
    www.7dni.com.pl                 1 zł (w tym 8% VAT) w kioskach

5 (559) 29.01.2015

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

TYGODNIK REGIONALNY

    I
SS

N 1
89

8-
01

12
     

     
 5 

(5
59

)   
     

 in
de

ks
 38

59
13

Kolportaż  bezpośredni - Egzem
plarz bezpłatny

05
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Przez Kucelinkę 
tylko pieszo
W trakcie remontu mostu będzie można 

przejść na drugą stronę rzeki. Tymczasowo 
drożny będzie jeden chodnik, a docelowo powsta-
nie dodatkowa kładka. Autobusy linii 26 korzystają 
z objazdu nowym mostem koło Tesco.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu spora rzesza mieszkańców prawobżeż-
nego Zawodzia gwałtownie protestowała przeciwko planowi całkowi-
tego zamknięcia mostu na ulicy Mirowskiej.

– Przecież Zawodzie jest zamieszkiwane w sporej części przez ludzi 
starszych, dla których dojście do rynku oraz do przychodni i szpitala, 
to podstawowe potrzeby – tłumaczyła nam pani Bożena, babcia dwóch 
wnuczek mieszkających przy Srebrnej.

– Podróż z ulicy Złotej, czy Srebrnej do Garibaldiego i wracanie 
stamtąd na rynek będzie zimą ponad ich siły i zostaną po prostu odcięci 
od świata! Dodatkowym problemem będzie dotarcie dzieci do szkoły, 
bo nieraz starsze rodzeństwo prowadza do szkoły młodsze, co na znanej 
trasie wydaje się bezpieczne, ale korzystanie z objazdu może być dla 
uczniów stresujące i ryzykowne ze względu na konieczność pokonywa-
nia ruchliwych skrzyżowań – tłumaczyła nasza rozmówczyni.

Już po strachu
Zaniepokojeni mieszkańcy protestowali na tyle stanowczo, że pod 

koniec ubiegłego tygodnia pojawiła się obietnica Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu, że ruch pieszy wzdłuż mostu zostanie utrzymany. 
Po podjęciu tej decyzji, jeszcze piątkowego popołudnia, aktualizo-
wano informację na stronie internetowej MPK i w komunikacie do-
tyczącym objazdu autobusu linii 26 i zawieszenia kilku przystanków 
pojawiły się długo przez mieszkańców oczekiwane słowa: „W czasie 
remontu zostanie na moście utrzymana przeprawa piesza, umożliwia-
jąca dotarcie na przystanki RYNEK NARUTOWICZA, zlokalizowa-
ny przy ulicy Faradaya przed skrzyżowaniem z ulicą Mirowską.”

Jak się dowiedzieliśmy w MZDiT prace remontowe rozpocz-
ną się od przemieszczania rur i kabli, których wiązki położone 
są wzdłuż mostu. Nie będzie to przeszkadzało pieszym w prze-
chodzeniu jedną stroną mostu. Potem, prawdopodobnie za kilka 
tygodni, gdy się skończy pierwszy etap prac, pojawi się dodat-
kowa kładka spinająca obie strony Kucelinki.

W jedności siła
– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Zawodzia okazali się tak solidar-

ni i stanowczy. Jestem dumna z moich sąsiadów, którzy pokazali, że w 
jedności siła i wygrali w końcu batalię z Urzędem Miasta – cieszy się 
Krystyna Stefańska, radna dzielnicy Zawodzie, która w imieniu miesz-
kańców pertraktowała z miejskimi urzędnikami.

– Nie jest to sukces pełny, bo postulowaliśmy także inną trasę ob-
jazdu, naszym zdaniem bardziej korzystną dla mieszkańców Mirowa 
– Stefańska opowiada o proponowanym przez mieszkańców pomyśle 
wytyczenia trasy autobusu 26 wzdłuż Ulic Srebrnej, Złotej, Legionów 
i Faradaya. Ten wariant okazał się jednak niewykonalny ze względu 
na stan dróg. Proponowana trasa wiodłaby bowiem przez odcinki dróg 
nieprzystosowanych do ciężkich autobusów.

– Jest i na to sposób – tłumaczy Krystyna Stefańska. – Można ciężkie 
autobusy zastąpić lekkimi busikami, które obsługiwałyby linię 26. Do 
tego jednak potrzeba współpracy mieszkańców Zawodzia i Mirowa. Są-
siedzi z Mirowa jednak nie okazali się aż tak nieustępliwi. – Stefańska 
opowiada, że na Zawodziu odbyły się liczne spotkania mieszkańców 
i konsultacje. – Zawodzie popiera Mirów w staraniach o zastąpienie 
autobusów busikami, ale mieszkańcy Mirowa muszą się okazać lepiej 
zorganizowani i bardziej nieustępliwi, wtedy może uda się jeszcze raz 
przekonać Urząd Miasta – przewiduje optymistycznie radna.

 Wolno, czy nie wolno?
W momencie zawieszenia przystanków linii 26 na zamkniętym 

moście pojawiły się znaki  drogowe B-41, czyli zakazy ruchu pie-
szych. Skonfundowało to Zawodzian ze wschodniego brzegu rzeki. 
Gdy przygotowywaliśmy ten artykuł (we wtorek), mieszkańcy zgła-
szali nam, że nie wiedzą co robić.

– To w końcu wolno chodzić po tym moście, jak obiecał zarząd 
dróg, czy nie wolno, bo tak stanowi znak? – zapytuje bezradnie pan 
Tomasz zerkając niepewnie na pracownika ochrony pilnującego 
budowy.

– Niby wszyscy chodzą przez most, ale jeśli akurat podjedzie 
tu policja, to dostanę mandat 
za łamanie przepisu, czy nie 
dostanę? 

Dyrekcja MZDiT uspokaja 
jednak, że to zwykłe niedo-
patrzenie. Znaki powinny być 
usunięte lub zakryte. W  chwi-
li, gdy Państwo czytają ten 
artykuł problem znaków powi-
nien być już zlikwidowany.

hubb
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Pensjonat 
B A J K A 

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

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

KOSTKA BRUKOWA

     Z notatnika radnego

     Powiat walczy z wirusami

     Bezpieczne ferie

     Łowienie na lodzie
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8       Wiemy, gdzie kupić taniej...

w numerze:

Pod kościołem św. Zygmunta 
zdezorientowani pasażerowie 
nie wiedzą, czy szukać 
zastępczych przystanków linii 
26, czy wsiadać w autobusy 
linii 11, 13, albo 28.
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Piślica zastąpi żubronia

W końcu się taka narodziła, 
która wszystkim nie dogodziła 
– sparafrazowane powiedzenie 
Cata-Mackiewicza można śmia-
ło odnieść do pani Małgorzaty 
Ogórek. Jeszcze nie było kandy-
data na stanowisko Prezydenta 
RP, który by większe łomoty 
przyjął od środowisk go wysta-
wiających.

Ma to swoje zalety, bo czyta-
jąc wywody na jej temat autor-
stwa Kamila Sipowicza, Magda-
leny Środy i innych tuzów myśli 
lewicowej, od razu dostrzegam 
u siebie wzrost sympatii dla 
nieznanej wcześniej ogółowi 
pani doktor nauk humanistycz-
nych. W dodatku z tym czymś, 
określanym słowem „lewica”, 
mamy w Polsce problem do-
prowadzający do obłędu polito-
logów. Przez większość  okresu 
nazywanego czasami III Rzecz-
pospolitej „lewica” wyznacza-
na nazwiskami pana Millera, 
Kwaśniewskiego, Jaruzelskiego, 
Oleksego, Jaskierni, Wiatra itd, 
była związkiem zawodowym 
byłego aparatu PZPR, bronią-
cym majątków ludzi dorabia-
jących się na budowaniu so-
cjalizmu. Prawa biologiczne są 
niepodważalne i choć brzmi to 
nieprzyjemnie, ta formuła „lewi-
cy” wymiera.

