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To co się wydarzyło w częstochowskim ratuszu, tuż przed
II turą wyborów, może być
dla większości mieszkańców,
zwłaszcza już nielicznych sympatyków Platformy Obywatelskiej, niemałym szokiem.

Czy to
koniec ?

PO

REKLAMA

ul. Piłsudskiego 35 i ul. Wolności 71, Częstochowa

Oficjalnie PO, w osobach
Szewińskiego i Leszczyny, poparli SLD oraz kandydata lewicy na prezydenta Częstochowy
– Krzysztofa Matyjaszczyka.
Tym samym Platforma weszła
w jawna układ z Sojuszem.

czytaj str. 5

Korwinowcy, samorządowcy i emeryci – popierają Artura Warzochę, kandydata na prezydenta Częstochowy

Sojusz dla Warzochy
„Przedstawiciele Zarządu Ruchu Wolności, w osobach Marka Domagały
i Piotra Stefańskiego oraz Sławomir Kokot, przedstawiciel Zarządu Oddziału
KNP Janusza Korwina-Mikke, udzielają poparcia Arturowi Warzosze przed
II turą wyborów w batalii o fotel Prezydenta Miasta Częstochowy. Podkreślają szereg elementów programowych zbieżnych dla obu ugrupowań. Ich
wdrożenie wpłynie na polepszenie warunków życia w Naszym Mieście.”

Ruch Wolności
KNP Janusza Korwin-Mikke
„Szanowni Renciści i Emeryci, wzywamy Was
do poparcia kandydata na Prezydenta Miasta
Częstochowy Artura Warzochy w drugiej turze
wyborów, gdyż Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk utrzymuje Straż Miejską, która kosztuje nas
podatników około 6 mln zł rocznie. Wskazane
środki ﬁnansowe można byłoby przeznaczyć na
utrzymanie miejskich szpitali w Częstochowie.”

Ogólnopolskie Zrzeszenie
Emerytów i Rencistów

„Dzisiaj apelujemy i prosimy wszystkich częstochowian,
a szczególnie tych, którzy nam zaufali, o wzięcie udziału w drugiej turze wyborów samorządowych. To ważny moment, kiedy
mamy bezpośredni wpływ na przyszłość naszego miasta.
Wierzymy w mądrość naszych wyborców – jesteśmy przekonani, że 30 listopada podejmą właściwą decyzję.
Głosując na mnie oraz naszych kandydatów na radnych,
potwierdziliście Państwo konieczność zmian na lepsze, konieczność zmiany stylu rządzenia.
Oddając głos nie możemy więc zapomnieć o problemach naszego miasta, o których mówiliśmy podczas kampanii wyborczej i które pozostają aktualne.
Pamiętajmy, że wszyscy mamy wpływ na przyszłość naszego
miasta. Dlatego apelujemy i prosimy:
30 listopada idźmy do wyborów samorządowych.”

Marcin Maranda
Mieszkańcy Częstochowy
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Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

3

4

Aktualności

47 (549) 27.11-03.12.2014

Znamy radnych
powiatowych
Po raz pierwszy w historii powiatu częstochowskiego wynik wyborów samorządowych dał jednej partii taką ilość mandatów,
że może ona sprawować władzę w powiecie
samodzielnie. Wynik taki osiągnęło Polskie
Stronnictwo Ludowe, które w 25-osobowej
Radzie Powiatu będzie miało 14 radnych.
Będą nimi: Andrzej Kwapisz (dotychczasowy starosta), Adam Wochal, Krzysztof Nabiałczyk, Grzegorz Dyner, Wojciech Socha, Adam
Śliwakowski, Mariola Tomczyk, Jan Michalik, Andrzej Kubat, Andrzej Cupiał, Marianna
Dziura, Joanna Haładyn, Henryk Kasiura, Tadeusz Ciastko.

REKLAMA

Kandydaci startujący z listy wyborczej
Wspólnoty Samorządowej zdobyli 4 mandaty. Radnymi będą: Jan Miarzyński, Eugeniusz
Boral, Mirosław Dul, Jarosław Rydzek. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 3 radnych:
Janusza Przybylskiego, Grażynę Knapik i
Ignacego Palutka, natomiast Porozumienie dla
Powiatu Częstochowskiego reprezentowane
będzie przez 2 radnych: Mieczysława Chudzika i Adama Morzyka. Po jednym mandacie zdobyli kandydaci z listy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej – Barbara Mizera oraz z listy
Razem dla Powiatu – Andrzej Goldsztajn.
red.

Dostęp do aborcji tematem
komisji praw kobiet
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
(FEMM) przyjęła opinię na temat nowych Milenijnych Celów Rozwojowych ONZ po 2015 roku
dla Komisji Rozwoju (DEVE). - Niestety, prace
w komisji zostały zdominowane przez kwestie
ideologiczne, odsuwając na boczny tor realne
problemy kobiet w krajach rozwijających się.
W milenijnych celach rozwoju nie znalazło się
miejsce dla wspierania dzietności, rodzicielstwa
i macierzyństwa - zauważa europoseł Jadwiga
Wiśniewska.
Europosłanka PiS zaznacza, że choć wiele
przyjętych poprawek odnosi się do istotnych
problemów kobiet, tj. przemocy, szczególnie
w kontekście konfliktów zbrojnych, braku dostępu do edukacji czy różnic ekonomicznych,
to obrady komisji zdominowały kwestie zwią-

zane z tzw. prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi.
- Złożone przeze mnie poprawki są wyrazem
najwyższej troski o dobro i pozycję kobiet, a także
wyrazem uznania ich szczególnej roli społecznej,
jaką jest bycie matką. Niestety, żadna ze złożonych przeze mnie poprawek nie przeszła - mówi
Jadwiga Wiśniewska. - Przyjmując tę opinię, komisja FEMM pokazała, jaka jest dziś główna oś
zainteresowania UE w zakresie problemów kobiet - wobec postulatu upowszechniania dostępu
do aborcji, inne sprawy schodzą na dalszy plan.
Zdumiewa to tym bardziej, gdy przypomnimy sobie, że UE zakładali kandydaci na ołtarze, dla
których ochrona życia była prawdziwą wartością
- dodaje Jadwiga Wiśniewska.
red.

„Prezydentowi i wymiarowi sprawiedliwości nie wypada”
„Jako
zwykła
obserwatorka miejskiej sceny politycznej, a jednocześnie jako osoba
związana zawodowo z prawem, jestem głęboko zdziwiony odwagą Prezydenta Matyjaszczyka, by wnioskować o
warunkowe umorzenie postępowania karnego.
Pan Prezydent na konferencji prasowej tuż po wypadku
stwierdził, że podda się wszelkim procedurom prawnym. Brawo – zachował się jak przystało na osobę publiczną, która chce
być wiarygodna w oczach społeczeństwa, ale też by sobie rano
spojrzeć w oczy.
Rozczarowałem się postawą Prezydenta Matyjaszczyka, kiedy
bezpardonowo po wysłuchaniu zarzutów karnych złożył wniosek
o warunkowe zawieszenie postępowania karnego. Oczywiście, to
prawo Krzysztofa Matyjaszczyka i nikt mu nie zabroni.
Cały szkopuł, że wiarygodność Pana Prezydenta kończy się
w tym momencie. Skoro prawomocny wyrok za przestępstwo
spowodowane nieumyślnie nie przekreśla jego kariery zawodowej, to dlaczego aż tak zabiega o ulgowe traktowanie? Czy Pan
Matyjaszczyk nie sądzi, że taka sytuacja, wręcz przeciwnie, po
prostu mu zaszkodzi, ślad w papierach i umysłach, jak to mówią, mieć będzie.
Przesłanką do złożenia wniosku jest w przypadku zawodowego kierowcy kwestia uprawnień zawodowych i widmo utraty pracy i dochodu niezbędnego do utrzymania rodziny. A jaką
ważną życiową przesłanką usprawiedliwiającą dysponuje nasz
Pan Prezydent? Argumenty o swojej ilości uprawnień i bezproblemowej szoferki od lat, być może wzruszą niejednego wyborcę, ale mam nadzieję, że nie Temidę. Pan Prezydent i tak ma
urzędowego kierowcę.
Prokuratura pozytywnie opiniując prezydencki wniosek również postawi się pod ścianą. Na pewno nie będą milknąć domysły i plotki o ulgowym potraktowaniu funkcjonariusza publicznego.
Cenieni karniści powtarzają jak mantra, że najlepszą karą jest
jej nieuchronność. Uwzględnienie wniosku w przypadku osoby
publicznie znanej będzie przejawem pogwałcenia tej zasady.

Taka sytuacja wpłynie negatywnie na postrzeganie częstochowskiej prokuratury i całego wymiaru sprawiedliwości.
Czy o to nam chodzi? Prezydent też obywatel, też powinien
stanąć przed sądem. Czy zwykły szary obywatel mógłby liczyć
na pozytywne zaopiniowanie takiego wniosku po spowodowanym wypadku?
REKLAMA

Prezydentowi Częstochowy po prostu nie wypada wnioskować o ulgowe traktowanie, ale co tam, to zagrywka mistrza
szachownicy. Teraz to prokuratura i sąd mają problem i stoją
w rozkroku - jesteśmy wiarygodni i traktujemy wszystkich obywateli równo, czy pogrupujemy obywateli?
Czytelniczka”
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To co się wydarzyło w częstochowskim ratuszu, tuż przed II turą wyborów, może być dla większości
mieszkańców, zwłaszcza już nielicznych sympatyków Platformy Obywatelskiej, niemałym szokiem.

