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Na ile opinie polityków są zbieżne z potrzebami mieszkańców?

N

Obecna sytuacja Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Częstochowie i pomysły na
poprawę jego kondycji ﬁnansowej.

jest bardzo zła ze względu na politykę rządów Platformy Obywatelskiej, która nieustannymi nowelizacjami
ustaw, rozporządzeń i zarządzeń prezesów NFZ nie
potraﬁ zrozumieć, że przy rosnących kosztach należy dostosować kontrakty do realnych stawek za procedury. Trudną sytuacją należy też obarczyć kolejne
władze miasta, które w kolejnych latach doprowadziły
do zadłużania szpitali na kwotę ponad 50 milionów zł,
także w bankach komercyjnych na wysokie oprocentowanie. Problemu złej sytuacji szpitali nie rozwiązuje polityka obecnej władzy miasta, która zajmuje się
„gaszeniem pożaru” i nie potraﬁ przedstawić długofalowej, przemyślanej strategi. Prawo i Sprawiedliwość
w skali kraju widzi potrzebę utworzenia Regionalnych
Kas Chorych, która obejmie wszystkie szpitale bez
względu na organ założycielski, zapewniając wyższe ﬁnansowanie ochrony zdrowia, co przełoży się
na wzrost efektywności leczenia oraz dostępności do
świadczeń medycznych.

dokończenie na str. 3
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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

200-500 zł

bez Biku

bez ograniczeń wieku
z dojazdem do klienta

795 871 222,
601 332 170

Oprawa Muzyczna Imprez

Damian Banasiak
eventy

Z imieniu koalicji SLD-PO opinię przedstawia
radny Jacek Krawczyk z Platformy Obywatelskiej:
„Szpital miejski jest obecnie w trudnej sytuacji ﬁnansowej i jest to efekt wieloletnich zaniedbań. Zadłużenie szpitala narasta rok rocznie od 2001 roku i
obecnie wynosi około 58 milionów zł. Miasto, będąc
odpowiedzialnym za stan szpitala w trudnych momentach wspierało go ﬁnansowo bezpośrednio, jak i poręczało spłaty kolejnych kredytów. Na początku obecnej
kadencji samorządu szpital wykazał stratę w wysokości około 4,5 miliona zł za 2014 rok, co jest sporym obciążeniem. Straty ﬁnansowe powstają przede wszystkim ze zbyt niskiego kontraktu z NFZ, który nie płaci
szpitalowi za nadwykonania. W przypadku uregulowania powyższej kwestii, nasz szpital nie generowałby
strat, a nawet wykazywałby zyski.

Podstawą poprawy kondycji ﬁnansowej szpitala
jest przede wszystkim zwiększenie kontraktu NFZ
za świadczone usługi medyczne oraz zapłata za nadwykonania. Szpital powinien opracować program naprawczy i z pomocą miasta go realizować. Oczywiście,
nie może to ograniczać planu remontów, które miasto
powinno dalej wspierać, podnosząc standard obsługi
i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Po ustabilizowaniu sytuacji ﬁnansowej szpitala, tj. zwiększeniu
kontraktu i zapłacie za nadwykonania miasto powinno
włączyć się aktywnie w redukcję zadłużenia, zabezpieczając odpowiednie środki ﬁnansowe w budżecie i
wieloletnim planie ﬁnansowym. Warto podkreślić, że
nie ma w kraju publicznego szpitala, który jest niezadłużony, tak jak nie ma mechanizmu, który zmuszałaby ﬁnansujący szpitale NFZ do właściwej wyceny
świadczeń medycznych”.
Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje
dwóch radnych. Pierwszy – radny Artur Gawroński:
„Obecna sytuacja Miejskiego Szpitala Zespolonego

Pożyczka na chwilę

wesela

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.
Od tego roku „7 dni” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy rodzime ugrupowania
polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni
poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, a nie inny sposób, co myślą nasi
przedstawiciele władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród mieszkańców?
Chcemy poznać opinie polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez nich decyzji.

bale
Zespół

NEO

tel. 783 700 415
www.zespolneo.blo.pl

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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Klub Literacki Złota Jesień

KAWA

KOBIET Y

Najlepszą kawę

Mężczyzna bez kobiety

zrobiły Twoje

bo to cud Boży

na świecie

cudowne dłonie,
z życzliwym

1
2
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U bram raju staje zbłąkana dusza.
- Kim jesteś? - pyta św. Piotr
- Nie wiem.
- A skąd przybywasz?
- Sądzę, że z Ziemi.
- Przypomnij sobie, jakie były
ostatnie słowa, które słyszałeś.
- Już sobie przypominam. Prowadziłem samochód, kiedy moja żona
powiedziała: "Będziesz aniołem, jeśli
pozwolisz mi przez 5 minut poprowadzić auto...

błyskiem w oku
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podarowały mi
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ten nektar bogów.
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Choć pojąć nieraz ich nie umiemy,
i tak je kochamy i szanujemy,

bo nic na tym świecie lepszego
już nam się nie przydarzy.

Artur Gielezy
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ARTUR GIELEZY – ur. 13.04.1982r w Częstochowie, z wykształcenia informatyk. W Klubie
Literackim „Złota Jesień” od 7 lat. Trzykrotny laureat konkursu literackiego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu. Jego wiersze były drukowane w lokalnej prasie, weszły także w skład zbiorowych wydawnictw Klubu. Prowadzi blog „Złota Jesień”.

9

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

niestosowne
Multikulturalność

Są różnice narodowościowe, rasowe, kulturowe i trzeba z tym żyć, choć czasem ciężko.
Jeśli chodzi, powiedzmy o różnice kulturowe
prawdziwa przepaść, bez mała Rów Mariański,
dzieli tych, którzy wódkę zakąszają sałem, od
tych, którzy przegryzają ją cebulą.
Można zauważyć: jeden i drugi obyczaj cechuje Słowian. Trudno znaleźć nie-Słowian
pijących wódkę w sposób uzasadniający zakąszenie. Słowianie polsko-katoliccy w takich
okolicznościach mogą wspierać się ogórkiem
kiszonym, Słowianie czesko-laiccy – wyciągają
ze słoików utopelca.

Sał jest zakąską prawosławnych i grekokatolików (podobno najlepszy robią małżonki
popów). Wędzona słonina o posmaku dymu ze
stepowego ogniska, twarda lecz jednocześnie
rozpływająca się w ustach, należy do okazów
dziedzictwa kulturowego Europy Wschodniej, które powinno być chronione konwencją UNESCO. Cebula zaś, to cebula. Wyraz
desperacji. Masz butelkę, podnosisz w górę
trzy palce szukając towarzystwa. Potem w
trójkę (trojku Boh lubit) rozpijasz z gwinta, na
płachcie gazety rozkładając pokrojoną cebulę
symbolizującą zakąskę. Sał – UNESCO, cebula – menelstwo. Nie ma i nie będzie równości
między tymi wartościami.
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Naleśniki:

Dania mięsne:
9,00 zł
11,00 zł
9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

Placki:

Po węgiersku (duża porcja)
Ziemniaczane z cukrem
Ziemniaczane ze śmietaną / 3 sztuki
Ziemniaczane z sosem pieczarkowym / 3 sztuki
Ziemniaczane z tzatzikami
Ziemniaczane z jabłuszkiem

o wiele ładniejszy od nas!

3

1

Ze szpinakiem + sos pomidorowy
Ze szpinakiem + sos pomidorowy + filet z kurczaka
Z serem + sos truskawkowy
Z dżemem różanym
Z jabłuszkiem + polewa czekoladowa
Z owocami + polewa czekoladowa
Z mięsem
Meksykańskie

nie istnieje, niestety,

12,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

Dania drobiowe:

10,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Filet panierowany
8,00 zł
Filet w chrupiącej koszulce
9,00 zł
Filet z warzywami na parze
10,00 zł
Filet zapiekany z pomid. i serem 10,00 zł

Wódka i sposób jej picia jest niewątpliwie
dziedzictwem Europy Wschodniej. Polskie
pretensje o pierwszeństwo w wymyśleniu
nazwy ustąpić powinny wobec argumentów
o upowszechnieniu wódki. W naszym kraju
jeszcze do końca XVIII w., wódka była lekarstwem trzymanym w apteczce przez panie domu i częściej zażywanym w formie
wcierania niż wlewania w gardło. W Rosji
już w XVI w. Iwan Groźny skutecznie upowszechnił picie. Wódka miała zastąpić importowane wina, pita tylko w święta, a nie
codziennie, przyczynić się miała do ograniczenia pijaństwa. Ten twórczy pomysł walki
z alkoholizmem za pomocą wódki zmienił
naszą część Europy bardziej niż zdobycie
Kazania i wyrzucenie Tatarów do Mongolii.
Prawdopodobnie też z czasów Iwana Groźnego pochodzi sposób picia. Ludy Zachodu
wychowane w winnej kulturze sączą mocny
alkohol, przyswajając go małymi łykami.
Na wschodzie szklankę wódki trzeba wrzucić jednym haustem na sygnał (toast) dany
przez hejnalistę. Ta metoda chroniła przed
podstępem – trucizną w kieliszku lub pode-

rżnięciem gardła w momencie podniesienia
ryja do picia.
Jesteśmy częścią wschodu, należymy do
wódczanej kultury, podążamy szlakiem przetartym ukazami Iwana Groźnego. Ale... nie
zagryzamy cebulą. Nie tolerujemy w naszych
domach ludzi zagryzających cebulą (ich oddech zabija nawet muchy w locie). Nie wybieramy ich do Sejmu. Nie zapraszamy na
uroczystości państwowe i bale sylwestrowe.
Brutalnie mówiąc: bojkotujemy ich. Pełnimy
w tej sprawie rolę przedmurza cywilizacji europejskiej, bastionu chroniącego jej granice.
Nie oznacza to, że jesteśmy szowinistami.
Jesteśmy otwarci, tolerancyjni i do pewnych
granic multikulturowi. Kebab, tak i owszem,
pita, shoarma, kuskus, sushi, hamburger z hot-dogiem, frytki z keczupem, kurczak seczuański, panga wietnamska - to wszystko spokojnie znosimy. Ale każdy Polak wie, kiedy ma
powiedzieć nie. Nie ma i nie będzie tolerancji
dla kultury zakąszania wódki surową cebulą.
Paszli wy won, mordy wasze obrzydłe, za Ural
precz potomki Dżingis Chana...
Jarosław Kapsa