Interesy „dzieci aparatu”, tu-
dzież innych nowobogackich, 
skutecznie chroniła w ostatnich 

latach  magmowa partia zwąca 
się „obywatelską” (partia łagod-
nego postępu prowadzącego do 
łagodnego paraliżu). Żubry lewi-
cy w takiej sytuacji stały się zu-
pełnie zbędnym elementem, stali 
się emerytowanymi dziadkami, 
z których młódź bezceremonial-
nie robi „bekę”. 

W sferze społecznej i gospo-
darczej najsilniejszą „lewicą” (w 
sensie tradycyjnym) jest NSZZ 
„Solidarność”. Jest to jedyna, 
duża formacja przekonana, że jej 
sensem jest obrona robotników 
przed wyzyskiem ze strony pra-
codawców. Związki tym samym 
przejęły moralne prawo do ma-
nifestowania 1 maja pod czer-
wonym sztandarem. W mózgach 
żubrów z SLD zakodowany jest 
lęk przed ruchem robotniczym, 
stąd ta „formalna lewica” koja-
rzy się bardziej z obroną  bur-
żuazji i  w imię tego tłuczeniem 
pałkami policyjnymi manifestu-
jących związkowców. Pomysły 
nowego zdefi niowania lewicy, 
przez przyjęcie roli forpoczty 
zmian obyczajowych, są z góry 
skazane na porażkę. Robotnicy 
(potencjalny tradycyjny elekto-
rat) są z natury konserwatywni, 
podobnie jak emerytowani funk-
cjonariusze PRL-u (stały elekto-
rat). Nigdzie na świecie lewica 
nie zdobyła masowego poparcia, 
rezygnując z obrony praw pracu-
jących, na rzecz ochrony gejów i 
starych panienek.

Pani Ogórek wydaje się owo-

cem wiary w siłę „prekariatu”. 
Takim określeniem nazwało się 
pokolenie młodych ludzi z lep-
szych domów, jedynaków oto-
czonych nadopieką rodziców, 
dla których zawsze brak będzie 
pracy zgodnej z wygórowanym 
mniemaniem o sobie. Jest to 
jednak nadzieja zwiewna. „Pre-
kariat” starszy umiejętnie pod-
wieszał się pod PO; „prekariat” 
młodszy widzi swoją szanse w 
PiS, wierząc, że Kaczyński wy-
rzuci „karierowiczów” i nam da 
posady. Wiara, że PiS da, jest o 
wiele silniejsza, niż nadzieja na 
dawanie przez SLD. Cynicznie 
mówiąc, pęd młodych po posa-
dy jest najlepszą siłą nośną dla 
opozycji. Wszelkie ideologizo-
wanie partyjne jest tu jedynie 
przeszkodą w pozyskaniu owe-
go potencjału.

Artur Warzocha z PiS prze-
grał w Częstochowie, gdy zaczął 
ideologizować; Krzysztof Maty-
jaszczyk wygrał zachowując dy-
stans do lewicowych awangar-
dzistów obyczajowych. Szansą 
więc na sukces ogólnopolski jest 
albo zlewicowanie PiS-u, albo 
sPiSowanie lewicy. Pani Ogó-
rek jest świadectwem, jak tra-
dycyjnego żubronia (mieszanki 
partyjnego żubra z oczekującą 
opieki krową) zastępuje piślica 
(lewica obyczajowo konserwa-
tywna). Czekajmy wiosny, gdy 
tego typu jaskółki zdominują 
krajobraz polityki.

Jarosław Kapsa          
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Adwokat do klienta:
- Mam dla Pana złą i dobrą wiado-
mość. Analiza DNA wykazała, że na 
miejscu zbrodni znaleziono pańską 
krew.
- Oj, to źle..., a ta dobra?
- Cholesterol i cukier w normie.
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Ogólnopolska sieć taksówek
FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:
 Zamówienia indywidualne
 Szybkie przesyłki kurierskie
 Bezgotówkowa obsługa � rm (faktura vat)
 Przejazdy transferowe międzymiastowe
 Przyjmowanie zleceń z wyprzedzeniem 24 h
 Inne usługi np. drobne zakupy, hol, odpalanie samochodu

800-111-111
bezpłatna infolinia 

800-111-111  
e-mail: biuro@taxinova.pl, tel.: biuro 42 63 00 400

www.taxinova.pl Zamów taxi - zapłać kartą 

800-1-1- 11-111

Zamów taxi - zapłać kartąZamów taxi - zapłać kartąZamów taxi - zapłać kartą

NOVA

 w Częstochowie

Jak reklamować usługę fryzjerską?
Wizyta u fryzjera miała poprawić Ci nastrój. Nie 

tylko nie poprawiła, to dodatkowo masz problem. 
Okazało się że, fryzjer za długo trzymał farbę na wło-
sach i włosy łamią się oraz wypadają. Innym razem 
„wyszedł” po farbowaniu nie taki kolor, jaki sobie 
życzyłaś.

W takiej sytuacji, masz prawo złożyć reklamację 
do wykonawcy usługi. W piśmie reklamacyjnym na-
leży zażądać poprawienia usługi i wyznaczyć odpo-
wiedni termin na dokonanie tej czynności. Jeżeli fry-
zjer nie dokona poprawek w wyznaczonym terminie 
albo w ogóle nie jest możliwe usunięcie wad, masz 
prawo odstąpić od umowy (jeżeli wady są istotne) i 
zażądać zwrotu zapłaconej ceny za usługę. Dodat-
kowo możesz domagać się odszkodowania, jeżeli 
musiałaś kupić specjalne odżywki bądź skorzystać z 
dodatkowych zabiegów w innym zakładzie. Koniecz-

ne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i 
wystąpić o odszkodowanie. Jeżeli wady są nieistotne 
możemy domagać się obniżenia ceny za wykonaną 
usługę (podstawa prawna: Kodeks cywilny – art. 637 
i nast. Odszkodowanie – 471 k.c).

Jeżeli zakupiona przez Ciebie peruka okazała się 
niezgodna z umową (np. wypadają z niej włosy) przy-
sługuje Ci prawo do złożenia reklamacji do sprze-
dawcy. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego (DzU nr 141, poz. 1176) możesz żądać 
naprawy albo wymiany peruki. Wybór jednego z tych 
roszczeń należy do kupującego. Dopiero wówczas, 
gdy naprawa albo wymiana będzie niemożliwa lub 
będzie wymagała nadmiernych kosztów albo sprze-
dawca nie dokona ich w odpowiednim czasie lub 
też naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na 
znaczne niedogodności, możesz żądać zwrotu ceny 

(w przypadku niezgodności istotnej) albo domagać 
się obniżenia ceny. Sprzedawca odpowiada za towar 
przez 2 lata od daty jego wydania.

...oraz usługę dentystyczną
Korzystałeś z usługi stomatologicznej. Ząb przestał 

boleć, ale po krótkim okresie wypadła plomba. Co 
robić? Jeżeli od wykonania usługi nie minął jeszcze 
rok, masz prawo złożyć reklamację do dentysty wy-
konującego usługę. Zażądaj w wyznaczonym przez 
Ciebie terminie ponownego plombowania zęba. Den-
tysta jest zobowiązany bezpłatnie dokonać poprawek. 
Zwrotu ceny za wykonaną usługę możesz żądać, gdy 
stomatolog odmówi wykonania ponownego leczenia 
albo w odpowiednim czasie nie wykona tej usługi 
(gdy wada jest istotna). W przypadku wad nieistot-
nych, możemy domagać się obniżenia ceny (podsta-
wa prawna: art. 637 i nast. Kodeksu cywilnego).

Zleciłeś wykonanie usługi protetycznej, wykona-
nie „ruchomej protezy zębowej”.