Czy to koniec PO
w Częstochowie?
Oficjalnie PO, w osobach Szewińskiego i
Leszczyny, poparli SLD oraz kandydata lewicy
na prezydenta Częstochowy – Krzysztofa Matyjaszczyka. Tym samym Platforma weszła w jawna układ z Sojuszem.
O cichej koalicji lokalnych SLD/PO mówiono mniej lub bardziej głośno od czterech
lat. Członkowie Platformy jednak wypierali
się niczym żaby błota, powiązań i wspólnych
interesów z SLD. To zresztą było jednym z powodów konﬂiktu koła nr 1 Platformy z kołem
nr 2, o którym dziś mało kto pamięta. „Jedynka” z nieobecnym Szewińskim i ekscentryczną
Rozpondek oraz stadem wygłodniałych władzy
młodzików zawsze miała bliżej do lewicy niż
„dwójka” z Leszczyną, upokorzoną przez lewicę m.in. za domniemaną otyłość i znieważoną za
wygląd przypominający Fionę z filmu "Shrek".
Decyzja PO tym bardziej dziwi, że jeszcze kilka dni
temu, gdy kandydatem Platformy na prezydenta
Częstochowy był Andrzej Szewiński, nic nie zapowiadało takiej koalicji. Wówczas to Szewiński
uważał za niesmaczny żart połączenie PO z SLD.
Najwyraźniej żarty się skończyły. Do samej
kampanii prezydenckiej kandydata PO można jedynie dodać, że – na co zwracali uwagę przeciwnicy PO – Szewiński nigdy nie był zainteresowa-

ny zamianą stołka senatora na prezydenta miasta,
bo z oczywistych powodów kłopotów mniej.
W wielu głowach członków Platformy scenariusz obecnej koalicji znany był już wiele miesięcy wcześniej. Naiwni wyborcy uwierzyli w
niezależność Platformy od SLD.
Co koalicja SLD i PO oznacza w najbliższej
4-letniej kadencji? Po pierwsze, współpracę radnych. Po drugie - i chyba ważniejsze – współodpowiedzialność za losy miasta i jego mieszkańców.
Lokalny mariaż Platformy (z rodowodem Solidarnościowym) z SLD (z rodowodem komunistycznym) zaskakuje tym bardziej, że wyraźnie
nowa szefowa PO Ewa Kopacz nie sympatyzuje
z lewicą w przeciwieństwie do Donalda Tuska, a
i sam szef SLD Leszek Miller zapowiedział, iż
„SLD będzie w opozycji do rządu premier z Platformy”. Członkowie PO w Częstochowie obrali
inny kierunek
Na spotkaniu w ratuszu Szewiński pogratulował Matyjaszczykowi zwycięstwa w I turze.
- Zdecydowaliśmy się pomóc. Chcemy zająć się
„budowaniem dobrej przyszłości Częstochowy”.
Udzielamy poparcia prezydentowi Matyjaszczykowi w II turze – mówi Szewiński.
Szewińskiemu wtórowała posłanka Leszczyna.
- Plusem Matyjaszczyka jest to, jak poradził so-

Wybraliśmy radnych
- teraz muszą dla nas pracować
Przed nami VII kadencja Rady Miasta Częstochowy. W wyborach samorządowych mieszkańcy
zdecydowali o tym, kto ma w ich imieniu podejmować decyzje dotyczące poszczególnych dzielnic i całego miasta. 15-stu spośród 28 członków
rady, ponownie zostało radnymi, co oznacza, że
ich praca w poprzedniej kadencji została przez
wyborców doceniona. Nowi członkowie rady
miasta mają natomiast 4 lata na to, by udowodnić
iż oddany na nich głos nie został zmarnowany.

Wyborcy muszą wymagać

Artur Gawroński – okręg nr 3 (zdobył 1.397 głosów)
Konrad Głębocki - okręg nr 5 (2.822 głosy)
Jerzy Nowakowski – okręg nr 5 (339 głosów)
nowi radni:
Krzysztof Janus – okręg nr 1 (1.055 głosów)
Albert Kula – okręg nr 4 (780 głosów)
Anna Majer – okręg nr 2 (748 głosów)
Monika Pohorecka – okręg nr 4 (1.495 głosów)
Artur Sokołowski – okręg nr 1 (385 głosów)
Krystyna Stefańska – okręg nr 3 (1.162 głosy)
Piotr Wrona – okręg nr 2 (1.948 głosów)

Na potrzeby wyborów miasto zostało podzielone na 5 okręgów wyborczych. W skład każdego okręgu wchodzi kilka dzielnic. Teraz wybrani
radni czekają, by mieszkańcy z danego okręgu
przyszli do nich ze swoimi problemami, pytaniami i sprawami do załatwienia. O zadaniach, które
ma zrealizować radny powinni więc decydować
mieszkańcy dzielnic – wyborcy. Od nas więc zależy dopilnowanie, by radni mieli co robić. Również nikt inny a właśnie sami mieszkańcy powinni
swoich radnych pilnować, patrzeć im na ręce i
rozliczać z wykonania powierzonych zadań.

SLD Lewica Razem – 9 radnych
ponownie wybrani:
Ewelina Balt – okręg nr 5 (zdobyła 970 głosów)
Dariusz Kapinos – okręg nr 4 (839 głosów)
Łukasz Kot – okręg nr 3 (745 głosów)
Zbigniew Niesmaczny – okręg nr 1 (891 głosów)
Ryszard Szczuka – okręg nr 2 (854 głosy)
Łukasz Wabnic – okręg nr 4 (823 głosy)
Zdzisław Wolski – okręg nr 2 (1.652 głosy)
nowi radni:
Jarosław Marszałek – okręg nr 3 (1.336 głosów)
Krzysztof Matyjaszczyk – okręg nr 4 (1.533 głosy)

Zanim z problemem udamy się do radnego,
sprawdźmy, z jakiego okręgu i dzielnicy w wyborach startował.
Okręg wyborczy nr 1
dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście, Trzech
Wieszczów
Okręg wyborczy nr 2
dzielnice: Częstochówka-Parkitka, Kiedrzyn,
Tysiąclecie
Okręg wyborczy nr 3
dzielnice: Mirów, Północ, Wyczerpy-Aniołów,
Zawodzie-Dąbie
Okręg wyborczy nr 4
dzielnice: Ostatni Grosz, Raków, Wrzosowiak
Okręg wyborczy nr 5
dzielnice: Błeszno, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza,
Grabówka, Lisiniec, Podjasnogórska, Stradom

Platforma Obywatelska RP – 5 radnych
ponownie wybrani:
Barbara Gieroń – okręg nr 5 (zdobyła 803 głosy)
Jacek Krawczyk – okręg nr 4 (891 głosów)
Przemysław Wrona – okręg nr 2 (951 głosów)
nowi radni:
Łukasz Banaś – okręg nr 1 (613 głosów)
Jolanta Urbańska – okręg nr 3 (940 głosów)

Prawo i Sprawiedliwość – 10 radnych
ponownie wybrani:

Mieszkańcy Częstochowy – 4 radnych
ponownie wybrani:
Marcin Maranda – okręg nr 1 (zdobył 1.212 głosów)
Krzysztof Świerczyński – okręg nr 4 (1.115 głosów)
nowi radni:
Zbigniew Mizgalski – okręg nr 5 (648 głosów)
Piotr Strach – okręg nr 3 (871 głosów)
Najlepszy wynik osiągnął Konrad Głębocki (PiS)
– 2.822 głosy.
Powyżej 1 tysiąca głosów zdobyli: Piotr Wrona
– 1.948 (PiS), Zdzisław Wolski – 1.652 (SLD),

bie z realizacją projektów... – mówi wiceminister
finansów Izabela Leszczyna. Zaoferowała nawet
daleko idącą pomoc rządu Ewy Kopacz. - Rząd
ma w ręku inne instrumenty, a samorząd inne i
dlatego współpraca samorządu z rządem jest konieczna, zwłaszcza w kwestii spółek, których właścicielem jest Skarb Państwa – mówi Leszczyna.
Dopełnieniem wypowiedzi członków Platformy były kolejne dwa wystąpienia. Prezes
spółki Operator Maciej Lipiec zapewniał, że
skoro jest projekt budowy hali o powierzchni 12 tys. m kw na terenach strefy ekonomicznej to nic nie stoi na przeszkodzie, by go
zrealizować i tym samym zachęcić inwestorów, by tylko wstawili tam swoje maszyny.
Prezes RFG Agnieszka Celińska podkreśliła

natomiast, że rozwój stref jest możliwy dzięki
znakomitej współpracy z samorządem, kompetencjom, życzliwości i szybkim tempie pracy
urzędników magistratu.
Nic więc dziwnego, że gospodarz spotkania
Krzysztof Matyjaszczyk rozbrajająco szczerze
podziękował częstochowskim parlamentarzystom, w tym senatorowi Szewińskiemu oraz
Izabeli Leszczynie, Halinie Rozpondek i Grzegorzowi Sztolcmanowi oraz prezesom państwowych spółek za to, że mógł na nich liczyć.

