawiść.
Kłamstwem nakarmiono dzieci w szkołach, gdy edukacja stała
się monopolem państwa. Z faktu
natury administracyjnej, że pan
X mieszkaniec miasta XY płaci
podatki i oczekuje ochrony swego bezpieczeństwa od państwa
XYZ, uczyniono dogmat, że X
musi być gotowym oddać swoje
życie za bezpieczeństwo państwa
XYZ. Ba, gotowość oddania
owego życia uznana została najwyższą cnotą obywatelską, definiującą wartość pana X. W ślad
za tym rozumowaniem rodziło się
następne: skoro od pana X wymaga się poświeceń, to zasadnością
tego jest śmiertelne niebezpieczeństwo zagrażające ze strony
wroga zewnętrznego państwo
XYZ, a więc w konsekwencji i
miastu XY oraz rodzinie pana X.
Dogmat istnienia wroga był wygodny dla rządzących państwem,
napędzani strachem mieszkańcy
gorliwiej słuchają władzy i chętniej płacą podatki.
Doktryna wiecznego wroga
łatwo się upowszechnia, przypomina bowiem atawistyczne
postrzeganie obowiązku wendety. Ktoś gdzieś kiedyś kogoś
zabił, więc obowiązek zemsty
przechodzi z ojca na syna i cią-

gnąc się może kilkaset lat. Państwo nowoczesne dysponując
monopolem edukacji i środkami
masowego przekazu może dowolnie pompować marzenia o
narodowej wendecie. Historia
staje się kłamstwem uzasadniającym konieczność mordowania
odwiecznego wroga. Na lekcjach
szkolnych przypomina się bez
końca, jak „oni” mordowali nasze dzieci w Głogowie, bili je we
Wrześni, gwałcili nasze kobiety, odbierali ziemię chłopom, a
dzieła kultury inteligencji. Rosną
legendy o okrucieństwie wroga,
o Jurandzie, któremu wyłupiono
oko, o podstępnie zabitym królu
Przemysławie, czy ludobójstwie
w średniowiecznym Gdańsku.
Przykłady dla uproszczenia podaje polskie: ale tego typu mitologizacja przeszłości pojawiła
się w XIX w. w każdym europejskim narodzie. I w każdym
powielał się ten sam przekaz:
jeśli my kogoś zabiliśmy, zgwałciliśmy, wyłupiliśmy oko itp. to
mieliśmy ku temu uzasadnione
powody; wróg zaś robił tak, bo
jest z natury zły. Absolutnym
nietaktem, byłoby podniesienie
argumentu, że własne państwo
bywa niekiedy dla swoich obywateli gorszym katem i gorszym
okupantem niż ten mityczny
wróg zewnętrzny.
Od masowego kłamstwa historycznego do masowych zbrodni
I i II wojny światowej...tak rzecz
wygląda. Proszę zatem uprzejmie: nie świętujcie rocznicy
wybuchu wojny, nie świętuje się
nieszczęść. Nie idźcie drogą powtórzonego wielokrotnie kłamstwa. Nie ma wiecznych wrogów,
tak jak nie ma wiecznych przyjaciół. Uczmy nie nienawiści lecz
miłości, a mniej nieszczęść będzie
na doczesnym świecie.
Jarosław Kapsa

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Artur Warzocha – kandydat PiS
na prezydenta miasta Częstochowy
- Na jednym z ostatnich spotkań padło pytanie adresowane do Pana o Pana osiągnięcia
ostatnich czterech lat dla Częstochowy jako
polityka, w tym także radnego sejmiku wojewódzkiego. Proszę wymienić je także dla czytelników "7 dni".
- W latach 2006 – 2007 pełniłem funkcję I wicewojewody śląskiego. W tym czasie województwo śląskie, podobnie jak pozostałe przygotowywało plan finansowania inwestycji w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2014. Poprosiłem marszałka województwa o to, by pokazał mi listę tzw. priorytetowych projektów zgłoszonych przez region
częstochowski i niestety ta lista nie wyglądała
imponująco. Oprócz jednego dużego projektu
zgłoszonego przez miasto Częstochowę, znalazły się tam drobne projekty bez żadnych szans
na realizację w drodze pozakonkursowej. Wtedy
trzeba było podjąć szybka interwencję, a przede
wszystkim dysponować gotowymi projektami na
realizację wskazanych inwestycji. I tak, dzięki,
między innymi moim zabiegom mamy dzisiaj w
Częstochowie Akademickie Centrum Sportu oraz
Instytut Nauk Społecznych Akademii im. Jana
Długosza, wyremontowane i zrewitalizowane
Plac Biegańskiego oraz tzw. „drugą” i „pierwszą”
Aleję Najświętszej Maryi Panny oraz zrewitalizowaną, pod względem konserwatorskim Bazylikę Jasnogórską. Łącznie, pomoc unijna dla tych
projektów wyniosła ponad 70 milionów złotych,
nie licząc środków rządowych i wkładów własnych inwestorów. Bardzo się cieszę, że te pieniądze trafiły do Częstochowy i będą długo nam
- jej mieszkańcom służyć.
Jako radny wojewódzki obecnej kadencji, choć
pragnę podkreślić – radny opozycji, który ma

niewielki wpływ na podejmowanie decyzji, zaangażowałem się przede wszystkim w pracę na
rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. NMP w Częstochowie. Jest to bardzo ważna,
a nawet strategiczna dla Częstochowian placówka ochrony zdrowia z olbrzymimi problemami i,
do tego, bardzo źle zarządzana przez kolejnych
dyrektorów. Pod koniec ubiegłego roku ten szpital stał już na skraju przepaści, a ja wtedy podejmowałem próby namówienia marszałka województwa do podjęcia rozmów ostatniej szansy z
protestującą załogą. Po wielu próbach marszałek
wreszcie zdecydował się na ten ruch i podpisano
porozumienie, kończące protest. Gdyby nie ten
fakt, to dzisiaj nie byłoby już szpitala na Parkitce.
Ponadto, w ubiegłym roku nawiązałem współpracę ze Związkiem Polaków na Białorusi, dzięki zaangażowaniu pani Andżeliki Borys. Współpraca się rozwija. Już dwukrotnie gościliśmy w
Częstochowie Polaków z Białorusi, a każda taka
wizyta wyzwala ogromne emocje i to po obu
stronach. Mam olbrzymią satysfakcję, że wielu
naszych Rodaków zza wschodniej granicy może
odwiedzić Polskę, dzięki współpracy z samorządem województwa śląskiego.
- Nie po raz pierwszy bierze Pan udział w wyborach samorządowych, w tym także na prezydenta miasta, czym te wybory (rzecz jasna
dla Pana) różnią się od poprzednich?
- Podstawową różnicą jest porozumienie, które
zostało zawarte przez ugrupowania prawicowe i
centroprawicowe w sprawie wyborów do Rady
Miasta i w sprawie mojej osoby. W poprzednich
wyborach nasz obóz polityczny poszedł do wyborów głęboko podzielony i tym samym stracił
szansę na wygraną. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie
inna. Dzięki takiemu porozumieniu moja kandydatura popierana przez Prawo i Sprawiedliwość
oraz pozostałe ugrupowania, które przez ostatnie

Miała pani przyjść w
kratkę... Obiecała pani!
Kratki mi się źle
kojarzą.

Sesja Rady Miasta Częstochowy. Od prawej: radna Elżbieta Kunicka (SLD), radny Łukasz Wabnic (SLD)

dwadzieścia cztery lata rządziły, bądź współrządziły naszym miastem, jak choćby Wspólnota
Samorządowa, czy Unia Laikatu Katolickiego,
zyskuje większe szanse na pokonanie kandydata lewicy, którym będzie, bez wątpienia obecnie
urzędujący prezydent – Krzysztof Matyjaszczyk.
Druga różnica to stan zapaści, w jakim, w ciągu
ostatnich czterech lat znalazła się Częstochowa.
Jeżeli cztery lata temu kandydat Krzysztof Matyjaszczyk narzekał na stan, w jakim znalazło
się miasto, to z dzisiejszej perspektywy tamte, na
pewno niełatwe czasy dla Częstochowy jawią się
nam jako okres prosperity. Dlatego zbliżająca się
kampania, siłą rzeczy będzie odniesieniem się do
„dokonań” obecnego prezydenta, a z drugiej strony musi dać nam wszystkim odpowiedź na to, jak
rozwiązać nabrzmiałe problemy.
- Większość komitetów wyborczych przede
wszystkim składa obietnice, nie posiada natomiast konkretnego programu. Czy Pan i PiS
posiada już program wyborczy (proszę o kilka
szczegółów)?
- Program, z którym pójdziemy do najbliższych
wyborów powstał w gronie ekspertów z naszego
środowiska, którzy są jednocześnie obywatelami
Częstochowy. To bardzo ciekawy i szczegółowy
dokument, w którym postawiono możliwe do
zrealizowania cele wyborcze i pokazano sposoby, jakimi będzie się je osiągać. Jest to program
pozytywny, obejmujący swoim zakresem wszystkie dziedziny życia miasta, ze szczególnym naciskiem na rozwój gospodarczy, walkę z bezrobociem i biedą oraz zahamowaniem procesów
depopulacyjnych. Wyszliśmy z założenia, że
poprawa kondycji ekonomicznej miasta wspomagać będzie rozwój w pozostałych dziedzinach
takich, jak: zdrowie, oświata, sport, kultura, etc.
Ale my chcielibyśmy ten rozwój gospodarczy
świadomie kreować, tzn. określić jakich inwestycji Częstochowie potrzeba, którzy inwestorzy
najlepiej dla naszego miasta rokują, czy też jacy
inwestorzy najlepiej będą kooperować z często-

chowskimi przedsiębiorcami. Jeżeli dane nam
będzie wygrać te wybory, w co bardzo mocno
wierzę, to sprawami tymi zajmie się zespół ekspertów, którymi pokieruje Konrad Głębocki –
lider Wspólnoty Samorządowej, doświadczony
samorządowiec oraz pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej, specjalizujący się
zarządzaniem finansami publicznymi samorządu
terytorialnego.
- Z pewności SLD nie będzie prowadziło łagodnej kampanii, w związku z tym jaki wy
przyjmiecie wariant kampanii?
- Chcę się skoncentrować na sprawach ważnych
dla Częstochowian, a nie na politycznym ringu. Z
mojej strony będzie jasny i konkretny przekaz na
temat tego, co trzeba zrobić, by ratować Częstochowę przed kompletną degradacją. Chciałbym
powiedzieć jej mieszkańcom, że podstawową
troską następnego prezydenta będzie zatrzymanie tego wielkiego exodusu naszych dzieci i wnuków, którzy zaraz po maturze wyjeżdżają z tego
miasta i już do niego nigdy nie wracają, bo nie
ma tutaj dla nich ciekawych perspektyw rozwoju. Trzeba też zatroszczyć się o godne życie dla
tych, którzy tutaj pozostali i to bez względu na to,
czy to są młode czy starsze osoby. Nie specjalnie interesuje mnie w jaki sposób będzie prowadziła kampanię obecna ekipa. Jeżeli ktoś będzie
się wobec mnie i komitetu wyborczego Prawa i
Sprawiedliwości posługiwał kłamstwem i manipulacją, to po prostu oddamy sprawę do sądu, w
trybie wyborczym.
- Z pewnością powstają już pierwsze plany
w związku z tworzeniem list kandydatów na
radnych. PiS zawiązał porozumienie na prawicy. Jaki wobec tego będzie udział członków
PiS-u i członków pozostałych ugrupowań na
czołowych miejscach list?

dalej str. 3
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PUBLICUSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 6
Tygodnik 7 dni rozpoczął nowy cykl publicystyczny, w którym autor - zgodnie
z tytułem – wskazuje 101 konkretnych,
merytorycznych powodów, dla których
mieszkańcy powinni w nadchodzących
wyborach samorządowych pożegnać bez
żalu ekipę rządzącą miastem przez ostatnie 4 lata.
Wszystkie odcinki (101) zamieszczane są
na naszej stronie internetowej www.7dni.
com.pl – codziennie jeden odcinek. Pierwszych sześć publikacji jest już w internecie. Najciekawsze odcinki będziemy
prezentować także w wersji papierowej
Tygodnika 7 dni, w każdym numerzenaszej gazety.