Proteza została wykonana niezgodnie z Twoim 
zamówieniem, protetyk użył innego koloru niż wy-

brany przez Ciebie. Zgodnie z ustawą o szczegól-
nych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego (DzU nr 141, poz. 1176) 
możesz żądać naprawy albo wymiany protezy. Naj-
lepiej byłoby, aby obie strony umowy ustaliły termin 
na załatwienie reklamacji. Jeżeli strony nie dojdą do 
porozumienia w tej kwestii, konsument powinien zło-
żyć reklamację na piśmie (poproś o potwierdzenie na 
kopii) i wyznaczyć odpowiedni termin na spełnienie 
jego roszczenia. Protetyk ma obowiązek ustosunko-
wać się do żądania konsumenta w terminie 14 dni. Je-
żeli nie zajmie stanowiska w tym terminie, uważa się, 
że uznał żądanie za uzasadnione. Dopiero wówczas, 
gdy naprawa albo wymiana będzie niemożliwa lub 
będzie wymagała nadmiernych kosztów albo sprze-
dawca nie dokona ich w odpowiednim czasie lub 
też naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na 
znaczne niedogodności, możesz żądać zwrotu ceny 
(w przypadku niezgodności istotnej) albo domagać 
się obniżenia ceny.

* * *

 we współpracy
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M: Diabeł ogonem nakrył.
D: A czego szukasz?
M: Gazetę tu miałam…
D: Nogę od stołka lakieruję i podłożyłem, żeby 
podłogi nie zachlapać. Zaraz ci przyniosę.
M: Sama przyniosę.
Wybiega. Dziadek patrzy zdumiony na laptop. Wraca 
Marysia z gazetą. 
M: Zaraz ci oddam, tylko coś sprawdzę.
D: A co ty piszesz w ogóle?
M: Referat na zajęcia. O Funduszach Euro pejskich.
D: Wszędzie tylko finanse, pieniądze, dotacje… 
Jakby było tyle pieniędzy, to byśmy po złotych 
chodnikach stąpali. A na razie chodzimy głównie 
po dziurawych. 
M: No i właśnie, także dzięki tym dziurom dostaje-
my dotacje. Jeśli PKB na jednego mieszkańca 
w  regionie jest mniejsze niż w Unii Europejskiej, 
wówczas taki region może liczyć na wsparcie z do-
tacji. Jeśli więc wszystkie regiony kraju mają niskie 
PKB, wówczas cały kraj może liczyć na wsparcie 
finansowe i tak jest w przypadku Polski.
D: To znaczy, że powinienem się cieszyć, że mamy 
za mało. A ja zawsze tym się martwiłem. 
M: Posłuchaj, do 2020 roku dostaniemy ponad 
82 mld euro!  
D: Będzie tego, ho, ho! Prawie 1 euro dziennie dla 
każdego Polaka.
M: Nie można tak liczyć! To jakby powiedzieć, że na 
każdego człowieka na ziemi przypada 5  milime-
trów równika. To nie są pieniądze na prywatne wy-

datki obywateli Unii. Zostaną za nie uruchomione 
programy: Infrastruktura i Środowisko, Regional-
ne Programy Operacyjne dla województw, Polska 
Cyfrowa, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja 
Rozwój i inne. 
D: Wszystko pięknie, ale to tylko hasła. 
M: Hasła? Czyli uważasz, że niepotrzebne są nowe 
drogi, koleje, mosty, szerokopasmowy internet, no-
woczesny miejski transport, który nie truje środo-
wiska, inwestycje w energetykę? A może pieniądze 
na badania naukowe będą kulą u nogi?
D: Masz mnie za matołka? Przecież ja to rozu-
miem, tylko się zastanawiam, czy nie podchodzisz 
do tego zbyt entuzjastycznie. Powiedz konkretnie, 
kto ma szansę na te pieniądze.
M: Przedsiębiorstwa…
D: Państwowe!
M: Prywatne też. Po prostu trzeba mieć dobry po-
mysł.
D: A kto będzie wiedział, czy jest dobry, czy zły?
M: Przede wszystkim trzeba wejść na stronę 
funduszeeuropejskie.gov.pl 

Tam przeczytasz o konkretnych programach i  jak 
krok po kroku dojść do celu. 
Marysia bierze kartkę i czyta.
Możesz skorzystać z usług Sieci Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich, gdzie otrzymasz 
konkretną informację, która pomoże ci w podjęciu 
decyzji o przygotowaniu projektu lub będzie przy-
datna przy jego rozliczeniu. Dowiesz się, jak uzy-
skać dofinansowanie, które instytucje odpowiadają 
za przyjmowanie wniosków, jakie są procedury, wy-
magane dokumenty, terminy, rozliczanie dotacji. 
Proste?
D: Może gdybyś mi to przeczytała jeszcze raz po-
woli to by było prostsze. Ale wy, młodzi, używacie 
już w tych sprawach innego języka.
M: W punktach informacyjnych w całym kraju, 
konsultanci są naprawdę pomocni i życzliwi. Nie 
taki diabeł straszny, jak go malujesz. 
D: Maluję? A niech to, zapomniałem umyć pędzel. 
Na pewno zasechł na amen.

Stanisław Tym

Fundusze Europejskie  
2014-2020
Polska otrzyma w najbliższych latach  
82,5 mld euro z Funduszy Europejskich. Kwota 
zostanie rozdysponowana na dofinansowanie 
projektów w programach operacyjnych: 
Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, 
Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa, 
Polska Wschodnia, Europejska Współpraca 
Terytorialna, Pomoc Techniczna oraz  
16 Programach Regionalnych zarządzanych 
przez samorządy wojewódzkie.
Aktualne informacje nt. środków unijnych 
znaleźć można na: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W całym kraju działają Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich. Warto je odwiedzić, 
by dowiedzieć się, czy Wasza firma, organizacja, 
instytucja lub urząd mogą skorzystać 
z dofinansowania. Pracownicy punktów udzielają 
potrzebnych informacji o tym, na co można dostać 
wsparcie (dotacje i nie tylko), jakie instytucje 
odpowiadają za przyjmowanie wniosków, jakie 
są procedury, terminy konkursów i zasady 
rozliczania dotacji.

Znajdź Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w swojej okolicy! 
Lista wszystkich punktów znajduje się  
pod adresem: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich:  
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa;  
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Publikacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Nie taki diabeł straszny, jak go malują…
W dużym pokoju duży stół. Na stole laptop, dokumenty, 
sterta wydruków. Przy stole siedzi studentka Marysia, 
przegląda papiery, szuka czegoś, ale rezygnuje. Wraca 
do pisania, ale widać, że nie jest zadowolona. Znów szu-
ka wśród leżących dokumentów. Przez pokój przechodzi 
Dziadek.

Wszędzie tylko finanse, pieniądze, dotacje… 

Trzeba mieć 
dobry pomysł!

Film „Porozmawiajmy o Funduszach  
Europejskich oglądaj na YouTube

K A M P A N I A  I N F O R M A C Y J N A  M I N I S T E R S T W A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U

Słów kilka o moich wnioskach do budżetu Miasta Częstochowy. Postanowiłem 
(ryzykownie!), że po 1,5 miesiącu funkcjonowania jako radny na razie nie będę we 
wnioskach sypał nazwami ulic do remontu (bo przecież jest w budżecie pozycja 
"Program budowy i przebudowy ulic"), za to zwrócę uwagę na kilka problemów 
natury ogólnej. Każdy z moich wniosków to element symbolicznego zwrócenia 
uwagi władzom miasta na jakąś sferę działalności publicznej, w której pieniądze 
mogłyby być dzielone inaczej (lepiej?).

1) Zwiększenie na zadaniu "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" o 50.000 zł. 
Zmniejszenie na zadaniu "Częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka-
-Off w Częstochowie" o 50.000 zł.