Krzysztof Matyjaszczyk – 1.533 (SLD), Monika Pohorecka – 1.495 (PiS), Artur Gawroński –
1.397 (PiS), Jarosław Marszałek – 1.336 (SLD),
Marcin Maranda – 1.212 (MCz), Krystyna Stefańska – 1.162 (PiS), Krzysztof Świerczyński –

1.115 (MCz), Krzysztof Janus – 1.055 (PiS).
Tak duża liczba oddanych głosów zobowiązuje
radnych do wytężonej pracy, tylko że mieszkańcy
muszą w trakcie kadencji ją im zlecać.
Renata R. Kluczna

Ciekawe co Platforma dostanie w zamian?
I co Ty, Wyborco na to?
Renata R Kluczna

REKLAMA

wszystko do ogrodu

MAŁA ARCHITEKTURA
WYKONANIE OGRODÓW
TERENY ZIELONE
NAWADNIANIE

choinki cięte i doniczkowe
duży wybór, atrakcyjne ceny
od 35 zł choinki cięte
od 25 zł doniczka ok. 60 cm

42-270 Rzerzęczyce
ul. Skrzydłowska 153
www.dark-land.pl

42-200 Częstochowa
ul. Wojska Polskiego21

507 041 476
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@Czy to koniec PO w Częstochowie?

anonim: najbardziej w tych spółkach w których pozatrudniania są poza tymi z SLD kolesie z PO.
anonim: pozytywem tego wsztstkiego jest to, że za
kilka lat PO w Częstochowie PRZESTANIE ISTNIEĆ !
ania: Ale towarzystwo na tym zdjęciu... Ciekawe co
powie góra?
kaczordonaldpawlak@gazeta.pl: Jacy wy wszyscy naiwni jesteście: - przestanie istnieć Platforma to przykleja
sie ci sami ludzie do tej partii, która ma szanse rządzić,
nawet do PiS - ci ludzie udowadniają - że w życiu liczy
się tylko kasa misiu, a nie to o czym można wyczytać z
gazety - że ci prezesi spółek skarbu państwa, którzy nie
powinni się angażować w politykę powinni jak najszybciej zostać usunięci po wyborach parlamentarnych
Taktyk: Hahaha, naiwni z PO, co myślą, że ograli Matyjaszczyka. Tak naprawde, to SLD wydoi całe PO z resztek jakie tam pozostały, a za 4 lata SLD całą odpowiedzialność za rozkład miasta spadnie na częstochowską
Platformę. Dlaczego? to proste - Matyjaszczyk na bank
pozbędzie się resortów, które przysparzają najwięcej
problemów, czyli rozwój miasta, pomoc społeczna i edukacja. Platforma dostanie te resorty po swoje skrzydła, a
choćby starali się jak mogli, to i tak wyjdzie kasza. Za 4
lata Platforma będzie tylko przystawką na pańskim stole.
Efekt? Matyjaszczyk za 4 lata znów będzie górą, nad wydymaną Platformą.
Pa pa PO: Hahaha to już koniec PO. Głosowałem na
Szewińskiego, ale za taki ruch w niedzieli na bank moja
rodzina odda głosy na Warzoche!!!!!!!!!!!!!!!
zaspokojny: Częstochowska Platforma skur.wiła się do
reszty. Ale czego się spodziewać po ludziach małego rozumu i karierowiczach. Wkrótce częstochowska PO ma
szansę przestać istnieć. Tylko bezmyślne, dające się oszukiwać tłuki, mogą na nią głosować. ### Pan Szewiński i
pani Leszczyna nie rozumieją podstawowych faktów o
kondycji finansowej miasta do jakiej doprowadził Matyjaszczyk (...) Z informacji na ostatniej sesji rady miasta
wynika, że Matyjaszczyk zadłużył miasto o kolejne 150
mln zł, że zadłużenie w 2016 sięgnie blisko pół miliarda
złotych !!!, (...) Rozumiem, że teraz jawnie częstochowska PO wspiera Matyjaszczyka i jego dobrze urządzoną
sitwę. # Już nic się nie liczy, żadne twarde fakty, żadne
kompetencje i profesjonalizm, tylko perspektywa trwania
przy korycie. (...) Pozostają synekury w mieście - lepszy
wróbel w garści niż dupa na dachu. I po to cały ten cyrk.
Kompletna obrzydliwość. # Wyborcy nie są głupi, swoje
wiedzą, widzą i słyszą. Tu trzeba gruntownej zmiany. Na
początek odsunięcie od władzy cwanej niekompetencji i
pogonienie karierowiczów. # Następna taka szansa dopiero za 4 lata. 15 tysięcy potencjalnych wyborców tej
szansy nie doczeka, zwyczajnie umrze. Drugie tyle wyjedzie. I na to liczy Matyjaszczyk z SLD i Szewińskim z
Leszczyną z PO
anonim: Taktyk ale przez 4 lata się nażrą a o to chodzi
bezideowemu pokoleniu TKM
ewmi@vp.pl: To koniec szewinskiego I calej po zachowal sie bezmyslnie dal sie wpuscic w maliny oddam glos
na Artura W.bo jeszcze sie zastanawialem czy wogole
glosowac To bedzie paka Matyjaszczyk Marszalek Szewinski iLeszyna
a-1@wp.pl: A jeśli to jest fragment większej całości?
Te zapewnienia o wsparciu Ewy K. dla Krzysztofa M.
wyglądają jak próby wkupienia się w łaski SLD byle tylko nie protestował z Jarkiem odnośnie wyborów. Jak imi
się uda to: 1) dorwą się do konfitur w Cz-wie 2) podliżą
się Leszkowi Milerowi 3) narobią szkody PiSowi Szybko
się uczą od PSLu :/
Parkitka: Platformo i Ty Izabelo - wstyd mi za was.....
Gdzie Wasze ideały i honor?
Arczi: Z tego co pamiętam to pani Leszczyna poparła
dziś ludzi którzy ją 4 lata temu podczas kampanii opluwali, nazywali od Fiony itd. Czyżby u pani poseł pamięć
aż tak krótka? Dziś żałuje że oddałem głos na Szewińskiego w pierwszej turze!!! Z wielkim bólem, ale w niedzielę oddam głos na Warzochę!!!!
Hytry: mistrzowskie zagranie, niczym dobry ruch w
szachach :)
meki1970@o2.pl: To już chyba nie moja bajka. Fałsz,
obłuda i kolesiostwo. Ciekawe gdzie się podziały ideały
tych państwa z przed paru lat?
frantic.freelancer@gmail.com: Nikt przytomny nie
chce mieć do czynienia z prostackimi prostytutkami i
prostytutami politycznymi. Częstochowska PO to zgrupowanie nędznych arywistów, pospolitych koryciarzy,
bez czci i wiary, to, obok SLD, w większości zakłamane
kreatury. Fuck you, częstochowska Platformo!
co@o2.pl: a co będzie z ludźmi PiS - u zatrudnionymi
w spółkach ?
anonim: mówisz o synie Giżyńskiego?
Nina265: Teraz ze strachu przed utylizacją pisowcy
powinni zalegalizować małżeństwo z SLD po czterech
latach konkubinatu. Patrzcie jak to zawsze "g...o" do
okrętu się lepi.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Modne hobby

– Spinki do mankietów w stylu ulubionego garnituru albo kolczyki idealnie pasujące do karnawałowej sukienki mogą być znakomitym prezentem
mikołajkowym lub gwiazdkowym dla męża, czy przyjaciółki, a ich tworzenie to świetna zabawa i doskonały relaks na jesienne i zimowe wieczory – mówi
Katarzyna Wojtak, blogerka modowa i sutaszystka z
Częstochowy. Zapytana o to, co znaczy słowo „sutaszystka” pani Katarzyna tłumaczy, że węgierskie słowo „sujtas” oznacza plecionkę, a od niego pochodzi
francuski termin „soutache” określający rodzaj haftu
ręcznego do którego wykorzystuje się sznurki plecione na kształt kłosa z wiskozowych nitek.
– Podobna technika wytwarzania ozdób z plecionych pasków znana była już w starożytnych Chinach,
ale na kilka wieków odeszła w niepamięć. Sutasz
pojawił się za to w modzie europejskiej. Z pasków
wykonywano wykończenia brzegów ubrań, tworzono ozdoby na strojach ludowych
i mundurach
wojskowych,
takie jak szamerunki, galony, pagony i
lampasy – pani Katarzyna wylicza z
pasją i uzupełnia,
że technika ta
zdobyła ostatnio
ogromną popular-

Skaczą
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ność za sprawą izraelskiej projektantki Dori Csenger. Haft ten kojarzy się obecnie przede wszystkim
z przepięknymi wisiorkami, koliami, bajecznie kolorowymi kolczykami czy bransoletkami. Na takie
właśnie ozdoby Katarzyna Wojtak trafiła w internecie dwa lata temu.
– Nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, żeby zacząć, bardziej potrzebne są chęci i cierpliwość – zachęca sutaszystka. – Wszystkie materiały jak sznurki
sutaszowe, nici nylonowe czy igły zakupimy w zwykłej pasmanterii, a całą resztę potrzebną do ozdabiania naszych prac, jak koraliki, czy kamienie ozdobne,
możemy łatwo kupić przez internet.
Z połączenia wszystkich wymienionych elementów może powstać małe dzieło sztuki. Wymaga to
oczywiście wprawy, ale na szczęście podstaw sutaszu można się nauczyć szybko.
– Początki były oczywiście trudne – przyznaje z
uśmiechem Katarzyna Wojtak. – Z czasem jednak
sutasz mnie wciągnął i moim celem stało się szlifowanie tej techniki, bo chciałam wyrażać siebie poprzez stworzenie czegoś oryginalnego, niebanalnego
i przykuwającego wzrok – opowiada nasza rozmówczyni i dodaje, że wiele podpatrzyła w internecie.
Internetowe fora dyskusyjne zaroiły się bowiem
ostatnio od sutaszystek, które wymieniają się informacjami na temat różnorakich technik i na swoich
blogach prezentują zdjęcia gotowych już prac.
– Najwięcej się nauczyłam oglądając tak zwane
tutoriale, czyli krótkie ﬁlmiki instruktażowe, umieszczane w internecie przez osoby bardziej doświadczone. Jeśli jednak jest taka możliwość, polecam naukę