POWÓD 6:
kompletny brak transparentności i
jawności w zarządzaniu miastem

Wielokrotnie już zwracałem uwagę w swoich
felietonach i artykułach na ten aspekt rządów
Krzysztofa Matyjaszczyka i SLD – ta władza
nienawidzi jawności. Na wszelkie zapytania o
sprawy publiczne reaguje alergicznie – dotyczy
to w jednakowym stopniu Tygodnika Regionalnego „7 dni”, jak i wielu interpelacji miejskich
radnych oraz zapytań ze strony zwykłych obywateli. Zadajmy sobie pytanie – dlaczego tak
jest? Przypominam w tym miejscu chociażby
głośną sprzed kilku miesięcy sprawę, kiedy jedna z lokalnych firm chciała bezpłatnie filmować
i udostępniać w sieci transmisję on-line z obrad Rady Miasta Częstochowy. Kłody rzucane
pod nogi przez przedstawicieli Urzędu Miasta
Częstochowy (na czele z p.o. dyrektora generalnego) przypomniały mi czasy galopującego
kryzysu w latach 80-tych XX-go wieku: „Wi-

cie, rozumicie, nie da się, bo prąd w gniazdkach
nie taki, bo zakłócenia elektromagnetyczne, bo
samochód na parkingu miejsce urzędnikom zajmuje, a jak chcecie prąd brać z własnego agregatu, to opary benzyny trują – itp. itd.”
Dziś jednak chciałbym zwrócić uwagę na inny
aspekt tej niechęci – Biuletyn Informacji Publicznej. Jak rozumiem, ustawowa konieczność
informowania o swoich działaniach jest dla
Krzysztofa Matyjaszczyka, Jarosława Marszałka i ich kolegów równie miła, jak wirus ebola
dla mieszkańców Afryki. Obserwowałem przez
ostatnie 3,5 roku, jak BIP Urzędu Miasta Częstochowy podupadał sobie z roku na rok. Jak
nagminnie psuł się mechanizm wyszukiwarki,
jak kompletnie ignorowano aktualizację danych osobowych pracowników, jak przestarzały
robił się „engine” BIP-u. Podobno zresztą firma, która go prowadziła w pewnym momencie
wycofała się z technicznego wsparcia. Z tym
większym zainteresowaniem przyjąłem informację o całkowicie nowym BIP-ie zakupionym
przez Urząd Miasta Częstochowy. Po kilku tygodniach działania stwierdzam, że nie ma on
nic wspólnego ze standardami BIP-ów w normalnie zarządzanych samorządach, a znacznie
bliżej mu jeśli chodzi o ilość przekazywanych
informacji do standardów... białoruskich.

1.

Najważniejszą informacją publiczną w
Częstochowie jest, jak się okazuje, dużych rozmiarów portret Krzysztofa Matyjaszczyka na
stronie głównej. No cóż, można i tak, choć nikt
normalny tego w BIP-ie nie praktykuje...

2.

Za to bardzo głęboko schowano w BIP-ie skład Rady Miasta, wszystkie interpelacje
radnych, jak również archiwalne zarządzenia
prezydenta. Czy aby nie po to, aby Sokołow-

ski i jemu podobni znowu się czegoś na wzór
sprzedaży miejskiej kamienicy za 50.000 zł w
BIP-ie nie doszukali? Nawiasem mówiąc proszę spróbować odnaleźć składy poszczególnych
komisji Rady Miasta...

3.

Nie koniec na tym – najlepszym przykładem na „jawność” poczynań obecnej władzy
jest obowiązkowy w BIP-ie rejestr pozwoleń
na budowę. Znalazłem, a jakże!!! Zaczyna się
na roku 2009, a kończy na 2010, czyli w momencie objęcia władzy przez Matyjaszczyka.
Czyżby po to, aby nie kłuła w oczy ilość wybudowanych w tym czasie dyskontów i supermarketów?

4.

O rejestrze wydanych decyzji o warunkach zabudowy (standard w normalnych samorządach) można sobie tylko pomarzyć – jak ktoś
chce, to może iść na Śląską 11/13 i zapytać...
Przyczyny zapewne takie same jak wyżej –
jeszcze by jakiś dociekliwy (a już nie daj Boże
ktoś z państwowych trzyliterowych służb) zaczął się zastanawiać, dlaczego pewne nazwy
nieustannie się w kontekście zgód na budowę
obiektów handlowych powtarzają?

5.

Zniknęła z BIP-u (i to prawdopodobnie
na stałe) jakakolwiek informacja o personaliach
pracowników Urzędu Miasta Częstochowy, za
wyjątkiem 9 osób ze ścisłego kierownictwa. To
jakieś totalne novum – nawet w najmniejszych
gminach w Polsce mamy w BIP-ie możliwość
wyszukania każdego urzędnika po nazwisku
i nazwie stanowiska. Pod tym względem nie
mam wątpliwości – Częstochowa prześcignęła
standardy białoruskie. Nie wiem, czy KGB ma
swój BIP, ale zapewne jest w nim zbliżony poziom jawności personalnej. Czy to czasem nie
REKLAMA

ciąg dalszy ze str. 1 i 2
- Nie zajmuję się tymi sprawami. Sam jestem bezpartyjny, nie należę do Prawa i Sprawiedliwości, a
sprawy, o które Pani pyta leżą w gestii szefa okręgu partii. Jest nim poseł Szymon Giżyński. Do
niego należy kierować to pytanie.
- Jak ocenia Pan swoje szanse w starciu z kandydatem SLD Krzysztofem Matyjaszczykiem?
- Wszelkie znaki na ziemi pokazują, że moja
kandydatura stanowi dzisiaj najpoważniejszą alternatywę wobec Krzysztofa Matyjaszczyka. On
sam jest trudnym przeciwnikiem, bo na jego rzecz
pracuje dzisiaj wielki aparat polityczno - administracyjny. Dzisiejsza zwiększona aktywność
prezydenta w przestrzeni publicznej ma służyć
przekonaniu wyborców, że świetnie zarządza on
miastem, co nie jest oczywiście prawdą, patrząc
na efekty jego rządów. To jednak zapowiedź tego,
że czeka mnie i mój komitet wyborczy ciężka i
trudna kampania, od której zależeć będzie efekt
końcowy. Jestem do tej politycznej walki gotowy.
- W przypadku zwycięstwa jaki kierunek rozwoju Częstochowy i regionu przyjmie PiS?
- Naszym naczelnym zadaniem będzie rozwój gospodarczy miasta (mówiłem o tym już wcześniej)
- to po pierwsze. Po drugie – rozwój częstochowskich uczelni wyższych, by były one realną alternatywą dla innych uczelni, poza Częstochową. Po
trzecie - wykorzystanie potencjału Częstochowy,
jako jednego z najliczniej odwiedzanych w Polsce

miast. Po czwarte – poprawa warunków życia
mieszkańców, by byli zadowoleni i usatysfakcjonowani z faktu życia w Częstochowie.
- W jaki sposób Pana zdaniem zachęcić mieszkańców Częstochowy do większego udziału w
życiu publicznym, a szczególnie w wyborach?
- Chciałbym powiedzieć Częstochowianom, że
nadarza się okazja, być może już nawet ostatnia
na długie lata, by zmienić coś w naszym mieście.
Jeżeli tego nie zrobimy dzisiaj, to obecna ekipa
rządząca naszym miastem, na tyle okrzepnie i obrośnie w przysłowiowy „tłuszczyk”, że nie będzie
w stanie nic już dla ludzi zrobić. Takie wnioski
można wyciągnąć, choćby na podstawie tego, w
jaki sposób zarządzano mieniem publicznym w
ciągu ostatnich czterech lat, o czym pisano wiele
na łamach tej gazety. Trzeba to wreszcie zatrzymać, bo inaczej proces degradacji naszej kochanej
Częstochowy będzie trwał! A my będziemy jeździć w odwiedziny do naszych dzieci i wnuków
do wielkich metropolii oddalonych o setki kilometrów. Ażeby proces ten przerwać, trzeba pójść
na wybory i zagłosować inaczej, niż cztery lata
temu.
- Dziękuję za rozmowę.
(Pytania do kandydata Artura Warzochy zostały przesłane
drogą mailową, podobnie jak w przypadku wywiadu z Andrzejem Szewińskim).

Renata R. Kluczna
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Opiekun/ka seniora
Niemcy
z doświadczeniem
i komunikatywnym
niemieckim

