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Lewy sierpowy kontra prawy prosty
Siła argumentów czy argument
Na ile opinie polityków są zbieżne
siły?z potrzebami mieszkańców?
ajważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później
traﬁają pod dyskusję lokalnych polityków i miejskich
radnych. Ci ostatni głosując decydują o realizowaniu
nowych projektów, wprowadzaniu zmian i kształtowaniu częstochowskiej rzeczywistości. Na sesjach niejednokrotnie pojawiają się tematy ważne, choć niespuentowane
uchwałami. Wiele mediów oczywiście komentuje wystąpienia radnych i słowa, które padły podczas obrad, ale koncentrują się zazwyczaj na podaniu wyników głosowania.
Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy mianowicie rodzime ugrupowania polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, a nie
inny sposób, co myślą o sprawach budzących kontrowersje wśród
mieszkańców? Chcemy poznać opinie naszych polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez
nich decyzji.
Każdy Czytelnik będzie mógł sobie porównać pomysły polityków
i wyciągnąć własne wnioski.
Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje ze strony Czytelników. Jeśli chcielibyście Państwo poznać opinie polityków w kwestiach nieporuszanych przez radnych, prosimy o nadsyłanie pytań/spraw do naszej
redakcji.
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Likwidacja
częstochowskich
liceów: tak czy nie?
Podczas ostatniej sesji rady
miasta, radni zastanawiali
się nad przyjęciem uchwał w
sprawie likwidacji pięciu liceów ogólnokształcących w
Częstochowie: przy ul. Warszawskiej, ul. św. Augustyna,
Targowej, Krakowskiej i Legionów.
Na 28 obecnych radnych 14
zagłosowało „za” i również 14
„przeciw” - uchwały nie przeszły, więc sporne ogólniaki nadal będą działać..
Za likwidacją byli radni
SLD: Ewelina Balt, Małgorzata Iżyńska, Dariusz Kapinos,
Łukasz Kot, Zbigniew Niesmaczny, Ryszard Szczuka,
Tomasz Tyl, Łukasz Wabnic,
Zdzisław Wolski oraz radni
lewicowej PO: Łukasz Banaś,
Barbara Gieroń, Jacek Krawczyk, Jolanta Urbańska, Przemysław Wrona. Przeciw byli
radni PiS :Artur Gawroński,
Konrad Głębocki, Krzysztof Janus, Albert Kula, Anna

Majer, Jerzy Nowakowski,
Monika Pohorecka, Artur Sokołowski, Krystyna Stefańska,
Piotr Wrona oraz „Mieszkańców Częstochowy”: Krzysztof
Świerczyński, Piotr Strach,
Marcin Maranda, Zbigniew
Mizgalski.
Wyniki głosowania radnych
są mieszkańcom Częstochowy
znane, gorzej z argumentacją.
Co przemawia za likwidacja
liceów, którą forsuje lewica?
Dlaczego prawa strona sceny
politycznej sprzeciwia się zamykaniu szkół? Jakie są konkretne argumenty każdej ze
stron? Opinie w tej sprawie
przedstawiają politycy lokalnych ugrupowań częstochowskich (rzecz jasna ci, którzy
są zainteresowani prezentacją
opinii publicznej swoich argumentów).

że obecny niż demograﬁczny
zmusza samorządy w całym
kraju do podejmowania niepopularnych decyzji. Niestety,
w szkołach brakuje uczniów
i niejednokrotnie jednostki borykają się z problemem
skompletowania planowanych
oddziałów. W Częstochowie
obecnie w systemie jest 10
szkół, które oferują kształcenie
o proﬁlu ogólnokształcącym.
Ciężko zgodzić się z opinią
niektórych kolegów, że zamykamy szkoły i nie będzie możliwości kształcenia uczniów
- jest to wprowadzenie mieszkańców w błąd, ponieważ wybór tak naprawdę jest szeroki.

dokończenie str. 3

REKLAMA

Z imieniu lewicy opinię
przedstawia Platforma Obywatelska w osobie radnego
Przemysława Wrony:
- Zwróćmy uwagę na to,

REKLAMA

Pensjonat

BAJKA

Pokoje gościnne z łazienkami
w spokojnej i cichej okolicy.
Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034 369 71 01

czynne 24 h

KOSTKA BRUKOWA
Kompleksowe usługi brukarskie
kupuj taniej niż u producenta
już od 18,99 zł za 1 m2
biuro@aquainvest.pl, AQUAINVEST.PL
tel. 785 954 887
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Patrzymy na świat

ó

niestosowne
Ogry harcują
Ogry są brzydkie i zielone, a
czasem mają dobre serduszka.
Wiemy to ze „Shreka”, ﬁlmu
nachalnie lansującego idee tolerancji. Niestety, ogra często
można spotkać w życiu publicznym, rzadko jednak takiego z dobrym serduszkiem.
Ogr jest istotą ludzką, której
celem jest ogrywanie innych.
Słowo „ogrywanie” zrobiło
najpierw karierę w sportach
zespołowych, potem przez kibiców przeniosło się do polityki. Ponieważ dawno, dawno,
temu sam miałem przygody
związane z uprawianiem sportu, mam zakodowaną we łbie
różnicę między „wygrywaniem” a „ogrywaniem”. Wygrać – to być lepszym, w równej uczciwej walce. Radość z
sukcesu wyraża się szacunkiem
do przeciwnika, bo im on jest
lepszy, tym nasza wygrana
wspanialsza. Słowo wygrać ma
szereg znaczeń dodatkowych.
Można zająć w biegu ostatnie
miejsce, lecz mieć satysfakcję z
wygranej nad własną słabością,
z osiągnięcia wyniku lepszego
od własnego rekordu życiowego. Można wygrać przegrywając w równorzędnej walce
z mistrzem; wygraną jest dla
nas błysk szacunku w oczach
lepszego. Istotą wygranej jest
przeświadczenie, że nie war-

to oszukiwać. Tylko uczciwe
zwycięstwo przynosi pełną satysfakcję wygranym.
Inna jest wykładnia słowa
„ograć”. Ograć, to nie znaczy
być lepszym, lecz cwańszym.
Nie trzeba ciężką pracą na
treningu przez rok budować
wytrzymałości, szybkości czy
siły. Ważne, że w odpowiednim
momencie wymyślimy jakiś
„chwyt”, jakieś oszustwo. Zasadą nie jest uczciwość, lecz
przezorność by „nie dać się
złapać”. Liczy się sukces, nie
istotne jest jak go osiągnąłeś.
Zamiast szacunku dla przeciwnika, budujesz w sobie nienawiść do wroga, którego trzeba
zniszczyć wszelkimi sposobami. Gdy da się oszukać, traktujemy go z pogardą jako frajera.
Bliższa więc mojemu sercu
jest wizja wygranej, w taki sposób jak pokazał ﬁlm „Rydwany
ognia” (obraz w reżyserii H.
Hudsona pokazujący rywalizację olimpijczyków w 1924 r). Z
niechęcią odnoszę się do innej
wizji: cwanego trenera piłkarskiego zachęcającego swoich
chłopców by „golili frajerów”.
Tym samym, jak widać, jestem
absolutnie niedzisiejszy, nie nadaję się nawet na kibica.
Ta dzisiejszość przeniosła
się do polityki i nie ma dziś
sfery publicznej w której chodzi o wygraną, a nie tylko o
„ogranie” przeciwnika. Kto
kogo ogra ? Minister Zdrowia

z przymr zeniem oka

lekarzy, Minister Gospodarki
górników, wójt radnych, PO
PiS, członek członka.... Żaden
wróg zewnętrzny tak państwa
nie zniszczy, jak może to uczynić głupota i miałkość elit. Jeśli
przyjmuje się zasady ogrywania, to w miejsce państwa
mamy pastwisko, na którym
cwaniacy chcą ogolić frajerów.
To zejście z poziomu „wygrywania” na poziom „ogrywania” jest, być może, elementem
przemiany życia publicznego w
spektakl. W sporcie są zasady.
Zwycięstwo w biegu na 1 500
m weryﬁkuje twoją wartość na
tle innych biegaczy zmuszonych do pokonania tej samej
trasy, w takich samych warunkach. A co jest wygraną w polityce? Jakie są akceptowalne
zasady gry?
Jeśli przegram w biegu na 1
500 m, przez szacunek do siebie
muszę tym bardziej szanować
zwycięzcę. Był lepszy, szybszy,
bardziej wytrzymały, mądrzejszy taktycznie, a więc lepiej się
przygotował, zapracował na to
uczciwie treningiem. Ode mnie
zależy, od moich ambicji i woli
pracy, czy w przyszłości z nim
wygram.
Jest to zupełnie inny świat,
niż świat ogrów: „cwaniak
mnie tym razem ogolił, ale przy
kolejnych wyborach to ja z niego zrobię frajera”....
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Klub Literacki Złota Jesień
Zapomnieć

Nie chcę
aby było widać
Twój ślad
na mnie.
Nie chcę być
ani lotnym ptakiem,
ani syczącym kotem.
Nie chcę być
listkiem
z Twojej ulicy.
Nie chcę
niczego
co Twoje
i nic
co z Ciebie.
Chcę tylko zapomnieć.

Lech (Leszek) Grochulski
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Teren po dawnej ciepłowni na osiedlu Trzech Wieszczów
(przy ul. Pułaskiego).