na żywo z osobą, która już
opanowała podstawy tej
sztuki. Nic tego nie zastąpi,
a dodatkowo zyskujemy mile
spędzony czas w towarzystwie osoby lub grupy osób
dzielących tą samą pasję
– zachęca pani Katarzyna i
tłumaczy, że jest to hobby mocno wciągające, bo nawet mając niewielkie doświadczenie można osiągnąć spektakularny
efekt i dlatego sutasz daje tak wiele satysfakcji.
– Biżuteria wykonana własnoręcznie może być
nie tylko uzupełnieniem codziennego stroju, ale pasuje też do bardziej eleganckich stylizacji. Może na
przykład być niezapomnianą ozdobą panny młodej,
jeśli zachowamy kolorystykę nawiązującą do sukni
ślubnej oraz wykorzystamy detale zaczerpnięte z jej
stroju – Katarzyna Wojtak uważa, że sutasz pozwala
idealnie dopasować dodatki do każdej kreacji. Mogą
one być zarówno dyskretnym uzupełnieniem, jak i
dominującymi ozdobami, zawsze jednak mogą stanowić komplet z resztą ubioru, a jednocześnie być
niepowtarzalne.
Czytelników, którzy chcieliby spróbować swych
sił w sutaszu zapraszamy na warsztaty dla początkujących prowadzone przez Katarzynę Wojtak.
Odbędą się one 6 i 13 grudnia przy ul. Mirowskiej 4
(w zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku). Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona trzeba zgłosić
uczestnictwo pod nr tel. 512 263 106.
hubb

na medal!

Znakomite wyniki osiągnęli młodzi
skoczkowie do wody z Częstochowskiego Ośrodka Sporu Wyczynowego podczas
Memoriału Haliny Chrząszcz-Bartkowiak,
który odbył się w miniony weekend na
basenie w Tychach. Dominika Mirowska
przywiozła złoty medal za skok Auerbacha, a w skokach synchronicznych aż
dwie pary częstochowskich zawodników
zdobyły drugie miejsca: Igor Goliniewski
i Kacper Ryszka w kategorii chłopców, a
Julia Ziemnicka i Natalia Lewandowska w
kategorii dziewcząt. Dominika Mirowska
z Martyną Kocińską zdobyły także brąz w
skokach synchronicznych. Częstochowa
jest potęgą w skokach do wody, a jest to
dyscyplina, która w polsce jest wciąż mało
popularna, chociaż zdobywa coraz większe rzesze sympatyków.
– Diving, czyli akrobatyczne skoki do
wody uprawiam od dwóch lat – mówi Igor
Goliniewski. – Trenuję sześć razy w tygodniu po dwie i pół godziny. Zaczynam
od godzinnej rozgrzewki, rozciągania i
ćwiczenia akrobatycznych na ścieżce i
batucie. Dalsza część treningu to skoki
do wody z trampolin o różnych wysokościach.
Młody zawodnik nie ukrywa, że jest to
niebezpieczny sport, bo trzeba mieć dużo
odwagi, żeby wykonywać akrobacje w powietrzu na dużych wysokościach.
– Trzeba być dobrze wygimnastykowanym i rozciągniętym, no i oczywiście nie
mieć lęku wysokości – dodaje z uśmiechem skoczek.
Igor ma nadzieję, że będzie kiedyś tak
dobry jak jego idol Krzysztof Kolanus,
który skacze z klifów w „RedBull Clif Diving”.Uważa, że skoki do wody to przyszłościowa dyscyplina sportowa, dzięki
niej można zwiedzić całkiem niezły kawałek świata, bo zawody odbywają się na
różnych kontynentach.
– Ja na razie zdobywam swoje pierwsze
medale w Polsce, ale mam nadzieję,że niedługo się to zmieni. Każdy sport jest fajny i daje dużo możliwości, ale Diving dla
mnie jest wszystkim. Polecam wszystkim
skoki do wody!
hubb

"Karuzela
na Lelewela
Świat to plac zabaw.
Kiedy jesteśmy mali,
doskonale o tym wiemy, jednak kiedy stajemy się dorosłymi często
zapominamy o tym. Wówczas świat zaczyna
nabierać innych kolorów, a nasze zabawki znikają.
Doskonale o tym wiedzą mieszkańcy jednego z
częstochowskich bloków przy ulicy Lelewela. Administracja także o tym wie, chyba nawet lepiej niż
sami mieszkańcy, gdyż na trawniku przed jednym
z bloków postanowiła wstawić tabliczki zakazujące
wyprowadzania psów na plac zabaw. Zapomnieli
jednakże o jednym; że nie ma na nim nic poza zieloną trawką. A może właśnie o to chodzi, że władze
administracyjne przyzwyczajają młode częstochowskie pokolenie do zielonej trawki? Skoro mieliśmy mieć „zieloną wyspę”, to miejmy ją, kochane
dzieci. W świętym mieście, święta trawka, święta
wolność, święta ławka, święty plac i zabawki, święte pieski i huśtawki.

Tak czy inaczej, przed oknami bloku jest kawałek trawnika z tabliczką z zakazem wyprowadzania
psów na teren placu zabaw. Pozostaje pytanie, czy
kłamstwo to nie jest marzenie złapane na gorącym
uczynku? Może jednak administracja miała dzieciom coś zaoferować, a w skutek zajęcia się innymi,
bardziej poważnymi sprawami, zapomniała o placu
zabaw, a wyprodukowane wcześniej tabliczki, z zabiegania, nie czytając, wstawiła?.
Kolejne pytanie, jakie nasuwa się mieszkańcom,
to co dalej z tym problemem? Na ile i czy w ogóle
można liczyć na obiecany plac zabaw? Czy może
powinni sami pomóc, kupić jakiś sprzęt na ten „plac
zabaw”, zamówić wywrotkę piasku? Już dawno
Kuba Wojewódzki mówił, że „Polska jest jak dziecko z zespołem Downa. Należy kochać, nie należy
porzucać, ale nie należy mieć nadziei, że wyzdrowieje.” Tak też dzieje się tutaj. Lokatorzy kochają
swoją administrację, jednakże coraz bardziej są
przekonani że ta niepełnosprawność administracyjna jest niewyleczalna, ba, nawet chyba pozostaje
niezdiagnozowana i co najgorsze nie za bardzo wiadomo jak z nią postępować.
Bronisłąw Zejfryd"
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 ZŁOTY LIŚĆ RETRO dla częstochowskiego Teatru

Wracamy do problemu rowerzystów, którzy niechętnie korzystają z wyznaczonych
przez miasto dróg dla rowerów i problemu pieszych, którzy narzekają na rowerzystów uprzykrzających im życie na chodnikach. Publikowany poniżej list to już druga krytyka rozwiązań
narzuconych przez miasto, a odrzuconych przez rowerzystów. Czekamy na Państwa opinie i komentarze.

„Oby nie było za późno...
Od kilku tygodni na ulicy Kościuszki po obu stronach jezdni
na odcinku pomiędzy Aleją NMP
i ul. Jasnogórską widoczne są namalowane co kilkanaście metrów
symbole roweru. Jeden Pan Bóg
wie, co kierowało urzędnikami
MZDiT, aby oznaczyć jedną z
bardziej ruchliwych arterii komunikacyjnych w mieście jako
drogę dla rowerów? Według kodeksu drogowego bowiem, znak
poziomy P-23 (bo taki ma on w
kodeksie symbol) mówi, że droga
lub pas jezdni przeznaczony jest
wyłącznie dla ruchu rowerów jednośladowych.
Umieszczenie znaku P-23 na

w/w odcinku jest więc nie tylko
wbrew zdrowemu rozsądkowi,
ale także niezgodne z obowiązującą na ul. Kościuszki organizacją ruchu, a brak wydzielonego
z jezdni pasa dla rowerów wprowadza w błąd zarówno cyklistów,
jak i kierowców, co może skończyć się – odpukać – tragedią.
Natężenie ruchu samochodów na
Kościuszki jest przecież ogromne, a przedwyborcze remonty ulic
„wybuchające” nagle to tu, to tam
wprowadzają dodatkowy chaos
na ulicach i nerwowość nie tylko
wśród kierowców zresztą... Należałoby więc czym prędzej coś z
tym fantem zrobić, tym bardziej,

że dni mamy coraz krótsze, a aura,
mimo końcówki listopada, rowerzystom wciąż sprzyja. Źle oznakowana droga jest więc szczególnie niebezpieczna!
Nie jest to pierwszy przypadek
kiedy MZDiT zbudował rowerowy bubel. O ile jednak dotąd wynikało to być może z niechlujstwa
urzędników, tym razem mamy
do czynienia z ewidentnym dyletanctwem i naruszeniem szeregu
przepisów: od ustawy o drogach
publicznych, poprzez prawo o
ruch drogowym, rozporządzenie
ministra infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