z obawy o ochronę danych osobowych zatrudnionych w UM członków stowarzyszenia „Wybierzmy przyszłość”?
Wyobraźcie sobie zatem Państwo Czytelnicy,
skoro przykład idzie z góry, jak wygląda za kadencji Krzysztofa Matyjaszczyka poziom jawności w miejskich spółkach. Jest on oczywiście
bliski lub równy zeru, czego najlepszym dowodem jest fakt, że Tygodnik Regionalny „7 dni”
jest już w posiadaniu dwóch ostatecznych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach. Wyroki te uchylają decyzje spółki
o odmowie udzielenia informacji publicznej
ze strony Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A.
na temat: 1) zawartych umów zleceń i umów o
dzieło, 2) rozesłanych zapytań ofertowych przy
udzielaniu zleceń publicznych. W najbliższym
czasie prawdopodobnie taki sam wyrok WSA
czeka kolejną miejską spółkę, „Halę Sportową
Częstochowa” sp. z o.o., która również odmówiła udzielenia informacji publicznej n/t wystawianych umów o dzieło i zleceń.
Morał jest prosty – władza o czystych rękach
nie miałaby nic do ukrycia przed społecznością
lokalną miasta Częstochowy. Obecna władza
miejska jest ubabrana po same uszy, a może nawet po czubek głowy... A gorszy BIP jest tylko
w SLD-owskim Sosnowcu.
Artur Sokołowski
Autor jest mieszkańcem Częstochowy – z zawodu geodetą i specjalistą w zakresie gospodarki nieruchomościami. Pracował i pracuje
jako menedżer w państwowych podmiotach i
urzędnik samorządowy. Regularnie pisuje na
łamach lokalnej prasy i portali specjalizując
się w sprawach gospodarczych.
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Uwaga! Fałszywe wezwania do zapłaty
Sprytni oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do zapłaty licząc na to,
że część z adresatów tych pism nie
sprawdzi ich autentyczności i przeleje pieniądze na konta oszustów. Chociaż proceder nie jest nowy, to kolejni
mieszkańcy naszego regionu dają się
naciągnąć. Drugą popularną metodą
pracy oszustów jest udawanie pracowników popularnych instytucji.
Pierwsze podrobione wezwania do zapłaty
pojawiły się już dwa lata temu. Wtedy oszuści
podszywali się pod zakład energetyczny. Ponieważ kwoty na fikcyjnych rachunkach nie
były duże, opiewały bowiem na dwadzieścia
kilka złotych, wiele osób nie zadało sobie trudu, by potwierdzić autentyczność otrzymanej
korespondencji i przesłało naciągaczom pieniądze. Spółka Tauron przeprowadziła kampanię informacyjną ostrzegającą przed naciągaczami, ale ostrzeżenia nie wzbudziły niestety
naszej czujności w stopniu wystarczającym. W
Częstochowie i okolicach znów bowiem pojawili się oszuści. Tym razem są to akwizytorzy
innych firm handlujących prądem, którzy podszywając się pod pracowników Tauronu oferują niby „zmniejszenie rachunków”, a w rzeczywistości podsuwają do podpisu dokumenty
dotyczące zmiany dostawcy usług na innego.
W ubiegłym roku proceder podszywania się
pod znane instytucje dotknął także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oszuści spreparowali nawet blankiet pisma urzędowego, które miało do złudzenia przypominać
druki stosowane przez Agencję. Trzeba się było
uważnie przyjrzeć, by spostrzec, iż zamiast
skrótu „ARiMR” na formularzach z numerem
konta do wpłaty widniał skrót „ARMiR”. Treść
REKLAMA

pisma sugerowała, jakoby trzeba było Agencji
wpłacić daną kwotę za korzystanie z jej usług.
Bezczelność oszustów jest tu tym bardziej zdumiewająca, że przecież Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie pobiera żadnych opłat za swoje usługi, a współpracujący z
nią rolnicy dobrze o tym wiedzą.
Mimo często powtarzanych ostrzeżeń w
mediach czujność wielu obywateli zdaje się być
cały czas uśpiona. Świadczy o tym liczba nowych prób wyłudzeń, która w tym roku wzrosła lawinowo. Tego lata oszuści chętnie udają
także celników i gazowników.

Naiwni niech płacą

Na wezwaniach udających pisma celne widnieje podobna do autentycznej, ale podrobiona
pieczęć. Ktoś podszywając się pod nieistniejący Dział Przestępczości Podatkowej w Rzepinie wzywa pisemnie do dobrowolnego poddania się karze, albo stawienia się w „urzędzie
celnym w Rzepinie”. Wpłacenie na wskazane
konto kwoty 150 zł, ma natomiast spowodować
„zakończenie czynności dochodzeniowych”.
Wytłumaczenie jest takie, że to kara za kupowanie nielegalnie przemycanych papierosów.
– To oczywiste oszustwo – wyjaśnia Grażyna Kmiecik z Izby Celnej w Katowicach.
– Służba Celna nigdy nie zwraca się do obywateli z żądaniem wpłaty bez przeprowadzenia
niezbędnych i wymaganych prawem czynności. Pierwszym krokiem w postępowaniu w
przypadkach naruszeń prawa jest wszczęcie
postępowania, później przesłuchanie i przedstawienie zarzutu (precyzyjnie określone naruszonego przepisu prawa, tj. wskazania na czym
polega czyn zabroniony), a dopiero na samym
końcu następuje wniosek o ukaranie sprawcy.
Fałszywe wezwania nie mają także obowiąz-

kowo umieszczanych w rzeczywistych pismach
urzędowych takich elementów jak: precyzyjnie
wskazany w nagłówku pisma adresat, podpis
organu wysyłającego pismo ze wskazaniem
osoby reprezentującej instytucję, jej funkcji i
stopnia służbowego.

Wystarczy podpisać cyrograf

Do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa również docierają ostatnio skargi
na wizyty przedstawicieli handlowych innych
firm podających się za pracowników Biur Obsługi Klientów PGNiG S.A. lub powołujących
się na współpracę z PGNiG.
– Pracownicy PGNiG S.A. nie przychodzą
do domów i nie oferują podpisania umów,
aneksów i zmian w umowie. Nie proponują
również zmiany sprzedawcy paliwa gazowego
– informuje rzecznik PGNiG. – W przypadku
kontaktu z przedstawicielem handlowym podającym się za pracownika Gazowni prosimy o
zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod nr 323
912 303 lub bezpośrednio w najbliższej jednostce.
Rzecznik przypomina ponadto, że zgodnie
z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny osoba, która zawarła
umowę na odległość, a wiec poza siedzibą firmy ma prawo do odstąpienia od umowy bez
podania przyczyny. Należy to jednak uczynić w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Przez Internet też wyłudzają

Również i do naszej redakcji trafiło kilka
maili podpisanych niby przez popularne firmy i instytucje. Dostaliśmy na przykład mail
podpisany „Poczta Polska”, w którym nadaw-

ca domaga się zapłacenia rzekomo zaległej
faktury. Podobne maile, również z fałszywą
informacją o niezapłaconych fakturach dostaliśmy od nadawców podających się za firmy telekomunikacyjne jak T-mobile, czy Netia. Ponieważ opisywany proceder nie omija
ani osób prywatnych, ani firm, apelujemy do
wszystkich Czytelników o wzmożoną czujność
i dokładne sprawdzanie wszelkiej podejrzanej
korespondencji, a także bardziej skrupulatne
sprawdzanie tożsamości osób pukających do
naszych drzwi. Pamiętajmy, że zawsze możemy
zadzwonić do instytucji, za której pracownika
podaje się nachodzący nas agent i sprawdzić,
czy faktycznie ktoś taki istnieje.
hubb
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„Gdzie jak gdzie, ale w banku spodziewałam się uczciwości...”
Opowieść Czytelniczki, która opisuje w
jaki sposób została omamiona przez sprzedawcę „polisolokat”.
– Przyszłam do Getin Banku, bo chciałam
założyć lokatę – opowiada Jadwiga Czerw.
– Chciałam lokatę na trzy lata, by wyciągnąć
z niej oszczędności jeszcze przed przejściem na
emeryturę. Miałam akurat odłożone pieniądze,
bo zlikwidowałam lokatę terminową w tym samym Getin Banku – tłumaczy nasza rozmówczyni.
– Pan obsługujący klientów przedstawił
mi wizję, według której „Pareto II” to dobra
lokata, że jest ona bezpieczna, że nie mam się
czego obawiać. Zawsze pytam o takie rzeczy,
by uniknąć ryzyka. Pracownik banku jednak
zapewniał mnie, że jeśli tylko wpłacę pierwszą składkę, a wynosiła ona 4500 zł, i będę
każdego miesiąca wpłacała po 124 złote, to te
pieniądze będą procentowały i dobrze na tym
wyjdę. – kontynuuje swą opowieść pani Janina
i tłumaczy rozżalona, że jako laik w kwestiach
finansowych myślała, iż pracownik banku to
znawca, fachowiec... Jeśli więc poleca inną lokatę w tym samym banku i zapewnia, że jest
ona bardziej opłacalna i bezpieczniejsza od
zwykłych lokat terminowych, to chyba można
mu wierzyć...
– Zastrzegałam, że gdy pójdę na emeryturę,
której wysokość przewidywałam na około 1300
zł, to wtedy miesięczna składka wynosząca 124
zł. będzie stanowiła niemal 10 proc. całej emerytury i może mnie nie być stać na płacenie takiej składki przez kolejne dziesięć, czy więcej

lat – mówi Jadwiga Czerw. – Pracownik banku
jednak zapewniał mnie, że już po trzech latach
będę mogła odzyskać zarówno sumę składek, jak i podjąć zyski. – pani Janina jeszcze
raz podkreśla, że przyszła do banku jak osoba
niekompetentna do specjalisty po poradę. Ma
teraz żal do pracownika obsługi klientów, bo
już rozumie, że mówił co innego, a wiedział
co innego. – Zgodnie z tym, co mi obiecał, a
mówił, że 180 miesięcy to tylko maksymalna,
górna granica trzymania pieniędzy na lokacie,
założyłam, że za trzy lata wycofam lokatę i pójdę na emeryturę.
Pani Janina dała więc stałe zlecenie w banku i co miesiąc suma 124 zł. była potrącana i
przelewana na konto „Pareto II”. Gdy podczas
wizyt w banku dopytywała się o lokatę „Pareto
II”, zawsze była zapewniana przez pracowników banku, że wszystko jest w porządku i nie
ma się o co martwić, bo zarobi na tym z pewnością więcej niż na zwykłej lokacie. Po trzech
latach przyszła więc do banku by wziąć swoje
pieniądze z należnymi odsetkami.
– Byłam przekonana, że mam w Getin Banku trzyletnią lokatę, ale niestety okazało się, że
pracownicy omamili mnie i teraz okazuje się,
że jeśli będę chciała swoje pieniądze, to je stracę – mówi rozżalona pani Janina. – Wpłaciłam
4500 zł. I przez trzy lata drugie tyle w ratach;
to prawie 10 tysięcy złotych. To są moje ciężko
zarobione pieniądze! – wzdycha ciężko nasza
rozmówczyni i relacjonuje, że gdy chciała je
wycofać, dowiedział się, że na „produkt finalny” trzeba czekać 15 lat, że 180 miesięcy wpłacania rat wcale nie gwarantuje zysku, a „Pareto

Tak pod Getin Bankiem pikietowali inni klienci, którzy również zarzucają pracownikom banku zatajanie realnych kosztów
„polisolokat”.