Jarosław Kapsa

Nowak przed urlopem poprosił kolegę, y zaopiekował
się jego kotem.
Po tygodniu dzwoni z wczasów i pyta o swojego
pupila:
- Stary przykro mi, ale kot zdechł.
- Ach, musiałeś tak prosto z mostu? Przez Ciebie
będę miał zepsuty urlop. Mogłeś powiedzieć, że kot
siedzi na dachu i nie chce zejść. Zadzwoniłbym za
2 dni powiedziałbyś, że spadł i leży u weterynarza
połamany, a za kolejne 2 dni, że mimo starań kociak
zdechł. Ale trudno, stało się. Powiedz lepiej co tam
słychać u mojej mamy?
- No więc widzisz... Mama siedzi na dachu i nie chce
zejść.

2
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Tu na razie jest
ściernisko,
ale będzie...
kolejny market

7

3

Debiut literacki w 1979r. W 2012r. wydał tomik pt. „Powiedzieć Kobiecie…” W przygotowaniu
tomik pt. „Rozmowy z Kobietą”.

Klub Literacki "Złota jesień" zaprasza zainteresowanych poezją do Gaude Mater,
przy ul. Dąbrowskiego 1, w środy, o godz. 16.00.

CZWARTEK 22.01.2015 

3

Lewy sierpowy kontra prawy prosty
Siła argumentów czy argument
Na ile opinie polityków są zbieżne
siły?z potrzebami mieszkańców?
dokończenie str. 3
Proszę zwrócić uwagę, że po podjętych decyzjach nadal występuje kłopot ze skompletowaniem pełnego obłożenia w tych istniejących, a
znaczna część uczących się pochodzi z poza naszego Miasta. Zgodziliśmy się rozważyć rozwiązanie by w miejsce wygaszanych klas licealnych
były tworzone dodatkowe oddziały w Technikach oraz Zasadniczych Szkołach Zawodowych.
Szkolnictwo zawodowe to dobry kierunek, stąd
nasza przychylność w tej kwestii. Proszę pamiętać, że nie była to dla nas łatwa decyzja. Warto
podkreślić, że przy każdych spotkaniach apelowaliśmy, aby nie pozostawiać samych sobie nauczycieli i tworzyć im dopełnienia etatów lub by
otrzymywali zatrudnienie w innych jednostkach
oświatowych. Zaproponowaliśmy utworzenie
w Zespole Szkól im. gen. W. Andersa Szkoły
Sportowej oraz rozważenie poszerzenia edukacji o proﬁl rolniczy ze względu na duże zainteresowanie młodzieży z terenów powiatowych.
Podjęliśmy również próby ratowania Liceum Samorządowego - jak na razie z dobrym skutkiem.
Szukajmy rozwiązań, a nie mówmy o polityce
czy zwyczajnie „nie bo nie”. Na dzień dzisiejszy
fakty są takie, że nie mamy w tych palcówkach
dzieci oraz nie uczą w nich nauczyciele.
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„Czy płace w magistracie
to jawna niesprawiedliwość?

Lotem błyskawicy media obeszła wieść, że
częstochowscy urzędnicy żądają bajońskich
podwyżek. Praca stabilna, stałe godziny i te
zarobki... 3,6 tys. zł brutto średniej pensji dla
statystycznego urzędnika. Zapewniam, że
większość załogi magistratu marzy, by mieć
przynajmniej... 3 tys. zł. brutto.
Wszyscy posługują się uśrednioną pensją
wszystkich pracowników, a gdyby wyłączyć
ze średniej wszystkich prezydentów, dyrektorów, naczelników, doradców i radców?
Niestety prawdziwe wynagrodzenia szeregowych inspektorów mają się nijak do średniej.
Większość osób z ponad 10-letnim stażem w
urzędzie zarabia dużo poniżej 3 tys. zł brutto
płacy zasadniczej. Należy wskazać, że zajmują stanowiska na których operują finansami, czy nawet rozliczają budżet miasta. Tak
więc wykonują pracę niezwykle skrupulatną
i ponoszą ogromną odpowiedzialność finansową za jakikolwiek najmniejszy błąd. Niestety, zarobki są niewspółmierne do stopnia
odpowiedzialności na większości stanowisk.
Skąd zatem ta wysoka średnia? Jest ona
m.in. windowana przez nieliczną grupę stanowisk z ponadprzeciętnymi wynagrodzeniami np. obsługi projektów unijnych, które bardzo odbiegają od reszty wynagrodzeń
pracowników szeregowych. Również trzeba
zaznaczyć, że określona grupa pracowników
otrzymuje różnego rodzaju dodatki specjalne

Prawo i Sprawiedliwość
jest innego zdania – radny Artur Gawroński:
- Klub Radnych PiS już w 2012 głosował
przeciw zamykaniu szkół, wskazując, że likwidacja to polityka krótkowzroczna samorządu
i takie rozwiązanie jest „pójściem na skróty”.
Samorząd często podejmuje decyzje, które
przynoszą krótkotrwałe oszczędności. Jednakże na edukację musimy spojrzeć w wymiarze
szerszym, wieloletnim. Każda złotówka wydana na edukację zwraca się wielokrotnie. Przez
decyzję wygaszania szkół, placówkom tym
odebrano szansę ewentualnego rozwoju. Trudno również dziś stwierdzić, czy pomysły grona
pedagogicznego tj. otwieranie nowych kierunków, promocja itd. nie wpłynęłyby pozytywnie
na działalność tych placówek, a tym samym na
stwierdzenie, że decyzja o ich zamknięciu była
wydana zbyt pochopnie. Możliwe jest również,
że pomimo podjętych ww. prób przez kadrę
szkoły nie byłoby zainteresowania rekrutacją do
tych placówek, ale właśnie w LO przy ul. Warszawskiej w ZS im. Kochanowskiego i XVI Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie przy
ul. Św. Augustyna raczej problemu z naborem
nie było. Podobne decyzje zapadały w latach
ubiegłych w sprawie przedszkoli, dziś istnieje
rozdawane na prawo i lewo z kosztów pośrednich (bo te nie są weryfikowane). Owszem, dodatek zazwyczaj jest za dodatkowe
obciążenie obowiązków związane z realizacją w magistracie projektów, jednak już sam
fakt wpływa na iluzoryczne podwyższenie
średniej.
Inną kwestią jest jeszcze brak otwartej
sprawiedliwej polityki wynagrodzeń i wartościowania stanowisk. Widełki kwot zaszeregowania nie dość, że zachodzą na inne grupy,
to dodatkowo rozpięte do granic możliwości
powodują duże dysproporcje w płacach.
Wielu głównych specjalistów zarabia mniej,
niż inspektor po słusznej linii partyjnej.
Nowi pracownicy od lat relacjonują, że
nikt nie negocjował z nimi podczas rozmowy
kwalifikacyjnej wysokości wynagrodzenia,
ba... nawet nie są informowani o proponowanej płacy na stanowisku – o wysokości
pensji dowiadują się przy podpisaniu umowy
– albo podpis, albo dziękujemy. W poważnej
korporacji, to praktyka nie do pomyślenia.
Zatem kto ustala stawki i według jakiego
kryterium?
By nie był gołosłownym, płace większości szeregowych osób z kilkunastoletnim
doświadczeniem kształtują się na poziomie
około 2,6 tys. zł brutto płacy zasadniczej. To
nie są żadne bajońskie kwoty na „rękę”, o
których od tygodnia mówi się na „mieście”...
Duża część załogi pracowników mówi
„tak” dla podwyżek, ale sprawiedliwych
podwyżek wyrównawczych dla najsłabiej
zarabiających pracowników szeregowych
urzędu miasta.
Podwyżki powinny dotyczyć przede
wszystkim najmniej zarabiających i być wyrównaniem płac do jednakowego poziomu za
porównywalną pracę i wkład sił. Być może
wielu w to nie wierzy, ale naprawdę... w
urzędzie mało kto ma czas na celebrowanie
kawy. Godna pensja, adekwatna do jakości i
ilości pracy, to chyba uprawniony wniosek?
Urzędnik”.

problem ze znalezieniem miejsca w przedszkolach, a dla zainteresowanych wprowadzone zostały kryteria punktacji, by się do nich dostać.
Podjęte decyzje w sprawie likwidacji budzą
nasze wątpliwości i wskazują, w jaki sposób
władza wykonawcza traktuje władzę uchwałodawczą w Częstochowie. Obecnie, jako Radni
PiS nie wiemy, kto tak naprawdę wydał polecenie o tym by nie prowadzić naboru do objętych
zamiarem likwidacji szkół? Takie działanie pozwala sądzić, że decyzje podjęte przez obecną
władzę wykonawczą w mieście, nawet bez zgody radnych, są wprowadzane w życie, a na taką
politykę Klub Radnych PiS nie wyraża zgody.
Ruch Wolności również zabrał głos w sprawie likwidacji częstochowskich liceów – Marek Domagała:
- Dzieci w szkołach miejskich na przestrzeni
kilkunastu lat ubyło około 30 proc., nauczycieli
jest mniej więcej tyle samo, poziom nauczania w
mieście spadł (patrz casus naszych liceów i drastyczne spadki w ogólnopolskich rankingach), a
koszty na edukację ciągle rosną. Dzieje się tak
dlatego, że edukacją nie kieruje dobro uczniów,
wysoki poziom nauczania, dostosowywanie
programów do potrzeb rynku pracy, a polityka.