SPÓJRZ W PRAWO!
Adwokat Wojciech Haluszka
Czy konsument może
odstąpić od umowy
zawartej na odległość ?
Umowa zawierana na odległość jest to taka umowa, która
jest zawierana bez obecności
obu stron. Na przykład, gdy
konsument kupuje towar w sklepie internetowym lub zamawia
towar oferowany w sprzedaży
wysyłkowej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na
odległość. Konsument, który
zawarł umowę na odległość ma
prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia jest, aby kupującym
był konsument, a sprzedającym
przedsiębiorca.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy jest ograniczone terminem. Zgodnie z ustawą

o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
konsument może odstąpić od
umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia
wydania rzeczy, a gdy umowa
dotyczy świadczenia usług - od
dnia jej zawarcia. Natomiast,
gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta, najpóźniej w
chwili złożenia mu propozycji
zawarcia umowy o prawie odstąpienia od umowy w wyżej
wskazanym terminie oraz nie
potwierdzi konsumentowi na piśmie tej informacji najpóźniej w
momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia (konsument nie

otrzyma pisemnego potwierdzenia takiej informacji), wówczas
konsument może odstąpić od
umowy w terminie 3 miesięcy
od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług.
Jednakże, gdy przedsiębiorca
po rozpoczęciu biegu terminu 3
miesięcznego, potwierdzi konsumentowi informacje o odstąpieniu, wtedy konsument będzie
mógł odstąpić od umowy w terminie 10 dniowym liczonym od
dnia uzyskania potwierdzenia
tych informacji przez przedsiębiorcę.
Warto wiedzieć również, że
do zachowania terminu (tak 10
dniowego jak i 3 miesięcznego)

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na
drogach, aż do (UWAGA!) zarządzenia nr 1835/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania
„Wytycznych do projektowania,
wykonania i utrzymania dróg dla
rowerów w Częstochowie”.
Obecna sytuacja na ul. Kościuszki stwarza realne zagrożenie życia i zdrowia dla wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Trzeba to natychmiast zmienić!
Alex Kopia”

wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do
przedsiębiorcy. Ze względów
dowodowych najkorzystniej jest
wysłać to oświadczenie listem
poleconym za potwierdzeniem
odbioru. Istotnie jest również
to, że przedsiębiorca nie może
żądać od konsument zapłaty
odstępnego, czyli zapłaty określonej sumy pieniędzy za to, że
konsument korzysta z prawa odstąpienia.
Gdy konsument skorzysta z
praw odstąpienia od umowy ma
obowiązek zwrócić zakupiony
towar (na przykład odsyłając
towar na adres podany przez
przedsiębiorcę w regulaminie
sklepu internetowego), natomiast przedsiębiorca powinien
niezwłocznie zwrócić wpłacone pieniądze, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania przez przedsiębiorcę
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

tel. +48 691 692 311
e-mail: wojciechhaluszka@wp.pl

WYNIKI KONKURSU
„Rozruszaj stawy z Voltaren Max do 12h™”
Dwa tygodnie temu zaprosiliśmy naszych Czytelników
do udziału w Konkursie „Rozruszaj stawy z Voltaren
MAX do 12h™”.
Pytanie konkursowe brzmiało:

Jak można walczyć z bólem stawów?
Przedstawiamy najciekawszą z nadesłanych odpowiedzi:
„Aby wygrać walkę z bólem stawów powinniśmy:
* Schudnąć – po uzyskaniu prawidłowej wagi stawy „odetchną” i na pewno będą mniej dokuczać.
* Przestrzegać zbilansowanej diety bogatej w minerały, witaminy, przeciwutleniacze i tłuszcze.
* Unikać długiego stania, klęczenia i kucania.
* Terapia zimnem lub ciepłem- złagodzi ona ból, zmniejszy obrzęk i stan zapalny.
* Prowadzić ruchliwy tryb życia – spacerować i uprawiać
sporty. Jednak nie mogą to być dyscypliny, które nadmiernie obciążają stawy. Najbardziej uniwersalnym i polecanym

sportem jest pływanie, a także jazda na rowerze (przy niezbyt zaawansowanej chorobie) czy popularny w ostatnich
czasach nordic walking”.
Zwycięzcami Konkursu zostali:
Marta Duda
Kordian Kornobis
Marek Kondracki
Sylwia Przybyłowicz
Zofia Piętka
Na uczestników Konkursu „Rozruszaj stawy z Voltaren
MAX do 12h™” czekają zestawy akcesoriów ułatwiających
ćwiczenia.
Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do końca grudnia 2014 r., do siedziby redakcji:
Tygodnik 7 dni, ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16 w Częstochowie między godziną 9 a 14.
red.

Nagrodę Złoty Liść Retro otrzymali Teatr im. Mickiewicza
w Częstochowie za spektakl "Hemar w chmurach. Kabaret" i
Miasto Częstochowa za I edycję miejskiego Festiwalu Retro
Częstochowa.
Wyróżnienie zostało przyznane za działalność artystyczną
popularyzującą twórczość dwudziestolecia międzywojennego przez Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga organizowany pod Honorowym Patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta
Warszawy i Rodzinę Foggów, od kilku lat przyznaje Złotego
Liścia Retro instytucjom i osobom propagującym dorobek
artystyczny dwudziestolecia międzywojennego. Tym razem
dyrekcja festiwalu doceniła działania Częstochowy, która budując ofertę kulturalną miasta nie zapomniała o repertuarze
teatralnym i estradowym międzywojnia. Na deskach Teatru
im. Mickiewicza zagościł w nowych aranżacjach i wykonaniach, cieszący się nieustającym zainteresowaniem nie tylko
częstochowskiej publiczności, znakomity humor Mariana
Hemara. Z kolei w plenerze w ramach miejskiego, wakacyjnego Festiwalu Retro Częstochowa rozległy się największe
polskie szlagiery epoki międzywojennej, które wyśpiewały
gwiazdy teatru i kabaretu.

 Konkurs foto „KLIMATY CZĘSTOCHOWY” rozstrzygnięty
9.edycja Konkursu Fotograficznego „Klimaty Częstochowy”dobiegła końca. Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach: klimatycznej, reporterskiej i promocyjnej.
KATEGORIA PROMOCYJNA:
I nagrody w tej kategorii Jury nie przyznało.
II nagrodę otrzymał Stanisław Joński za zdjęcia „Częstochowa klasycznie”.
III nagrodę w kategorii otrzymuje Marcin Opałczyński za
zdjęcia „Jedna klisza = jedno zdjęcie”.
KATEGORIA REPORTERSKA:
I nagrodę otrzymali równorzędnie Grzegorz Skowronek
za zdjęcie „Pueri Claromontani” oraz Kamil Pawlik za cykl
„Bez domu”
II nagrodę otrzymała Katarzyna Filipczak, za cykl pt „Babcia Marysia” .
III nagrodę otrzymali równorzędnie Tomasz Wiśniewski
za cykl zdjęć „Upały” oraz Grzegorz Skowronek za zdjęcie
„Rzut karny” .
KATEGORIA KLIMATYCZNA:
I nagrodę otrzymał Jarosław Respondek za cykl „25 lat
wolności”.
II nagrodę otrzymała Joanna Urban za zdjęcie „Bartek i
pomnik”.
III nagrodę równorzędną otrzymali Dariusz Baranowski
za zdjęcie „Duchy” oraz Madejska Aleksandra za zdjęcie
„Ptaki”.
Głównej nagrody GRAND PRIX w tym roku Jury nie
przyznało.
Jury postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia dla:
- Grzegorza Skowronka za zdjęcie Zakupy”,
- Marcina Szpądrowskiego za zdjęcie „Jarmark”,
- Dariusza Baranowskiego za zdjęcie „Dziecięce zabawy”.
 „Kopciuszek” w Teatrze Mickiewicza

Historię tę zna każde dziecko i każdy dorosły. Wielokrotnie wystawiana na deskach teatrów, doczekała się także realizacji filmowych, w tym - najsłynniejszej - Walta Disneya.
Częstochowski Teatr sięga raz jeszcze po słynną baśń braci
Grimm, tym razem, w nieco uwspółcześnionej wersji.
W częstochowskim „Kopciuszku” nie będzie co prawda
Macochy, ale pojawi się cała galeria innych postaci. Nie zabraknie dobrej Wróżki, złych Sióstr, przystojnego Królewicza, a także uroczego, choć trochę leniwego Szczura.
Świat magii, czarów i zaklęć, pomysłowa scenografia, błyskotliwe dialogi, a także mnóstwo piosenek zachwyci niejednego widza. Wraz z Kopciuszkiem twórcy zapraszają do
magicznego świata baśni, w którym dobro zawsze zwycięża,
a marzenia się spełniają. Przedstawienie realizuje Jacek Popławski – reżyser, aktor Teatru Ateneum w Katowicach.
Obsada: KOPCIUSZEK – Sylwia Karczmarczyk, Królewicz – Sebastian Banaszczyk, Siostra Przemądrzała –
Agnieszka Łopacka, Siostra Głupiutka – Sylwia Oksiuta,
Wróżka – Małgorzata Marciniak, Szczur – Robert Rutkowski, Trębacz – Bartosz Kopeć
Premiera – 27 XI o godz. 18.00 (scena duża)
Spektakl przedpremierowy – 27 XI, godz. 10.00
Spektakle mikołajkowe – 2- 10 XII 2014 r.
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POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ
GOTÓWKI NA ŚWIĘTA ?

POŻYCZKI
I KREDYTY
GOTÓWKOWE
w 15 minut!

Promocja do 29 listopada
Zadzwoń już teraz: tel. 324 202 741

Sp. z o.o.