UZASADNIENIE - w obecnej sytuacji Częstochowy zdecydowanie bardziej 
potrzebne są pieniądze na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, rodzinnych 
domów dziecka i innych tego typu ośrodków. Są to pieniądze, które posłużą pla-
cówkom działającym CAŁOROCZNIE z pożytkiem dla najmłodszych mieszkań-
ców miasta. W tym samym czasie samorząd wydaje z roku na rok coraz większe 
pieniądze na jednorazowe eventy typu "Frytka-Off" - zmniejszenie o 20% na tym 
zadaniu pokazuje kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Najpierw zaspo-
kójmy podstawowe potrzeby ŻYCIOWE młodych mieszkańców Częstochowy 
(szczególnie tych z rosnącej strefy biedy), a w dalszej kolejności twórzmy dla nich 
ofertę kulturalną.

2) Zwiększenie na zadaniu "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży" o 500.000 zł.
Zmniejszenie na zadaniu "Zarządzanie 'Halą Częstochowa' przy ulicy Żużlowej 
o 500.000 zł.

UZASADNIENIE - jeżeli chcemy zadbać o rozwój sportu młodzieżowego 
w Częstochowie, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przekazanie pienię-
dzy na ten cel BEZPOŚREDNIO do zainteresowanych tym podmiotów, niż do 
nieefektywnie zarządzanej, dotowanej rocznie kwotą 3-milionów złotych spółki 
"Hala Częstochowa" sp. z o.o. W ramach dodatkowego 0,5 mln zł na ten cel będzie 
można wzmocnić szkolenie grup młodzieży w takich klubach jak 'Włókniarz' czy 
'Raków', ale także w mniejszych stowarzyszeniach, gdzie często od drobnej dotacji 
zależy kwestia dalszego "być albo nie być".

3) Zwiększenie na zadaniu "Udział w zawodach sportowych na wysokim po-
ziomie współzawodnictwa" o 348.751 zł. Zmniejszenie na zadaniu "Zarządzanie 
'Halą Częstochowa' przy ulicy Żużlowej o 348.751 zł.

UZASADNIENIE - rok 2014 stał się czarną datą w historii częstochowskiego 
speedwaya. Do upadku żużla w naszym mieście dołożyły też swoją 'cegiełkę' obec-
ne władze Częstochowy, swoją nieprzemyślaną polityką działania na linii miasto-
-Włókniarz. Rok 2015 daje szanse przynajmniej częściowej odbudowy klubu, 
niezbędne jest jednakże przemyślane wsparcie ze strony samorządu (tym bardziej, 
iż odpadła możliwość wspierania klubu ze środków na promocję miasta poprzez 
sport). Obecna propozycja budżetowa przedstawiona przez prezydenta Matyjasz-
czyka takich nadziei nie rokuje. Nie ma nawet co porównywać proponowanych 
przez miasto środków i metod wsparcia do zachowania władz innych miast (Ryb-
nik, Łódź, Gorzów itd.). Zaproponowane przeze mnie zwiększenie środków ułatwi 
klubowi zbudowanie budżetu na poziomie pozwalającym na jazdę w II lidze bez 
sportowego wstydu.

4) Zwiększenie na zadaniu "Realizacja miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego" o 1.000.000 zł. Zmniejszenie na zadaniu "Budowa kompleksu 
rekreacyjno-sportowego - Park wodny" o 450.000 zł i zmniejszenie na zadaniu 
„Zakup samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych" o 550.000 zł.

UZASADNIENIE - za uchwalaniem przez Radę Miasta kolej-
nych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie podą-
ża w odpowiednim tempie ich realizacja w postaci: wydzielenia i wykupu 
działek pod drogi, budowy nowych ulic, uzbrojenia terenu w urządzenia infra-
struktury technicznej. Suma 1,5 mln zł przeznaczona na to zadanie wydaje się 
(przy obecnie istniejących zapóźnieniach w tym zakresie) kwotą symbolicz-
ną. Do wiadomości Komisji Gospodarki RM wpłynęły w ostatnich dniach 2 
kolejne pisma, w których mieszkańcy (w tym wypadku dzielnicy Kiedrzyn) 
domagają się realizacji wcześniej uchwalonego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Problem ten narasta z każdym kolejnym rokiem 
- wraz z uchwalaniem coraz to nowych m.p.z.p, bez ich późniejszej realizacji.
Zmniejszenie środków na zadaniu "Zakup samochodów" o około 50% oznacza 
dla władz miasta konieczność zrewidowania planów wymiany fl oty aut i rozłoże-
nia ich w czasie. Zmniejszenie na zadaniu "Budowa 'Parku Wodnego'" zmierza do 
likwidacji tego szkodliwego z punktu widzenia ekonomicznego, błędnego lokali-
zacyjnie zadania, będącego katastrofalnym błędem władz miasta - podjętym bez 
żadnych realnych analiz: tak urbanistycznych, jak i opłacalności ekonomicznej.

5) Zwiększenie na zadaniu "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych" o 1.000.000 zł. Zmniejszenie na zadaniu "Budowa kompleksu rekreacyj-
no-sportowego - Park wodny" o 450.000 zł i zmniejszenie na zadaniu „Zakup 
samochodów dla Urzędu Miasta i jednostek podległych" o 550.000 zł.

UZASADNIENIE - w ciągu 4 lat prezydentury Krzysztof Matyjaszczyk poza 
dokończeniem inwestycji poprzedników nie zaproponował i nie wdrożył ŻAD-
NEGO NOWEGO KOMUNALNEGO PROGRAMU BUDOWY MIESZKAŃ. 
W tym czasie, mimo postępującej depopulacji Częstochowy, wciąż olbrzymia 
ilość ludzi oczekuje na mieszkania komunalne, socjalne, a miasto ponosi około 2 
mln zł (!!!) kosztów odszkodowań rocznie, z tytułu niedostarczenia lokali socjal-
nych osobom do nich uprawnionych. Zwiększenie na zadaniu "Budowa budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych" z 2 na 3 mln zł ma zwrócić uwagę władz 
miasta na ten palący problem. Uzasadnienie do zmniejszenia - j.w.

6) Zwiększenie na zadaniu "Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt ul. Gilowa 44/46 w Częstochowie" o 1.350.000 zł. Zmniejsze-
nie na zadaniu "Program budowy i przebudowy ulic" o 1.350.000 zł.

UZASADNIENIE - inwestycja związana z modernizacją schroniska dla bez-
domnych zwierząt zajęła drugie miejsce w konkursie "Budżet partycypacyjny 
na rok 2015" w grupie zadań ogólnomiejskich. Z uwagi na przekroczenie limitu 
kosztów nie została jednak uwzględniona w wykazie zadań dopuszczonych do 
realizacji. Kwota 50.000 zł obecnie zarezerwowana w budżecie miasta na ten cel 
wystarczy zapewne na prace przygotowawcze, ma bowiem charakter wybitnie 
symboliczny. O tym, że jest to inwestycja bardzo społecznie oczekiwana (i pilna) 
świadczą nie tylko wyniki głosowania w "Budżecie partycypacyjnym", ale także 
artykuły prasowe, głosy ze strony środowisk obrońców praw zwierząt, jak rów-
nież wyniki wizji lokalnej w schronisku. Wniosek mój jest częściowo tożsamy z 
wnioskiem klubu radnych "Prawa i Sprawiedliwości", którego jestem w tej części 
głównym inicjatorem.

7) Zwiększenie na zadaniu "Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w 

Częstochowie" o 400.000 zł. Zmniejszenie na zadaniu "Budowa kompleksu re-
kreacyjno-sportowego - Park wodny" o 400.000 zł.

UZASADNIENIE - inwestycję społecznie potrzebną, na którą miasto prze-
znaczyło zaledwie 100.000 zł, wspieram czterokrotnością tej kwoty. Inwestycję, 
będącą prawie pewną katastrofą lokalizacyjno-ekonomiczną ("aquapark") wyga-
szam.

8) Zwiększenie na zadaniu "Prace związane z unormowaniem stanu prawnego 
dróg" o 163.695 zł. Zmniejszenie na zadaniu "Utrzymanie bieżące dróg - zimowe 
utrzymanie miasta" o 163.695 zł. 