II” okazuje się być ubezpieczeniem na życie i
dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, co w praktyce znaczy, że trzeba wpłacać przez 15 lat, pieniądze są przeliczane na tak
zwane jednostki uczestnictwa i lokowane funduszu kapitałowym.
– Gdyby mi jasno powiedziano, że trzeba
koniecznie wpłacać pieniądze przez 15 lat i nie
można przestać, to nie zdecydowałabym się na

taka lokatę, wiedząc, że w tym okresie przejdę
na emeryturę. Teraz chcę tylko ugody z bankiem i odzyskania swoich pieniędzy, nie zależy
mi na odsetkach, mam nadzieję, że bank odda
mi to, co wpłaciłam – marzy się nasza rozmówczyni.
hubb

Powrót do normalności!
9 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o prawach
konsumenta. Ustawa dokonuje wdrożenia
unijnej dyrektywy (2011/83), dotyczącej przede
wszystkim umów zawieranych poza lokalem
przedsiębiorstwa, np. na pokazach, w domu
konsumenta oraz na odległość, np. w sklepach
internetowych. Zaostrzone zostały niektóre
rygory informacyjne, wprowadzone dodatkowe
wymogi, a także wydłużony został termin na
odstąpienie od umowy zawartej w taki sposób
- z 10 do 14 dni. Przy okazji postanowiono
rozprawić się z ułomną regulacją dotyczącą
odpowiedzialności za wadliwy produkt.
Mało kto pamięta, że w 2003 roku
odpowiedzialność za niezgodność towaru
konsumpcyjnego z umową - prawda, że
długi i skomplikowany termin? - zastąpiła
konsumencką rękojmię. Polska w tym czasie
zdecydowała się na implementację dyrektywy
99/44 w minimalnym zakresie – ot, wydłużenie
terminu odpowiedzialności do 2 lat oraz
6 miesięcy domniemania, że niezgodność
tkwiła w rzeczy w chwili wydania. Niestety,
reszta dotychczasowego porządku prawnego
dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy
poszła do kosza. No niezupełnie. Jeżeli nie było
się konsumentem, nadal przysługiwało prawo
do odstąpienia od umowy po jednej naprawie
lub wymianie. Jeżeli było się konsumentem,
dość często wpadało się w spiralę napraw,
rzadziej wymian. Bo przecież nowa ustawa nie
wskazywała, ile napraw można wykonać, aby
konsument uzyskał prawo do zwrotu pieniędzy.
Na szczęście obecnie wracamy do starych,
dobrych i sprawdzonych uregulowań. W
trakcie prac sejmowych słyszeliśmy narzekania
przedsiębiorców o kosztach tej zmiany.
Niestety, nie uzyskaliśmy wyjaśnień, jak
funkcjonowali 11 lat temu, kiedy zasadą była
jednokrotna naprawa. Teraz też będzie to
zasadą. Konsumenci rozumieją tę zmianę i
popierają ją. Wystarczy przeczytać wpisy pod

artykułami ukazującymi się w Internecie:
„Bardzo dobrze, może wreszcie nauczą się
szanować konsumenta !!! To co dzieje się teraz,
to istny terroryzm !!! BRAWO !!!”
„A może tak zaczniecie produkować sprzęt,
który się nie zepsuje (przecież chodzi tylko o
okres gwarancji!), zamiast biadolić o stratach.
Jeśli firmy nastawione są na niekończące
się naprawianie sprzętu, to ja za taki sprzęt
dziękuję. A teraz jeszcze napiszcie, kto się tak
boi... bo moje sprzęty (odpukać!) już dawno po
gwarancji, a działają...”
„No to trzeba będzie teraz przeprogramować
produkty, żeby nie psuły się tak szybko. No
jakże nam przykro!”
„Stara pralka działała w moim domu ponad
15 lat i przez ten czas 0 problemów. Nowa „z
wyższej półki” padła po 16 miesiącach i zaczęła
się batalia ze sklepem o uznanie reklamacji.
Wcale mi nie żal producentów sprzętu AGD...
może wreszcie przestaną produkować swoje
sprzęty z najgorszych części.”
Naturalnie rozpocznie się szukanie „tylnych
wyjść”, a w zasadzie jednego: od umowy nie
można odstąpić, gdy wada jest nieistotna.
Tu dla porządku trzeba zaznaczyć, że wada
nieistotna to wada drobna, taka która, co do
zasady, nie przeszkadza w używaniu rzeczy
zgodnie z jej przeznaczeniem. Usuwalna wada
nie jest automatycznie nieistotna.
Wierzymy,
że
zmiana
spowoduje
podniesienie jakości towarów i obsługi
konsumentów. A także, że konsumenci
będą zdecydowani w dochodzeniu swoich
słusznych roszczeń. Nie mamy przekonania
co do zasadności twierdzeń przedsiębiorców o
wielomilionowych stratach oraz zniszczeniach
przyrody. Nie wydaje się też prawdopodobny
istotny wzrost cen, o ile w ogóle taki nastąpi.
Zmiana wejdzie w życie za około 6 miesięcy.
red.

S

iedem kijów dostają wszyscy ci
mieszkańcy Częstochowy, którzy
nie mieli pierwszego sierpnia o siedemnastej pojęcia czemu wyją syreny, czemu niektórzy stają na baczność, albo czemu
mundurowi salutują do orłów na czapkach.
Za lekceważenie, czy też bagatelizowanie
rocznicy „godziny W” wręczamy więc kije
mając nadzieję, że nauka nie pójdzie w las
i, że wzorem innych miast zaczniemy wspólnie obchodzić rocznicę Powstania Warszawskiego, bez względu na ocenę jego
zasadności, czy skuteczności. Minuta ciszy
może przecież być symbolem łączącym nas
wszystkich.

S

iedem smakowitych marchewek przyznajemy Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Komunikacyjnemu za umożliwienie pasażerom zakupu biletu przez telefon komórkowy. To nowoczesne rozwiązanie jest chwalone
zwłaszcza przez młodzież, która lubi używać
modnych smartfonów do wszystkiego, do czego
się tylko da. Dodatkowo, w czasach gdy ilość kiosków w centrum miasta maleje, a tylko niektóre
sklepy handluja biletami, dla wielu osób spoza
miasta może to być ogromnym ułatwieniem.
Zdaniem pasażerów chwalących aplikację, wzorowanie się na większych miastach wyszło Częstochowie na dobre. Dzięki temu Częstochowa
zrywa z wizerunkiem miasta zacofanego i pokazuje, że jesteśmy za pan brat z nowoczesnością.
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70 sekund... ciszy?

Pierwszego sierpnia o siedemnastej tradycyjna „minuta” ciszy była o dziesięć sekund
dłuższa niż zwykle. To dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
– Gdy tylko zaczęło się powstanie w
Warszawie, Niemcy zaraz zaczęli częściej odwiedzać gospodarstwa folksdojczy, a zwłaszcza
często pojawiała się żandarmeria – wspomina
Tadeusz Krokosz, który miał wówczas 22 lata i
mieszkał we wsi na południe od Częstochowy.
– Posterunki żandarmerii były, jak opowiada
Krokosz, rozmieszczane głównie w budynkach
szkół, bo tam było dużo miejsca, dobre warunki higieniczne i listy ludności. Sami natomiast
żandarmi rekrutowali się nierzadko z przedwojennych policjantów, którzy zostali folksdojczami. Stacjonujący na okupowanych terenach
Niemcy, którzy odbierali narzuconą przez okupanta na rolników daninę, w sierpniu 1944 roku
wyjątkowo skrupulatnie sprawdzali ilość oddanych produktów.
– Niemcy najstaranniej pilnowali ilości koni, krów i świń – wspomina pan Tadeusz
i dodaje, że okupanci zliczali kozy i owce tylko
przy większych ilościach, a jeśli w gospodarstwie było ich tylko kilka sztuk, wtedy nierzadko w ogóle pomijali je w rachunkach. Podobnie
dokładnie liczyli zbiory ziemniaków i zbóż z
hektara, a mniej starannie liczyli inne płody rolne. Tadeusz Krokosz dodaje, że Niemcy płacili
wtedy pół litra wódki za pół metra oddanego
zboża lub ziemniaków.

– Podczas Powstania Warszawskiego
skrupulatność okupantów sięgnęła zenitu. Od
początku sierpnia 1944 roku za brak połowy
metra zboża można było od razu zostać wywiezionym do obozu pracy – wspomina Krokosz.
Opowiada też, że poza relacjami mieszkańców
wywiezionych ze stolicy, nie było nigdzie żadnych informacji o rozwoju powstania.
– Z radia ani gazet nie można było się
nic o powstaniu dowiedzieć, a wiadomości pojawiały się tylko z transportami mieszkańców
Warszawy – pan Tadeusz opowiada, że około
10 proc. mieszkańców Warszawy wywożonych
z ogarniętego powstaniem miasta trafiało na roboty na wieś pod Częstochową.
– Do jednego gospodarstwa trafiało
wtedy średnio po dwóch pracowników – wspomina Tadeusz Krokosz. – Około 90 procent
wywiezionych z Warszawy jechało jednak pociągami dalej na zachód, w stronę Opola i Wrocławia, najczęściej do obozów pracy i obozów
koncentracyjnych. Ci którzy znaleźli schronienie w okolicach Częstochowy opowiadali o powstaniu w kościołach i we młynach.
– Były to miejsca, gdzie schodzili się
ludzie z kilku najbliżej położonych wsi i głównie tam można było się dowiedzieć o sytuacji
w Warszawie. Młynów było wówczas więcej,
może jeden na kilka wsi, a kościołów mniej,
może jeden na kilkanaście wsi – mówi Tadeusz
Krokosz.
Zdaniem naszego rozmówcy, przez
cały czas trwania powstania Niemcy na połu-

Ad vocem

(od red.: „w nawiązaniu do")
W nawiązaniu do naszego artykułu „Domiar za łazienkę”, opublikowanego 10 lipca,
a dotyczącego proponowanych
przez ugrupowanie „Mieszkańcy Częstochowy” obniżek
bazowej stawki czynszu w
Częstochowie, o głos w dyskusji poprosił rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Częstochowy.
Poniżej publikujemy jego stanowisko. W kolejnym numerze naszego tygodnika zabierze głos Marcin Maranda, lider
„Mieszkańców Częstochowy”,
jeden z głównych pomysłodawców obniżania czynszów.
Czytelników również zapraszamy do udziału w dyskusji i
dzielenia się swoimi przemyśleniami. Swoje opinie możecie Państwo nadsyłać na adres: tygodnik7dni@interia.pl.
„Nie odnosząc się do wszystkich tez zawartych
w tekście, cytowanych częściowo za przedstawicielami Rady Miasta, pragnę zwrócić uwagę na
nieuprawnione twierdzenia autora artykułu związane z wysokością czynszów w lokalach komunalnych w Częstochowie.
Autor artykułu nie pokusił się o zestawienia z
ostatnich lat, z których wynika np., że aż o 34%
wzrosły wydatki na remonty budynków komunalnych w 2013 r. w stosunku do roku 2012. Dzięki
działaniom władz miasta i spółki ZGM „TBS”,
przygotowanemu i realizowanemu Programowi
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015, tylko w ciągu ostatnich
dwóch lat wyremontowano 17 elewacji, 113 dachów, docieplono 94 budynki, przebudowano
instalacje kominowe w 145 budynkach, dokona-

no zmiany sposobu ogrzewania w 4 budynkach,
podłączono do kanalizacji miejskiej 2 budynki,
w 96 budynkach zmodernizowano instalacje c.o.,
wymieniono ok. 1200 szt. okien i drzwi. Poprawiło to znacznie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.
Z przeprowadzonej w 2010 r. analizy wynikało, że spośród 680 budynków stanowiących własność gminy, aż 25 kwalifikuje się do rozbiórki,
43 stwarzają zagrożenie z uwagi na zły stan techniczny, a średnio co dziesiąty wymaga pilnych
działań interwencyjnych. To skutek zaniedbań
minionych lat, kiedy na remonty i utrzymanie silnie zdekapitalizowanego zasobu mieszkaniowego
przeznaczano wysoce niewystarczające środki finansowe. Sytuację pogarsza jeszcze wiek posiadanych przez miasto budynków – aż 33% z nich
wybudowano przed 1939 r., kolejne 41% w latach
1950-60, a tylko 7% powstało po 1970 r.
Dzięki konsekwentnej i rozważnej polityce
władz miasta powstrzymano dalszą degradację
majątku gminy, poprawia się też stan techniczny
posiadanych zasobów. Sukcesywnie zmienia się
sytuacja spółki, która w 2010 r. miała aż 2,6 mln
zł straty finansowej.
Kwestię czynszów w lokalach komunalnych
reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz.
U. z 2014 r. poz. 150). Kompetencje Rady Miasta
określone zostały w art. 21 tej ustawy i obejmują
uchwalenie: wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (w tym
zasad polityki czynszowej i warunków obniżania
czynszu) oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
(w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali
mieszkalnych).
W Częstochowie stawki czynszu ustalane
są na podstawie zasad polityki czynszowej określonej uchwałą nr 753/LXIV/2010 Rady Miasta
Częstochowy z 20 września 2010 r. (ze zmianami). Uchwała ta została przyjęta przez częstochowskich radnych bez jednego głosu sprzeciwu