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

Smoothie:

Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe
(banan, ananas, mango)

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179
HAMBURGERY • CHEESBURGERY
HOT-DOG

7,00 zł

Małe co nieco:

Dodatki:
Frytki
Ziemniaki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza
Warzywa na parze z masełkiem
Surówki

6,00 zł
7,00 zł

3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

Frytki + nuggetsy
+ surówka

Soki owocowe:

marchwiowy,
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy,
marchwiowo-buraczany,
pomarańczowy
grapefruitowy

7,00 zł
od 3,00 zł
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dokończenie ze str. 1

Spośród najważniejszych kwestii w programie
„Dobra Przyszłość Częstochowy” wskazaliśmy
receptę na ratowanie szpitala miejskiego przed
całkowitą degradacją i przedstawiliśmy kierunki
stworzenia optymalnych warunków dla pacjentów, przebywających w placówkach zdrowia.
Klub Radych Prawa i Sprawiedliwość w Częstochowie widzi potrzebę stworzenia kilkuletniego
programu doﬁnansowania szpitala z budżetu
miasta Częstochowy w celu jego oddłużenia
(przez pożyczki ze strony miasta i ich umarzanie), zwolnienie z podatku od nieruchomości,
wykonanie niezbędnych remontów dostosowujących pomieszczenia do obecnie obowiązujących
standardów, a także osprzętowienia w nowoczesny sprzęt medyczny. Obecnie jest pilna potrzeba
przeprowadzenia analizy rynku medycznego w
zakresie zapotrzebowania na usługi medyczne w
Częstochowie, a następnie podjęcie działania w
kierunku rozszerzenia oferty szpitala na te usługi
i ich zakontraktowania. Niskie zarobki personelu medycznego, słabe pozyskiwanie środków ﬁnansowych z funduszów zewnętrznych wskazuje
na przygotowanie do przekształcenia Szpitali w
spółkę tym bardziej, że Rada Miasta Częstochowy przy udziale trzech klubów, dokonując wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu
Szpitali Miejskich pozbawiło największy klub w
Radzie Miasta Prawa i Sprawiedliwości swojego
w niej przedstawiciela.
Drugi – radny Artur Sokołowski:
„1) W styczniu odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miasta Częstochowy
poświęcone problemom Zespołu Szpitali Miejskich. Z informacji przedstawionych przez dyrektora szpitala, p. Wojciecha Koniecznego wynika, że wynik ﬁnansowy za rok 2014 jest gorszy
od oczekiwanego (4 miliony zł straty operacyjnej). W związku z tym w ostatnich dniach grud-

nia, ZSM wystąpił do władz miasta z prośbą o
dodatkową pożyczkę w kwocie 450 tys. zł, na co
Rada Miasta wyraziła zgodę. Obecne zadłużenie
szpitala to kwota rzędu kilkudziesięciu milionów
złotych, z czego około 10 milionów zł to tzw. zobowiązania wymagalne. Nie jest możliwe oddłużenie Zespołu Szpitali Miejskich w łatwy i szybki sposób, gdyż kwota kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia wciąż nie pokrywa kosztów
tzw. "nadwykonań". Jest to jedna z przyczyn, w
związku z którymi dług szpitala w ostatnich latach rośnie.
2) Oddłużenie szpitala jest możliwe przede
wszystkim na drodze systemowej - poprzez
zmianę modelu działania publicznej służby zdrowia w naszym kraju i reformę systemu kontraktowania usług przez NFZ. Odpowiedzialność za
obecną sytuację w wielu polskich szpitalach ponosi koalicja PO-PSL. Prawo i Sprawiedliwość
widzi możliwość reformy systemowej w polskiej
służbie zdrowia i po zwycięstwie w wyborach
parlamentarnych będzie taką reformę wdrażać.
W przypadku Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie doraźną odpowiedzialność za sytuację
ﬁnansową w tej jednostce ponosi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Do niego należy
przygotowanie i wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, które powinny poprawić bieżącą kondycję ekonomiczną szpitala. Poza tym zwracamy
uwagę na fakt, że podczas ostatniej sesji Rady
Miasta wszystkie ugrupowania prócz PiS podzieliły między siebie 6 miejsc w Radzie Społecznej
szpitala. Jest to wyraźny sygnał, że pełną odpowiedzialność za obecną sytuację zamierza wziąć
na siebie koalicja SLD-PO-Mieszkańcy Częstochowy, rządząca obecnie miastem”.
W sprawie problemów Miejskiego Szpitala
Zespolonego swoją opinię prezentuje także reprezentant czwartej siły politycznej w Radzie
Miasta - Marcin Maranda:

„Sytuacja szpitala miejskiego jest bardzo
trudna. Do niebezpiecznego poziomu dochodzi
zadłużenie placówki. Rośnie niezadowolenie
pracowników średniego i niskiego szczebla-szczególnie pielęgniarek i salowych, którzy od
lat nie mieli znaczących podwyżek, a wykonują
odpowiedzialną i męczącą pracę. Ciężka sytuacja
częstochowskiego szpitala to efekt ułomnego
systemu ochrony zdrowia w kraju i nieprzemyślanej polityki NFZ. Szpital ma nadwykonania
za które fundusz nie płaci wystarczająco. Z roku
na rok kontrakt z Funduszem jest coraz mniejszy.
Można odnieść wrażenie, że ktoś celowo chce
pogrążyć szpital w kłopotach. Sytuacja naszego
szpitala jest identyczna jak sytuacja większości
tego typu placówek w całym kraju. Dzisiaj w
Polsce mamy taką sytuację prawną, że miasto
nie może wspierać bieżącej działalności szpitala.
Wyjątkiem są oczywiście nakłady inwestycyjne
i zlecanie szpitalowi programów zdrowotnych,
czego jestem gorącym zwolennikiem. Najważniejsze jest dobro pacjenta. Mimo niekorzystnego rachunku ekonomicznego nie może zabraknąć
pieniędzy na kolejne inwestycje, które poprawią
jakość leczenia. W tym przypadku miasto nie
może popełnić grzechu zaniechania. Nie wyobrażam sobie także sytuacji, by Częstochowa
nie miała swojego szpitala lub straciła nad nim
kontrolę, zdając się na łaskę szpitala wojewódzkiego lub nieprzewidziane działania prywatnych
inwestorów”.
Ruch Wolności również zabrał głos w sprawie
kłopotów ﬁnansowych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Marek Domagała:
„Próbując analizować (w domyśle krytycznie)
jakiekolwiek zjawisko, warto poszukać przyczyny. Nie tej bezpośredniej, ale tej podstawowej.
A podstawową przyczyną złej kondycji polskiej
służby zdrowia nie jest na pewno jej zbyt niskie
ﬁnansowanie, a fatalne wykorzystanie dziesiątek

miliardów, jakie na nią płacimy. Dla przykładu
spójrzmy na ostatni raport NIK-u. Sprzęt medyczny kupiony za setki milionów stoi niewykorzystany. Jak więc poprawić wykorzystanie
naszych dziesiątek miliardów złotych co roku
płaconych na „bezpłatną” służbę zdrowia...?
Aby skutecznie wskazać źródło problemów w
szpitalach, kopalniach, szkołach, energetyce itd.
spójrzmy, co je łączy. Otóż łączą je dwa przymiotniki: państwowe i polskie. Tam gdzie nasze
nieudolne państwo (miasto) wkłada swoje łapy
jest źle, czyli jednocześnie drogo, ze stratami i
złej jakości, ale za to ogromną, sowicie wynagradzaną acz nieudolną nomenklaturą w zarządach,
ale i związkach zawodowych.
Jak to zmienić? Propagując hasło: dobre bo
polskie i PRYWATNE. Jednocześnie polskie i
prywatne, bo już niekoniecznie dobre bo włoskie czy niemiecki i prywatne (czytaj we władaniu wielkich korporacji). To współczesna deﬁnicja i patriotyzmu i szansy na zmianę Polski.
90 % możliwych zmian w służbie zdrowia to decyzje (a raczej ich brak) na szczeblu krajowym.
Czy coś można zmienić w szpitalach miejskich
na lokalnym szczeblu? Oczywiście! Podam przykład. Kilka lat temu ktoś z rodziny miał kontakt
z oddziałem kardiochirurgii na Mickiewicza.
Szary odrapany hol szpitala miejskiego, drzwi
na prawo i... wchodzisz w inny (czytaj lepszy)
świat! Ładnie, czysto, nowocześnie, miła obsługa, kompetencja, najwyższa jakość usługi medycznej, 2 dni i do domu. Wiecie dlaczego? Bo
wprowadzono namiastkę normalności: polskie i
częściowo zarządzane przez prywatnego właściciela. Komu to przeszkadza, żeby gdzie indziej
było tak samo? Odpowiedź w tekście powyżej.
Tym, którzy na obecnej sytuacji zarabiają najwięcej, jednocześnie wmawiając nam, że tak
musi być na zawsze tylko należy włożyć do systemu kolejne miliardy. Na zdrowie”.
Renata R. Kluczna