UZASADNIENIE - Zmniejszenie o 2% środków na bieżące utrzymanie dróg 
nie spowoduje żadnych negatywnych skutków (zima jest łagodna), za to przesu-
nięcie ich na uregulowanie stanu prawnego dróg pozwoli w ciągu jednego roku 
dokonać jakościowego skoku w tym zakresie. Moim zamysłem jest doprowadze-
nie do uregulowania w szybkim tempie stanu prawnego 100% dróg publicznych 
w Częstochowie o kategorii drogi państwowej, wojewódzkiej, powiatowej i 
gminnej. Uporządkowanie stanu prawnego ma niebagatelne znaczenie przy ja-
kichkolwiek działaniach w przyszłości dotyczących miejskiego zasobu dróg.

9) Zwiększenie na zadaniu "Urzędy gmin – Koszty dokształcania pracowników, 
w tym: dopłaty do studiów, szkolenia pracowników" o 50.000 zł. Zmniejszenie 
na zadaniu "Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Realizacja przedsię-
wzięć promocyjnych" o 50.000 zł.

UZASADNIENIE - Sytuacja, w której zmniejsza się środki na dokształcanie 
pracowników ze 100.000 w 2014 r. do 81.000 w 2015 r. jest SKANDALEM. 
Moja poprawka spowoduje zwiększenie środków o 30% w stosunku do roku 
ubiegłego. Nie znam interesanta, który chciałby, aby obsługiwał go nieprzeszko-
lony, niekompetentny urzędnik. Wydatki na dokształcanie kadry urzędniczej, to 
nie fanaberia, tylko KONIECZNOŚĆ wynikająca z coraz bardziej skomplikowa-
nego prawodawstwa i zmieniających się realiów. Obecna sytuacja jest charakte-
rystycznym ZNAKIEM CZASÓW DLA PREZYDENTURY KRZYSZTOFA 
MATYJASZCZYKA - nieważne, że urzędnicy są niedoszkoleni, ważne, żeby jak 
najwięcej pieniędzy wydać na promocję własną i pi-ar. Będę dążył do tego, żeby 
ten stan rzeczy zmienić - stąd także zmniejszenie na kosztach promocji.

10) Nowe zadanie "Rady Dzielnic - współpraca, promocja, koszty obsługi" z 
kwotą 100.000 zł. Zmniejszenie na zadaniu "Promocja jednostek samorządu tery-
torialnego - Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta" o kwotę 
100.000 zł.

UZASADNIENIE - Rola Rad Dzielnic jako najniższego szczeblem organu 
samorządu terytorialnego pozostaje nie do przecenienia, mimo iż pełnią głów-
nie funkcję pomocniczą. W Częstochowie obecnie Rady Dzielnic są traktowane 
przez władze miasta "po macoszemu". Zaskakujące jest to, że w żaden sposób 
jednostki te nie są instytucjonalnie wspierane poprzez dedykowanie im określonej 
puli środków budżetowych z prawem do zadysponowania nimi. Przy 20 Radach 
Dzielnic każda z nich otrzyma w ten sposób rocznie pulę 5.000 zł do rozdyspo-
nowania na materiały promocyjne, organizację spotkań z mieszkańcami miasta, 
eventy, prezentacje, koszty kancelaryjne itp. Zmniejszenie na zadaniu "Materiały 
i wydawnictwa wykorzystywanie w promocji miasta" ma także na celu umożli-
wienie bezpośredniego realizowania zadań promocyjnych poprzez Rady Dzielnic 
(interpelacja wspólna z radnym klubu MCz - Krzysztof Świerczyński)

Artur Sokołowski
Radny Miasta Częstochowy



 Kamizelki 
odblaskowe 
dla dzieci z kłobuckiego

Wizyta „kamizelkowa” roz-
poczęła się od spotkania z 
uczniami w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w miejscowo-
ści Kalej. Ważny głos w dys-
kusji na temat bezpieczeństwa 
zabrali policjanci z Powiatowej 

Komendy Policji w Kłobucku, 
którzy przypomnieli jak należy  
poruszać się po drogach wiej-
skich. Na zakończenie prelekcji 
rozdano kamizelki odblaskowe, 
a spotkanie zwieńczyła pamiąt-
kowa fotografi a. 

Kolejną szkołą do jakiej „za-
witały” kamizelki, była Szkoła 
Podstawowa w Borowem. Do 
ostatniej wizyty doszło w Ze-
spole Szkół  w Węglowicach. 
Tam uczniowie zaprezentowali 
krótkie widowisko promujące 
bezpieczne poruszanie się na 
drogach wiejskich. Przy oka-
zji wizyty „kamizelkowej” 
Stanisław Gmitruk oraz Hen-
ryk Kiepura wręczyli nagrody 
szkolnym laureatom konkursu 
plastycznego o ruchu drogo-
wym.   

Wzorem wcześniejszych spo-
tkań Stanisław Gmitruk oraz po-
licjanci KPP w Kłobucku przy-
pomnieli uczniom o zasadach 
bezpieczeństwa na drogach 
wiejskich oraz o roli elementów 
odblaskowych. 

red.
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Powiat częstochowski 
walczy z wirusami
Zarząd Powiatu dokonał podsumowania prowadzo-

nego w 2014 roku programu profi laktycznego szcze-
pienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 

(HPV). Z bezpłatnych szczepień skorzystały 362 dziewczynki 
w wieku 11 i 12 lat. Realizatorem programu był SANUS SP 
z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska w Częstochowie, miesz-
cząca się przy ul. Kopernika 45, który korzystał z podwy-
konawców, czyli przychodni lekarskich z terenu powiatu 
częstochowskiego. Dziewczęta szczepione były szczepionką 
czterowalentną przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 
HPV typ:6,11,16,18 – nazwa Silgard.

W ramach programu jego realizator w dniu 9 czerwca ub.r. zor-
ganizował spotkanie z dr. n.med. panią Anna Bartosińską – Dyc, 
specjalistą ginekologiem z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki  
w Łodzi, która przekazała informacje odnośnie szczepień i wirusa 
brodawczaka ludzkiego HPV. W spotkaniu uczestniczyli lekarze 
oraz pielęgniarki z przychodni lekarskich, bezpośrednio wyko-
nujący szczepienia. Na potrzeby programu przygotowane zostały 
plakaty informacyjne, które rozesłano do przychodni lekarskich z 
terenu powiatu.

Podawanie pierwszej dawki szczepionki odbywało się w miesią-
cach kwiecień – czerwiec, drugiej: czerwiec - sierpień, zaś trzecia 
dawka podawana była w okresie październik – grudzień. Łącznie 
podano 1086 dawek szczepionki. 

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 130.596,48 zł, z 
czego koszt szczepionek to 103.166,48 zł, koszt badań - 16.290 
zł, koszt szczepienia - 10.860 zł, koszt przeprowadzenia kampanii 
edukacyjno-informacyjnej - 280 zł. 

Powiat Częstochowski w 2014 roku na realizację programu 
przeznaczył kwotę: 135.000 zł. W związku z powyższym, re-
alizator zwrócił do budżetu powiatu niewykorzystaną część do-
tacji w wysokości: 4.403.52 zł. Jeśli radni powiatowi wyrażą 
zgodę, kwota ta zostanie wykorzystana na kontynuowanie pro-
gramu w roku 2015. 

red.