dnie od Częstochowy byli bardziej nerwowi, zaniepokojeni i agresywni, a ich działania więcej
miały cech brutalności i złośliwości. Pamiętali
pewnie niedawne uderzenie na Bank Emisyjny
w Częstochowie z kwietnia 1943 roku, dokonane przez partyzancką grupę Feliksa „Zagłoby”
Kowalika, a dodatkowo zdawali sobie sprawę z
ogromnej nieustępliwości i wytrwałości mieszkańców regionu, które udowodnili już podczas
pierwszej wojny światowej, gdy w okolicach
Herbów szmuglowano broń i amunicję na wielką skalę.
Po upadku Powstania Warszawskiego Częstochowa stała się stolicą Polskiego Państwa Podziemnego. W mieście znalazł
schronienie dowódca Armii Krajowej Okręgu
Warszawa Józef Rybicki, brat burmistrza Częstochowy Stanisława Rybickiego, który ranny uciekł z transportu i dotarł do domu brata.
Przybył tu także Jan Mazurkiewicz, dowódca
Centralnego Obszaru Delegatury Sił Zbrojnych, który koordynował organizację Komendy Głównej AK w Częstochowie. Pojawił się
też Komendant AK, gen. Leopold Okulicki. W
Częstochowie przebywał również Kazimierz
Moczarski i kierowane przez niego Biuro Informacji i Propagandy AK. Po upadku Powstania
Warszawskiego schronili się tu także prof. Jan
Chodorowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Włodzimierz Antoniewicz.
hubb

(21 głosów za, 1 wstrzymujący się). Notabene,
czynniki różnicujące stawkę czynszu dla posiadanego zasobu mieszkaniowego zostały ustalone
przez Radę Miasta Częstochowy w 1996 r., a więc
już 18 lat temu (także te dotyczące wc, łazienki i
c.o.) i z niewielkim zmianami stosowane są nadal.
Także w 1996 r. wprowadzono najwyższą podwyżkę stawki bazowej – aż o 59% w porównaniu
do 1995 r. Dotychczas nie były zgłaszane wnioski
o zmianę czynników, zarówno przez najemców,
jak też miejskich radnych.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów… stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych (z wyłączeniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych) ustalana jest w oparciu o
stawkę bazową z uwzględnieniem czynników
podwyższających lub obniżających ich wartość
użytkową.
W Częstochowie, stawka bazowa do ustalenia
czynszu (w zł/m2/miesiąc) to 2,88 zł, podczas gdy
np.: w Bielsku Białej – 4 zł; w Zabrzu – 5,90 zł;
w Sosnowcu – 7 zł (po zastosowaniu maksymalnego obniżenia – 5,25 zł); a w Rybniku – 4,50 zł.
Obecna stawka czynszu, przy stosowanych
czynnikach różnicujących stawkę bazową, nie
jest wyższa niż w większości gmin w Polsce.
Miasta stosują różne, dostosowane do specyfiki
zasobów mieszkaniowych, którymi zarządzają,
czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu. Wszystkich tych czynników nie da
się w związku z tym bezpośrednio zestawić.
Porównując jednak ze sobą dwa podobnej
wielkości ośrodki, tj. Częstochowę i Sosnowiec
można zauważyć, że najwyższa stawka czynszu
oscyluje w granicach 7 zł, podczas gdy najniższa,
w Częstochowie – ok. 2,02 zł, zaś w Sosnowcu
– 5,25 zł.
Podwyżki stawki bazowej w 2011 i 2012 r.
wynikały ze wzrostu cen, głównie za usługi remontowe, usuwanie awarii, energię elektryczną,
usługi kominiarskie, transportowe, utrzymanie
czystości. Przyczyniły się jednak do zwiększenia
wydatków na remonty budynków będących własnością gminy w takim zakresie, który umożliwił
wykonanie, zaplanowanych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2011-2015, nakładów na lata
2011-2013."
Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Częstochowy

– Jestem zdumiony, że oprócz mnie
zatrzymało się tylko kilka osób – mówi w
„godzinę W” Adam Zajączkowski. – Byłem
przekonany, że gdy o siedemnastej rozlegnie
się dźwięk syren, staną wszyscy, a oprócz
mnie stanął jeden rowerzysta, dwóch policjantów i rodzina z wózkiem – martwi się
Częstochowianin rozglądając się wzdłuż Alei
Armii Krajowej. – Część przechodniów natomiast rozglądała się zdezorientowana, jakby
zastanawiając się o co chodzi – komentuje zatroskany. – Mam nadzieję, że do wszystkich
w końcu dotrze, że to jedna z okazji, która
mogłaby jednoczyć wszystkich Polaków.

Przedsiębiorcy
czekają
na ulgi
Ponieważ częstochowscy przedsiębiorcy
głośno wyrażali niezadowolenie spowodowane
zmianą sposobu naliczania opłat za użytkowanie
miejskich lokali, a zwłaszcza krytykowali wyłączenie ze stawek czynszu i osobne naliczanie
podatku od nieruchomości, Komisja Rozwoju
Regionalnego i Gospodarki, w porozumieniu z
przedsiębiorcami, przygotowała projekt zmian w
regulującej te kwestie uchwale. Projekt, zgodnie
z wnioskiem komisji, kierowany będzie na sierpniową sesję Rady Miasta Częstochowy. Zapytany
o zdanie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych przez komisję zmian. Zmiany mają na celu,
zdaniem komisji, zniwelowanie wzrostu opłat.
Proponowane zmiany dotyczą paragrafów
siódmego i ósmego. Paragraf siódmy po zmianach ma mówić, że w przypadku wzrostu podatku od nieruchomości obciążąjącego najemcę
lokalu użytkowego, gdy wzrost ten wynosi co najmniej 5 proc. ponoszonej opłaty netto za 1 metr
kw., w okresie 2 lat od złożenia wniosku o udzielenie pomocy, wynajmujący obniża stawkę czynszu. Planowana obniżka ma wynieść 2 zł. netto
za 1 metr kw. Obniżka czynszu natomiast nie ma
dotyczyć powierzchni użytkowej pomieszczeń
przynależnych.
Paragraf ósmy natomiast ma regulować zakres stosowania obniżek, które mają być stosowane jedynie przy niezaleganiu z opłatami, a łączna
wartośc pomocy publicznej udzielonej podmiotowi gospodarczemu ma nie przekroczyć równowartości dopuszczalnej pomocy.
Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki argumentuje, że zmiany te wprowadzą
możliwiość uzyskania zniżek z tytułu opłat czynszu przez najemców w zakresie pokrywającym
dotychczasowe podwyżki. W opinii członków
Komisji zmiany te są konieczne, by wspierać małych i średnich przedsiębiorców korzystających w
Częstochowie z lokali gminnych.
red.
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Patrząc pod nogi...
Mieszkańcy, pielgrzymi, turyści oraz wszyscy przebywający przynajmniej okazjonalnie
w naszym mieście z całą pewnością prędzej czy
później przemierzą szybkim marszem lub nieśpiesznym spacerem najpopularniejszą częstochowską ulicę. Muszą jednak uważać, by się nie
potknąć.
Częstochowa – miasto niekończących się remontów – odwiedza co roku w okresie letnim
około 100 tysięcy pielgrzymów. Na Jasną Górę
wchodzą oni oczywiście od strony Alei, które
nie tak dawno były remontowane. Jednak mimo
wszelkich dokładanych do poprawy wyglądu estetycznego miasta starań, już na najbardziej prestiżowej - wydawałoby się - ulicy miasta występują okazałe... ubytki.
Remonty, które objęły centrum Częstochowy
pochłonęły potężne nakłady finansowe z budżetu miasta, trwały w nieskończoność, utrudniały
przemieszczanie się mieszkańcom oraz przyczyniły się do degradacji prowadzonych przy I Alei
NMP lokali. Na szczęście remonty dawno za
nami i nadszedł czas radosnego czerpania korzyści z ich wypadkowych. Radość jednak zakłóca wspomniana dziura, która nie umknie nawet
mało czujnemu oku.

dla przejeżdżających przez I Aleję samochodów.
Czyżbyśmy mieli do czynienia z fuszerką ze strony Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu? Możliwy jest także scenariusz, według którego mogło
dojść do nieprawidłowego odebrania nowo wyremontowanych dróg. Pozornie błaha kwestia powinna zostać wyjaśniona, czego podjął się przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto, Łukasz
Orzychowski, który wystosował już odpowiednie
pismo do MZDiT. – Chciałbym skupić się na
tym, kto poniesie koszty naprawy rozpadliny. Takie szkody powinny podlegać gwarancji, chyba,
że władze miasta zdecydują się usunąć ubytek
w ramach bieżących wydatków. – wyjaśnia sam
przewodniczący.
Wojciech Mysłek

„Mamy dość”
- list do Millera

„Przewodniczący SLD Pan Leszek Miller
Zarząd Główny Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów z siedzibą w
Częstochowie składa na ręce Pana Przewodniczącego „straszne podziękowanie za okazywaną pomoc” w działalności społecznej naszego Zrzeszenia przez członka SLD, a zarazem
Prezydenta Miasta Częstochowy, Krzysztofa
Matyjaszczyka. Emeryci i renciści razem z
gazetą ''Poniedziałek” popierali go (roznosili
ulotki i gazety), aby został Prezydentem.
Pomimo kilkunastu próśb i pism do P. Prezydenta i ZGM-TBS, kierowanych także przez
członka SLD, nie otrzymaliśmy żadnej pomocy, a na dodatek za ruderę walącą się, ZGM
żąda zapłaty zaległych opłat i kieruje sprawę
do Sądu.
Zrzeszenie posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego i zgodnie z uchwałą o OPP
winniśmy otrzymać pomoc samorządową,
czego w Częstochowie brakuje.
Jesteśmy bardzo zawiedzeni działaniami Prezydenta i brakiem poszanowania ludzi starych
i chorych, którzy z pewnością już nie poprą w
żadnych wyborach SLD.
Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów z siedzibą w Częstochowie”

Dziura w nawierzchni znajduje się na wysokości Domu Handlowego „Pasaż” i nie tylko budzi
estetyczny niesmak, lecz jest także zagrożeniem

Kto przejedzie więcej?
Nietypowa rywalizacja rowerzystów odbywa
się w gminie Poczesna. Chodzi w niej o to, żeby
do 15 września przejechać w sumie jak najwięcej
kilometrów i zarejestrować swoje osiągnięcia za
pomocą aplikacji Endomondo. Oprogramowanie
to pozwala telefonom komórkowym z funkcją
nawigacji zaznaczać na mapie przebyte trasy, zliczać ich długości i tworzyć inne statystyki. Dzięki
Endomondo możliwe bedzie porównanie wyników rowerzystów i wyłonienie zwycięzcy.
Rywalizacja o Puchar Stowarzyszenia w Gminie Poczesna odbywa się w dwóch kategoriach,
dla kobiet i dla mężczyzn.
– Zastanawialiśmy się jak zachęcić mieszkańców Gminy Poczesna do aktywnego spędzania

wolnego czasu. Zorganizowaliśmy zatem zabawę, która nie jest jednorazowym wydarzeniem,
a angażuje mieszkańców przez dłuższy czas. Wybraliśmy współzawodnictwo na rowerach. Prawie każdy ma rower. Prawie każdy tym rowerem
może jeździć. Liczymy, że nasz pomysł znajdzie
uznanie wśród mieszkańców i już we wrześniu
będziemy wręczać pierwsze puchary dla zawodników – mówi Robert Chądzyński, prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna.
Wyniki oraz informacje o uroczystości wręczenia pucharów zostaną podane na stronie internetowej organizatora www.wgminiepoczesna.pl.
red.