Wespół w zespół z... kompromisem
„Należy szukać kompromisu, bo polityka jest
sztuką kompromisu...” - takimi słowami radny
Marcin Maranda rozpoczął swoje emocjonalne
wystąpienie podczas ostatniej sesji rady miasta,
tuż przed głosowaniem w sprawie budżetu na rok
2015, zaproponowanym przez prezydenta Matyjaszczyka.
„Polityka jest sztuką wyciągania do siebie
dłoni i rąk, i podawania sobie tych rąk, a szczególnie w sytuacjach, kiedy można sobie te ręce
podać...”. Szekspir, gdyby żył, plułby sobie w
brodę, że to nie on, a radny Maranda z Jury nad
Warta, myśl nieśmiertelną sformułował. Dalsza
część wypowiedzi radnego, ﬁnezyjna i klarowna,
budzi wcale nie mniejszy podziw.
„Politycy bardzo często, poza wieloma innymi kategoriami dzielą się na tych, którzy służą
ludziom i na tych, którzy są zwykłymi hipokrytami. (…) W tej sali są radni jednego środowiska
politycznego, którzy w ubiegłej kadencji zahandlowali dobrem mieszkańców, w zamian za kilka
srebrników. Handlowali dobrem częstochowian
w zamian za kilka stołków w radach nadzorczych, w zarządach spółek i innych podmiotów
miejskich”.
Złamanie szyfru Enigmy Marandy to nie lada
zagwozdka. Z reakcji publiczności, wsłuchanej w
wystąpienie kolegi można było wyczytać pytanie:
kogo autor ma na myśli?
Być może „zaprzedańcami” byli radni Prawa
i Sprawiedliwości? Wątpliwe, jest ich wprawdzie
w tej kadencji aż dziesięciu, ale tylko dwóch zasiadało w poprzedniej radzie miasta: radny Artur Gawroński i radny Jerzy Nowakowski. Ten
ostatni, „o miłosiernym usposobieniu", udzielał
się co prawda odpłatnie na rzecz Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji [7.565 zł
rocznie – oświadczenie majątkowe], ale krezusem
za współpracę z lewicą nie został. Radny Gawroński natomiast, „srebrnikami” zapewne chętnie by
pustą sakiewkę napełnił, lecz od zasobności portfela i lewackich stołków, cenniejsze mu odbicie w
lustrze.
Być może radny Maranda przygadywał Platformie Obywatelskiej? Też raczej nie, na pięciu
obecnych radnych, trzech zasiadało w poprzedniej kadencji. Oskarżenia Marandy nie dotyczą
świeżynek: radnej Jolanty Urbańskiej i radnego

Łukasza Banasia. „Stary”, jak radny Przemysław
Wrona owszem pracował w spółce, ale skarbu
państwa, a tam rządzące miastem SLD nie ma nic
do powiedzenia. Jacek Krawczyk (radny także
poprzedniej kadencji) jako jedyne doświadczenie
zawodowe podaje „od 2007 roku pracuję na stanowisku dyrektora Biura Senatorskiego Andrzeja
Szewińskiego”. Jedyną osobą, która skorzystała
na cichej koalicji Platformy z Sojuszem w latach
ubiegłych była bojaźliwa radna Barbara Gieroń,
która bez cienia żenady przyjęła „fuchę” w miejskiej spółce ZGM TBS.
A może radny przewrotnie „pił” do siebie?
Niemożliwe, Marcin Maranda (niegdyś ze Wspólnoty Samorządowej) pamięta przecież, jak za rządów Tadeusza Wrony (Wspólnota Samorządowa)
przytulił stanowisko rzecznika prasowego w miejskiej jednostce MPK. Co więcej, dzięki układności, „rzecznikował” także za Kurpiosa (PO) i za
Matyjaszczyka (SLD), do momentu ogłoszenia
światu, że chciałby przejąć stołek głównego szefa i zostać prezydentem miasta. Wtedy Maranda
stanowisko stracił.
Czym jeszcze radny Maranda „uraczył” radę
miasta?
„Nikt, nikt nie ma moralnego i etycznego prawa, żeby kogokolwiek innego w tej sali pouczać,
jak ma głosować i co ma robić, bo to ocenią wyborcy, bo to ocenią mieszkańcy. Żadne środowisko polityczne, które za grosze sprzedawało dobro częstochowian, zaspokajając potrzeby swoich
partyjnych kolegów nie ma prawa zwracać nam
uwagi i umoralniać nas, jak mamy postępować
i jak mamy się zachowywać w stosunku do częstochowian i w stosunku do pewnych propozycji,
w stosunku do pewnego kompromisu. Różnica
tylko polega na tym, że my potraﬁmy powiedzieć
otwarcie o pewnych sprawach i potraﬁmy to zrobić z otwartą przyłbicą. I różnica też polega na
tym, że my rozmawiamy o programie, a nie handlujemy stołkami.”
O komentarz prosimy mieszkańców.
Tyrada radnego Marandy mogłaby dziwić,
gdyby nie głosowanie (zaraz po jego wystąpieniu) nad przyjęciem budżetu na 2015 rok. Na 28
obecnych radnych, 18 zagłosowało „za”, a 10
„przeciw” - uchwała po autopoprawkach prezydenta Matyjaszczyka przeszła, głosami SLD-PO i
„Mieszkańców Częstochowy” Marcina Marandy.
Renata R. Kluczna
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Dajmy się uratować
Słyszymy ostatnio w mediach o świetnie przeprowadzonych akcjach ratunkowych
z udziałem dzieci skutecznie i fachowo wzywających pomocy. Dziennikarze za każdym razem podkreślają, że już trzyletnie dziecko można nauczyć na pamięć adresu i wybierania numeru alarmowego. Z drugiej strony pojawiają się także krytyczne doniesienia o tym, że pogotowie zawiozło pacjenta do niewłaściwego
szpitala, czy zmarnowało czas na wożenie go od jednej placówki zdrowia do
innej. O to jak skutecznie wezwać pomoc pytamy więc doktora Janusza Adamkiewicza, dyrektora częstochowskiej stacji pogotowia ratunkowego.
–
Ogólnopolskie
kampanie informacyjne polecają oczywiście numer alarmowy
112, jednak musimy
sobie zdawać sprawę
z faktu, że wybierając
ten numer dodzwonimy się do Katowic.
Jeśli natomiast zadzwonimy pod znany
od dawna numer 999,
wtedy połączymy się
z dyspozytorem w Częstochowie – Adamkiewicz
uprzedza, że z częstochowskiemu dyspozytorowi
może być łatwiej operować nazwami ulic, dzięki czemu zgłaszający będzie w niektórych sytuacjach mniej problemu z wytłumaczeniem gdzie i
którędy karetka może dojechać do osoby poszkodowanej.
Doktor Adamkiewicz zwraca także uwagę na
fakt, że powinniśmy wiedzieć jak i o czym rozmawiać z dyspozytorem. Najważniejsze jest, by
mówić spokojnie i wyraźnie, a przede wszystkim nie poganiać dyspozytora. Musi on bowiem
wypytać nas o wszystkie ważne szczegóły dotyczące zgłoszenia.

1: Najpierw trzeba podać rodzaj wypadku
lub zachorowania.
2: Następnie trzeba określić stan osoby wymagającej pomocy – trzeba powiedzieć czy oddycha, czy jest przytomna, czy się rusza, ważne
żeby poinformować o przebytych w przeszłości
chorobach i obecnie trwających terapiach. W
przypadku zdarzeń masowych trzeba ocenić ilość
poszkodowanych i ich ogólny stan.
3: Podając miejsce wypadku warto wymienić charakterystyczne punkty topograﬁczne, by
kierowca z już z daleka wiedział jak wybrać
najszybszą drogę dojazdu.
4: Jeśli znamy dane osoby poszkodowanej
warto podać także jej wiek.
5: Trzeba także podać swoje dane i numer
telefonu. Dyspozytor może bowiem do nas oddzwaniać, jeśli zajdzie potrzeba uściślenia adresu
lub bardziej precyzyjnego opisania trasy dojazdu.
6: Nie wolno się rozłączać. Dyspozytor może
bowiem przekazać nam instrukcje jak postępować do przyjazdu karetki. To dyspozytor po
skończonej rozmowie rozłącza się jako pierwszy.

5

Dzwonić, czy nie dzwonić?

– Wezwanie ratowników medycznych powinno
mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i stanach nagłych mogących powodować istotny uszczerbek na zdrowiu
– przestrzega dr Adamkiewicz i wymienia objawy wymagające natychmiastowej interwencji
pogotowia.