Pod koniec stycznia Stanisław Gmitruk dyrek-
tor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
wraz z Witoldem Łacnym kierownikiem Biura 

Powiatowego ARiMR w Kłobucku, po raz kolejny od-
wiedzili szkoły powiatu kłobuckiego. Spotkali się tam 
w ramach akcji: „Bezpieczna droga dzieci do szkoły” z 
uczniami trzech szkół Gminy Wręczyca Wielka: w Ka-
lei, Borowem oraz Węglowicach. Tym razem kamizelki 
odblaskowe trafi ły do 650 uczniów tych szkół. 
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uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
szczególności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i 
technicznych. Aż 19 stypendystów to uczniowie „Trójki”, co stanowi 
5% wszystkich stypendystów na Śląsku. Trójkowicze od trzech lat sta-
technicznych. Aż 19 stypendystów to uczniowie „Trójki”, co stanowi 
5% wszystkich stypendystów na Śląsku. Trójkowicze od trzech lat sta-
technicznych. Aż 19 stypendystów to uczniowie „Trójki”, co stanowi 

nowią silną grupę stypendystów, ale ta edycja jest szczególna, bo ich 
liczba wzrosła ponad dwa razy w stosunku do roku ubiegłego. Stypen-
dia przyznawane są przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt re-
liczba wzrosła ponad dwa razy w stosunku do roku ubiegłego. Stypen-
dia przyznawane są przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt re-
liczba wzrosła ponad dwa razy w stosunku do roku ubiegłego. Stypen-

alizowany jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 
- pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stypen-
dystki i stypendyści zostają również objęci opieką dydaktyczną przez 
swoich nauczycieli, pedagogów lub doradców zawodowych, która ma 
im pomóc w poszerzaniu wiedzy i zainteresowań oraz w wydatkowa-
niu środków stypendialnych.

  Klub Koleżeński
Fundacja Oczami Brata współpracując z Wydziałem Pedago-

gicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zachęca do 
wzięcia udziału w zajęciach Klubu Koleżeńskiego dla nastolatków 
z autyzmem wysokofunkcjonującym i zespołem Aspergera z miasta 
Częstochowa, ich rodziców oraz  rodzeństwa. Działanie będzie re-
alizowane na Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie przy 
ul. Waszyngtona 4/8 w dwóch salach nr 29 (młodzież) i 36 (rodzi-
ce lub rodzeństwo). Klub będzie miał charakter pilotażowy. Zajęcia 
będą odbywać się 2 razy w miesiącu w piątki między 17:30 a 19:30, 
począwszy od 20 lutego 2015 roku. Rekrutacja telefoniczna: Izabela 
Krasiejko 661 46 09 17.

  Bajkowe ferie w mieście – bezpłatne animacje dla dzieci
W ramach drugiego w tym roku spotkania z cyklu „Bajeczne nie-

dziele” zaprezentowana zostanie edukacyjna opowieść pt. „O! Wlazł 
kotek na płotek”. Na wiejskim podwórku, gdzie żyją kaczka, kura, 
kogut oraz indyk, pojawia się mały kotek. Jakie emocje rozbudzi w 
bohaterach obecność „obcego” na ich terenie? Czy intruz zostanie 
przyjęty z sympatią, czy może doświadczy niepotrzebnej agresji? 
Przekonają się o tym wszystkie maluchy, które w niedzielę 1 lutego 
odwiedzą Centrum Handlowe Auchan. Spektakl, w sposób niezwykle 
lekki i zabawny, poruszy problem agresji wśród rówieśników i wytłu-
maczy małym widzom bezzasadność złości, gniewu czy wręcz niena-
wiści. Barwne postaci odgrywane przez lalki typu muppet z pewno-
ścią przyciągną uwagę dzieci, a pełna humoru i scenicznych gagów 
fabuła zapewni im dobrą zabawę. 

Atrakcją dla maluchów, które na ferie pozostały w mieście, będą tak-
że sportowe animacje. Na terenie galerii handlowej dzieci będą mogły 
rywalizować w takich konkurencjach, jak rzut woreczkami do celu, 
bieg zespołów z szarfą, slalom z woreczkami czy rzut obręczami na 
pachołki. W kąciku plastycznym zaś maluchy będą mogły stworzyć 
dla siebie lub kogoś bliskiego olimpijski medal. 

Spotkanie odbędzie się w 1 lutego w Auchan Częstochowa przy 
ulicy Krakowskiej 10 w Poczesnej. Sportowe animacje odbędą się w 
godzinach 14.00 – 17.00. Spektakl teatralny odegrany zostanie o go-
dzinie 17.00. Udział we wszystkich atrakcjach jest darmowy!

  Filmowa promocja atrakcji Gminy Żarki
Turystyka edukacyjna, turystyka kulturowa i turystyka religijna to 

filmowy cykl promujący atrakcje turystyczne Gminy Żarki. Filmy 
przygotowane z udziałem mieszkańców są już dostępne na kanale 
www.youtube.com. Nad filmowymi wizytówkami gminy Żarki pra-
cował reżyser Krzysztof Zygalski, mieszkaniec Katowic, ale sercem i 
miejscem urodzenia związany z Żarkami. 

W przedsięwzięcie zaangażowano mieszkańców. O zabytkach kul-
turowych opowiada Monika Skorek, mieszkanka Żarek. W filmie są 
również aktywnie obecni właściciele obiektów turystycznych, osoby 
realizujące programy edukacyjne, dzieci i młodzież, księża i ojcowie 
paulini. Wszystko po to, aby najlepiej zaprezentować turystyczne wa-
lory i możliwości jurajskiej gminy. Wszystkie filmy  są współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
sowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
sowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-

  Jesteśmy razem
Fundacja Oczami Brata zapraszam nastolatków z autyzmem wyso-

kofunkcjonującym i zespołem Aspergera z miasta Częstochowa, ich 
rodziców i rodzeństwa na zajęcia do Klubu Koleżeńskiego. 

Celem projektu jest m. in. podniesienie umiejętności i integracja 
społeczna, wsparcie rodziców, współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi i szkołami. W ramach Klubu organizator przewiduje spotka-
nia integracyjno-edukacyjne, wolontariat koleżeński, grupy wsparcia 
dla rodziców. Zajęcia będą realizowane w budynku Akademii im. Jana 
Długosza (ul. Waszyngtona 4/8), 2 razy każdego miesiąca w piątki 
między 17:30 a 19:30, począwszy od 20 lutego 2015 roku. 

Rekrutacja telefoniczna: 661 46 09 17.  
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@Cudze chwalicie – swego nie znacie. Ciekawostki o naszym 
mieście (2)

frantic.freelancer@gmail.com: Niechże pan nie epatuje kwotami 
strat i szkód poniesionych przez związek samorządowy miasta Czę-
stochowy w latach styczeń 1945- czerwiec 1946 - ok. 51 mln ówcze-
snych złotych.  Dla porównania Nowe - miasto stolarzy - "ofensywa 
styczniowa przyniosła Nowemu wyzwolenie dopiero 19 lutego 1945. 
Ciężkie walki zostały okupione życiem 650. żołnierzy radzieckich, a 
miasto w 42 % legło w gruzach. Po ich zakończeniu powracają jego 
mieszkańcy – Polacy. Dlatego z zapałem i poświęceniem podejmują 
dzieło odbudowy zniszczeń i tworzenie nowego porządku społecz-
nego. Postawiono na rozwój meblarstwa. Państwowe Zjednoczone 
Zakłady Stolarskie i podlegające Zjednoczeniu Przemysłu Drzewne-
go Okręgu Północnego w Gdańsku-Wrzeszczu w sierpniu 1945 za-
trudniają 104 pracowników, w tym 6 biurowych (w końcu roku 196 
pracowników) i rozpoczyna się produkcja mebli na rynek krajowy. 
Wartość produkcji w 1945 - 4,12 mln zł. Na koniec grudnia 1946 roku 
zatrudnienie wynosiło 318 pracowników, w tym 27 umysłowych, a 
ponadto szkolono 45 uczniów. Wartość rocznej produkcji w 1946 r., 
wg cen fabrycznych, to ok. 46,25 mln zł". Czyli gdyby nie uwzględ-
niać infl acji 1946/1945 wartość produkcji tego jednego zakładu w 
ujęciu nominalnym w cenach tzw. fabrycznych, wyniosła ponad 50 
mln ówczesnych złotych czyli tyle ile szacowane straty miasta Czę-
stochowy. Autor zapomina, że do 9 maja 1945 faktycznie trwała II 
wojna światowa (zdobycie Berlina). Autor zapomina, że powojenny 
porządek "zawdzięczamy" wyrokom historii, gdy w 1945 roku trzy 
mocarstwa: Rosja, USA, Wielka Brytania wreszcie ustaliły granice i 
swoje strefy wpływów i interesów. Jałtańska konferencja (zwana też 
konferencją krymską), obradowała w dniach 4-11 lutego 1945 z udzia-
łem szefów trzech mocarstw: J.W. Stalina, reprezentującego Związek 
Radziecki, F.D. Roosevelta prezydenta USA i W. Churchilla premie-
ra Wielkiej Brytanii. W sprawie Polski wytyczono granicę wschod-
nią wzdłuż tzw. linii Curzona, poparto przyrost terytorialny Polski 
na Zachodzie, dokonano uzgodnień w sprawie reorganizacji Rządu 
Tymczasowego. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, TRJN, rząd 
powołany 28 czerwca 1945 w wyniku realizacji postanowień konfe-
rencji jałtańskiej (4-11 lutego 1945) w sprawie zreorganizowania Rzą-
du Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej. Reorganizacja wg usta-
leń jałtańskich polegać miała na włączeniu w jego skład przywódców 
demokratycznych z Polski i Polaków z zagranicy... itd. itd. Co z tego 
wyszło wiemy.  Ale co do tego mają żołnierze radzieccy pochowani 
na cmentarzu na Kulach? Komu przeszkadza symbolika sierpa i młota 
na cmentarzu? Pomniki w miejskiej przestrzeni publicznej, upamięt-
niające wyzwolenie miasta (podobnie pomnik cara przed Jasną Górą) 
przecież dawno zniszczono i słusznie. Trzeba mieć jednak poczucie 
miary i raczej nie burzyć ciszy cmentarzy.