Silne lobby związkowe, partie, sami swoi - znamy to z innych branż zażądanych przez państwo
czy miasto. Dlatego popieram każdą władzę,
która ma odwagę mówić prawdę i działać w interesie ogółu, a nie w interesie silnych lobby. To
krótka deﬁnicja dobrej władzy, tak miejskiej jak
i państwowej. Co można zmienić w systemie
edukacji od zaraz? Pamiętacie Państwo jeszcze
dobry pomysł Platformy sprzed lat: bony edukacyjne? A na poziomie miasta przypomnę, że
jest gotowe narzędzie, uchwała mówiąca, jakie
kryteria powinna spełnić szkoła. Są tam wymienione obiektywne warunki ekonomiczne,
demograﬁczne, społeczne. Wystarczy z niej
skorzystać. Nie byłoby tematu, która szkoła ma
być rozbudowana, która zmniejszona, a która
zamknięta. Dotyczy to również naszych liceów.
Bez dopuszczenia do normalnej konkurencji w
edukacji (i wszystkich miejskich usługach) będziemy za nie płacić drogo, będą niskiej jakości,
a i tak nic się nie będzie opłacać i do wszystkiego co roku dopłacimy więcej. Ocena opłacalności z pozycji partii i władzy jest odwrotna.
Dla nich nomenklaturowe szkoły są siedliskiem
etatów i dochodów, są więc bardzo opłacalne.
Renata R. Kluczna
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Lokalne fundusze częścią osobistego planu finansowego
Co jest lepsze: produkty dużej i znanej instytucji finansowej
czy mniejszego lokalnego partnera? Jeśli spodziewasz się
jednoznacznej odpowiedzi – nie ma takiej. Wybierając produkty
finansowe, każdy z nas kieruje się swoimi kryteriami.
Zachęcamy Cię do sprawdzenia Twoich preferencji. Styczeń to dobry czas na nowe decyzje i zmiany.
Roczne podsumowania masz już pewnie za sobą. Rozpoczyna się czas nowego planowania – zawodowego,
osobistego, a także tego ze sfery finansowej.
Proponujemy Ci działać według zasady „od ogółu do szczegółu”. Najpierw odpowiedz sobie na pytanie:
czy lubisz działać lokalnie? Jak ważny jest dla Ciebie rozwój lokalnej społeczności? Może jesteś
przedsiębiorcą, który większość biznesu prowadzi w najbliższym regionie? Może jako właściciel firmy
jesteś przekonany do inwestowania w okolicy?
Jeśli wolisz wspierać lokalnych dostawców usług, czas na przemyślenia na temat Twoich finansów.
Gdzie lokujesz pieniądze? Może z przyzwyczajenia lub wygody korzystasz z usług instytucji, które są
mniej opłacalne?
Badania instytucji finansowych mówią o tym, że inwestowanie pieniędzy wydaje się Polakom skomplikowane.
Dlatego rzadko czujemy się na siłach, aby zmieniać swoje inwestycje – nawet, gdyby było to bardziej
korzystne. Ta sytuacja dotyczy szczególnie funduszy inwestycyjnych.
Jeśli chcesz świadomie tworzyć swój osobisty plan finansowy, zaplanuj konkretne działania. Jak?
Konkretne wskazówki daje Jerzy Matyjasiak – ekspert BPS TFI.
1. Sprawdź, gdzie w okolicy Twojego miejsca zamieszkania (lub pracy) znajdziesz lokalny bank,
który oferuje fundusze inwestycyjne. Zwykle będzie to oddział Banku Polskiej Spółdzielczości.
2. Odwiedź oddział banku i zapytaj o warunki lokowania pieniędzy w funduszach inwestycyjnych:
minimalną wpłatę, możliwość dopłacania i wypłacania środków. Pamiętaj – wszystkie pytania
są dobre. Ty nie musisz się na tym znać. Uważnie słuchaj wyjaśnień pracownika banku. Im więcej
się dowiesz, tym lepszy będzie Twój plan finansowy.
3. Jeśli fundusze to dla Ciebie nowość – wybierz fundusz pieniężny. Dlaczego?
• Wpłacasz środki na dowolny czas (bez określonego terminu inwestycji).
• Możeszspieniężyć część lub całość inwestycji zawsze, gdy potrzebujesz środków
na rachunku bankowym.
• Jednostki funduszu kupisz bez opłaty manipulacyjnej, dlatego zyski będą naliczone
od całej wpłaty.
4. Gdy jesteś przekonany – działaj od razu. Otwórz rejestr w funduszu pieniężnym.
Wystarczynawet100zł.
Działaj lokalnie! WybierzsiędooddziałuBankuPolskiejSpółdzielczościwCzęstochowie–
przyul.Waszyngtona32.

BPS TFI – bądź dumny ze swoich inwestycji.

www.bpstfi.pl

Materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. BPS FIO nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu
inwestycyjnego ani wyniku finansowego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do
inwestycji należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów danego subfunduszu (szczegółowy opis ryzyka) oraz tabelą
opłat i prowizji. Wszystkie ww. dokumenty są dostępne na www.bpstfi.pl
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Szukaj okazji z
Doświadczeni łowcy okazji doskonale wiedzą, w których marketach i kiedy należy spodziewać się obniżek cen. Wiedzą też, jakie produkty
można zakupić okazyjnie. Nie wszyscy jednak mają czas i możliwość na analizę promocyjnych gazetek. By ułatwić naszym Czytelnikom poszukiwania tańszych towarów zgromadziliśmy niezbędną wiedzę w stałym cyklu, który prezentować będziemy w każdym numerze.

Mydło Luksja 90 g
,99 zł za szt.

0

Żarówka 23W, E27
,99 zł za szt.

9

Grapefruit czerwony
,89 zł za kg

2

Szynka wieprzowa b/k
,99 zł za kg

10

Chleb drwalski
,79 zł za 400 g

Ćwiartka z kurczaka
,79 zł za kg

3

1

Woda Grodziska 1,5 l
,00 zł za 6 szt.

5

Mięso garmażeryjne
,99 zł za 500 g

3

Cukierki i praliny
,29 zł za 100 g

Polędwiczka wieprzowa

Ser Morski
zł za 100 g

Pomarańcze

2

,39

1

Aktywni
przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy z Częstochowy znaleźli się na trzecim miejscu pod względem pozyskanych środków z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Niekwestionowanym liderem jest stolica naszego
województwa – w Katowicach doﬁnansowanie otrzymało 315 przedsięwzięć na kwotę ponad 85 mln złotych. Na drugim miejscu są przedsiębiorcy działający na
terenie Bielska-Białej, gdzie zrealizowano 263 projekty,
trzecie miejsce zajmuje Częstochowa, gdzie udało się
sﬁnansować 251 przedsięwzięć.
W minionej perspektywie udało się podpisać
umowy o doﬁnansowanie ponad 3,8 przedsięwzięć
sektora MŚP. Ponad 1,1 mld złotych zostało przeznaczonych m.in. na rozbudowę i modernizację
przedsiębiorstw, rozbudowę zakładów produkcyj-

19,99 zł
2,79 zł

za kg

za kg

nych, zakup maszyn czy linii technologicznych.
Dzięki doﬁnansowaniu projektów dotyczących infrastruktury okołoturystycznej, region wzbogacił się o
nowe obiekty hotelowo-gastronomiczne.
Zarówno w minionej jak i w nowej perspektywie ﬁnansowej województwo stawia na innowacje i rozwój
technologiczny. Zainteresowanie tego typu projektami
jest stosunkowo duże, o czym świadczy liczba złożonych w latach 2007-2013 projektów o doﬁnansowanie
– ponad 1,2 tys. wniosków, z czego ponad połowę udało
się zrealizować dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z doﬁnansowania,
minioną perspektywę oceniają bardzo wysoko.
Beneﬁcjenci RPO WSL reprezentują różnorodne
branże, a realizacja i doﬁnansowanie projektu zależy
od jego powodzenia i skutków jakie przyniesie. Rozwój
przedsiębiorstwa stawiany jest na pierwszym miejscu.
Dla wielu ﬁrm taka dotacja była również trampoliną
do sukcesu na rynkach zachodnich. Miały możliwość
promocji na targach zagranicznych oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
red.
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
 naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

zastawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

9,99 z ł

CATERING*

*zamówienie powyżej 25 zł
na terenie miasta GRATIS!

Czynne:
wtorek-niedziela
od 10.00
tel. 508 433 179

PRZYJDŹ NA GOTOWE
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Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia z okazji ich świąt,
czyli wczorajszego Dnia Babci i dzisiejszego Dnia Dziadka.
Do naszych życzeń przyłączają się dzieciaki z przedszkola nr 13 imienia Krecika.
Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia
i pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności!

l
i
s
t
„Górnicze protesty
- analiza przekorna”
„Dziwnym trafem podobne problemy kumulują się w obszarach gospodarki zarządzanych przez państwo /górnictwo, służba zdrowia,
szkolnictwo, administracja, służby/, objętych
"ochroną" związków zawodowych. Przypominam, że działalność związków zawodowych, a
przynajmniej ich prominentnych członków, ﬁnansowana jest głównie przez te zdominowane
przez państwo przedsiębiorstwa. W państwie,
w którym działa prawo i sprawiedliwość, dzięki
sprawnemu wymiarowi sprawiedliwości działa-
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jącemu na podstawie prostego i precyzyjnego
prawa, rola takich "obrońców" jest nieznaczna.
Wolny rynek w roli słabszego przeciwnika stawia zamiennie pracodawcę lub pracownika.
Problem ten można skutecznie rozwiązać
wprowadzając wolność gospodarczą w górnictwie i pozwalając górniczym przedsiębiorstwom, uwolnionym od narzucanych przez
państwo czapek zarządczych funkcjonować na
wolnym rynku. Niestety taki stan nie zadowala rządzących i związków zawodowych, z racji
będącej następstwem takich przemian utraty obszarów do uzyskiwania korzyści.
Dochodzimy więc do diagnozy obecnej wojenki wywołanej przez obie zainteresowane
utrzymaniem status quo strony. Diagnozy ujawniającej, że obie strony "konﬂiktu" były rzeczywiście po jednej stronie, obie te strony uzyskały
korzyść. Po drugiej stronie jak się okazuje była
nie reprezentowane przez nikogo społeczność
kraju, której przyjdzie za cudze korzyści zapłacić.
Chciałbym doszukać się tu gdzieś państwa,
które dba o interes jego obywateli a nie rządu
dbającego o korzyści grup interesów, może ktoś
widział?
Jarosław Dziwiński”.