Karetka jest potrzebna
w przypadku:
– Bardzo
ważne jest, żeby nie
krzyczeć, mówić wyraźnie, nie poganiać
dyspozytora – podkreśla dyrektor Adamkiewicz
i ostrzega, że zniecierpliwienie, czy panika często
spowalniają rozmowę z dyspozytorem i dlatego
działają na szkodę pacjenta.

Karetka to nie taksówka

By pogotowie zajmowało się naprawdę ważnymi przypadkami nie powinniśmy nadużywać
numerów alarmowych. Miedzy innymi z tego
powodu dyspozytor może nam zadawać dodatkowe pytania weryﬁkujące zasadność wezwania
karetki. Niestety część wezwań nie dotyczy konieczności natychmiastowego ratowania zdrowia
i życia. Jeśli ktoś dzwoni po karetkę, bo akurat
kończą mu się lekarstwa i potrzebuje nowej recepty, nie powinien się dziwić, że dyspozytor
zaproponuje raczej udanie się do lekarza. Wybieranie numeru alarmowego to spora odpowiedzialność. Należy więc pamiętać, że w nocy oraz w
dni wolne i święta działają w Częstochowie dwie
przychodnie. Jest to „Nasza Przychodnia” przy
al. Wolności 46 (z wejściem od ulicy Boya-Żeleńskiego) i „EgoMedica” przy ul. Orkana 139b.

utraty przytomności, drgawek,
nasilonej duszności, porażenia
prądem, zaburzeń rytmu serca,
zaburzeń świadomości, nagłego
ostrego bólu w klatce piersiowej
lub brzuchu, uporczywych krwawych wymiotów, masywnych
krwotoków, ostrych i nasilonych
reakcji uczuleniowych po zażyciu leków lub po ukąszeniach i
użądleniach, zatrucia gazem i
chemikaliami, rozległych oparzeń,
podtopieniach, upadków z dużej
wysokości, a także w wypadku
agresji spowodowanej chorobą
psychiczną i prób samobójczych.
Ponieważ w ubiegłym roku częstochowskie pogotowie wyjeżdżało aż o 1680 razy więcej niż w
roku 2013, zastanówmy się czy wybierając numer
alarmowy robimy to rozważnie i prawidłowo.
hubb
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@Likwidacja częstochowskich liceów: tak czy nie?
Anonim: jak to jest, że niby brakuje uczniów a w niektórych
opanowanych przez sld szkołach średnich zwiększa się ilość
pierwszych klas liceum a w innych licea się zamyka?
marcel@op.pl: Po pierwsze, wynik głosowania w tej sprawie
14:14, to efekt patologicznej w samorządzie gminy dyscypliny
partyjnej, a nie odzwierciedlenie faktycznych poglądów radnych
na meritum sprawy.----- Po drugie, z przedstawionych tu opinii,
tylko wypowiedź pana Domagały trzyma się kupy, ale, co symptomatyczne, on nie jest radnym. Gaworzenie Wrony Przemysława,
czy Gawrońskiego to zwyczajne pitolenie bez zrozumienia istoty
problemu, który wskazał w pierwszym zdaniu swej wypowiedzi
pan Domagała.---- Pointa, głosująca mniejszość znowu wybrała
do rady miasta cieniasów z partyjnego nadania i nie ma co liczyć
na racjonalne decyzje. Pytanie brzmi: czy kiedykolwiek Częstochowa wyrwie się z umysłowej prowincji, której skutkiem jest obsuwanie się miasta na pozycje zadupia bez znaczenia i perspektyw.

@Z notatnika radnego (odc. 5)
ojoj: populizmem tu pachnie Panie Radny
frantic.freelancer@gmail.com: Panie Sokołowski ostrzegałem, cóż tu pan drobnicą epatuje publikę. Gdzie solidna analiza i
ocena projektu budżetu miasta 2015? Gdzie analiza wskaźnikowa
budżetu na tle innych podobnych wielkością miast? Gdzie ocena
polityki inwestycyjno-ﬁnansowej miasta? Gdzie inwestycje strategiczne? Gdzie ocena wieloletniej prognozy ﬁnansowej - stopa
inwestycji, zadłużenie miasta...? Czy pan myśli, czy w kulki leci?
Czy pan chce być regularnie "bity", czy pan chce się schować za
sierpem i młotem?---- Panie Sokołowski, to nie przelewki, albo
pan jesteś poważnym radnym, albo przyjął pan krótkowzroczną
taktykę upodobniana się do reszty chłoptasiów w piaskownicy:
Gawrońskich, Wabniców czy Przemysławów? Opamiętaj się pan
i zacznij poważną robotę na wysokim poziomie intelektualnej i
merytorycznej maestrii albo zwiń ogon pod siebie i uprawiaj mimikrę.
marek.opiela@o2.pl: Uważam, że są to bardzo sensownie przemyślane propozycje (8/10). Liczę, że uda się je Panu przeforsować!!

@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
2010-2014, 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.
Anonim: nic dodać nic ująć...świetna ocena, tylko czy PiS gotów na te zmianę?
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Chociaż luty to typowo zimowy miesiąc, już
teraz rozpoczynamy przygotowania do nowego sezonu w naszym ogrodzie. Zima jest dla
roślin trudnym czasem i to w jakiej kondycji
go przetrwają może rzutować na wygląd naszego ogrodu nawet przez najbliższe kilka lat.
Na szczęście zimowa aura w tym sezonie jest
dość łaskawa, więc można mieć nadzieję, że
nasze rośliny nie ucierpiały i zdrowe rozpoczną kolejny sezon wegetatywny.
Lutowe dni są coraz dłuższe i powoli zaczynamy sobie uzmysławiać, że wiosna tuż, tuż.
To powinno nas zachęcić i zmotywować do
zaplanowania niektórych prac ogrodniczych,
dzięki czemu w przypadku niesprzyjającej
pogody łatwiej osiągniemy zamierzone cele i
unikniemy wielu błędów czy rozczarowań.
Nawet, gdy zima jest bezśnieżna, zagrożeniem dla roślin w ogrodzie i na działce jest
mróz. Dlatego należy zadbać, aby zwłaszcza
bardziej wrażliwe gatunki były dobrze osłonięte. Najlepiej co jakiś czas sprawdzać osłony na
krzewach ozdobnych i jeśli to konieczne poprawić je i uzupełnić. Jeśli są duże opady śniegu,
regularnie oczyścić z niego gałęzie drzew i
krzewów, by się nie połamały.
Pod koniec zimy możemy rozpocząć ocenę
stanu naszych roślin. Sprawdzamy, które z nich
przemarzły, czy nie ma uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie lub sarny czy zające,
a w przypadku roślin zimozielonych, czy nie
zmarniały na skutek suszy fizjologicznej spowodowanej zbyt zamarzniętym podłożem. Powinniśmy skontrolować wszystkie podejrzane

miejscach, a gdy zauważymy takowe, spróbować rośliny ratować, np. poprzez przybijanie
popękanej kory do drzewek małymi gwoździkami, smarowanie ran odpowiednimi preparatami, przycięcie uszkodzonych i ściemniałych
pędów aż do zdrowej tkanki oraz intensywne
podlewanie do momentu rozmarznięcia gleby.
Może się też okazać, że uszkodzenia roślin są
tak duże, że powodują ich całkowite zamieranie. Pozostaje nam takie egzemplarze po prostu
wymienić na nowe.
Pamiętajmy, że pomimo coraz cieplejszych i
dłuższych dni to jeszcze nie czas na całkowite
odkrywanie roślin zabezpieczonych na zimę.
Duże różnice temperatur pomiędzy dniem a
nocą mogą poczynić duże straty.
W lutym wiele prac związanych z ogrodem
możemy przeprowadzić w domowym zaciszu,
jak na przykład przygotowanie rozsady kwiatów jednorocznych, dzięki czemu wejdą szybciej w fazę kwitnienia. Zabiegów pielęgnacyjnych potrzebują też kwiaty wysiane w styczniu
(np. begonia lub pelargonia). Młode roślinki zasilamy słabym roztworem nawozu wieloskładnikowego. Teraz też jest czas na pikowanie
pojedynczych siewek. Po za tym wysiewamy
do pojemników nasiona roślin jednorocznych
uprawianych z rozsady (aster chiński, begonia
stale kwitnąca, gazania lśniąca, heliotrop peruwiański, lwia paszcza, lobelia, lewkonia letnia,
petunia ogrodowa). Zimozielone rośliny rosnące w pojemnikach, które na zimę pozostawiliśmy na zewnątrz, wymagają teraz szczególnej
opieki. Gdy tylko przyjdzie odwilż, musimy
je podlewać, ponieważ inaczej grozi im susza