Sprostowanie

Bębnić każdy może
– Bębny zachęcają do wspólnego grania
i uwrażliwiają na drugiego człowieka,
bo jeśli chcemy grać razem, to musimy
się nawzajem słuchać, nie można innych
lekceważyć, każdy musi mieć jednakowe
szanse by tworzyć wspólne rytmy –
mówi Andrzej Kozacki zapraszający do
wspólnego bębnienia dzieci, w tym także
dzieci niepełnosprawne. – Bębnienie
jest nie tylko jedną z najstarszych form
komunikacji, ale znakomicie buduje
wspólnotę i zachęca do bycia częścią grupy,
dlatego jest coraz częściej stosowane w
terapiach osób niepełnosprawnych.
Andrzej Kozacki był gościem wtorkowego
spotkania z dziećmi w ramach cyklu
„Aleje – tu się dzieje”
hubb
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„W materiale prasowym który ukazał
się w dniu 8 maja 2014 roku w tygodniku „7 dni Tygodnik Regionalny” oraz na
stronie www.7dni.com.pl pod tytułem
„Niesmaczny przetarg a'la SLD” znalazły
się nieprawdziwe informacje:
1. Autor ww artykułu prasowego bezpodstawnie sugeruje, że utrzymanie hali z
budżetu miasta w roku 2014 wyniesie 3,8
mln złotych podczas gdy faktyczną kwota
dofinansowania po rewaloryzacji wynosi 2
mln 781 tys. 983 zł.
2. Błędnie wskazano także stan zatrudnienia w spółce zarządzającej halą sportową
w Częstochowie przy ul. Żużlowej 4. Autor artykułu wskazuję, że liczba zatrudnionych w spółce Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. przekroczyła 15 osób, podczas
gdy faktyczna liczba obsadzonych etatów
wynosi 12,75.
Autor przedmiotowego artykułu prasowego nie zwracał się do spółki Hala Sportowa
Częstochowa Sp. z o.o. o udzielenie informacji w powyższych kwestiach, w związku
z czym przedmiotowy artykuł został przygotowany nierzetelnie”.

Chodzenie

z

ki

Chodzenie z kijami w Suliszowicach

Dokładnie 107 zawodników wzięło udział w V
etapie IV Jurajskiego Pucharu Nordic Walking
w Suliszowicach w Gminie Żarki. Impreza
gościła pod raz trzeci w tym miejscu. Patronat
nad przedsięwzięciem objęli: burmistrz Miasta
i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej
Jakóbczak, który również wystartował w zawodach. Zawody w Suliszowicach rozgrywane są w ramach Jurajskiego Pucharu w Nordic
Walking. To cykl imprez i jedna z nich odbyła
się w minioną niedzielę się na terenie Gminy
Żarki. Zawody rozgrywano w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i
mężczyzn. Gmina Żarki oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Żarkach zapewniły organizację przedsięwzięcia. Trasa o długości 6700
metrów została opracowana przez zapaleńców
nordic walking Mariolę Pasikowską i Zbyszka
Szecówkę z Żarek. Bezpieczeństwo zapewniali
strażacy z OSP w Żarkach.
– Trasa jest urozmaicona, trudna przy słonecznej pogodzie, ale bardzo interesująca – ocenił
Michał Zarębski, dyrektor pucharu reprezentujący Stowarzyszenie „Jest Lepiej”.
Częstochowa obchodzi 70. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego
Lato z filmem historycznym – Częstochowa,
sierpień 2014
Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość",
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność" zapraszają na LATO Z
FILMEM HISTORYCZNYM
12sierpnia2014–BITWAWARSZAWSKA1920
Filmy dokumentalne: „Musieli zwyciężyć”
(real. Alina Czerniakowska) oraz „Ochotnicy
roku dwudziestego” (real. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki)
25 sierpnia 2014 –SIERPIEŃ 1980
Filmy dokumentalne: „Robotnicy '80”(real.
Andrzej Chodakowski i Andrzej Zajączkowski)
oraz „Zwykli ludzie, niezwykłe sprawy – historia Solidarności częstochowskiej” (real. Jerzy
Jońca)
Projekcje zaczynają się o godz. 17.00 w auli
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność", Częstochowa, ul. Łódzka 8/12. Wprowadzenia do
filmów wygłoszą historycy z IPN: Sławomir
Maślikowski i Wojciech Rotarski.
Wstęp na projekcje za zaproszeniami. W sprawie zaproszeń należy kontaktować się ze Zbigniewem Bonarskim, ZR NSZZ „Solidarność"
p. 10, tel. 603 893 780.
Uroczystość w 70. rocznicę bohaterskiej
śmierci Wojciecha Omyły, Powstańca Warszawskiego – Częstochowa, 8 sierpnia 2014
W ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zapraszamy na mszę
św. za duszę świętej pamięci Wojciecha Omyły
ps. „Wojtek”, żołnierza kompani „Rudy”, plutonu „Alek” harcerskiego batalionu AK „Zośka”,
sierżanta AK, kawalera Krzyża Walecznych poległego w Powstaniu Warszawskim, 8 sierpnia
1944 r. podczas walk na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, która odbędzie się 8 sierpnia
2014 r. o godz. 17.30 w kaplicy Matki Boskiej
Częstochowskiej na Jasnej Górze. Po mszy św.
odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów pod
pamiątkową tablicą, znajdującą się na budynku
domu w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 36,
w którym Omyła mieszkał i z którego pod koniec lipca 1944 r. wyruszył do Powstania Warszawskiego. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach jest współorganizatorem
uroczystości.
Częstochowska Solidarność
chroni dziedzictwo narodowe
Region NSZZ „Solidarność” zawarł porozumienie z częstochowskimi środowiskami
patriotycznymi i niepodległościowymi o współpracy w zakresie wspólnego działania na rzecz
ochrony dziedzictwa narodowego oraz tradycji
niepodległościowych, edukacji i wychowania
młodego pokolenia w szacunku i miłości dla
Ojczyzny oraz jej bohaterów, otoczenia opieką
miejsc pamięci narodowej, umacniania współpracy z częstochowskim biurem Instytutu Pamięci Narodu. Sygnatariuszami porozumienia
są: Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ
„Solidarność”, Stowarzyszenie Solidarność i
Niezawisłość, Antykomunistyczny Związek
Więźniów Politycznych 1939-1989 oraz Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR. W pierwszej kolejności
strony będą działać na rzecz powołania „Częstochowskiej Akademii Solidarności” celem
oddziaływania na polityką historyczną Częstochowy oraz uzupełnienia napisu na pomniku ks.
Jerzego Popiełuszki pod Jasną Górą o słowa:
„Zamęczony przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa, oddał życie za Boga i Ojczyznę”.
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Sprzedam M3
w Śródmieściu.
Po remoncie,
44m2, 1p. w bloku.
Tel. 784 634 476
Kupię M2 lub M3
na niskim piętrze
lub w bloku z windą
tel. 609 738 335

SKUP
KATALIZATORÓW
tel. 783 889 964
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31-32 (533/534) 07.08-20.08.2014

9

10

Wędkarz

31-32 (533/534) 07.08-20.08.2014

Piknik wędkarski dla dzieci w Rzerzęczycach
Po raz kolejny w „Dolinie dwóch stawów” w Rzerzęczycach odbył się „Piknik wędkarski dla dzieci”.
Zorganizowało go: Stowarzyszenie „Gruszka” z Rzerzęczyc, Koło PZW Wykromet, OSP Rzerzęczyce, Koło
Gospodyń Wiejskich, Forum Równych Szans i Zespół
Szkół w Rzerzęczycach, a tradycyjnie pieczę medialną
nad całością objął Tygodnik Regionalny 7 dni.
Jak co roku organizatorzy przygotowali dla dzieci bardzo
wiele atrakcji. „Maluszki” łowiły wędką z ogromnym haczykiem zabawki na sucho, można było pokonać tor przeszkód
przygotowany przez Straż Pożarną, zabawić się na dwóch
ogromnych „dmuchańcach”. Była też możliwość przejechania się na koniach Hamish i Blue Baker, które pełnią służbę w
Częstochowskiej Policji (panowie z Policji Konnej sierżanci
sztabowi: Jarosław Wysmołek i Marek Kulik czuwali nad bezpieczeństwem całej imprezy).
Były słodycze w tym ogromne waty cukrowe i ciasta, napoje, grochówka i oczywiście kiełbaski z ogniska.
Jednak najważniejszym punktem pikniku były zawody
wędkarskie. 60 zawodniczek i zawodników (w tym podopieczni Domu Dziecka w Blachowni) wraz z „obsługą techniczną”
w postaci rodziców, dziadków, wujków czy rodzeństwa rywaNajlepsi okazali się:
grupa młodsza
(7-10 lat)
1. Klaudia Lęczewska
2. Nadia Zborowska
3. Robert Winiarek

Najlepsi okazali się:
grupa starsza
(11-14 lat)
1. Robert Czarnecki
2. Michał Blady
3. Grzegorz Kamiński.

lizowało na dwóch stawach. Łowiono: karpiki, płotki, okonie,
wzdręgi i jazie. Po dwugodzinnych zmaganiach i zważeniu ryb
Sławomir Kowalik (pomysłodawca całej imprezy) ogłosił wyniki.
Wszyscy uczestnicy zawodów wędkarskich otrzymali: dyplomy, upominki wędkarskie i pamiątkowe opaski odblaskowe
a najlepsze trójki w swoich kategoriach wiekowych dodatkowo
puchary, które wręczyli: przedstawiciele władz: Gminy, Powiatu, Szkolnictwa, PZW Częstochowa oraz Miasta Częstochowy.
Nadia Zborowska za złowienie największej ryby zawodów
(karpia 25 cm) otrzymała specjalną statuetkę i upominek ufundowany przez radnego Miasta Częstochowy Dariusza Kapinosa. Tak dużej imprezy bez pomocy darczyńców organizatorzy
nie byli by w stanie zorganizować i tu należą się w imieniu
dzieci ogromne podziękowania. A oto oni: urząd gminy Kłomnice, Bank Spółdzielczy w Kłomnicach, PZW Częstochowa,

GS Kłomnice, firma „RUMPOL”, Zygmunt Tomaszewski „DREWBUD”, Dariusz Gołębiewski - „WAFELEK”, Krzysztof Gzięło -„GAZELO”, Zenon Nowak – Zakład Masarski „CEGIELNIA” oraz sklepy wędkarskie: Michała Łebkowskiego,
Jerzego Bekusa, Dariusza Kapinosa i Sławomira Kowalika.
Specjalne podziękowania dla Tygodnika Regionalnego 7 dni
za objęcie całej imprezy patronatem medialnym.
Na koniec napiszę, że odpowiednio przygotowany teren i
przyjazna aura oraz duża ilość atrakcji spowodowała, iż parę
setek ludzi wróciła do domów z ,,Doliny Dwóch Stawów '' w
pełni zadowolona z miło spędzonej niedzieli.