Babciom i Dziadkom
zagra także Grupa Romana
25 stycznia o godz.17.00 w MDK w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego z okazji Dnia
Babci i Dziadka odbędzie się koncert Częstochowskiej Kapeli Biesiadnej "Grupa Romana". Kapela zagra w składzie: Roman Kryst - akordeon, Grzegorz Leonarcik - kontrabas,
Jan Świątek - klarnet, Marek Biszczak - gitara. Muzycy mają nadzieję na dostarczenie
wielu artystycznych wrażeń nie tylko Dziadkom i Babciom, ale również wszystkim innym
osobom, które na koncert serdecznie zapraszają.

Poprzednim artykułem rozpoczęliśmy cykl poświęcony przeszłości naszego miasta, aby w kolejnych gawędach na jego temat przypomnieć wydarzenia, które zapisały się w pamięci mieszkańców.
Dotyczący napaści i łupieży Jasnej Góry fragment opublikowanego
w pierwszym odcinku kalendarium wzbudził wątpliwości jednego z
naszych Czytelników o pseudonimie „Nudny belfer”. Przysłał on publikowany w ostatnim numerze list do redakcji, na który obiecuję odpowiedzieć w kolejnym odcinku, teraz jednak zajmę się sporem, który
rozgorzał jak co roku, a którego symbolem jest sierp i młot.
Tak, chodzi o przypadającą na 16 stycznia rocznicę wyzwolenia
Częstochowy i sposób jej uczczenia. Zgodnie z kultywowanym od lat
obyczajem, osoby związane z częstochowskim SLD złożyły kwiaty
pod obeliskiem z sierpem i młotem oraz zapaliły znicze na mogiłach
żołnierzy radzieckich poległych podczas walk na częstochowskich ulicach.
Nie to wywołało jednak poruszenie. Wywołało je pojawienie się
na cmentarzu Zdzisława Wolskiego, przewodniczącego Rady Miasta,
a więc reprezentującego wszystkie ugrupowania, wchodzące w skład
Rady. Temat wyczerpała Dorota Steinhagen w artykule na łamach częstochowskiego dodatku do Gazety Wyborczej.
Żeby móc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przewodniczący
Rady powinien składać wieniec przed obeliskiem z sierpem i młotem,
a także jak wyglądało wkroczenie i pobyt wojsk radzieckich w Częstochowie, przedstawię krótki bilans ich bytności w naszym mieście.
Podczas wielkiej styczniowej ofensywy Armii Czerwonej, jednym
z czterech kierunków natarcia I Frontu Ukraińskiego był tzw. „kierunek
częstochowski”.
Po wielu walkach na przedpolach Częstochowy, m.in. pod Szczekocinami, ostatecznie do natarcia na Częstochowę przystąpiły: 2 Batalion
Pancerny majora Siemiona Chochriakowa, który atakując przez Św.
Annę i Mstów około godziny 14.00 wszedł do miasta ulicą Warszawską; 3 Bat. Panc. mjr. Jacenki, który wszedł przez Kiedrzyn i ulicę Św.
Rocha oraz 1 Bat. Panc. mjr. Tonkonoga, który wszedł przez Mstów i
Raków, aby po całonocnych walkach wyprzeć deﬁnitywnie jednostki
niemieckie.
Wyzwolenie Częstochowy kosztowało Armię Czerwoną życie 90
żołnierzy, z których 53 poległo bezpośrednio podczas walk w mieście.
Można by sądzić, że wraz z zakończeniem walk w mieście i wy-

zwoleniem go spod okupacji hitlerowskiej, został położony kres zbrodniom na ludności cywilnej oraz zniszczeniom materialnym, wyłączając
zniszczenia wojenne wynikłe podczas walk.
Nic bardziej mylnego. Wraz z wyzwoleniem Armia Czerwona zajęła 14 obiektów miejskich (które użytkowała od 16 stycznia 1945 roku
do 30 czerwca 1946 roku) i rozpoczęła półtoraroczne rządy oparte na
terrorze, rabunkach i gwałtach popełnianych na ludności cywilnej miasta. Opieram się przy tym na informacjach zawartych w piśmie Prezydenta miasta Częstochowy do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Nr O. 2832/1/46 z dnia 21 września 1946 roku w sprawie „Rejestracji
należności związków samorządowych z tytułu świadczeń na rzecz Armii Czerwonej”. Podzielono je w tym raporcie na straty poniesione w
okresie wojennym (od 16 stycznia 1945 do 9 maja 1945 roku), oszacowane na kwotę 33.675.205 zł oraz na straty w okresie powojennym
(od 10 maja 1945 do 30 czerwca 1946 roku), oszacowane na kwotę
17.901.989 zł. W raporcie tym czytamy m. in., że: „straty te i szkody
zostały istotnie poniesione przez związek samorządowy m. Częstochowy i są raczej niekompletne niż przesadne”.
Łącznie to ponad 51 i pół miliona zł, przy czym dla porównania
pensja robotnika w 1945 roku wynosiła 700 zł, a cena chleba w tym
samym czasie wynosiła 60 zł/kg. Jednak nie tylko majątek miejski
ucierpiał na skutek pobytu Armii Czerwonej w Częstochowie. Równie
dotkliwe i bolesne straty dotknęły ludność cywilną. Ponieważ gwałty
na mieszkańcach miasta były bezkarne, a ich ilość wzrastała z dnia na
dzień, 23 lipca 1945 roku wojewoda kielecki, mjr Wiślicz-Iwańczyk
przesłał na ręce starostów powiatowych i grodzkich pismo następującej
treści: „Niezależnie od sprawozdań miesięcznych, polecam w związku
z przemarszem wojsk radzieckich nadesłać mi w terminie dziesięciodniowym sprawozdanie, dotyczące zachowania się poszczególnych
jednostek oraz grup wojskowych w czasie przemarszu oraz postoju
i zakwaterowania tychże w miejscowościach należących do danego
powiatu”. Pismo opatrzył dopiskiem: „Sprawę należy traktować jako
pilną”.
W odpowiedzi ppor. Nowicki przedstawił bilans obejmujący okres
od 28 lutego do 27 lipca 1945 roku, w którym potwierdza dokonanie
przez żołnierzy Armii Czerwonej licznych zabójstw, napadów rabunkowych i kradzieży. Wkrótce dane te zostały zaktualizowane przez prezydenta Wolańskiego i uzupełnione o okres od 16 stycznia do 27 lutego
1945 roku. W raporcie do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 20 lipca
1945 roku, odnotowano: 22 zabójstwa oraz 50 usiłowań dokonania za-

bójstwa podczas rabunku, 36 napadów rabunkowych, 11 gwałtów, 1
usiłowanie gwałtu, 18 postrzeleń, 136 kradzieży, 8 pobić, 2 podpalenia
i 15 wypadków samochodowych. Warto przy tym zaznaczyć, że statystyki te opierają się jedynie na przypadkach zgłoszonych Milicji.
Ile było tych niezgłoszonych? Nie wiemy. Łącznie w okresie swojego pobytu w mieście żołnierze radzieccy dokonali 296 przestępstw
udokumentowanych. Najczęściej popełnianym przez czerwonoarmistów przestępstwem były napady rabunkowe i kradzieże. Łupem padały najczęściej: złoto, pieniądze, zegarki, kosztowności, ale również
rowery, motocykle, ubrania i konie. Nie gardzono również wódką, żywością, artykułami gospodarstwa domowego.
Śmiałość, bezkarność i bezczelność czerwonoarmistów była tak
duża, że z czasem zaczęło dochodzić do potyczek pomiędzy nimi, a
żołnierzami Wojska Polskiego, czy funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej, a nawet Służby Ochrony Kolei.
Jak łatwo się domyślić, wypadki mające miejsce w Częstochowie,
pokazujące jak bardzo żołnierze Armii Czerwonej czuli się bezkarni,
to przykład tego, co miało miejsce we wszystkich miastach „wyzwalanych” w naszym kraju.
Podsumowując trzeba powiedzieć, że niekwestionowane wyzwolenie spod okupacji niemieckiej rozpoczęło niestety (na szczęście krótki)
okres bezkarnego panoszenia się czerwonoarmistów w naszym mieście. Ogromne straty poniesione przez gminę w wysokości ponad 51
mln zł i przynajmniej 460 przestępstw udokumentowanych, niosących
za sobą ciężkie do oszacowania straty materialne i moralne, to wysoka
cena za pobyt wojsk radzieckich od stycznia 1945 roku do czerwca
1946 roku. Następstwem tego jest nierzadkie, usprawiedliwione częściowo wybrykami żołnierzy, utożsamienie ogółu czerwonoarmistów
z pospolitymi przestępcami, chociaż wielu żołnierzy przelało krew za
nasze miasto. Dlatego nie może też dziwić fakt, że w odczuciu ludzi,
których rodziny doświadczyły brutalnych przestępstw, których krewni byli mordowani tylko dlatego, że mieli na ręce zegarek oraz rodzin
prześladowanych przez radziecką, a później polską służbę bezpieczeństwa, wyzwolenie w 1945 roku, stało się początkiem nowej okupacji.
Czy zatem składanie wieńca pod obeliskiem z symbolem sierpa i
młota jest stosowne, czy też nie, niech każdy odpowie sobie w zgodzie
z własnym sumieniem.
Leszek Kuliński
leszek.kulinski@gmail.com
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Zaczęło się
@Najatrakcyjniejszy rejon Polski
R: jasne zarobki najniższe, bezrobocie najwyższe i władze zdesperowane aby przyciągnąć jakiegoś inwestora.
Częstochowa to w obecnym stanie Eldorado dla wyzyskiwaczy

na zimno

ukropka@wp.pl: ciekawe pod jakim względem najatrakcyjniejszy, nic tu nie ma i nie będzie. ten kto ma co do gara
włożyc może się zachwycac okolicznościami przyrody...
Żeby mieć pracę trzeba mieć znajomości... A ci co maja
pracę wiedzą jak widmo jej utraty wpływa na ludzi. staja
sie jak wilki, gotowe zagryść za marny ochłap, podpiepszaja, skarżą, mobingują...