fizjologiczna. W domu, ale w chłodnym pomieszczeniu (około 15 st. C) pędzimy rośliny
cebulowe rosnące w pojemnikach.
W samym ogrodzie możemy natomiast zacząć formować krzewy i drzewka ozdobne.
Pamiętajmy jednak, żeby nieco oszczędzić te
kwitnące wiosną, aby cieszyć się z ich kwiatów jeszcze w tym, a nie dopiero w przyszłym
roku. Możemy zacząć przycinać suche źdźbła
traw oraz pędy winorośli, aby obficie zakwitły
i zaowocowały. Od czasu do czasu sprawdźmy
stan cebul, bulw i kłączy roślin, które wykopaliśmy jesienią.
Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami
ogródka warzywnego to warto już teraz zrobić bilans naszych potrzeb w zakresie nasion,
środków ochrony roślin i narzędzi. We wszystkie potrzebne nasiona możemy zaopatrzyć się
już teraz w centrach ogrodniczych. W lutym
przygotowujemy rozsady wczesnych warzyw
takich jak cebula, por, sałata i kapusta. Nasiona
wysiewamy do doniczek i stawiamy w jasnym
i ciepłym miejscu. Dobrym rozwiązaniem jest
przygotowanie inspektu, czyli skrzynki (najlepiej z desek), którą łatwo można przykryć folią
lub szkłem. W cieplejsze dni inspekt można
wynosić na zewnątrz, aby hartować rośliny
zanim posadzimy je później w ogródku. Dla
mniej cierpliwych dostępne są gotowe flance
roślin do posadzenia w gruncie.
W sadzie owocowym dokonujemy „przeglądu technicznego” drzewek i krzewów owocowych. Sprawdzamy czy nie wykazują objawów uszkodzenia przez szkodniki i choroby.
Walkę o ich zdrowie i dobre plony powinniśmy
rozpocząć już teraz. Luty to też dobry termin na
bielenie drzew.
I na koniec - dokarmiajmy ptaki zimą, ale
konsekwentnie. Zamieszkają wtedy w naszym
ogrodzie na stałe, pozytywnie wpływając na
ochronę roślin przed szkodnikami oraz bioróżnorodność gatunków.
AW

O zdrowiu wiedzieć jak najwięcej
Niemal każdy z nas boryka się z problemami zdrowotnymi. Ciągłe przemęczenie, stres, brak energii na co dzień, czy problemy z
wypróżnianiem to tylko wierzchołek góry lodowej. Większość dobrze wie, co to tak zwane „choroby cywilizacyjne”.
O tym, jak sobie z nimi radzić będzie się można dowiedzieć podczas wyjątkowej konferencji „Stop Chorobom” organizowanej przez Instytut Proﬁlaktyki Zdrowia
oraz Klub DuoLife przy współudziale lokalnych specjalistów zajmujących się zdrowiem. W Częstochowie po raz
pierwszy będzie można podczas jednego spotkania sprawdzić jak sobie radzić z nadwagą, przemęczeniem, nadciśnieniem, problemami stawowo-kostnymi, chorobami
wirusowymi, a nawet nowotworami.
W budynku dawnego „Polnamu” przy Wałach Dwernickiego 117/121 odbędzie się bowiem konferencja niezwykła. 12 lutego będzie można brać w niej czynny udział
zadając pytania, a nie tylko wysłuchując ciekawych wykładów.
Ponadto będzie można skonsultować się indywidualnie ze specjalistami z takich dziedzin, jak diagnostyka,
dietetyka, czy ﬁzjoterapia. Żeby skorzystać z takich konsultacji (wliczonych w cenę udziału w konferencji) trzeba
się tylko wcześniej umówić telefonicznie.
Gościem specjalnym w tym dniu będzie dr Piotr Kardasz – prelegent słynący z wielkiej pasji i szerokiego zainteresowania naturalnymi metodami dbania o zdrowie,
sławny biolog, pedagog, i dziennikarz znany wielu z nas
z programów telewizyjnych, laureat wielu nagród m.in.
Orderu Komisji Edukacji Narodowej za całokształt pracy
dydaktycznej oraz „Eureka 2003” w Brukseli za technologie w zakresie ekologii. To właśnie dzięki jego zapałowi
i entuzjazmowi, a także dzięki otwartości na problemy i
pytania publiczności konferencje przeradzają się w rzeczowe dyskusje, a słuchacze dostają odpowiedzi na wiele
nurtujących ich pytań.
Uczestnicząc w tym wydarzeniu, możemy dowiedzieć się nie tylko o tym co i jak naszemu zdrowiu obecnie
bardzo zagraża, ale przede wszystkim czy można uniknąć takich chorób jak rak, osteoporoza, ciągłe zmęczenie
czy problemy z jelitami, czy można zachować zdrowie i
piękny wygląd na długie lata, jak w mądry i prosty sposób
możemy tym zagrożeniom zapobiegać, jakie skuteczne i
naturalne rozwiązania stosować, po jakie obecnie dostępne produkty sięgać, czym kierować się przy ich wyborze,
gdzie najlepiej takie produkty kupić i dopiero wtedy decydować.
Jeśli Czytelnicy mają pytania odnośnie tego spotkania
to można je zadać zasięgając informacji u organizatorów,
pod numerem telefonu 535 003 029.
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Skąd
te Walentynki?

Nazwa święta zakochanych pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone
jest właśnie 14 lutego. W krajach zachodnich walentynkowym
zwyczajem jest wysyłanie listów z wyznaniami wyznania miłosnymi. Tradycja sugeruje pisanie tych wyznań wierszem. Dawnymi czasy w Wielkiej Brytanii czczono św. Walentego jako patrona
zakochanych, od średniowiecza kraje Europy zachodniej zaczęły
przejmować ten zwyczaj, a Europa środkowa i wschodnia dopiero
pod koniec ubiegłego wieku. Warto też wiedzieć, że św. Walenty
jest także patronem epileptyków i osób chorych psychicznie.

Walentynkowy

spektakl z niespodziankami!
Ta audycja będzie szczególna, bo bardzo osobista.
I nawet trochę wymknie się spod kontroli…
Przed przedstawieniami konkurs z atrakcyjnymi nagrodami,
po teatralnych emocjach, lampka wina!
Dla każdego dodatkowa niespodzianka...
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„TANGO FM” to spektakl muzyczny w którym główną rolę grają
polskie tanga, jak: „Nie kochać w taką noc to grzech“, „To ostatnia
niedziela“ czy „Szkoda twoich łez“. W spektaklu usłyszą Państwo
także bardziej współczesne – „Tango triste“ Edwarda Stachury,
„Jeśli zechcesz odejść“ Stanisława Staszewskiego czy „Słodkie
tango retro“ Wojciecha Młynarskiego.
Scenariusz oparty jest we fragmentach na podstawie manuskryptu książki Piotra Flataua „Poezja tanga argentyńskiego”. Autorem
polskich tekstów tang argentyńskich: “Una emoción”, „Pena Mulata”, „El último organito”, „Veredas de Buenos Aires” i „Yo no sé
qué me han hecho tus ojos” jest sam autor.
Teatr zaprasza na sobotę 14 lutego, na godz. 19:00

REKLAMA

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

KURSY ZAWODOWE

Chociaż patron święta jest katolicki, niektórzy historycy
utożsamiają je ze pewnym zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, głównie ze względu na zbieżność terminów.
Ten rzymski zwyczaj, zwany Luprekaliami, polegał na losowaniu imienia przyszłej wybranki ze specjalnej urny. 14 i 15 lutego czczono Junonę, rzymską boginię kobiet i małżeństwa oraz
Pana, boga przyrody. Obecnie z Walentynkami jednak kojarzony jest bardziej wizerunek Kupidyna, czy Erosa. Pochodzący ze
starożytnego Rzymu Kupidyn zwany też był Amorem Oba imiona tego bóstwa pochodzą z łaciny: „Cupido” oznacza pragnienie, pożądanie, „Amor” natomiast oznacza miłość. W mitologii
rzymskiej był to bóg i uosobienie miłości, syn bogini Wenus i
boga Marsa, Eros to natomiast jego grecki odpowiednik. W sztuce przedstawiany jest jako młody mężczyzna lub nagi chłopiec
ze skrzydłami u ramion, z łukiem i kołczanem pełnym strzał. On
też obecnie najczęściej pojawia się na walentynkowych kartkach.
Do Polski Walentynki traﬁły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu, ale popularność zdobyły dopiero w
ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku. Na polskich ziemiach
bowiem mianem tzw. święta zakochanych określano tradycyjnie Noc Kupały, zwaną też Sobótką, a przypadającą z 21 na 22
czerwca. Stąd pojawiające się na przełomie lat 80-tych i 90-tych
ubiegłego wieku dyskusje o tym, czy powinniśmy przyswajać sobie zachodnie święto, skoro jedno podobne już mamy. W tradycji
angloamerykańskiej stałym elementem Walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Na
zachodzie są to zazwyczaj czerwone laurki w kształcie serca, a
zwyczaj nakazuje wypisać na nich miłosne wyznania wierszem.
Z zachodu również dotarł do Polski zwyczaj obdarowywania się
pluszowymi maskotkami oraz osobistymi elementami garderoby.
Chociaż Walentynki przyjęły się w Polsce i obecnie już każdy
wie, co to za święto, to jednak są wciąż krytykowane za komercyjność. Ich przeciwnicy uważają je za święto nieco sztuczne,
wykorzystywane przez handel do przełamania sprzedażowej stagnacji po okresie świątecznym.
red