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

Nowe Centrum Handlowe Pułaski
Częstochowa, ul. Pułaskiego 84/86, Pawilon nr 17

Garnitury
Kurtki
Koszule
Krawaty
i inne dodatki męskie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

50 tys

rata 545 zł
również bez bik
tel. 537 909 808
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, ZAMKÓW I STACYJEK
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

Aktualności

Okazały jubileusz
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
obchodziła 40-lecie istnienia i z tej okazji w Miejskim
Domu Kultury spotkali sie przedstawicieli jednostek
pomocy społecznej i świętowali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Niezwykle istotną rolę w tej uroczystości odegrali
wychowankowie placówki, którzy przedstawili historię jej powstania i funkcjonowania na przestrzeni
40-lat - historię pisaną przez wszystkich jej wychowawców, wychowanków i pracowników. Niezwykle
wzruszające było wystąpienie absolwentów Placówki
m.in.: Natalii Piekacz, która opowiedziała, jak ważną
rolę w jej życiu pełnili pracownicy zatrudnieni w placówce, którzy ją ukształtowali, przygotowali do dorosłości i byli jedynymi bliskimi jej osobami, i którzy

nadal ją wspierają. Jak sama powiedziała - zostawiła
w placówce cząstkę swojego życia, a teraz z ludźmi
stąd dzieli swoje życiowe radości, smutki, nadzieje i
marzenia, bo to oni byli i są dla niej rodziną.
Z uwagi na rangę uroczystości w obchodach uczestniczyli zarówno przedstawiciele powiatu częstochowskiego, instytucji szczebla wojewódzkiego, jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej jak i organizacji i
instytucji współpracujących.
Uroczystość umilały występy taneczne wychowanków placówki, występy wokalne i taneczne
podopiecznych Miejskiego Domu Kultury w Blachowni oraz występ kapeli góralskiej „Hora” ze
Szczyrku.
red.

Dachowce schodzą do piwnic
Zbliża się zima i wiele osób wzruszy się z pewnością na widok przysłowiowego „mokrego kotka”
piszczącego z zimna za oknem. Na zimę bowiem
mieszkańcy bloków często zabijają gwoździami
piwniczne okienka, by nie dało się ich otworzyć.
Koty natomiast przywiązują się do miejsc i nie
chcą szukać innej kryjówki. Chcą wrócić do swojego domu.

Okrutni sadyści z młotkami

Inspektorzy ochrony zwierząt próbują uwrażliwić
nas na kocie problemy, a pracę swą zaczynają od
przedszkolaków, do których docierają z pogadankami.
Tłumaczą już najmłodszym, że zabijanie okienek w
okresie zimowym w miejscach, gdzie już bytują koty,
jest po prostu okrucieństwem skazującym kocich rezydentów na śmierć. Wszelkie bowiem zmiany w ich
środowisku, odbijają się na ich zdrowiu, prowadząc
nawet do śmierci zwierzęcia. Każdej zimy inspektorzy interweniują w podobnych sytuacjach. Ciężko
im ukrywać emocje, gdy opowiadają o znajdowaniu
zamarzniętych kotków, którym ktoś odciął dostęp do
piwnicy. Uważają, że to barbarzyństwo i podkreślają,
że koty dzikie i wolno żyjące są pod ochroną, na dodatek są uznawane za dobro narodowe. Co za tym idzie,
wyłapywanie ich i umieszczanie np: w schroniskach
jest nie tylko niezgodne z prawem, ale jak wskazują
wytyczne głównego lekarza weterynarii, również nieetyczne, bo dla dzikich i wolno żyjących kotów niewola, to po prostu śmierć.
Zarządcy, którzy tak ochoczo zabijają okienka piwniczne w miejscach w których bytują te zwierzęta,
muszą więc liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Zagrożenie jest gdzie indziej

Jeśli boimy się szczurów i myszy grasujących po
naszych osiedlach, brzydzimy się ich woni w piwnicach, a i odrazą nas napawa pozostawiany wszędzie
przez gołębie brud, stanowiący dodatkowo poważne
zagrożenie epidemiologiczne, to powinniśmy dbać o
podwórkowe koty, bo koty są ważną częścią miejskiego ekosystemu i naszymi głównymi sprzymierzeńcami w dbaniu o czystość i porządek. Zarówno te dzikie,
jak i te udomowione, chętnie polują na szkodniki i
przeganiają je z okolic zamieszkałych przez ludzi.
Stworzenie dobrych warunków popularnym

dachowcom, o czym nie wszyscy zdają się pamiętać wcale nie musi polegać wyłącznie na ich
dokarmianiu. Wystarczy po prostu tolerować
obecność kotów, poprosić sąsiadów wyprowadzających psy, by bezmyślnie nie szczuli nimi kotów, pamiętać o pozostawieniu niedomkniętego
okienka piwnicznego - wtedy nie trzeba długo
czekać na pozytywne oznaki kociego sąsiedztwa.
Wcale jednak nie jest wskazane zbytnie spoufalanie
się z kotami, czy pozwalanie dzieciom na to, by zapraszały koty „na poczęstunek” do domu.

Ostrożnie z odwiedzinami

Koty, które wychowały się i dorastały na wolności
chętniej chodzą własnymi drogami. Znany mi jest przykład kota, który chętnie przyszedł do mieszkania na
trzecim piętrze, żeby napić się mleka, ale gdy zechciał
sobie pójść, a nie został od razu wypuszczony, to zeskoczył z parapetu, wskutek czego złamał sobie szczękę.
Należy więc pamiętać, że chociaż piwniczne koty
względnie chętnie dają się zapraszać do mieszkań, to
gdy mamy zamiar zaprzyjaźnić się z mini na dłużej,
wtedy najlepiej wziąć małe kocięta. Gdy przyzwyczają się do nas od małego, wtedy najprawdopodobniej
będą do nas wracać z każdej kociej eskapady. Nie powinniśmy się przy tym dziwić, gdy znikają z domu na
kilka dni, czy nawet tygodni.
hubb

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
Redakcja nie odpowiada za treści nadesłane przez Komitety Wyborcze
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„Luźne działania Prezydenta Miasta Częstochowy w okresie rządzenia
czteroletniej kadencji”
„Szanowny Panie Prezydencie, bierze Pan udział w drugiej turze wyborów.
Mieszkańcy wsłuchują się w program wyborczy
obecnej ekipy rządzącej w Częstochowie i nie pierwszy raz stawiają pytania, czy przyszłość Częstochowy ma być budowana między innymi na zasadzie
tak jak w tym przypadku UMOWY - SPRZEDAŻY
gruntów zabudowanych budynkami dla społeczności
w nazewnictwie STOWARZYSZENIE KUPCOW
”PROMENADA” , gdzie wiele spraw wymaga nadal
wyjaśnienia i skorygowania podjętych działań, aby
nie krzywdzić tak licznej społeczności czego Pan nie
dostrzega i nie chce dostrzegać. Wszyscy pamiętamy,
jaki został przejęty teren w dzierżawę od gminy Miasta, gdzie nie było w bliskiej okolicy supermarketów
czy też dużych sieci handlowych, a dzisiaj ekipa rządząca pod Pana przewodnictwem wskazuje na bardzo
dobrą lokalizację istniejącego Centrum Handlowego
„PROMENADA”, całkowicie zapominając, jakie to
były początki tej lokalizacji. Czy chlubą w ciągłości
tej ekipy rządzącej ma być przykład pozbawienia
prawa własności w strukturach budowlanych współinwestorów Centrum Handlowego, gdzie w okresie
15-letniej UMOWY - DZIERŻAWY wybudowali
od podstaw własnymi środkami finansowymi, przy
licznych kredytach bankowych, budynki handlowe o
wielomilionowej wartości kosztem wielu wyrzeczeń
niejednokrotnie własnej rodziny, które następnie całkowicie utracili bo tak była skonstruowana UMOWA
-DZIERŻAWY przez tą samą opcję polityczną, z której wywodzi się obecny Prezydent, czy było to uczciwe Panie Prezydencie. Dzisiaj Ci sami kupcy musieli
ponownie wykupić (własne) te same budynki od gminy MIASTA, aby utrzymać się ze swoimi rodzinami
nie tracą przy tym pracy.
Pani Prezydencie, jaka była i jest z Pana strony pomoc, gdzie UMOWA - DZIERŻAWY z dnia 20 lipca
1998 r. została przygotowana przez opcję polityczną,
którą Pan reprezentuje rażąco sprzeczna w stosunkach
społecznych, jednostronna, pozbawiająca zwrotu poniesionych nakładów przez ZLECENIOBIORCĘ
(społeczność kupiecka Stowarzyszenia Kupców „PORMENADA”), zastrzegając sobie w umowie również
prawo przejęcia nieruchomości w stanie zagospodarowanym po okresie dzierżawy, czy taka miała być pomoc ze strony Prezydenta i jego ekipy. Jeżeli nie wykupią kupcy zabudowanej nieruchomości to wykupi
ktoś inny, bez względu na cenę dawano do zrozumienia kupcom, którzy z konieczności zostali zmuszeni
do wykupu, pamiętając, że utrzymują swoje rodziny.
Kolejna UMOWA-DZIERŻAWY na następne 15 lat
od dnia 01.08.2013 r. do 31.07.2028 r. znacząco wskazuje, o jaką wartość została podniesiona opłata czynszu do URZĘDU MIASTA w rozliczeniu miesięcznym zabudowy budynkami uznanymi za swoje, tylko
należy pogratulować Panu, Panie Prezydencie dobrego pomysłu, gdzie przyszłość Częstochowy chce Pan
budować między innymi w ten sposób. Kupcy czują
się przez Pana oszukani, tylko naiwni mogą uwierzyć
w to jakie dobrodziejstwo za Pana pośrednictwem
spotkało kupców, że mają pierwszeństwo w wykupie
tej nieruchomości o czym tak naprawdę decydowała
Rada Miasta, wskazując na wykup bez przetargu. Jak
mógł Pan zapomnieć, jaki wkład pracy wniesiono w
okresie tych 15 lat dzierżawy, jakie Ci ludzie ponosili
koszty eksploatacji urządzeń, budynków, opłat dzierżawy czy można było być tak obojętnym, aby wyręczać się w tej sprawie swoimi zastępcami, unikając
spotkania z Tą społecznością. Szanowany Panie Prezydencie, czy nie jest przypadkiem tak, że własność
gruntu przeznaczona do sprzedaży, SPRZEDAJĄCY
(w tym przypadku gmina Miasta) zleca uprawnionemu geodecie dokonanie pomiarów granicznych
działki (działek), a następnie dopiero wycenę działki
dokonuje biegły rzeczoznawca majątkowy ze wskazaniem łącznej wartości zabudowanych gruntów
operatorem szacunkowym i dopiero na tej podstawie
następuje sprzedaż KUPUJĄCEMU. W tym przypadku jest odwrotnie, geodeta dokonał pomiarów
granicznych tzw. słupkami krzyżowymi we wrześniu 2014 r., a sprzedaż zabudowanej nieruchomości
gruntów od gminy Miasta Częstochowy wg informacji BANKU nastąpiła w terminie do 30.06.2014
r. Pomiary geodezyjne wskazują również, że część
parkingu dla pojazdów samochodowych i część drogi komunikacyjnej wewnętrznej nie jest własnością
KUPUJĄCEGO (STOWARZYSZENIA), który do-
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tel. 512 044 894
tel./fax (34) 374 05 02
redakcja7dni@interia.pl