@Kto sięgnie po władzę w częstochowskim PiS-ie?
denver@op.pl: Dość tego. Giżyński jest od lat współodpowiedzialny za niski poziom intelektualno-kulturowy tzw.
prawicy częstochowskiej, jej bezpłciowość i brak profesjonalizmu oraz wyrazistej, realistycznej oferty programowej.
To niskich lotów funkcjonariusz partyjny - nie różniący się
od dawnych aparatczyków - otoczony garstką sobie podobnych lub gorszych, słabo kumatych osobników. Giżyński
jest współodpowiedzialny za "oddanie" miasta we władanie „postkomunistom”, a w 2009/2010/2014 "młodzieży" z
SLD. Giżyński jest niewiarygodny – w VI kadencji 20102014, dał próbkę „cichej” współpracy z Matyjaszczykiem
i SLD dla paru marnych i jak się okazało chwilowych
korzyści – posad dla „swoich”. To kompletna dyskwaliﬁkacja Giżyńskiego i PiSu. Giżyński to marny ambicjoner,
wyobrażający sobie, że jest politykiem podczas gdy ma
zaledwie zadatki na sołtysa (pozdrawiam wszystkich znakomitych sołtysów), uwikłany w wieloletnie, jałowe spory,
a to z Wroną, a to z Rozpondkową. Gdzie się boksowało
trzech wygrywał czwarty – Janikowa, Maras, Matyjaszczyk. I tak minęło 20 lat. A zatem Giżyński jest w dużym
stopniu współodpowiedzialny za „zwijanie” się miasta, za
uczynienie z samorządu miasta pola kurew.skich manewrów – gry partyjnych koterii grabiących pod siebie z gębą
pełną pustych frazesów i bajek dla umysłowo ograniczonych o rzekomej potędze miasta. @@@ Jeśli zatem częstochowski PiS chce zerwać ze swoją niechlubną przeszłością i zdjąć z siebie odium wiecznie przegranego – musi
co najmniej pożegnać, oderwanego od rzeczywistości, tow.
Giżynskiego. A potem pokazać nowego charyzmatycznego
i inteligentnego lidera, który znając częstochowskie realia
i preferencje wyborcze potencjalnego elektoratu, zdegustowanego „samorządem” częstochowskiego curiosum
SLDPO, przedstawi program zmian przyciągający nowych
sympatyków. IMAO szansę ma tylko szeroka koalicja
antySLDPO-wska, centrowo-konserwatywna, będąca zaprzeczeniem „samorządu” miasta w dzisiejszym wydaniu,
folwarku kolesi z marnymi kompetencjami, traktujących
administrację miasta jako łup. @@@ Innej drogi nie ma.
EGONzSLD: oby tylko nie sięgnął po władze jakiś fanatyk religijny. Bo po tym jak Warzocha epicko spie... swoją
kampanie dając się wmanewrować w odpowiedzi na pytania światopoglądowe widzimy, że to nie ma sensu. Giżyński też się do tego nie nadaje bo będzie tylko myślał
jak utrzymać syna na stołku od SLD. Ja moim skromnym
zdaniem na stołku szefa widzę Wiśniewską. To osoba, która ma potencjał i siłę przebicia. A i coś tam dobrego dla
miasta też udało jej się zrobić.

@List od Czytelnika: "Polowanie na kuropatwę"
marcel@op.pl: Absolutnie, autor pierwszego odcinka
zapowiedzianego cyklu "Ciekawostki o naszym mieście"
- Leszek Kuliński - dał ciała. Dobór informacji, przekłamania i tendencyjne opinie czynią ten krótki tekst bezwartościowym, a nawet szkodliwym dla krzewienia rzetelnej
wiedzy o naszym mieście... Z sympatią czytam pełen krytycznej pasji list "Nudnego belfra" wyjaśniający jedno z
kłamstw "historycznych" LK. Myślę, że byłby wspaniałym
autorem niejednego tekstu o historii naszego miasta. A
gdzie teksty Jarosława Kapsy - niezawodnego popularyzatora wiedzy historycznej o naszym mieście? Pisze ze swadą i dystansem, dobrą polszczyzną, nie unika smaczków,
ciekawostek i kontrowersyjnych tematów. Gdzież on? Lepiej nie pisać nic, niż wciskać lipę.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

– Nożownictwo było moim hobby odkąd pamiętam, czyli od czasów, gdy
jako malec zbierałem kawałki złomu i przerabiałem na moje pierwsze noże
– wspomina Radosław Łęgowik, właściciel ﬁrmy LKW Knives, bardziej
znany miłośnikom ręcznie wytwarzanych noży pod pseudonimem Wołodia.
– Były to przede wszystkim noże do „gry w noża”. – Wołodia z uśmiechem mówi, że do grania wystarczały noże z blaszki, bo zasady „gry w
noża” nie wymagały od noży niczego więcej, niż koziołkowania w locie i
wbijania się w piasek. – Z takiej samej blachy robiłem swój pierwszy nóż
w stylu Rambo z zębiskami wielkiej piły na grzbiecie. Wtedy każdy chciał
mieć taki nóż – wspomina z rozrzewnieniem kowal z Soborzyc i mówi,
że te pierwsze wyroby wymagały przycięcia blachy do odpowiedniego
kształtu i symbolicznego zaostrzenia. Nikt z bawiących się nimi dzieciaków nie oczekiwał parametrów cięcia na poziomie prawdziwych narzędzi.
Mały Radek jednak był niezadowolony z efektów swojej pracy i na własną rękę zaczął eksperymentować i poszukiwać lepszych materiałów na
swoje noże.
– Po wielu próbach okazało się, że z całkiem dobrej stali są robione
brzeszczoty do pił. Taka stal jednak była wysoko hartowana, czyli bardzo
twarda i jej ręczna obróbka była niesłychanie czasochłonna – Wołodia
opowiada, że namordował się nieraz robiąc w pocie czoła noże z brzeszczotów, tym bardziej, że pracował ręcznie, korzystając wyłącznie z imadła
i pilników. Zapytany, czy to dorośli ograniczali mu dostęp do elektrycznych narzędzi, odpowiada, że gdy był w starszych klasach podstawówki,
to rodzice nawet pozwoliliby mu skorzystać z warsztatu pod okiem kogoś
dorosłego, ale był już wtedy w wieku, kiedy sam zaczął sobie zdawać sobie sprawę z ryzyka i nieco się obrabiarek obawiał.
Nauczony tym sposobem cierpliwości i przyzwyczajony do mozolnej
dłubaniny Wołodia przerabiał na noże, oprócz brzeszczotów, także i inne
kawałki stali, które mu z rozmaitych źródeł wpadły w ręce. Obeznał się
przy tym nieco z różnymi gatunkami stali i nie przestawał szukać coraz
lepszych materiałów.

Nóż do samego oglądania?

Rokiem przełomowym dla Wołodii był rok 2007, gdy nasz rozmówca
zetknął się z wyrobami Joaha, częstochowskiego twórcy noży wykonywanych z ogromną precyzją i nierzadko traktowanych przez nabywców nie
jako narzędzia do pracy, tylko jako okazy kolekcjonerskie.
– Najpierw byłem zachwycony znakomitą jakością wykonania noży
Joaha, dopracowaniem szczegółów i wykończeniem na poziomie niemal
jubilerskim – Wołodia wspomina pierwsze wrażenie i mówi, że kontakt
z tymi wyrobami zainspirował go do spróbowania czegoś podobnego.
– Trochę inaczej spojrzałem wtedy na nóż. Zobaczyłem w nim coś więcej,
niż tylko narzędzie do codziennej pracy. Okazało się, że nóż może być także dziełem sztuki, unikalnym precjozum i obiektem zawistnych westchnień
innych zbieraczy. Pozazdrościłem Joahowi, ale i pomyślałem sobie, że nie
święci garnki lepią. Skoro ktoś może takie cudeńka wytwarzać, to ja też –
opowiada Wołodia i dodaje, że kontakt z kolekcjonerami noży przyczynił
się do gwałtownego rozwoju jego wiedzy i umiejętności.
– Miałem już wtedy małą szliﬁerkę taśmową zakupioną za sto złotych w
supermarkecie, kupowałem noże heblarskie, bo jakość użytej do ich wyrobu stali mnie satysfakcjonowała i przerabiałem je na całkiem już dobrej
jakości noże sprawdzające się znakomicie na działce, w garażu, czy na
pikniku – relacjonuje Wołodia i uzupełnia, że wtedy właśnie zrozumiał, iż
samymi technikami ślusarskimi nie zrobi noży dla najbardziej wymagających użytkowników. Tego, czego mógł się nauczyć szlifując stal na zimno
już się nauczył i trzeba było pójść krok naprzód.