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

SZKOLENIA PODYPLOMOWE
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
kurs kwalifikacyjny: pielęgniarstwo rodzinne
dla pielęgniarek i położnych
pielęgniarstwo środowiska
nauczania i wychowania
kurs specjalistyczny - leczenie ran
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Ka¿dy dzieñ
ferii udany
Trzy dni ferii już za nami. Na kuligi, lepienie bałwanów, czy
rzucanie śnieżkami nie ma niestety szans, ale można oczywiście korzystać z miejskiego lodowiska. Są też w Częstochowie
także atrakcje mniej oczywiste.
Do 13 lutego warto zatem zainteresować się ofertą Muzeum
Częstochowskiego. Atrakcją są ciekawostki z Działu Przyrody.
Dzieci i młodzież mogą tam poszerzyć wiadomości o przyrodzie,
dowiedzieć się które ptaki odlatują przed zimą, a które u nas na
zimę zostają oraz czym i jak je dokarmiać. Można także wziąć
udział spotkania warsztatowych na temat zimowych pejzaży.
Warsztaty te zorganizowane zostały w oparciu o stałą wystawę

Spędź ferie z PTTK
6.02.2015 - Wycieczka autokarowa: Ojcowski Park Narodowy
zimą, Parking ul. Focha , „Simply market”, godz. 8:00

7.02.2015 - Wycieczka autokarowa: Świat Soli – Wieliczka,
Parking ul. Focha, „Simply market”, godz. 8:00

9.02.2014 - Wycieczka autokarowa: Tradycyjne Rękodzieła
- Osikowa Dolina i Regionalne Muzeum Tkactwa w Kamienicy
Polskiej, Parking ul. Focha, „Simply market”, godz. 8:00
- Zimowy Spacer po Jurze, Kręciwilk – Sokole Góry, 8 km, dojazd MPK 67 godz. 9:18 z ul. Piłsudskiego

10.02.2015 - Wycieczka autokarowa: Z wizytą u Bolka i
Lolka i Muzeum Morskiej Przyrody,
Parking ul. Focha , „Simply market”, godz. 8:00

11.02.2015
REKLAMA

- Wycieczka autokarowa: Szlakiem Zabytków

Sztuka polska XIX i XX wieku, a inne 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 koszt to 5 zł od osoby.

nabrać ochoty do regularnego uczestnictwa w proponowanych
zajęciach.
Harmonogram pracy częstochowskiej ﬁlharmonii przewiduje
wprawdzie, że audycji umuzykalniających w ferie nie będzie, ale
za to tuz po feriach (od 16 do 20 lutego) będzie można zaprosić
dzieciaki na audycję „Muzyczne ZOO”.
red

Częstochowski teatr proponuje podczas ferii aż sześc przedstawień dla dzieci, a ceny biletów na przedstawienia dopołudniowe
są w ferie obniżone do 15 zł. Kolejną atrakcją są warsztaty teatralne przeznaczone dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.
Kto lubi ruch, a nie pojechał na narty, może zaglądać na miejską pływalnię. Cena w ferie jest obniżona do 3,50 zł. a opiekunowie grup powyżej 15 osób wchodzą 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 pouczestniczyć sobie w nich niezobowiązująco, poobserwować i być może
REKLAMA

Techniki - Skansen Podziemny Guido w Zabrzu Parking ul. Focha
„Simply market”godz., 8:00

12.02.2015 - Wycieczka autokarowa: Kraków Historyczny widziany w XXI w. „CYBERTEKA”, Parking, ul. Focha „Simply
market” godz., 8:00

 Zimowy Spacer po Jurze, Biskupice – Sokole Góry – Olsztyn, 8
km, dojazd MPK 67, godz. 9:18, z ul. Piłsudskiego
PTTK prosi o wcześniejsze sprawdzenie godzin dojazdów na wycieczki piesze oraz zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w
przypadku zbyt małej frekwencji. R E K L A M A
Wynajmę garaż
blaszany 3,5m x 5,5m
opłata 180 zł/m-c,
ul. Limanowskiego 150c
(na przeciwko
sklepu Społem),

tel. 694736747
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Giełda Kwiatów
przy ul. Radomskiej 14
czynna w poniedziałki, środy i piątki 4:30 - 10:00

Zakochani świętują
Walentynkom kwiaty podarują!
W każdą sobotę od 8:00
na placu Giełdy Kwiatów

Jarmark Dobrej Zywnosci
www.wsop.com.pl

tel. 502491509
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OKAZJE CENOWE

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 gdzie ich szukać.

Golonka pieczona
,69 zł za 100 g

1

Okoń morski

2,99 zł

za 100 g

Papryka czerwona

6

,99 zł za 1 kg

2
0

Pieczarki

Paluch ziarnisty
,49 zł za 100 g

,99 zł za 450 g

0

Rzodkiewka
,99 zł za pęcz.

2

Filet z dorsza
bałtyckiego
,49 zł za 100 g

Żeberka wieprzowe

7,99 zł

Serek twarogowy

za 1 kg

1,79 zł

za 150 g

Olej kujawski

Piżama damska
,99 zł za 1 kpl.

34

14,49 zł

za 3 i

Schab wieprzowy b/k

4,99 zł

za 350 g

REKLAMA

BODY
project

LADY

BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia,
kondycji oraz modelowania własnej sylwetki.
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafimy dopasować optymalny
program fitness dla każdej osoby.
Korzyści wynikające z uczestnictwa
w naszych zajęciach:
• poprawa sprawności ﬁzycznej
• poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej
• wzrost odporności organizmu
• poprawa metabolizmu
• uelastycznienie skóry
• kontrola wagi ciała
• zmniejszenie tkanki tłuszczowej,
a zwiększenie tkanki mięśniowej
• lepsze samopoczucie
• rozładowanie stresu

Proponujemy:
• zabiegi odmładzające
• slimLine Hydrofusion
(zabieg wykonywany w kapsule)
• dermio Care – pielęgnacja zjonizowanym tlenem
• brainLight – Świetlny masaż mózgu

BODY
project

LADY

Aleja Jana Pawła II 56/58
42-200 Częstochowa
pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00
+48 34 374 38 72
info@bodyprojectlady.pl
https://www.facebook.com/bodyprojectlady000
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Na początku cyklu „Miasto przyjazne” obiecywaliśmy się zająć problemami komunikacji w mieście. Było już sporo o ścieżkach
rowerowych, było o podróżowaniu tramwajami i autobusami, a dziś przyszła kolej na zajęcie się kwestiami parkowania. Ten
temat postanowiliśmy podzielić na dwa odcinki. Zupełnie osobno zajmiemy się bowiem kwestiami parkowania przez kierowców
niepełnosprawnych. Okazało się, że czytelnicy zgłosili nam sporo związanych z tym problemów, ale wciąż prosimy o nadsyłanie
Państwa uwag i spostrzeżeń związanych z parkowaniem aut osób niepełnosprawnych.

(Nie) legalne parkowanie

Nie przejdą?

Zawarte w tytule pytanie zadała nam jedna z Czytelniczek nieopodal siedziby naszej redakcji wskazując na auto stojące przy
rogu ul. Waszyngtona. Na chodniku faktycznie stał samochód.
Wyjaśniliśmy kobiecie, że samochód może parkować na chodniku,
o ile pozostawi półtora metra miejsca dla pieszych. Skarżący się
na źle zaparkowane samochody czytelnicy narzekają, że kierowcy
często starają się „urwać” z przepisowych 150 cm jak najwięcej i
wytargować tym sposobem miejsce dla auta.
Utrudniają życie pieszym...
Najjaskrawiej to widać np. przy ulicy Godebskiego, przy gimnazjum nr 5 – mówi pani Dorota z ul Kiedrzyńskiej, matka dwójki dzieci często spacerująca tamtędy z wózkiem. – Chodnik przy
szkole jest dosyć szeroki i od zawsze wszyscy tam parkują wjeżdżając połową samochodu na chodnik. Nie ma moim zdaniem potrzeby ustawiania całego auta na chodniku, bo auta bez problemów
mogą się mijać. Niektórzy jednak kierowcy wjeżdżają na chodnik wszystkimi czterema kołami, co uniemożliwia często przejazd
wózkiem. Na chodniku stoją bowiem słupy, Cóż więc z tego, że
kierowca zachował ponad metr odległości od płotu, skoro między
płotem a samochodem stoi słup i przejazd jest niemożliwy? – pyta
retorycznie nasza rozmówczyni.
Nieopodal, przy ulicy Zajączka znajduje się kościół. Przyjeżdżający do niego wierni mają zwyczaj parkować możliwie blisko
kościelnego płotu, nierzadko „przytulając” samochody do murku
tak, że nie da się przecisnąć. Ma to pewne uzasadnienie, bowiem
po drugiej stronie ulicy tuż za krawężnikiem jest płot i auta siła
rzeczy stoją na jezdni. Przepisowe zaparkowanie po stronie kościoła byłoby jednoznaczne z zatarasowaniem przejazdu. W czasie
nabożeństw chodnik jest więc jakby „parkingiem” wzdłuż płotu,
a ludzie chodzą po jezdni. Ten zwyczaj jest nieprzepisowy, ale
mieszkańcy parafii Królowej Jadwigi są do niego od lat przyzwyczajeni. Nieprzyzwyczajeni są natomiast kierowcy spoza osiedla,
którzy często denerwują się na pieszych gromadnie spacerujących
po jezdni.
Najwięcej skarg dotarło do naszej redakcji na auta zaparkowane wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, między Jasnogórską, a Alejami.
Tam chodnik jest wąski a zaparkowanie na mim auta uniemożliwia