konał w całości zabudowy, a dzisiaj nie wyraża się
zgody przez gminę Miasta na sprzedaż tak ważnej
części działki w użytkowaniu, tylko musi być ta część
powierzchni nadal w dzierżawie, kto za to wszystko
odpowie Panie Prezydencie, dlaczego postawiono
takie warunki sprzedaży? Następuje również podejrzenie, że część drogi lokalnej i ścieżka chodnikowa
dla pieszych nie dotyczy C.H.”PROMENADA” jest
ciągłością chodnika pieszego przy ul. Kiedrzyńskiej
do skrzyżowania ulic: Westerplatte, Wyzwolenia,
Armii Krajowej, która nie była do korzystania przez
społeczność lokalną w kierunku C.H.”PROMENADA” (działka nr 42/2), a mimo to opłatę dzierżawy
ponosiła społeczność kupiecka przez tyle lat, mapka
ewidencyjna tej działki wskazuje bezzasadną dzierżawę przypisaną tej właśnie społeczności, to tylko
615 m kw. czego nadal Pan nie dostrzega .
Czy nie należy postawić pytania dlaczego geodeta
nie wytyczył granic tak, aby nie występowała dzierżawa działek będących własnością gminy Miasta w
części zabudowanych parkingów i drogi wewnętrznej finansowanej w całości przez społeczność kupiecką. Sprawa dotyczy również tzw. skarpy, która
powstała z terenu gdzie znajduje się aktualnie pętla
tramwajowa, terenu gruntu znacznie wyżej położonego o około 3 m, szerokości około 2,5 m, długości
około 80 m, czy zdaniem ekipy rządzącej pod Pana
przewodnictwem powierzchnia działki (skarpa)
około 200 m kw. nie miała istotnego znaczenia w
rozliczeniu finansowym, naszym zdaniem ma i to
w lokalizacji (trudności w wykazaniu dokładnych
pomiarów, występuje silnie rosnący drzewostan)
nad poziomem działki nr 135/7 należącym do C.H.
”PROMENADA”, gdzie wody gruntowe w czasie
opadów deszczu zalewały teren niżej położony, nanosząc przeróżne nieczystości.
Aby bronić się przed takim zjawiskiem należało
zagospodarować skarpę ze wskazaniem na wyłączny koszt inwestora przy tak znacznej powierzchni
tej skarpy i wartości gruntu naliczonej operatem
szacunkowym biegłego rzeczoznawcy majątkowego
w rozliczeniu całkowitej powierzchni działki, czy to
nie są istotne wartości (wartość naliczona operatem
szacunkowym w całości to kwota około 12 mln zł).
Szanowny Panie Prezydencie po zakończeniu inwestycji budowlanej uporządkowano teren, który był terenem dzierżawy przy udziale geodety, zabudowano
go krawężnikiem będącym równocześnie zabudową
graniczną, aby nie naruszać prawa własności sąsiada
(gmina Miasto). Uprawniony geodeta SPRZEDAJĄCEGO czy gminy Miasta zmienił częściowo granicę
działki, wskazując, aby właścicielem istniejącej skarpy była właśnie Społeczność Kupiecka, stawiając
słupki graniczne na terenie wyżej położnym, prawie
w krawędzi granicy istniejącej skarpy. Tak usytuowanego terenu dzierżawy nigdy właścicielem nie była
Społeczność Kupiecka, bo przecież jak można mieć
skarpę w takiej lokalizacji tylko po, aby ponosić jej
koszt istnienia i utrzymania, nasadzając liczne krzewy i drzewka, będąc właścicielem terenu zdecydowanie niżej położonego, a powierzchnia skarpy jest
znaczna i powstała z terenu gminy Miasta. Innymi
słowy, czy włodarze Miasta, którym Pan przewodniczył nie mają sobie nic do zarzucenia, czy są przekonani, że zrobili to rzetelnie, mam wątpliwości. Tak
budować przyszłości Miasta Częstochowy nie można, przypisując wyłącznie koszty utrzymania i nabycia terenu kupcom sąsiadującym z gminą Miasta.
Czy kolejnym przypadkiem nie jest to tak, że po
co ma mieć problem finansowy gmina Miasta jeżeli
może go mieć przecież Społeczność Kupiecka będąca właśnie w granicy sąsiada. Czy to nie jest kolejna
pomoc ze strony organu reprezentującego obecnego
Prezydenta, gdzie słupki krzyżowe są zbudowane w
terenie zadrzewionym z dwoma słupami trakcyjnymi
pętli tramwajowej. To jest następna smutna prawda
ze strony działań przedstawicieli władz gminy reprezentującej obecnego Prezydenta dla tej społeczności.
Jest absurdem płacić za coś z czego w ogóle się nie
korzysta i tylko z uprzejmości tej władzy, powinność
taką przypisano.
Szanowni Państwo Wyborcy, sami możecie wyciągnąć wnioski jak daleko można mieć zaufanie do
obecnego prezydenta. Zbliżają się ponowne wybory w
drugiej turze na Urząd Prezydenta Częstochowy, czy
nie należy pamiętać kto nam pomagał, a kto szkodził.
To powinność dla każdego z nas, aby móc promować
kandydatów na fotel Prezydenta zasługujących na poparcie lub nie. Taka jest rzeczywistość Szanowni Państwo Wyborcy, idźmy do wyborów.”
Czytelnik
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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Jesienne zarybienie
Od połowy września do końca listopada odbywa się zarybianie wszystkich akwenów Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie. Do wody trafiło już kilka ton ryb przeróżnych
gatunków takich jak: karp, lin, karaś pospolity(złocisty), płoć, jaź, leszcz, okoń, szczupak, sandacz,
pstrąg potokowy i lipień. Poszczególne gatunki
były wpuszczane oczywiście w różnym stopniu do
innych łowisk.
Zbiorniki i rzeki, które są w Obwodach Rybackich zarybione były zgodnie z Operatami
Rybackimi. Podczas takich zarybień byli obecni
przedstawiciele Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, którzy z ramienia Państwa Polskiego prowadzą nadzór nad wodami, które dzierżawi
PZW od Skarbu Państwa. Podczas jesiennej akcji

REKLAMA

zarybieniowej czynny udział biorą członkowie kół
wędkarskich opiekujących się danymi łowiskami,
którzy odbierają ryby i transportują je nad wodę. W
związku z tym, że do wody trafiła już tak duża ilość
ryb wzmożone są działania: Państwowej Straży
Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej i współpracującej z nimi Policji. Wszystko po to by świeżo
wpuszczone ryby nie stały się łupem kłusowników
lub nie etycznych wędkarzy nieprzestrzegających
limitów połowowych. Nie podajemy szczegółowych informacji gdzie i ile, jakich gatunków ryb
trafiło do wody by właśnie nie informować kłusowników. Każdy członek PZW taką szczegółową
informację może uzyskać w swoim macierzystym
kole lub w siedzibie Okręgu Częstochowa.
RSA

Wędkarz
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Problemy z liniami lotniczymi

udzielenie pomocy w zakresie uzyskania zwrotu
wpłaconych należności za bilet lub zmiany planu
podróży, a także obowiązek opieki, wynikający z
niewykonania zobowiązania.
W przypadku odwołania lotu, pasażerom, których to odwołanie dotyczy, przewoźnik powinien
udzielić przede wszystkim pomocy w uzyskaniu
zwrotu wpłaconych należności za całość lub część
nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeśli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek
celowi związanemu z pierwotnym planem podróży
pasażera, wraz z lotem powrotnym do pierwszego
miejsca odlotu w najwcześniejszym możliwym
terminie. Ponadto, w przypadku odwołania lotu,
pasażer ma prawo wyboru pomiędzy zmianą planu
podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym
terminie lub zmianą planu podróży na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w
późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w
zależności od dostępności wolnych miejsc. Oprócz
tego pasażerowi przysługuje prawo otrzymania
bezpłatnych posiłków oraz napojów w ilościach
adekwatnych do czasu oczekiwania, a także możliwość bezpłatnego wykonania dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Jeśli zaś zmiana