synszyl: Tylko kutafony na cmentarzach szukają "zemsty" - lekar-
stwa na swoje paranoje.

leszek.kulinski@gmail.com: @frantic.freelancer Panie KopiujW-
klej, bo nie znam Pana imienia i nazwiska. Początkowo chciałem Panu 
odpisać, ale w sytuacji, gdy zorientowałem się, że 90% tekstu z Pana 
komentarza jest żywcem skopiowana ze strony: http://www.miasto-
-nowe.com/print.php?type=A&item_id=108 , to chyba nie ma sensu. 
Lubię dyskutować z ludźmi, którzy moją coś do powiedzenia, Pan wi-
dzę, że nie. Łączy nas jedynie to, że ja podobnie jak Pan nie mam nic 
do symbolu sierpa i młota w miejscu pamięci. Są to dla mnie ponure 
symbole naszej przeszłości. Co innego składanie pod nimi wieńców, 
przez osoby publiczne, jak np. Przewodniczący Rady Miasta. Nikt 
nie zabroni tego Kowalskiemu, czy Nowakowi i to właśnie do nich 
kierowałem ten tekst. Nie bardzo rozumiem, o co Panu chodzi w ko-
mentarzu pod artykułem. Z tego co Pan pisze i w jaki sposób Pan pisze 
o pierwszych dniach wolności, Jałcie, Związku Radzieckim oraz jaką 
zna Pan datę zakończenia Drugiej Wojny Światowej, wiele tłumaczy. 
Chętnie o tym porozmawiam następnym razem. Leszek Kuliński

frantic.freelancer@gmail.com: Panie Leszku Kuliński - pseudohi-
storyku - nie nawijaj pan makaronu na uszy. Po pierwsze, zaznaczy-
łem, że cytuję po to m.in. by tacy mało kumaci jak Kulińscy mogli 
sobie sprawdzić źródło wpisując do wyszukiwarki kawałeczek cyto-
wanego tekstu. Po drugie, używanie nicku to norma na gazetowym 
forum, jak Kulińscy tego nie rozumieją, to niechaj tu nie publikują i 
wypchają się sianem. Po trzecie, pan zwyczajnie kręci, jak przystało na 
pseudohistoryka, chciał pan odpisywać na mój tekst, potem uznał, że 
to nie ma sensu, a potem odpisał. Żadnej logiki. Po czwarte, nic nas nie 
łączy, choćby dlatego, ze pan nie rozumie prostych tekstów pisanych. 
Konkluzja , pan masz marne kwalifi kacje na jakiekolwiek pisanie, a 
zwłaszcza o "ciekawostkach" historycznych. Pana nic, niestety, nie 
tłumaczy. Pan potwierdzasz hipotezę, że dobrzy historycy, są u nas na 
wymarciu.----- Z przyjemnością, dla higieny umysłu, wracam do Ewy 
Wipszyckiej i jej "O starożytności polemicznie".

Sasanka: Autor w komentarzu do "frantica" się kompromitu-
je. Zaznaczony cytat u "frantica" to ok. 32% całego wpisu, a nie jak 
kłamliwie pisze "leszek kuliński" 90% tekstu. To dyskwalifi kacja dla 
piszącego o historii, abstrahując od meritum wyrażanych w artykule 
"upodobań" autora.

Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
Redakcja nie odpowiada za treści nadesłane przez Komitety Wyborcze

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16

tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl

Marketing i reklama
tel. 512 044 894

tel./fax (34) 374 05 02
redakcja7dni@interia.pl

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press

Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.

Bezpieczne ferie
Ferie są dla nas i dla naszych dzieci czasem odpoczynku i 

wspólnych wyjazdów. Zadbajmy o to, aby spędzić go bezpiecz-
nie i odpowiedzialnie, szczególnie kiedy wyjeżdżamy poza 
miasto. Pamiętajmy o elementach odblaskowych, które mogą 
uratować nasze życie.

Człowiek idący z odblaskiem jest widoczny w światłach sa-
mochodu z odległości około 150 metrów. Bez tego elementu 
kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości oko-
ło 40 metrów. Od 31 sierpnia 2014 r. piesi, którzy po zmroku 
poruszają się poza obszarem zabudowanym, powinni mieć na 
sobie element odblaskowy.

W 2014 roku doszło do 9080 wypadków z udziałem pieszych 
(26 proc. ogółu), w których zginęło 1118 osób, a ponad 8500 
zostało rannych. Najwięcej takich zdarzeń notuje się w miesią-
cach jesienno-zimowych. Ma to związek z szybko zapadającym 
zmrokiem i gorszą widocznością. W takich sytuacjach ważne 
jest, żeby piesi w maksymalny sposób zadbali o swoją widocz-
ność na drodze. To od tego zależy szybkość reakcji kierowcy. 
Piesi często mylnie sądzą, że skoro oni widzą światła samocho-
du, to kierowca widzi ich na drodze lub poboczu.  

Do 31 sierpnia 2014 r.  obowiązek noszenia elementów od-
blaskowych miały osoby poniżej 15 roku życia. Teraz nowy 
przepis dotyczy wszystkich, bez względu na wiek. Wyjątkiem 
jest sytuacja, w której pieszy będzie się znajdował na drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy 
przepis nie ma zastosowania w strefi e zamieszkania – tam pie-
szy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed 
pojazdem. 

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepia-
ne do ubrania, opaski lub kamizelki. Policja zaznacza, że waż-
ne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
środka klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą  dobrze 
widoczne dla kierowców. Warto pamiętać, że koszty elementów 
odblaskowych są niskie, natomiast konsekwencje i koszty le-
czenia ofi ar wypadków są zdecydowanie wyższe. 

red.

Uwag kilka o wypadku przy pracy
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(u.u.s.w.p.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wy-
wołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które 
nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracow-
nika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub 
w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 
pracodawcy, nawet bez polecenia oraz w czasie pozostawania pra-
cownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pra-
codawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze 
stosunku pracy

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono pogląd, że za 
zewnętrzną przyczyną wypadku przy pracy może być każdy czyn-
nik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny w 
istniejących warunkach wywołać szkodliwe skutki, w tym także 
pogorszyć stan zdrowia pracownika. Ponadto zdaniem Sądu Naj-
wyższego przyczyny wypadku mogą mieć charakter mieszany, co 
oznacza, ze do zakwalifi kowania danego zdarzenia jako wypadek 
przy pracy wystarczy wykazać, że bez czynnika zewnętrznego nie 
doszłoby do szkodliwego skutku. Przykładowo czynnikami ze-
wnętrznymi powodującymi wypadek przy pracy, a w konsekwen-
cji uraz lub śmierć pracownika mogą być działania maszyn lub 
osób trzecich np. współpracowników. 