Rozkręciło się na gorąco

– Zakupiłem wtedy swoją pierwszą kotlinę kowalską, a od wujka dostałem kowadło i zacząłem się uczyć kucia. Na początek przekuwałem na
noże pióra resorów samochodowych, potem zabrałem się za przekuwanie
łożysk wykonanych z twardszych gatunków stali narzędziowych. Wtedy też
zacząłem się uczyć podstaw obróbki cieplnej stali – mówi nasz rozmówca.
Wołodia na kilkanaście miesięcy poświęcił się całkowicie zdobywaniu
nowych umiejętności. Z internetowych forów dyskusyjnych dla miłośników kowalstwa i płatnerstwa pozyskiwał wiedzę teoretyczną, ale z zastosowaniem jej w praktyce miał początkowo spore trudności.
– Okazało się, że pomimo przeczytania setek fachowych porad, wszystkiego niestety trzeba się było nauczyć samemu metodą prób i błędów. Na
początku było bardzo ciężko, nieraz przegrzewałem obrabiany materiał,
gołym okiem było widać ziarno źle zahartowanej stali, a jej parametry były

nie do zaakceptowania – Wołodia
opowiada, że w końcu nauczył się
rozpoznawać temperaturę rozgrzanej stali po kolorze i dopiero wtedy
zapanował nad procesem obróbki
cieplnej i zaczął być zadowolony z
efektów swojej pracy. Wyeliminował
przypadkowość i osiągnął powtarzalność na przyzwoitym poziomie.
Nareszcie ﬁnalne efekty jego pracy
zaczęły odpowiadać zamierzonym planom.
– Wtedy moje noże również zaczęły być ładne – śmieje się Wołodia.
– Wcześniej były tylko funkcjonalne i ergonomiczne, ale wyglądały raczej
surowo, bo nie pieściłem się zanadto z ich ostateczną obróbką. Forma jednak nareszcie dogoniła treść.

Nie spoczął na laurach

Wołodii jednak nie wystarczało to, co zdołał osiągnąć. Postanowił sięgnąć po materiały z najwyższej półki i zainteresował się niszowymi stalami ery kosmicznej.
– Zacząłem kupować stale narzędziowe i wysokowęglowe, by wytwarzać
z nich noże dla najbardziej wymagających użytkowników. Znów jednak
miałem kłopot z hartowaniem, bo obróbka cieplna stali węglowych wymaga o wiele większej precyzji i pracy w ścisłym reżimie technologicznym.
Musiałem więc wozić swoje noże do hartowania do Gliwic, gdzie pracuje
dobrze znany w Częstochowie wytwórca noży Trollsky. Korzystałem z pomocy Trollsky'ego aż do ubiegłego roku – opowiada Wołodia.

Zawodowe hobby

W ubiegłym roku Wołodii udało się pozyskać dotację na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej. Najważniejszym zakupem był własny
piec hartowniczy.
– W maju założyłem własną ﬁrmę i robienie noży, które było pasją, stało
się zawodem – cieszy się Wołodia i tłumaczy, że zawód nożownika nie ma
nic wspólnego z jego wykształceniem, bo skończył studia pedagogiczne i
z dyplomu wynika, że jest humanistą.
Zawodowa produkcja noży nieco zmieniło podejście Wołodii do ich wytwarzania. Mniej ma teraz czasu na poszukiwania nietypowych materiałów i
samodzielne eksperymentalne badanie ich właściwości. Jego własne doświadczenie i opinie zadowolonych klientów wyselekcjonowały dwa gatunki stali,
z których powstaje teraz większość „seryjnych” modeli. Można sobie wybrać
nóż z „węglówki”, ewentualnie nóż z „nierdzewki”. Firma LKW Knives proponuje do wyboru stal D2 i stal N690 z dwóch powodów. Po pierwsze są to
stale mające dobrą opinię wśród użytkowników, bo krawędzie tnące noży z
tych stali nie kruszą się zanadto ani zbytnio nie rozklepują i noże nie wymagają
częstego ostrzenia. Po drugie zaś Wołodia zna te stale bardzo dobrze i świetnie opanował proces ich obróbki cieplnej. Na rękojeści twórca stosuje głównie
materiał o nazwie G-10, który jest zbrojonym włóknami laminatem nieczułym
na warunki atmosferyczne i twardym jak kamień, a pochewki robi z kydexu –
tworzywa dostosowującego się do kształtu noża na gorąco.

Dla każdego coś ostrego

Wołodia wytwarza także jedyne i niepowtarzalne noże na specjalne zamówienia. Niektórzy użytkownicy bowiem chcą mieć coś indywidualnego, czego nie ma nikt inny. Myśliwi na przykład lubią naturalne materiały
i nierzadko chcą rękojeść z poroża, a wędkarzom może się podobać skóra
jesiotra. Zdarzają się klienci pragnący mieć rękojeść z egzotycznych gatunków drewna o fantazyjnym układzie słojów, są też tacy, którym się podoba łączenie tych materiałów np. z mosiądzem. Jeśli ktoś chce pochewkę ze skóry wytłaczanej, czy malowanej, wtedy Wołodia prosi o pomoc
częstochowskiego majstra o pseudonimie Hobbit, który od lat wykonuje
nożową galanterię ze skóry. Nasz rozmówca jest w stanie wykonać również bajkowe kształty głowni, czy nietypowe szlify, ale mówi, że z coraz
mniejszą ochotą realizuje takie bardzo specyﬁczne projekty.
– Przez wiele lat pracy nożami nauczyłem się dobrać kształt, wielkość i
parametry noża do prac, jakie ma on wykonać. Geometria głowni i szlif
powinny odpowiadać zadaniom i muszą być im podporządkowane. To zastosowanie narzuca formę nożowi i w nożu użytkowym raczej nie ma miejsca na eksperymenty, a chcę głównie robić noże użytkowe – tłumaczy Wołodia i dodaje, że w jego warsztacie wyewoluowało kilka szablonów noży
do różnych zadań, których konstrukcja narzuca się sama. Klienci dzięki
temu dostają produkt, po którym wiadomo czego się można spodziewać.

Światowa kariera

Pytany o sukcesy Wołodia skromnie mówi o tym, że był na kilku wystawach i targach, prezentował swoje wyroby w Warszawie, Pradze, a ostatnio w Ostrawie jego noże zajęły IV miejsce w konkursie. Nasz rozmówca
jednak o wiele bardziej cieszy się z tego, że jego wyroby są doceniane
przez tych, którzy nimi pracują.
– Noża mojej produkcji używa na przykład Jerzy Romańczuk – mówi
Wołodia z dumą i opowiada o słynnym polskim podróżniku i traperze, byłym żołnierzu jednostek specjalnych, miłośniku bytowania na łonie natury,
przyjacielu Indian i ekspercie od polowań z łukiem. O wystawach ledwie
wspomniał, ale o nożu w rękach Romańczuka mówi z wielką dumą. Oczywistym jest, że dla Wołodii nóż to nie bibelot. Nóż to narzędzie.
hubb
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Nie nudź się
w ferie!

Pogoda tej zimy jest niestety mało zimowa, ale do ferii
jeszcze ponad tydzień, więc można mieć nadzieję, że uda
się pojeździć na sankach, ulepić bałwana i porzucać się
śnieżkami. Gdyby jednak pogoda miała nas całkowicie zawieść, warto zaplanować dla dzieci i młodzieży jakieś inne
atrakcje. Miejskie instytucje kultury nam w tym pomogą.
Od 2 do 13 lutego warto zainteresować się ofertą Muzeum
Częstochowskiego. Atrakcją będą „Ciekawostki o łosiu, który
w Muzeum mieszka” Łoś to eksponat z Działu Przyrody, który
wzbudza zainteresowanie dzieci i stanowi doskonałą okazję,
by poszerzyć wiadomości o polskiej przyrodzie. Drugim tematem są „Ptaki zimą”. Będzie się można dowiedzieć które ptaki
odlatują przed zimą, a które u nas na zimę zostają oraz czym
i jak je dokarmiać. „Pejzaż zimowy” to spotkania warsztatowe w oparciu o stałą wystawę Sztuka polska XIX i XX wieku. Kolejne warsztaty „Dotknij przeszłości” to ciekawostka
z wykorzystaniem makiety tyflograficznej dla osób niewidomych i słabowidzących oraz kopii zabytków z różnych okresów pradziejowych. „Rody rycerskie i ich herby” to spotkanie
dla miłośników historii, a „Inżynierowie i generałowie” to
wyzwanie dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o technice i
rozwoju cywilizacji. Oferta Muzeum kierowana jest do grup i
osób indywidualnych, a ich koszt to 5 zł od osoby.

Częstochowski teatr proponuje
podczas ferii aż sześć przedstawień dla dzieci, a ceny biletów na
przedstawienia dopołudniowe będą
w ferie obniżone do 15 zł. Kolejną
atrakcją są warsztaty teatralne w
cenie 250 zł. Przeznaczone są dla
młodzieży w wieku gimnazjalnym,
ale organizatorzy mówią, że i dwunasto-, czy trzynastolatkowie dobrze sobie dają na tych
warsztatach radę.
Harmonogram pracy częstochowskiej filharmonii przewiduje, że audycji umuzykalniających w te ferie nie będzie, ale za
to tuż po feriach (od 16 do 20 lutego) będzie można zaprosić
dzieciaki na audycję „Muzyczne ZOO”
Kto lubi ruch, a nie pojedzie na narty, może zaglądać na
miejską pływalnię. Cena w ferie będzie obniżona do 3,50 zł. a
opiekunowie grup powyżej 15 osób wejdą za darmo.
Miejski Dom Kultury w ferie prowadzi swoje zwykłe zajęcia, ale dwa pierwsze tygodnie lutego to czas, kiedy można
tam pójść, poprosić prowadzących o zgodę na udział w zajęciach i uczestniczyć w nich niezobowiązująco, poobserwować
i być może, nabrać ochoty do regularnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.
Zatem jeśli nie będzie w te ferie śniegu, będzie można zaplanować wolny czas w mieście tak, by każdy dzień był wypełniony rozrywką na przyzwoitym poziomie.
red.