Robert Amborski
REKLAMA

Instalacje sanitarno - grzewcze
Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
Sprzęt, akcesoria

Szybka Pożyczka
+ Pakiet dla Seniora

Zadzwoń i sprawdź
PROVIDENT POLSKA S.A.

600 400 311

Koszt połączenia wg taryfy operatora
REKLAMA

Sport
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AZS Częstochowa
ma nowego sponsora!
Spółka „OPERATOR ARP" została nowym sponsorem strategicznym siatkarzy
AZS Częstochowa.
– To ważna chwila dla naszego klubu, bo dzięki tej umowie udało nam się zbudować budżet
na poziomie, jaki sobie zakładaliśmy po zakończeniu poprzedniego sezonu. Cieszę się,
że dzięki pozyskaniu sponsora możemy zająć
się budową drużyny na odpowiednim poziomie – mówił prezes AZS Roman Lisowski.
Prezes nowego sponsora AZS Maciej Lipiec
cieszy się z nawiązania współpracy z klubem.
– AZS jest klubem bardzo utytułowanym, z
bogatą historią i cieszę się z tego, że możemy mu pomóc. Z kolei dla nas współpraca z
klubem jest szansą na przedstawienie naszej
oferty – powiedział Lipiec.
„OPERATOR ARP" już od stycznia wspomagał AZS. Teraz będzie to jednak współpraca na zupełnie innym poziomie. – To nasza
pierwsza przygoda ze sponsorowaniem sportu. Do tej pory wykorzystywaliśmy inne kanały marketingowe, ale teraz mogliśmy sobie
pozwolić na reklamę przez sport, przez bardzo
utytułowany siatkarski klub – dodał wiceprezes sponsora AZS Mirosław Rykiel.
Z podpisania umowy bardzo cieszy się także
dyrektor sportowy AZS Ryszard Bosek. –
Gdy buduje się zespół, sprawy finansowe bardzo często są dużym ograniczeniem. Mając
sponsora możemy pozwolić sobie na więcej.
Wiadomo, że pieniądze w dzisiejszym sporcie
zawodowym są niezwykle istotne - powiedział Bosek.
Umowa została podpisana na rok. Jest w niej
zapis o możliwości przedłużenia.

KOLEJNA PORAŻKA WŁÓKNIARZA
Po miesięcznej przerwie wznowione zostały rozgrywki Enea Ekstraligi.
W niedzielnym spotkaniu KantorOnline Viperprint Włókniarz Częstochowa
uległ Betardowi Sparcie Wrocław 32:45.

dwójnie, niestety nad Stadionem Olimpijskim
zaczęło ponownie padać i zawody zostały
zakończone po 13 biegach wynikiem 45:32.
Wśród Lwów zawiedli młodzieżowcy, którzy zdobyli tylko trzy punkty przy dziewięciu oczkach juniorów z Wrocławia.
Natomiast z przyzwoitej strony pokazali
się natomiast seniorzy Włókniarza, choć
żaden z nich nie był zdecydowanym liderem i każdemu zdarzały się wpadki.
Włókniarz po raz kolejny nie zwiększył swojego dorobku w tabeli Enea Ekstraligi i zajmuje przedostatnie miejsce wyprzedając jedynie
Wybrzeże Gdańsk, które również zgromadziło
cztery duże oczka. Właśnie z tą drużyną KantorOnline ViperPrint Włókniarz stoczy walkę
o utrzymanie w Enea Ekstralidze. Ostateczne
rozstrzygnięcia poznamy już w najbliższą niedzielę, kiedy na Arenę Częstochowa zawita
właśnie Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk.
Początek tego najważniejszego dla biało-zielonych spotkania już o godzinie 16:30.

Obie drużyny przystąpiły do meczu w niepełnych składach. W zespole z Wrocławia
zabrakło Troya Batchelora, a po stronie Lwów
Grigorija Łaguty oraz Grzegorza Walaska, za
którego stosowane było zastępstwo zawodnika.
Niedzielne spotkanie od rana stało pod znakiem zapytania. Intensywne opady deszczu
znacznie utrudniły przygotowanie toru gospodarzom. Ostatecznie zawody udało się
rozpocząć z godzinnym opóźnieniem, jednak
tor sprawiał zawodnikom bardzo duże problemy. Z nawierzchnią zapoznali się między
innymi Peter Kildemand i Artur Czaja. Na
tak przygotowanym torze liczył się głównie
start i rozegranie pierwszego łuku, a zawody
nie obfitowały w walkę na dystansie. Od początku spotkania w trudnych warunkach lepiej
radzili sobie gospodarze. Po czterech biegach
prowadzili już różnicą
11 oczek. Biało-zieloni
M
Drużyna
odrobili część strat w
1
Unia Tarnów
biegu szóstym jednak
2
Stal Gorzów
po gonitwie ósmej
3
SPAR Falubaz
przewaga Betardu wy4
Fogo Unia Leszno
nosiła już 13 punktów.
5
Betard Sparta
Szanse na przyzwoity
6
Unibax Toruń
rezultat zwiększyli w
Włókniarz
dwunastym wyścigu
7
Czaja z Jepsenem JenCzęstochowa
senem wygrywając po-
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KantorOnline Viperprint Włókniarz Częstochowa - 32
1. Michael Jepsen Jensen - 10 (2,2,0,3,3)
2. Grzegorz Walasek - zastępstwo zawodnika
3. Rune Holta - 7+1 (d,3,3,1*,d)
4. Mirosław Jabłoński - 6+1 (0,2*,2,2,d)
5. Peter Kildemand - 6 (w,0,2,2,2)
6. Artur Czaja - 3+1 (1,w,0,2*)
7. Hubert Łęgowik - 0 (0,-,0)

Betard Sparta Wrocław - 45

9. Tai Woffinden - 12 (3,3,3,3)
10. Zbigniew Suchecki - 4 (1,1,0,2)
11. Maciej Janowski - 7 (2,1,3,1)
12. Tomasz Jędrzejak - 6+1 (1*,3,1,1)
13. Jurica Pavlic - 7 (3,0,3,1)
14. Patryk Malitowski - 3+1 (2*,1,0)
15. Patryk Dolny - 6 (3,2,1)

Bieg po biegu:

1. (60,65) Woffinden, Jensen, Suchecki, Holta (d4) 4:2
2. (60,48) Dolny, Malitowski, Czaja, Łęgowik 5:1 (9:3)
3. (61,01) Holta, Janowski, Jędrzejak, Jabłoński 3:3 (12:6)
4. (61,24) Pavlic, Dolny, Czaja (w/su), Kildemand (w/u) 5:0
(17:6)
5. (61,29) Jędrzejak, Jensen, Janowski, Kildemand 4:2 (21:8)
6. (63,00) Holta, Jabłoński, Malitowski, Pavlic 1:5 (22:13)
7. (61,29) Woffinden, Kildemand, Suchecki, Czaja 4:2 (26:15)
8. (61,37) Pavlic, Jabłoński, Dolny, Jensen 4:2 (30:17)
9. (61,22) Woffinden, Jabłoński, Holta, Suchecki 3:3 (33:20)
10. (61,60) Janowski, Kildemand, Jędrzejak, Łęgowik 4:2
(37:22)
11. (61,78) Jensen, Suchecki, Pavlic, Holta (d4) 3:3 (40:25)
12. (61,39) Jensen, Czaja, Janowski, Malitowski 1:5 (41:30)
13. (61,80) Woffinden, Kildemand, Jędrzejak, Jabłoński (d4) 4:2
(45:32)

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

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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DO PRACY?
Tak się jakoś dziwnie składa, że co w polskim
internecie pojawi się tekst dziwny, to w tym samym czasie na Wyspach ukazuje się coś tematycznie podobnego, stanowiącego nawet swoisty
komentarz do informacji polskiej. Wyczytałem
właśnie, że dwie młode (18 i 20 lat) dziewczyny
pojechały na Wybrzeże. Nie ma w tym niczego
dziwnego, wiadomo: lato, wakacje. Ale dziewczyny pojechały do pracy, co najwyraźniej zbiło
z tropu autora tekstu, bo opatrzył swoje przemyślenia podtytułem: „Czy to się opłaca?” Już nie
wspominam o tym, że w tytule widniał wielokropek, a brzmiał on (ten tytuł) jakoś tak: „Na
Wybrzeże... do pracy.” Nie mam pojęcia co tak
wstrząsnęło autorem. Czy fakt, że dziewczyny
pojechały na Wybrzeże, czy może to, że do pracy. Pytań można stawiać więcej. Komu podjęcie
pracy miałoby się opłacać albo nie opłacać, nie
jest to do końca jasne. Czy fakt, że dwie młode
dziewczyny zamiast leżeć na plaży zdecydowały
się na pracę w czasie wakacji jest taki szokujący?
A może to kłopot dla tak zwanego pracodawcy,
który musi uruchomić miejsce pracy i ponieść
wszystkie związane z tym koszty? A to w Polsce
jest cholernie skomplikowane. Na koniec i tak
okazuje się, że wypłata jest groszowa, pracownicy narzekają, że taka niska, pracodawca narzeka,
że więcej stracił niż zyskał i tego typu najróżniejsze dziwności.
Na Wyspach wakacje zaczęły się pod koniec
lipca, w związku z czym młodzież gremialnie
ruszyła w poszukiwaniu pracy. Najbardziej oblężone są handel i usługi. Dość powiedzieć, że w
najpopularniejszych knajpach, jak dla przykładu
„Costa”, o jedno miejsce ubiega się kilkadziesiąt
osób. Pracodawcom opłaca się przyjmować mło-

dzież, bo nie płaci od niej podatków, młodzieży opłaci się pracować, bo żadnego podatku nie
musi płacić, a zarobić w ciągu miesiąca mogą
na przykład na samochód i jeszcze im zostanie
na paliwo. Wszyscy zadowoleni. Nawet więcej,
bo wakacyjna praca jest często początkiem całkiem przyjemnej kariery. Jeśli taki powiedzmy
osiemnastolatek czy dwudziestolatek popracuje miesiąc czy dwa, to znaczy także, że zbiera
doświadczenie i za rok wraca do tej pracy już
zorientowany w czym rzecz. I może ubiegać się
o najniższe stanowisko kierownicze, czyli może
zostać team leaderem. Po dwóch czy trzech latach, z jeszcze większym bagażem doświadczeń,
może już aplikować o pozycję zastępcy menadżera, a po kolejnym roku czy dwóch – samodzielnego menadżera. Tak to tutaj działa, naprawdę. Młodzi ludzie, dwudziestoparoletni, są
menadżerami, zarabiają niezłe pieniądze i cały
czas mają okazję iść w górę. Czy w Polsce znacie jakiegoś dwudziestoparoletniego menadżera?
Wszystko zaczyna się jednak od najprostszej
pracy wakacyjnej. Ja wiem, że człowiek, zwłaszcza młody człowiek, nie jest stworzony do pracy
i najlepiej byłoby spędzać miło czas korzystając
z zasobów finansowych rodziców. Jak przyjdzie
pora, to jakąś pracę ktoś przecież załatwi, bo
wiadomo, że w Polsce zawsze jest ktoś, kto zna
kogoś, kto zna jeszcze kogoś i tak dalej. Wiem
też, że droga brytyjska jest męcząca i gdzie jej
tam do naszej, swojskiej, krajowej. Jeśli jednak
czytam, że dwie młode dziewczyny wjechały na
Wybrzeże nie tylko w celach leżakowania na
złocistych bałtyckich plażach, ale głównie do
pracy, jestem dla nich pełen uznania. To, niestety, ciągle jest, zdaje się jednak, sytuacja dość
wyjątkowa w naszym pięknym kraju. No bo czy
to się opłaca?