Region coraz
bardziej rodzinny
Na fali są ostatnio działania na rzecz rodzin wielodzietnych,
media nagłaśniają lokalne inicjatywy oferowania rodzinom ulg w
komunikacji, zniżek na bilety do instytucji kultury i im podobne. Województwo śląskie w zeszłym roku przeprowadziło nawet
konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”, by porównać prorodzinne
inicjatywy z różnych zakątków województwa. Z naszego regionu
udział wzięły gminy Częstochowa i Konopiska. Niestety wciąż się
musimy uczyć od mieszkańców południa województwa, bo to ich
gminy zgarnęły większość nagród.
– W konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” złożono 15 wniosków,
które poddane zostały ocenie komisji konkursowej – mówi Magdalena Mazur-Skrzyniarz z Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego. – Komisja postanowiła wyróżnić gminy podejmujące działania innowacyjne i jednocześnie przynoszące wymierne rezultaty.
Ważne było, żeby te działania wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb i
by ich celem było wsparcie rodzin, kreowanie pozytywnego wizerunku
rodziny, oraz jej roli i znaczenia w lokalnej społeczności – wyjaśnia
Magdalena Mazur-Skrzyniarz.
Gmina Konopiska zgłosiła projekt „Rodzice na medal”, będący
odpowiedzią na obserwowane problemy opiekuńczo-wychowawcze
rodziców oraz zwiększającą się liczbę interwencji związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Inicjatywa zakładała zorganizowanie
warsztatów dla rodziców z psychologiem, terapeutą uzależnień, pedagogiem szkolnym, dietetykiem, seksuologiem i przedstawicielem
ośrodka pomocy społecznej, oraz warsztatów dla samotnych rodziców z psychologiem oraz indywidualnych spotkań z mediatorem.

nierzadko przejazd wózkiem. Czytelnicy narzekają też na fakt, że
kierowcy bywają obdarzeni małą wyobraźnią.
– Co z tego, że kierowca widzi ścianę budynku ponad metr od
drzwi auta, skoro parkuje przed wejściem do sklepu, czy punktu
usługowego, gdzie są trzy schodki sięgające kilkadziesiąt centymetrów w głąb chodnika – mówi pan Mateusz, mieszkaniec ulicy
Racławickiej. – Zona z wózkiem przecież nie przeskoczy nad tymi
schodkami – dodaje sarkastycznie.
Sytuacja ta wydaje się dość podobna do opisywanej wyżej. Tam
słup, tu schodki, gdzie indziej śmietnik, hydrant, czy znak drogowy. Bardzo wielu Czytelników poruszających temat złego parkowania zwraca uwagę na właśnie takie architektoniczne detale.
Kierowcy niestety na nie uwagi nie zwracają.
Utrudniają życie pasażerom...
Odkąd w alejach postawiono słupki uniemożliwiające wjechanie
parkowanym autem daleko w głąb chodnika, problemem stało się
także tarasowanie przejazdu innym kierowcom. Kilkakrotnie już
się zdarzyło, że autobus musiał stać i czekać, policja szukała kierowcy, by odblokował Aleję, samochody szukały drogi ucieczki z
korku poprzez bramy i chodniki, a pasażerowie autobusu byli po
prostu wściekli na bezmyślność kierowcy, który nie ma pojęcia
jak długi jego samochód jest i parkując pozwolił, by tył auta wystawał daleko na jezdnię. O ile samochody osobowe są w stanie
taki wystający „kufer” ominąć, to autobusy niestety są łapane tym
sposobem w potrzask.
Częstochowianie wydają się być nadzwyczaj wyrozumiali i cierpliwi. Ponarzekają, pomarudzą, pójdą do gazety na skargę, ale nikt
nie walczy ze złym parkowaniem w jakiś bardziej zorganizowany
sposób. W innych miastach zdarzają się np. akcje malowania farbą
linii 150 cm od murów budynków (oczywiście źle zaparkowane
auto zostaje zapaćkane farbą), czy podobne happeningi.
W skali ogólnopolskiej popularne stało się też naklejanie
(zwłaszcza przez młodzież) na samochody „karnych nalepek” z
informacją, że tak parkować nie wolno. Zeskrobanie z auta nalepki jest być może bardziej dla kierowców frustrujące, niż zapłacenie mandatów, bo mandaty nie działają, a karne nalepki od
razu. Mamy oczywiście nadzieję, że częstochowscy kierowcy nie
doprowadzą do sytuacji, gdzie i na ulicach naszego miasta zobaczymy auta upstrzone „karnymi” nalepkami od wściekłych, nie
mogących przejść po chodniku mieszkańców.
hubb
Planowanym rezultatem inicjatywy była poprawa kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.
– Rezultatem było ukończenie przez 16 rodziców organizowanych
warsztatów, uczestnictwo co najmniej 20 rodzin w spotkaniach z mediatorem oraz opracowanie i rozprowadzenie broszur i plakatów informacyjnych. Projekt Gminy Konopiska zajął 5 miejsce w konkursie
– mówi Mazur-Skrzyniarz.
Inicjatywa zgłoszona przez Gminę Częstochowa miała nazwę „Pilotażowa część projektu systemowego Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”.
Inicjatywa miała na celu utworzenie systemu współpracy pomiędzy
MOPS, PUP, NGO i innymi podmiotami wobec rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wypracowanie narzędzi pracy z rodziną
wielodzietną oraz przygotowanie do usamodzielnienia rodzin.
– W ramach inicjatywy prowadzono pracę z rodziną poprzez realizację 4 modułów: prozatrudnieniowego, społeczno-integracyjnego,
rodzinnego oraz związanego ze sportem i kulturą. W rezultacie nastąpiła poprawa 9 z 10 zgłoszonych rodzin, powstało również Centrum
dla rodziny. Inicjatywa zgłoszona przez Gminę Częstochowa uzyskała
12 miejsce w konkursie – relacjonuje nasza rozmówczyni.
Chociaż w tym konkursie region częstochowski nie odniósł spektakularnych sukcesów, to zarząd województwa bardzo docenia prace na
rzecz rodzin prowadzone na terenie ółnocnego obszaru województwa
– Dąbrowa Zielona, Mstów, Olsztyn, Janów, Lelów, Kamienica
Polska, Konopiska, Starcza, Poraj, Żarki i Niegowa uczestniczyły w konkursie corocznie organizowanym przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach którego przyznawano im dotacje na
tworzenie i wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, czyli świetlic oraz klubów – podkreśla
Magdalena Mazur-Skrzyniarz i dodaje na pocieszenie, że chociaż
tym razem się nam nie udało, to gmina Częstochowa zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”
organizowanym w 2013 roku.
hubb

Gratulacje dla odważnych braci
Dwaj bracia uratowali życie czwórki kilkuletnich dzieci.
12 stycznia około godziny 19.00, mieszkający w jednym z
bloków przy ulicy Bardowskiego dwaj bracia wyszli ze swojego mieszkania w celu sprawdzenia przyczyn awarii zasilania elektrycznego. Schodząc po schodach usłyszeli wołanie o
pomoc i poczuli dym. Ponieważ mieszkanie, z którego dochodziły krzyki było zamknięte, 16-letni Bartek wyważył drzwi i
dostał się do środka. W tym czasie 17-letni Wojtek zadzwonił
po Straż Pożarną. Jak się okazało, w mieszkaniu przebywało
czworo dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Zanim przybyła pomoc,
dzieci bezpiecznie przeprowadzono do sąsiadów.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta bracia, oprócz braw i podziękowań otrzymali pamiątkowe statuetki. Do gratulacji dołączył się również zastępca komendanta miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej.



Aza rozpoczęła służbę w częstochowskiej Policji
Od niedawna służbę w częstochowskiej policji pełni Aza 1,5 roczny owczarek belgijski pochodzący z Czech. Jak podkreśla jej opiekun, pierwszy tej rasy pies w częstochowskiej
Policji. Aza zastąpiła Arona, który odpoczywa na zasłużonej
emeryturze. Opiekunem Azy jest doświadczony policjant - asp.
Wojciech Bożek. Mundurowy i Aza wrócili ze szkolenia specjalistycznego w Sułkowicach, gdzie przez 5 miesięcy wspólnie szkolili się i współpracowali przy wyszukiwaniu zapachu
materiałów wybuchowych. Jak podkreśla opiekun Azy, ma ona
duży temperament oraz jest wytrzymała w pracy. W swoich
pierwszych przeszukaniach wykazała się dużą aktywnością i
dobrą współpracą z opiekunem. Azie i jej opiekunowi Tygodnik „7 dni” życzy wielu sukcesów i długoletniej współpracy.



Weekend z organizacjami pozarządowymi.
Warsztaty fotograficzne, dziennikarskie, plastyczne, masaże
rehabilitacyjne, zabawy dla dzieci i wiele innych – to oferta
bezpłatnych warsztatów organizowanych przez NGO. Po raz
kolejny w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się Dni Otwarte. W ich trakcie mieszkańcy Częstochowy będą mogli zapoznać się z ofertą lokalnych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się w jakich dziedzinach życia
działają i jak wiele korzyści przynoszą mieszkańcom naszego
miasta. Warsztaty odbędą się 28.02.2015 - 01.03.2015 roku w
Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, przy
ul. Focha 19/21 (Pałac Ślubów). Zapisy do 25 lutego br. pod
adresem ngo@czestochowa.um.gov.pl, nr tel.: 34 370 74 75
lub osobiście w siedzibie Biura: Pałac Ślubów, ul. Focha 19/21
pok.46.