Jeśli przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidzieć odmowę przyjęcia pasażera na
pokład, bo na przykład sprzedano więcej biletów
niż jest miejsc w samolocie (bardzo często stosowany przez wiele linii lotniczych, szczególnie w
sezonie wakacyjnym, overbooking, tzw. nadrezerwacja), wówczas powinien zwrócić się do konsumenta o rezygnację z jego rezerwacji. W pierwszej
kolejności należy znaleźć osoby, które zgodzą się
zrezygnować ze swojej rezerwacji w zamian za
uzyskanie korzyści, obejmującej pełny zwrot należności lub zmianę lotu. Gdyby porozumienie
takie nie było możliwe, przewoźnik lotniczy ma
obowiązek niezwłocznie wypłacić pasażerowi
odszkodowanie w kwocie od 250 do 600 euro, w
zależności od długości (w km) zarezerwowanego
lotu. Dodatkowo do zadań przewoźnika należy

O czym należy pamiętać, decydując się na skorzystanie z oferty danej linii lotniczej, aby – w razie pojawienia się kłopotów – prawidłowo i satysfakcjonująco dla nas rozwiązać problem?
Przede wszystkim, że przewoźnik lotniczy, jak
każdy przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem, odpowiada za jej prawidłowe wykonanie.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 261/2004 linie lotnicze,
poza odpowiedzialnością na zasadach ogólnych,
odpowiadają m.in. za odmowę przyjęcia na pokład, za odwołanie lotu oraz za jego opóźnienie.
W przypadku wystąpienia którejś z wymienionych wcześniej okoliczności pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i domagania się
stosownej rekompensaty.

trasy powoduje, iż nowy czas startu ma nastąpić
co najmniej jeden dzień po planowanym starcie
odwołanego lotu, pasażerowie otrzymują bezpłatne
zakwaterowanie w hotelu, a także bezpłatny transport pomiędzy lotniskiem, a miejscem zakwaterowania. Mogą ponadto domagać się odszkodowania
w wysokości od 250 do 600 euro, wypłacanego w
gotówce, elektronicznym przelewem bankowym,
przekazem bankowym lub czekami bankowymi
albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych lub w formie innych usług.
Analogiczne uprawnienia jak w przypadku osób,
których lot został odwołany (poza prawem do uzyskania odszkodowania), przysługują pasażerom,
których lot opóźnia się w stosunku do planowanego startu od dwóch do co najmniej pięciu godzin.
W przypadku wystąpienia problemów, związanych z egzekwowaniem praw konsumenta, dotyczących odmowy przyjęcia na pokład, odwołania
lub dużego opóźnienia lotu należy skontaktować
się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów działającą
przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Dodatkowo,
aby wyegzekwować przysługujące konsumentowi
uprawnienia, należy sporządzić pisemną reklamację do przewoźnika, zawierającą opis stanu faktycznego.

⃰ ⃰ ⃰
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ZAWIERCIE

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 i
czynne: pon. - sob. 8.00 -21.00,
niedz. 8.00 -20.00

Oferta ważna od 27.11 do 03.12

ul. Lipowa 33/39
czynne: pon. - sob. 7.30 -21.00,
niedz. 8.00 -20.00
POLEDWICA SOPOCKA

KAWA MIELONA PRIMA
500 g

9

,99

14,99

12,99

SER ZŁOTY HETMAŃSKI

szt

16

,99

23,99

16,99
SZYNKA KONSERWOWA

12,99

kg

21,99
OLEJ KUJAWSKI
1l
NAPÓJ GAZOWANY PARTYZONE

2l
2,49

1,99

6,49

kg

4,69

ZRÓB ZAKUPY ZA 35zł
A OTRZYMASZ BILET GRATIS*

ŁOPATKA B/K

8,99

SELER LUZ

1

,39

szt

szt

kg

2,69

kg

kg

(*jeden normalny lub dwa ulgowe)

LALKA INTERAKTYWNA

KAPUSTA KISZONA LUZ

2,49
PIWO TYSKI
0,5 l

2,99

2,59

puszka

0,99

PROSZEK d/prania BRYZA

4,5 kg

kg

36,99 + Vanisz za1gr

MLECZKO DO CZYSZ. CIF

5,39

27

,99

3,89

szt

49,99

szt

AUTO ZDALNIE STEROWANE

39,99

szt

12
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MAC Struś
Wypadł facet z 40 piętra. Na
wysokości 20 piętra ktoś go się
spytał: „jak leci?”. „Na razie
OK” – odpowiedział spadający
z optymizmem. I na razie tyle
na temat Częstochowy.
Wyborom
samorządowym towarzyszyła nie licha
awantura związana z awarią
informatycznego liczenia głosów. Poszły, jak ogary w las,
oskarżenia pod adresem nieudolnych „leśnych dziadków”
zasiadających w Państwowej
Komisji Wyborczej. Zarzuty
słuszne lub niesłuszne...”Le-

śnych dziadków” w końcu nie
powołano ze względu na umiejętności informatyczne, lecz
po to, by autorytetem swojej
wiedzy i doświadczenia jako
prawnicy gwarantowali, że
procedura wyborcza odbyła się
zgodnie z Konstytucją.
Ujadając na jednych, zgodnym chórem przemilczano
innych. Otóż jest takie coś
co się nazywa Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, w
sile jednego ministra, sześciu
wiceministrów, 16 dyrektorów departamentów i kilkuset
urzędników. Zadaniem Ministerstwa jest, by skuteczna
cyfryzacja poprawiła jakość
życia obywateli. Dostrzeżono,
bardzo słusznie, konieczność
koordynacji prac nad cyfryzacją prowadzonych przez
różne jednostki administracji
publicznej, nie tylko rządowej.
Powołano Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, na jego
czele stanął minister MAC, a
zastępcą została wiceminister
MRR. Dodajmy jeszcze, że
od powstania MAC w 2011
r. na czele resortu stały same
mądre głowy: Michał Boni,
Rafał Trzaskowski, a obecnie
Andrzej Halicki. MAC nie powstał z powietrza, od 2008 r. w
MSWiA istniało Centrum Informatyzacji, też mające za zadanie koordynację, wdrażanie,
modernizowanie, cyfryzowanie. Gwoli ścisłości to poważne zadanie realizowane było
także przez poprzednie rządy,
nieustępliwie i nieprzerwanie
od 1999 r. Od 2004 r. wydano
na projekty informatyczne ok
4 mld (cztery miliard) euro.
Zrealizowano jedną Strategię
Informatyzacji Kraju, reali-

zowana jest kolejna Polityka
Zintegrowanej
Cyfryzacji.
Sądząc po sukcesach polskich
informatyków nie brak nam
kompetentnych pracowników,
mądrych strategii i dużych pieniędzy.
Dlaczego więc w ostatnich
latach prawie każde wdrożenie projektu informatyzacyjnego, niezależnie czy chodzi
o PKW, czy wdrażane przez
Ministerstwo Zdrowia e-wuś,
czy projekt Mac rejestrowania zbiórek publicznych, czy
rejestr działalności gospodarczej, rejestr pojazdów, system
informacji przestrzennej czy
system rezerwacji miejscówek
w „Pendolino”, prawie każdy z
tych projektów zaczynał się od
kompromitującego blamażu.
Jedno niepowodzenie można
traktować z pobłażliwością,
kilka budzić powinno niepokój, a cóż dopiero, gdy niepowodzenie staje się regułą.
MAC stosuje tu typową
politykę rządową: w kolorowych broszurkach przekonuje, że jest świetnie i nadal
stoi na czele krucjaty nowoczesności. Przy ujawnianiu
kolejnych kompromitujących
blamaży MAC chroni głowę
w piasku, inną częścią ciała
sugerując: co złe to nie my, to
koledzy.
Z tworzoną przez MAC rzeczywistością wirtualną nie da
się dyskutować. Jest jak jest.
A jak jest – pokazała w spocie
TV pani Premier: wy sobie narzekajcie, a ja zamknę drzwi i
zajmę się czymś poważnym.
Pozostało nam ujadać na sędziów z PKW, czyniąc z sędziów kozły ofiarne.
Jarosław Kapsa

Cytryna
- Janie, czy cytryna ma nóżki?
- Nie, panie hrabio.
- Psiakrew, znowu wcisnąłem kanarka do
herbaty.
Książka w ustach
Przychodzi baba do lekarza, z książką w
ustach a lekarz na to:
- Co to jest?
A baba mu na to:
- Facebook
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Irena Biełuńska
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Pamiętam dom rodzinny, a w nim chleb na stole,
Kwitnące drzewa w sadzie i zboże w stodole,
Kwiaty w ogródku i jaskółki szybujące,
Sadzawkę, skrzypiącą studnię i rodziców serca gorące.

Jednak wspominam chętnie te beztroskie lata!
Do domu wraca się chętnie nawet z końca świata.
Dom rodzinny to przystań – rodzinne spotkanie
I jego wspomnienie na zawsze zostanie.
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RODZINNY DOM
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Klub Literacki Złota Jesień

Rodzinne strony, znajome okolice –
Jakże były miłe, gdy żyli rodzice!
Gdy odeszli, powiało chłodem,
Dom obcy został wraz z ogrodem.

3
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Irena Biełuńska (z d. Sikora), ur. w Bałkowie (dawne woj. kieleckie), w Częstochowie mieszka od
1949 r. Z wykształcenia jest ekonomistką. Pisać zaczęła po przejściu na emeryturę. Jej wiersze opublikowane zostały w tomiku adresowanym do dzieci „Rymowane to i owo”, w trzech tomach Antologii
wierszy poetów częstochowskich Klubu „Złota Jesień” oraz w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.
Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta, w konkursach i spotkaniach poetyckich.
Pisze z potrzeby serca, inspirację czerpie z przyrody, własnych przeżyć i wspomnień. Do klubu „Złota
Jesień” należy od początku jego istnienia.