Bakłażan nie jedno ma imię. Idealnie sprawdza się jako dodatek do głównych dań, ale
również może spełniać funkcję głównego
składnika. Świetny do sałatek i przekąsek. Pieczony, grillowany i smażony. Przedstawiamy
sposób na jego przygotowanie.
Składniki:
Międzybrodzki Makaron gwiazdka – 250g
Bakłażan – 3 szt.
Cebula – 2 szt.
Masło – 3 łyżki
Czosnek – 4 ząbki
Sól, pieprz, zioła prowansalskie

Stadion sportowy przy
ul. Sportowej w Lelowie

CIulIMu-CZulENTu
FESTIWAl KulTuRY POlSKIEj I ŻYdOWSKIEj • lElOWSKIE SPOTKANIA KulTuR

22 SIERPNIA - piątek

24 SIERPNIA - niedziela

23 SIERPNIA - sobota

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
18:00 Projekcja filmu „Żydowski kardynał”
reż. Ilan Duran-Cohen, Francja 2013.
„Pokazy pofestiwalowe 10. Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego ŻYDOWSKIE MOTYWY”
- dyskusja o filmie, którą poprowadzi
dr Maciej Stroiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego
- rozstrzygnięcie V Konkursu Potraw Regionalnych:
ciulimu i czulentu, połączone z degustacją
16:00 Otwarcie imprezy
16:30 Występ Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej
16:45 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”
18:15 Występ zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury
w Lelowie
18:30 Koncert Dziecięcej i Młodzieżowej Orkiestry Dętej
działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie
19:00 Występ Ewy Ostrowskiej z zespołem
20:00 Koncert Haliny Mlynkovej z zespołem
22:00 Muzyka w tle
honorowy patronat:

MareK SaWicKi

Minister rolnictwa i rozwoju Wsi

PiOTr LiTWa
Wojewoda Śląski

MirOSłaW SeKuła

Marszałek Województwa Śląskiego

organizatorzy:

partnerzy:

14:00 Uroczyste zapalenie menory
14:30 Występ zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury
w Lelowie
15:30 Taniec inspirowany muzyką żydowską
w wykonaniu zespołu „KAMENA”
16:00 Koncert kapeli klezmerskiej „SIMCHA”
17:30 Warsztaty tańca żydowskiego
18:00 Występ Kabaretu Rafała Kmity
„Aj waj! czyli historie z cynamonem”

•pokaz wyrobów rękodzieła artystycznego
z możliwością zakupu (rzeźby, obrazy, ceramika, witraże)
•degustacja i sprzedaż potraw regionalnych
i żydowskich: ciulimu, czulentu, raków, gęsiego pipka,
gęsich pipek, śliwowicy lelowskiej, gęsiego smalcu
•oraz wiele innych atrakcji…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

patronat medialny:

Gmina Lelów
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
Lelowskie Towarzystwo Historyczno
- Kulturalne im. W. Zwierkowskiego

ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH:
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Sponsorów
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Tragedie nad wodą - apelujemy o rozwagę!

Smacznego!

godz. 15.00 – PO ŚLUBIE (Czechy/Słow. 2013)
godz. 16.45 – SZEF (USA 2014)
godz. 18.45 – PO ŚLUBIE (Czechy/Słow. 2013)
godz. 20.30 – SZEF (USA 2014)

XII Święto

Andrzej Kawka

Bakłażan z makaronem

7 VIII

Lelów, 22-24 sierpnia 2014

Sierpie

KINO SENIORA

ń w OK

12 VIII

godz. 12.00 - STULATEK, KTÓRY WYSKOCZYŁ PRZEZ OKNO I ZNIKNĄŁ (Szwecja 2013)

KINO SOLO
8 VIII

godz. 18.15 – PODRÓŻ NA STO STÓP (USA 2014)

22 VIII

godz. 18.30 – MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA (USA 2014)

8 – 14 VIII
godz. 15.15 – DRUŻYNA (Polska 2014) dokument
godz. 16.45 – DRUŻYNA (Polska 2014) dokument
godz. 18.15 - PODRÓŻ NA STO STÓP (USA 2014)
godz. 20.30 - PODRÓŻ NA STO STÓP (USA 2014)

15 – 21 VIII

godz. 14.00 – VIOLETTE (Belgia/Fr. 2013)
godz. 16.30 – VIOLETTE (Belgia/Fr. 2013)
godz. 19.00 - DRUŻYNA (Polska 2014) dokument
godz. 20.30 - PODRÓŻ NA STO STÓP (USA 2014)

22 – 28 VIII
godz. 14.30 – BARDZO POSZUKIWANY CZŁOWIEK (Niemcy/USA/W.Bryt. 2014)
godz. 16.45 – BARDZO POSZUKIWANY CZŁOWIEK (Niemcy/USA/W.Bryt. 2014)
godz. 19.00 - MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA (USA 2014)
godz. 20.45 - MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA (USA 2014)

29 – 31 VIII
godz. 15.00 – MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA (USA 2014)
godz. 16.45 – RIO, I LOVE YOU (Brazylia 2014)
godz. 19.00 - MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA (USA 2014)
godz. 20.45 - RIO, I LOVE YOU (Brazylia 2014)

F

Wojciech Korkuć
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Tragedią zakończył się wypoczynek dwóch
młodych mężczyzn nad zbiornikami wodnymi w
Koniecpolu i w Częstochowie. Ich ciała wyciągnęli
z wody płetwonurkowie straży pożarnej. Najprawdopodobniej mężczyźni pili alkohol przed kąpielą
w niestrzeżonych zbiornikach wodnych. Teraz
okoliczności tych tragicznych w skutkach zdarzeń
wyjaśniają policjanci. To kolejne już ofiary utonięć
w naszym regionie. Policja apeluje o rozsądek i
bezpieczny wypoczynek nad wodą.
W trosce o bezpieczeństwo własne i bliskich,
zażywajmy kąpieli tylko w miejsca do tego wyznaczonych, które są odpowiednio oznakowane
i gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik.
„Dzikie” kąpieliska zawsze mają nieznane dno i
głębokość. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska,
na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i
zaleceń ratownika.

 Uważajmy na kradzieże rowerów

Częstochowska policja ostrzega przed kradzieżami rowerów, pozostawionych na klatkach schodowych czy w piwnicach bloku. Złodzieje wykorzystują nieuwagę właścicieli oraz niedostateczne
zabezpieczenie jednośladów przed kradzieżą. Jak
się okazuje, kłódki czy domofony oraz zamki w
drzwiach korytarzy bloku są niewystarczające. Policja apeluje, aby zwracać uwagę na nieznajomych,
którzy wchodzą do klatek schodowych, zwłaszcza,
gdy ich zachowanie może wskazywać na zamiar
popełnienia przestępstwa. Nie bądźmy obojętni i
zwróćmy także uwagę na rzeczy naszych sąsiadów!

 Pijany opiekun i dziecko na parapecie okna

Policjanci zostali wezwani na interwencję do
mieszkania na ulicy Kiedrzyńskiej w Częstochowie, gdzie według zgłoszenia na parapecie okna
miało stać małe dziecko. Gdy mundurowi usiłowali wejść do mieszkania, nikt im nie otwierał, a
z mieszkania dobiegał płacz dzieci. Po dłuższej
chwili drzwi otworzył pijany mężczyzna, który
miał sprawować opiekę nad dziećmi koleżanki.
Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie
prawie 3 promile alkoholu. W takim właśnie stanie
„opiekował się" 3-letnim i 1,5 rocznym dzieckiem.
Teraz za taką opiekę sprawcy grozi kara do 5 lat
więzienia.

Kronika
policyjna
 Udawał gościa weselnego i okradł
częstochowiankę

Do jednego z częstochowskich hoteli, gdzie odbywało się wesele wszedł nieznany mężczyzna,
który udając gościa weselnego oglądał pozostawione przez weselników rzeczy. Jak wskazują
wstępne ustalenia, w pewnym momencie złodziej
przeszukał torebkę kobiety, która tańczyła na parkiecie. Po wyciągnięciu telefonu i dokumentów
sprawca oddalił się. Został jednak zauważony
przez innych weselników, którzy pobiegli za uciekającym złodziejem i oddali go w ręce policjantów.
Po wytrzeźwieniu sprawca usłyszał zarzuty kradzieży mienia, za którą grozi mu do 5 lat więzienia.

 Wypadki z rowerzystami

Częstochowska policja ostrzega przed wypadkami z udziałem rowerzystów. W minionym tygodniu w Częstochowie doszło do dwóch wypadków
drogowych, gdzie trzej rowerzyści doznali obrażeń
ciała. Na ulicy Barbary kierujący rowerem, 24-letni częstochowianin wjechał na przejście dla pieszych zza pojazdu ciężarowego, w wyniku czego
najechał na niego samochód m-ki Ford Mondeo,
którym kierował 60-letni mieszkaniec powiatu
częstochowskiego. Natomiast na ulicy Jagiełły doszło do wypadku drogowego, w którym 74-letni
rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
19-letniemu rowerzyście. Częstochowska Policja
apeluje o ostrożność na drogach!

 Kierowca z promilami potrącił mężczyznę, który chciał go zatrzymać

Policjanci z Koniecpola zatrzymali 59-letniego
kierowcę samochodu m-ki renault, który w stanie nietrzeźwym potrącił 74-letniego mężczyznę,
próbującego powstrzymać go przed dalsza jazdą.
Sprawca odjechał i w trakcie ucieczki wjechał do
rowu. Jak się okazało miał 2 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu. Sprawca został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu może on usłyszeć zarzuty
spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu.