Warto wiedzieć również, że odszkodowanie z tytułu wypadku 
przy pracy nie uzyska pracownik, który był w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środków odurzających czy substancji psycho-
tropowych i w znacznym stopniu przyczynił się do spowodowania 
wypadku. Jednakże może się zdarzyć, że nietrzeźwość pracownika 
nie będzie miała wpływu na powstanie wypadku przy pracy, co 
skutkować będzie możliwością otrzymania przez pracownika od-
szkodowania od zakładu ubezpieczeń społecznych.

SPÓJRZ W PRAWO!
Adwokat Wojciech Heluszka 

tel. 691 692 311, e-mail: wojciechhaluszka@wp.pl
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
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SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przyjmiemy 
osobę 

do roznoszenia 
tygodnika 7dni 

tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego 6/16, 

3 piętro
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Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

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

auto-klucze.com
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

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

Pensjonat 
B A J K A 

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

R E K L A M A

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

auto-klucze.com
KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, KART
OBUDOWY KLUCZY I PILOTÓW
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

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

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

R E K L A M A



Zima tego roku jest dość łagodna i trudno jest 
znaleźć jakieś zamarznięte zbiorniki. Jednak 

wystarczy kilka dni z minusowymi tempera-
turami i powierzchnia wody zamieni się w 
tafl ę lodu. Gdy nabierze ona odpowiedniej 

grubości natychmiast pojawią się na niej: 
miłośnicy wędkarstwa, łyżwiarstwa i innych 

sportów, które można uprawiać na lodzie. Wszyscy 
zwolennicy takiego spędzania wolnego czasu powinni pamiętać 
ze zamarznięte akweny to nie sztuczne lodowiska i obowiązują 
tam pewne zasady bezpieczeństwa. 

Sam lód może utrzymać na swojej powierzchni nawet duży 
samochód, oczywiście, jeśli będzie odpowiednio gruby. Według 
badań naukowych grubość warstwy od 5 do 7 cm może utrzymać 
pojedynczego człowieka, jednak chodzenie nie jest bezpieczne, 
8-10 cm utrzymuje dwóch ludzi stojących w miejscu, 10 cm to 
minimalna grubość, na której można wędkować, na 15 cm lodzie 
można jeździć skuterami śnieżnymi i bojerami oraz wykonywać 
(według przepisów BHP) różne prace, 20-30 cm utrzyma samo-
chód osobowy, a 40 cm samochody terenowe i vany. 

Pamiętajmy jednak, że badania te dotyczą lodu tak zwane-
go czarnego, świeżego i krystalicznego, który zdarza się bardzo 
rzadko. Najczęściej na naszych zbiornikach występuje lód szary 
lub zmieszany ze śniegiem i jego wytrzymałość jest zmniejszona 
nawet o 70%. Poza tym, by bezpiecznie poruszać się po zamarz-
niętym akwenie należy dobrze znać jego charakterystykę. Trzeba 
wiedzieć czy nie występują jakieś oparzeliska, źródła czy trzci-
nowiska, bo takich miejscach warstwa zamarznięta jest o wiele 
cieńsza. 

Na zbiornikach zaporowych należy pamiętać, że po spodem 
występują ruchy wody, które wypłukują lód od spodu. Na takich 
zbiornikach zdarza się, że obniży się poziom wody i powietrze 
znajdujące się po spodem również powoduje zmniejszenie jego 
wytrzymałości. Nie należy zbliżać się do wszelkich tam czy ja-
zów, bo tam nawet przy bardzo niskiej temperaturze lód jest bar-
dzo cienki. 

Jeśli już zdecydujemy się, by spędzić jakiś czas na zamarzniętym 
akwenie to wcześniej upewnijmy się, najlepiej przy samym brzegu, 
jaka jest warstwa i grubość i nie sugerujmy się tym, 
że na lodzie są już inni ludzie. Co do wjechania 
na niego samochodem to nigdy bym nie zary-
zykował, bo Polska to nie Alaska czy Syberia. 

Tylko raz, kilkanaście lat temu wi-
działem na zbiorniku Poraj wędkarzy, 
którzy wjeżdżali na lód samochodami, 
ale wtedy jego warstwa miała 70 cm. Co 
roku media informują nas o utonięciach 
pod lodem, a dzieje się tak, bo ludziom 
brakuje wyobraźni i chęć złowienia ryby 
czy pojeżdżenia na łyżwach kończy się 
tragicznie. Ludzkie życie jest najważ-
niejsze, więc jeśli już wybierzemy się na 
taki wypoczynek upewnijmy się, że jest 
bezpiecznie.

RSA
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KURSY ZAWODOWE

SZKOLENIA PODYPLOMOWE 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

krój i szycie
obsługa komputera - komputer w � rmie
księgowość wspomagana komputerem
obsługa kasy � skalnej i innych urządzeń sklepowych
technolog robót wykończeniowych
opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
język niemiecki dla wyjeżdzających do pracy za granicą
bukieciarstwo

kurs kwali� kacyjny: pielęgniarstwo rodzinne 
     dla pielęgniarek i położnych
pielęgniarstwo środowiska 
     nauczania i wychowania
kurs specjalistyczny - leczenie ran

S.P. „OŚWIATA”
Częstochowa, ul. Faradaya 31

tel. 34 361 64 25, tel./fax 34 361 89 52
www.kursy-czestochowa.pl, 

e-mail: biuro@kursy-czestochowa.pl

R E K L A M A
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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 po-
szukiwania tańszych towarów zgromadziliśmy niezbędną wiedzę w stałym cyklu, który prezentować będziemy w każdym numerze.

Jeansy – rurki

34,99 zł 1 szt.

Pudełko z szufl adkami

59,90 zł
 
za 1 szt. 

Sweter 

34,99 zł za 1 szt.

Wkrętak 
akumulatorowy

69,99 zł za 1 szt.

Mięso mielone z indyka

4,99 zł za 480 g

Pomarańcze 

4,99 zł
 
za 2 kg

Jogurt pitny 

1,89 zł za 330 g

Kapsułki do prania 

18,99 zł za 15 szt.

Chleb żytni

1,49 zł za 500 g

Parówki z szynki

2,99 zł
 
za 240 g

Kabanosy wieprzowe

5,59 zł za 175 g

Tabletki do zmywarki 

9,99 zł za 60 szt.

   Szukaj okazji z

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT: KASY FISKALNE
Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowi ewidencji na kasach fi skalnych 

bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych 
oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. 

Kasy będą musiały też mieć warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów; 
obowiązek ten będzie dotyczyć także lekarzy, dentystów, doradców podatkowych, 

prawników (z wyjątkiem notariuszy), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.
Ponadto zwolnienie stracą zakłady gastronomiczne, zarówno stacjonarne, jak i zajmujące się usługami cateringu 

(z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w stołówkach szkolnych czy uczelnianych).
Ministerstwo Finansów dało czas przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych obowiązków do 1 marca 2015 roku.

kasy � skalne
   drukarki � skalne
      wagi sklepowe
         oprogramowanie
            komputery

Biuro Obsługi Klienta:
ul. Wilsona 8

42-200 Częstochowa
tel. 48 34 361 57 28
tel. kom. 602 46 31 43

601 52 15 24
e-mail: ras@pro.onet.pl
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Maciej Janiszewski

sieci teleinformatyczne
    systemy alarmowe
       telewizja przemysłowa
          czytniki kodów
              metkownice

sprzedaż i  ser wis 24 h

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT: KASY FISKALNE
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