Nadchodzi korzystny i interesujący etap dla Koziorożców. Jeśli wykorzystasz pomyślne okoliczności, w życiu zawodowym nastąpi poprawa,
cieszyć się będziesz autorytetem i zaufaniem.
W finansach stabilizacja,
zaś jak dotychczasowo w klasie drugiej. Nowe regulacje miały
pierwotnie wprowadzone w 2009 roku, ale wskutek ciąwięc warto pomyśleć o inwestycjach.być
Jeśli
do tej pory walczyłeś z nałogłych opóźnień zaczną obowiązywać dopiero w tym roku.
Pozostałe diecezje nie planują przerwy, ale w nich do Pierwgami, w tym roku otrzymasz dar od szej
losu
w postaci pomocnej dłoni, naKomunii Świętej pójdzie mniejsza liczba dzieci niż zazwyczaj. Sytuacja wróci do normy dopiero w 2017 roku, kiedy
tomiast uważaj, jeśli do tej pory nie korzystałeś
z używek - ten rok to rok
Pierwsza Komunia Święta ma być organizowana we wszystkich
polskich diecezjach. Doychczas do Pierwszej Komunii Świętej
pokusy. Skoryguj swój wizerunek. Kiedy
wchodzisz do pomieszczenia, w
przystępowały dzieci z drugich klas szkół podstawowych, czyli
15 na 41 ktoś
polskich
diecezji
w latach 2015 się.
i 2016 8-latki, a po zmianach do klas drugich będą chodzić dzieci o rok
którym
jest
–
uśmiechnij
nie odbędą się pierwsze komunie święte. W diecezji młodsze, czyli 7-latki. Zdaniem Episkopatu dziecko w wieku
7 lat nie jest jeszcze gotowe do przyjęcia sakramentu i dlateczęstochowskiej
komunii niegranice!
będzie w przyszłym
Rada: Przekrocz
Szczególnie
te, które wyznaczyłeś sobie Ty
roku. Sytuacja taka potrwa do 2017 roku. Wtedy Kościół ﬁ- go biskupi postanowili, że do Pierwszej Komunii Świętej będą
trzecioklasiści. Diecezje natomiast nie wprowanalnie przystosuje
się do zmian wprowadzanych
przez
Mini- przystępować
sam,
uznawszy,
że
czegoś
nie
potrafisz,
do
czegoś
się niezenadajesz.
dzają
zmiany
jednocześnie
względu na ciągłe odwlekanie
sterstwo Edukacji. W wyniku reformy do szkoły pójdą 6-letnie

Maj bez
komunii?

W

dzieci, a ich komunie będą miały miejsce w klasie trzeciej, nie

rządowej reformy.

Przepraszamy wszystkich Wodników,
z których w zeszłym numerze zrobiliśmy Baranów.
W tym numerze zamieszczamy prawidłowy horoskop.

red.

 TRW będzie zatrudniać

Co najmniej 50 nowych miejsc pracy stworzy w tym roku TRW
w Częstochowie. Firma planuje rozwój działu elektroniki w swoich
filiach na całym świecie, m.in. w częstochowskim Centrum Inżynieryjnym. Zakład chce rozwijać w szczególności zespół zajmujący się zautomatyzowanymi systemami dedykowanymi. W części
elektronicznej Centrum pracuje już blisko 200 inżynierów. specjalizujących się w opracowywaniu systemów DAS (Driver Assist
System), systemów hamulcowych czy systemów wspomagających
działanie poduszek powietrznych.
Dalsze inwestycje TRW w Częstochowie są związane z uzyskanym w końcu czerwca 2014 r. nowym zezwoleniem na działalność na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Częstochowie. Firma jest liderem motoryzacji w dziedzinie
bezpieczeństwa, produkując nowoczesne aktywne systemy bezpieczeństwa (układy kierownicze, hamulce, układy zawieszenia),
jak również zaawansowane systemy bezpieczeństwa pasażerów
(poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, kierownice).

 Filharmonia Malucha – Koncert Zimowy

Filharmonia zaprasza na Koncert, który odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2015 roku o godzinie 11.00. Wykonawcą koncertu
będzie zespół Percussion Ensemble, który zagra na instrumentach
perkusyjnych w towarzystwie fortepianu. Filharmonia Malucha to
koncerty muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków i dzieci
w brzuszkach oraz ich rodziców. Jest okazją do tego, aby wspólnie
z dzieckiem wybrać się na koncert i w odpowiednich, przystosowanych dla małych dzieci warunkach przeżywać radość ze słuchania
żywej muzyki. To możliwość pierwszej edukacji muzycznej dzięki: specjalnie dobranej muzyce, dostosowanej do percepcji maluchów, niemowlaków i dzieci w brzuszkach; muzyce dosłownie na
wyciągniecie ręki, gdyż dzieci siadają na scenie wśród muzyków,
albo w bezpośrednim ich sąsiedztwie; muzycznym prezentacjom
przez profesjonalnych muzyków, którzy z bliska wykonują muzykę i prezentują instrumenty; obcowaniu z żywą muzyką oraz
uczestniczeniu w zabawach muzycznych/animacjach.
Organizatorem koncertów w Częstochowie jest Częstochowska
Szkoła Muzyczna YAMAHA prowadzona przez Centrum Edukacji SONARE. Sprzedaż biletów na stronie www i w kasach Filharmonii Częstochowskiej.

 Apel do kierowców i pieszych

Policja apeluje o ostrożność! W ostatnim czasie na drogach Częstochowy doszło do wypadków, których można by było uniknąć,
gdyby kierowcy uważali zbliżając się do przejścia dla pieszych.
Części z tych zdarzeń można było także uniknąć, gdyby piesi nie
traktowali przejścia dla pieszych jako azylu, na który można wejść
w każdym momencie, licząc na to, iż nadjeżdżający samochód
musi się zatrzymać. Na ulicy Warszawskiej doszło do wypadku
drogowego, w którym 42-letni kierowca opla potrącił na wyznaczonym przejściu dla pieszych, 83-letniego mężczyznę.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na ul. Sobieskiego,
w pobliżu skrzyżowania z ul. Ogińskiego. W przechodzące po pasach kobiety uderzył 19-letni kierowca opla, niestety obie poniosły
śmierć. Zmarłe kobiety to dwie emerytowane polonistki LO im.
Traugutta.
19-latek był trzeźwy. Prokuratura nie wystąpiła do sądu o areszt,
zastosowała dozór policyjny oraz 4 tys. zł poręczenia majątkowego. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do
ośmiu lat więzienia. Policja ostrzega i apeluje o rozsądek, na przejściach dla pieszych musimy uważać wszyscy!

 Noc Kulturalna 2015

Szczególnie pierwsze miesiące 2015 roku zdominują optymizm, rozmach, inwencja i skuteczność w działaniu. Możesz wystartować w nowych dziedzinach. W pracy wykażesz się umiejętnościami organizacyjnymi i kreatywnością, wszystko to sprzyja sukcesom. Możliwe są awans,
rozwój i stabilna pozycja Twojej własnej firmy bądź stanowiska, które zajmujesz. Śmiało więc wykorzystaj wszystkie szanse, które zsyła los. Emocje pod kontrolą, umysł i zdrowie fizyczne pod warunkiem, że zadbasz o
siebie nieco bardziej, niż do tej pory. Pod koniec roku wolne Wodniki czeka niebywałe powodzenie w miłości. Nie będziesz się musiał specjalnie
starać, aby zawładnąć sercem osoby, która wpadła Ci w oko. Nawet jeśli
uchodzi za osobę niedostępną.

7

Tegoroczna, XII edycja Nocy Kulturalnej odbędzie się nie jak
zawsze w czerwcu, a w październiku. - Zmiana podyktowana
jest m.in. coraz bogatszą ofertą kulturalną, dostępną w mieście w
okresie letnim oraz koniecznością odświeżenia formuły imprezy - zauważa dyrektor OPK Gaude Mater Tadeusz Piersiak. Aby
zmiany miały charakter długofalowy, organizatorzy przygotowali
kilka założeń, które mają być fundamentem również kolejnych
edycji Nocy. Pierwszy z nich to termin październikowy, który ma
poluzować napięty grafik czerwcowych wydarzeń. Kolejna kwestia to przejrzysta struktura, możliwa dzięki wyłonieniu jednego
głównego organizatora (OPK Gaude Mater), który odpowiadałby
za spójność programową, promocję, sprawy formalne, rozdzielanie funduszy i współpracę z partnerami. Ważną częścią Nocy są
wolontariusze. Organizatorzy chcą zorganizować kilkumiesięczny
cykl spotkań szkoleniowych, dzięki czemu uda się wyłonić grupę
inicjatywną, która będzie podstawowym wsparciem w koordynacji
imprezy, a zarazem pomysłów. Chętni mogą zgłaszać się do OPK
Gaude Mater do 9 marca. Natomiast podmioty zainteresowane
współorganizacją Nocy Kulturalnej mogą zgłaszać swoje propozycje do 30 marca. Wszystkie projekty, które znajdą się w terminarzu
XII edycji Nocy Kulturalnej, będą znane na początku maja.
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REKLAMA

auto-klucze.com

OST Dariusz Ordon, ul. Wilsona 10/12 lok. 56D
42-202 Częstochowa, tel. 34 324 03 20

KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

przy Filharmonii

Pogotowie zamkowe 501-011-556

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

Pensjonat

BAJKA

Pokoje gościnne z łazienkami
w spokojnej i cichej okolicy.
Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034 369 71 01

czynne 24 h

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138
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Prace nad takimi ścieżkami dydaktycznymi nie kończą się nigdy.
Bez przerwy trzeba coś wymieniać, odbudowywać, reperować. Na
szczęście i Lasy Państwowe i Zespoły Parków Krajobrazowych robią
co mogą, by ścieżki były każdego sezonu w dobrym stanie. Przykładem niech będzie Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”. Tylko w III kwartale ubiegłego roku na terenie Parku dokonano udrożnienia ścieżek, wymiany tablic oraz odnowiono oznakowanie na
ścieżkach edukacyjnych: „Kalina-Olszyna”, „Na Brzozę”, „Kierzkowskie Bagna”, „Cisy nad Liswartą”. Do odwiedzenia tych miejsc zapraszamy Czytelników najpierw, i mamy nadzieję, że zachęceni leśnymi
widokami, kolejne ciekawe miejsca w naszym Regionie odnajdziecie
Państwo już sami.
hubb
"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Wykaz wód Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Częstochowa udostępnionych
do amatorskiego połowu ryb wędką i obowiązujące na nich przepisy w 2015 roku (część 2)
Numeracja łowisk Okręgu Częstochowa oraz dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich obowiązują
WODY NIZINNE
C 26 - zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów.
C 27 - zb. Jankowice - 8.0 ha, w Zakrzówku Szlacheckim.
C 28 - zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5 ha gm. Popów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 30 - rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami z
wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 31 - zb. Hadra - 15,0 ha gm. Herby.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 32 - zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 33 - zb. Borki - 6,45 ha gm. Olesno.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 34 - zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 35 - zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na:
spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części,
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03.
i od 01.11. do 31.12.,
- strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania
przy wpływie rz. Biała Oksza w okresie całego roku,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 36 - zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno.
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm (zbiornik dolny),
- zakaz używania silników spalinowych,
- zakaz wędkowania ze środków pływających oraz zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modela-

mi zdalnie sterowanymi (zbiornik górny),
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu
na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części (zbiornik
dolny).
C 37 - zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 40 - rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód
górskich.
C 41 - zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce.
- zakaz wędkowania z wyspy,
- zakaz używania silników spalinowych.
C 42 - zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce.
- zakaz używania silników spalinowych.
C 43 - zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wysp.
C 51 - Glinianki Bałtyk, Adriatyk, Pacyfik - 16,0 ha Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 52 - Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 53 - Stawy Jaworznik (1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki.
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 54 – Matusowiec - 5,0 ha Pajęczno.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 55 - Michalina – 4,0 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 56 - Stawy Myszków (1-2) – 3,0 ha , Myszków.
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03.

i od 01.11. do 31.12.,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 57 - Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 58 - Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 59 - Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 60 - Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
C 61 - zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03.
i od 01.11. do 31.12.,
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na:
spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części.
C 62 - zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny” i „ciepły”
dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa.
C 63 - zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol.
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm,
- całkowity zakaz wędkowania w okresie od15.05. do 31.08.,
- zakaz nęcenia,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi,
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy
wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05.
C 64 - Stawy Sabinów.
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
oraz modelami zdalnie sterowanymi.
red.
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Szukaj „7 dni” w każdy czwartek
rano w poniższych lokalizacjach:
Redakcja Tygodnika„7 dni”
ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16 , III piętro
Plac przed Megasamem
Ryneczek – Wały Dwernickiego
Market„Na Czerwonym”
Promenada Niemena, Tysiąclecie
Antykwarnia – Księgarnia„Niezależna”,
ul. Kopernika 4
Teatr im. Mickiewicza – dział Promocji
i Sprzedaży, wejście od ul. Jasnogórskiej
Urząd Miasta
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Dworzec PKS
I Urząd Skarbowy – ul. Filomatów 18/20
Plac Rady Europy
Dzielnica Stradom„Salon Masażu Sekret”
REKLAMA

Dzielnica Północ – przejście podziemne
przy ul. Wyzwolenia
Dzielnica Tysiąclecie – skrzyżowanie al. AK
i ul. Dekabrytsów
Centrum Handlowe Jagiellończycy
- skrzyżowanie
Dzielnica Stradom„Salon Masażu Sekret”
Rynek na Zawodziu
Punkty opłat„Złotóweczka”
Restauracja KFC – III Aleja
Restauracja Mc Donald`s – al. Wolności
Przychodnia – ul. Zana 6
Przychodnia„Nasza Praca”- al. Wolności 46
Przychodnia„SPEC-MED”- al. Wolności 14
Bar„ U Sytego” - ul. Śląska 12
Bar„Smaczek” - ul. Ewy 23
Bar„Pierożek” ul. Nowowiejskiego 4
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W dzisiejszym artykule zostaną przybliżone przepisy odpowiedzialności za szkody, zawarte w Dziale VIII ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.). Należy zaznaczyć, iż art. 185 ust. 1
ustawy ogranicza stosowanie przepisów art. 186 -188 do naprawienia szkód, o których mowa w ustawie, z wyłączeniem art. 88l - 88q oraz art. 88t dotyczących ochrony przed powodzią i suszą.

,,Woda, ścieki, ekologia …
- praktyczny przewodnik po przepisach prawa”cz. 2
Artykuł
186 ust. 3
ustawy stanowi, iż
na żądanie poszkodowanego organ właściwy do
wydania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia
wodnoprawnego - właściwy marszałek województwa, ustala wysokość odszkodowania
w drodze decyzji, która jest niezaskarżalna.
Stosownie do art. 186 ust. 4 ustawy, stronie
niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa, która jest
otwarta także w przypadku niewydania decyzji przez właściwy organ w ciągu trzech
miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy w sprawach naprawienia szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 (tj. grunty zalane podczas
powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wody lub właściciela urządzenia wodnego) i art. 17 ust. 1
(tj. trwałe zajęcie gruntu przyległego do wód
w sposób naturalny), do naprawienia których
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, droga sądowa przysługuje po wyczerpaniu trybu administracyjnego, tj. art. 186
ust. 3 ustawy. Tylko za następujące szkody określone w ustawie Prawo wodne - marszałek województwa ustala wysokość odszkodowania w trybie art. 186 ust. 3 ustawy:
• powstałe na gruntach leżących w granicach polderu przeciwpowodziowego, zalanego podczas powodzi,

• powstałe w następstwie umożliwienia dostępu do wód publicznych na potrzeby wykonywania robót związanych
z utrzymaniem wód, ustawienia znaków
żeglugowych lub hydrologiczno - meteorologicznych urządzeń pomiarowych i
umożliwienia powszechnego korzystania
z wód,
• powstałe w następstwie wprowadzenia
przez radę powiatu powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych
niż publiczne,
• poniesione w związku z wprowadzeniem zakazów, nakazów i ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, w streﬁe ochronnej ujęć wody,
• powstałe w wyniku wprowadzenia
zakazów wykonywania robót oraz innych
czynności w pobliżu urządzeń wodnych,
• powstałe w trakcie robót związanych
z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na podstawie art. 74,
w wyniku nieprawidłowej organizacji i
technologii robót,
• poniesione w związku z udostępnieniem gruntu na potrzeby budowy urządzeń
pomiarowych służb państwowych oraz
w związku z wprowadzeniem w streﬁe
ochronnej urządzeń pomiarowych służb
państwowych zakazów, nakazów lub ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów
lub korzystania z wód.
Warto w tym momencie odnieść się także do opisywanego w numerze 2 (556) z
8.01.2015 r. tygodnika art. 29 ustawy oraz

wątpliwościach związanych z dochodzeniem odpowiedzialności za szkody w nim
opisywane w kontekście art. 186 ust. 3
ustawy. Otóż naprawienia szkód związanych ze zmianą stanu wody na gruncie ze
szkodą dla gruntów sąsiednich, określonych w tym przepisie, nie można dochodzić w trybie art. 186 ust. 3 ustawy, gdyż
podlegają one rozstrzygnięciu zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy, natomiast kwestie
związane z ustaleniem ewentualnego odszkodowania jako zadośćuczynienie za
poniesione straty winny być rozpatrywane
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy,
który w wyroku z 27.06.2014 r., I CSK
501/13 wskazał, iż ,, …dopuszczalna jest
droga sądowa do dochodzenia roszczenia
odszkodowawczego za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (art. 415 k.c.)
polegającym na dokonaniu zmiany stanu
wody na gruncie. Jest to bowiem sprawa
cywilna, w rozumieniu art. 2 § 1 k.p.c., do
rozpoznania której nie mają zastosowania
przepisy szczególne art. 186 ust. 1 w zw. z
art. 185 ust. 1 Pr. wod., przewidujące drogę
postępowania administracyjnego”.
Reasumując należy powiedzieć, iż po
zaistnieniu szkody poszkodowany winien
przeanalizować do jakiego rodzaju szkód
zaistniałe zdarzenie zakwaliﬁkować, aby
następnie przyjąć właściwy tryb ubiegania
się o odszkodowanie w ramach rekompensaty za poniesione straty.
Arkadiusz Radło
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Pierogarnia 

pyszne pierogi własnej produkcji
codziennie 3 inne zestawy
obiadowe w cenie: 11 - 15 zł
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ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl
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