Aparaty w dłoń
Wójt gminy Poczesna zaprasza miłośników fotografowania
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym: „Gmina Poczesna w zimowej scenerii”. Zasady konkursu są proste. Wystarczy zrobić zdjęcia lub zdjęcie miejsca, obiektu, zjawiska
przyrodniczego występującego na terenie gminy Poczesna, a
następnie swoje dzieło – odpowiednio opisane i z załącznikami - dostarczyć do Urzędu Gminy w Poczesnej. Przy robieniu
zdjęć należy pamiętać, że na fotografiach musi być „zimowa
sceneria”. Konkurs Fotograficzny trwa do 28 lutego 2015 roku.
Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie gminy: www.
poczesna.com.pl
Spośród nadesłanych prac, komisja wybierze najlepsze i najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.
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REKLAMA

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

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

Sobieskiego 13
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– Stosowanie preparatów z grzybami daje znakomite
efekty. Gdy obserwujemy przyrosty drzew, to czy weźmiemy
pod uwagę ich wysokość, czy grubość, otrzymujemy efekt
dwukrotnie lepszy, niż w przypadku sadzonek niemikoryzowanych. Skuteczność naszych metod już się potwierdziła i stosujemy je pewni, że działają – mówi z optymizmem
Andrzej Stacherski i dodaje, że hodowanie sadzonek w specjalnych kontenerach zabezpieczających system korzeniowy młodego drzewka i stosowanie preparatów z grzybami
może być wizytówką naszego regionu.

Mamy więc nadzieję, że kolejne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych już niebawem zaczną brać przykład z
naszego regionu.
hubb
"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Porozumienia na wędkowanie
zawarte na 2015 rok
z innymi Okręgami
Przypominamy, że od 2011 roku każdy wędkarz
podczas wędkowania jest zobowiązany posiadać przy
sobie: Kartę Wędkarską, Legitymację Członkowską z
opłatami na dany rok oraz Zezwolenie na amatorski
połów ryb obowiązujące w danym Okręgu.
O zezwolenia w pierwszej kolejności należy pytać
skarbnika w swoim kole. Jeśli w kole takich nie ma,
można je pobrać w Okręgu Częstochowa. Wcześniej
należy się upewnić, dzwoniąc pod numer telefonu +48
34 360 53 13, czy aktualnie dane zezwolenie znajduje
się w dystrybucji, ponieważ nie z wszystkich Okręgów
zezwolenia są rozprowadzane przez nasz Okręg.
Okręgi, z którymi PZW w Częstochowie zawarło
porozumienia na 2015 rok:
1. CHEŁM - wody nizinne i górskie
2. JELENIA GÓRA - wody nizinne i górskie
3. KALISZ - wody nizinne
4. LEGNICA - wody nizinne i górskie
5. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - wody nizinne i
górskie
6. LUBLIN - wody nizinne
7. SIEDLCE - wody nizinne
8. SIERADZ - wody nizinne
9. SŁUPSK - wody nizinne
10. TARNOBRZEG - wody nizinne i górskie
11. WAŁBRZYCH - wody nizinne i górskie

12. WROCŁAW - wody nizinne i górskie
13. ZAMOŚĆ - wody nizinne
14. KIELCE - wody nizinne za darmo,
wody górskie dopłata 56 zł
15. OKRĘG NADNOTECKI (PIŁA) - dopłata
ulgowa według stawek PZW Piła
16. RADOM - dopłata 60 zł do skł. Okręgowej, wędkowanie na zbiorniku Domaniów
oraz z środków pływających – 25 zł
17. ELBLĄG - dopłata 67 zł
18. BIELSKO-BIAŁA - dopłata 75 zł - wody
nizinne i górskie
19. ŁÓDŹ - dopłata 50 zł do skł. Okręgowej
20. OPOLE - dopłata 100 zł do skł. Okręgowej - na
wody w Obwodach Rybackich
21. GDAŃSK - dopłata ulgowa według stawek PZW
Gdańsk
22. SZCZECIN - dopłata ulgowa według stawek PZW
Szczecin
23. BYDGOSZCZ - dopłata 50 zł - wody nizinne i
górskie
24. BIAŁYSTOK - dopłata 54 zł - wody nizinne
25. TARNÓW - dopłata 80 zł - wody płynące nizinne i
górskie, zbiorniki Olszyny i Bobrowniki
26. OLSZTYN - dopłata 95 zł - wody nizinne

Znamy terminarz
Włókniarza!
Meczem w Lublinie, 6 kwietnia,
Włókniarz rozpocznie rywalizację
w drugiej Polskiej Lidze Żużlowej.
Runda zasadnicza zakończy się natomiast 23 sierpnia na wyjeździe do
Opola. Poniżej przedstawiamy szczegółowy terminarz na sezon 2015.
TERMINARZ DM II LIGI 2015
Część zasadnicza
1 runda - 6 kwietnia 2015 r. (poniedziałek)
Rawicz - Gdańsk
Opole - Krosno
Lublin - Częstochowa
Pauzuje: Piła

2 runda - 12 kwietnia 2015 r. (niedziela)
Częstochowa - Piła
Krosno - Lublin
Gdańsk - Opole
Pauzuje: Rawicz
3 runda - 26 kwietnia 2015 r. (niedziela)
Piła - Krosno
Opole - Rawicz
Lublin - Gdańsk
Pauzuje: Częstochowa
4 runda - 10 maja 2015 r. (niedziela)
Rawicz - Lublin
Krosno - Częstochowa
Gdańsk - Piła
Pauzuje: Opole
5 runda - 24 maja 2015 r. (niedziela)
Piła - Rawicz

red.

Częstochowa - Gdańsk
Lublin - Opole
Pauzuje: Krosno
6 runda - 31 maja 2015 r. (niedziela)
Rawicz - Częstochowa
Opole - Piła
Gdańsk - Krosno
Pauzuje: Lublin
7 runda - 4 czerwca 2015 r. (czwartek)
Piła - Lublin
Częstochowa - Opole
Krosno - Rawicz
Pauzuje: Gdańsk
8 runda - 14 czerwca 2015 r. (niedziela)
Częstochowa - Lublin
Krosno - Opole
Gdańsk - Rawicz
Pauzuje: Piła
9 runda - 21 czerwca 2015 r. (niedziela)
Piła - Częstochowa
Opole - Gdańsk
Lublin - Krosno
Pauzuje: Rawicz
10 runda - 28 czerwca 2015 r. (niedziela)
Rawicz - Opole
Krosno - Piła
Gdańsk - Lublin
Pauzuje: Częstochowa
11 runda - 26 lipca 2015 r. (niedziela)
Piła - Gdańsk
Częstochowa - Krosno
Lublin - Rawicz
Pauzuje: Opole
12 runda - 9 sierpnia 2015 r. (niedziela)
Rawicz - Piła
Opole - Lublin

Gdańsk - Częstochowa
Pauzuje: Krosno
13 runda - 16 sierpnia 2015 r. (niedziela)
Piła - Opole
Częstochowa - Rawicz
Krosno - Gdańsk
Pauzuje: Lublin
14 runda - 23 sierpnia 2015 r. (niedziela)
Rawicz - Krosno
Opole - Częstochowa
Lublin - Piła
Pauzuje: Gdańsk
Część ﬁnałowa
1 runda ﬁnałowa:
6 września 2015 r. (niedziela)
(a) 4 w tabeli po części zasadniczej - 1 w tabeli
po części zasadniczej
(b) 3 w tabeli po części zasadniczej - 2 w tabeli
po części zasadniczej
2 runda ﬁnałowa: 13 września 2015 r. (niedziela)
(a) 1 w tabeli po części zasadniczej - 4 w tabeli
po części zasadniczej
(b) 2 w tabeli po części zasadniczej - 3 w tabeli
po części zasadniczej
3 runda ﬁnałowa: 20 września 2015 r. (niedziela)
(c) zwycięskie drużyny z (a) i (b) 4 runda
ﬁnałowa:
27 września 2015 r. (niedziela)
(c) zwycięskie drużyny z (a) i (b)
4 października 2015 r. (niedziela)
data rezerwowa
baraż
11 października 2015 r. (niedziela)
baraż
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Nowo otwarty salon zaprasza na karnawałowe
oraz walentynkowe fryzury i nie tylko...

Studio Fryzjerskie
K&M
Kamil Kowalski
ul. Piłsudskiego 3
tel. 34 307 08 60
poniedziałek - piątek
8.00-19.00
sobota
8.00-15.00

Strzyżenie:
damskie od 50 zł,
męskie od 25 zł
Fryzury ślubne od 90 zł

pracujemy na kosmetykach firmy

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT: KASY FISKALNE

Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowi ewidencji na kasach ﬁskalnych
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.

Maciej Janiszewski

F.P.U.H.

RAS

kasy fiskalne
drukarki fiskalne
wagi sklepowe
oprogramowanie
komputery

sieci teleinformatyczne
systemy alarmowe
telewizja przemysłowa
czytniki kodów
metkownice

spr zedaż i ser wis 24 h

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

