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

   Biegnij po pączki!

  Koperta za 500 zł

   Nie wszyscy lubią walentynki

  Tropimy okazje cenowe
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9    Czego teatr uczy w ferie...

w numerze:

Oprawa Muzyczna Imprez

Damian Banasiak

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

795 871 222, 
601 332 170

Pożyczka na chwilę

200-500 zł
bez Biku
bez ograniczeń wieku  
z dojazdem do klienta

Lewy sierpowy kontra prawy prosty
Siła argumentów czy argument 

siły?Na ile opinie polityków są zbieżne z potrzebami mieszkańców?

Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później trafiają pod dyskusję lokalnych po-
lityków i miejskich radnych. Ci ostatni głosując, decydują o realizowaniu nowych pro-
jektów, 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 kontro-
wersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać opinie polityków, co zapewne pozwo-
li nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez nich decyzji. 

W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali 
opinie swoich partii.                                                                                               dokończenie na str. 5
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  Nie wszyscy lubią walentynki

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

RASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASRASF.P.U.H.

Maciej Janiszewski

sieci teleinformatyczne
    systemy alarmowe
       telewizja przemysłowa
          czytniki kodów
              metkownice

sprzedaż i  ser wis 24 h
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W duchu Jałty
Gdyby Pan Putin obdarzony był większą wy-

obraźnią, zaprosiłby przywódców państw eu-
ropejskich, amerykańskich i azjatyckich (takie 
tam G-7, G-8,G-20 czy inne G...) na szczyt w 
Jałcie z okazji 70 rocznicy ustalenia Nowego 
Porządku. Polityka historyczna polega na wy-
korzystywaniu rocznic, okrągły jubileusz jałtań-
skiej konferencji pasuje tu idealnie.

Miejsce też jest idealne, na Krymie zabra-
nym/zdobytym/odbitym Ukrainie. Dyskretnie 
by przypomniano, że skoro Stalin tu zaprosił 
przywódców mocarstw, a w dodatku gościł ich 
w pałacyku carskim, to widać ta ziemia była ro-
syjska od prawieków. Podobnie jak 70 lat temu, 
przezornie wywieziono by wcześniej Tatarów 
(bezczelnie kolaborowali z faszystowskimi 
ukraińskimi okupantami). Ludność rosyjsko-
języczna zarobiła by na światowym spotkaniu 
sprzedając pamiątki i pilimeni.

Najważniejsze byłoby jednak przesłanie pły-
nące z Jałty. Jałta zagwarantowała Europie pół 
wieku pokoju i nienaruszalności granic ustalo-
nych w drodze kompromisowego porozumie-
nia. Tym samym pośrednio przyczyniła się do 
zjednoczenia zachodniej Europy i jej rozwoju 
gospodarczego przenoszącego się na dobrobyt 
mieszkańców. Co prawda, w 1989 r. nastąpiło 
jednostronne naruszenie umowy jałtańskiej i 
wkroczenie Stanów Zjednoczonych tam, gdzie 
ustalono sowiecką (rosyjską) strefę wpływów. 
Ale Rosja potrafi być wspaniałomyślna, może 
się zgodzić na pewną niezależność Polski, Li-
twy czy Rumunii, pod warunkiem twórczego 

powrotu do ducha Jałty w rozwiązywaniu kon-
fliktów w Europie i przyległościach. W Meksy-
ku i Wenezueli na razie Moskwa nie zamierza 
interweniować, oczekuje w zamian podobnego 
desinteressante USA w sprawach Ukrainy, Gru-
zji i Białorusi. 

Szczyt w Jałcie przypomniałby światu prawdę 
oczywistą, kto wygrał II wojnę światową. Każ-
dy kraj ma prawo na własny sposób świętować 
Dzień Zwycięstwa, ale niech pamięta, że był to 
– 9 maja 1945 r. – dzień zwycięstwa Stalina i 
ZSRR.  Nie można w chamski sposób fałszować 
historii. Prawda ta wyłania się nawet z przysło-
wia ludowego: zwycięzców nikt nie sądzi. A kto 
kogo sądził: trybunał moskiewski przywódców 
polskiego państwa podziemnego, czy trybunał 
warszawski sprawców zbrodni w Katyniu?

Historia nie powinna być obciążeniem, świat 
oczekuje wyboru przyszłości. Powrót do ducha 
Jałty, do pokojowego współistnienia różnych 
systemów, do kompromisowego ustalania reguł 
gry przez odpowiedzialne za świat mocarstwa, 
jest tym, na co oczekuje ludzkość. Raz jeszcze 
Wielka Czwórka (Putin, Obama, Merkel, Xi 
Jinping – prezydent Chin) powinna w pałacyku 
nad Morzem Czarnym zdecydować o kształcie 
Nowego Światowego Porządku.

Uff, na szczęście pan Putin, jak każdy zadu-
fany dyktator, otacza się miernotami głupszy-
mi od siebie. Z tego powodu nie przyszło mu 
do głowy, by zagrać z Zachodem o Jałtę - bis. 
Podejrzewam bowiem, że ten pomysł spotkał-
by się z  pozytywnym odbiorem wielu kręta-
czy opiniotwórczych w świecie, w Europie i 
w Polsce.

Jarosław Kapsa           

uwagi 
niestosowne

Naleśniki:
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

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

9,00 zł
11,00 zł

9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

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

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

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

Dania mięsne:
Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

Dania drobiowe:
Filet panierowany
Filet w chrupiącej koszulce
Filet z warzywami na parze
Filet zapiekany z pomid. i serem

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

8,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

na ul. Ewy 23, 
okolice Jasnej Góry

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

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy 
+ surówka

Soki owocowe:
marchwiowy, 
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy, 
marchwiowo-buraczany, 
pomarańczowy
grapefruitowy

6,00 zł
7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

od 3,00 zł

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

HAMBURGERY • CHEESBURGERY 
HOT-DOG

Zestawy obiadowe 
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

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

Patrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na światPatrzymy na świat
z przymrózeniem oka

Przy ul. Waszyngtona od dwóch miesięcy stoi atrapa parkomatu

Nieczynny parkomat 
= bezpłatne parkowanie?
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Staropolskie przysłowie mówi: „Powiedział 
Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”. 

Odniesień do Tłustego Czwartku po-
winniśmy szukać w starożytności, kiedy to 
w Rzymie bawiono się hucznie, by powi-
tać nadchodzącą wiosnę i pożegnać zimę. 
Objadano się tłustymi mięsami i popijano je 
alkoholem, a wszystko przygryzano czymś w 
rodzaju pączków, robionych z ciasta chlebowe-
go. Nie były one słodkie, lecz nadziewane sło-
niną. 

W naszej tradycji Tłusty Czwartek to zawsze 
ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Jako 
że Wielkanoc jest świętem ruchomym, tłusty 
czwartek nie wypada co roku w ten sam dzień. 
W dawnej Polsce Tłusty Czwartek był począt-
kiem Tłustego Tygodnia, czyli czasu wielkiego 
obżarstwa. Pozwalano sobie na ogromne ilości 
tłustych mięs, kapustę ze skwarkami, słoninę. 
Dawniej, przyrządzając pączki, nadziewało się 
niektóre migdałem lub orzechem włoskim. Wie-
rzono, że kto na taki trafi, będzie mieć w życiu 
szczęście.

W Tłusty Czwartek nadal objadamy się tłu-
stościami, ale dziś są nimi słodkie i tłuste pączki, 
racuchy oraz faworki, zwane też chrustem albo 
chruścikami. Stąd dzień ten cukiernicy nazywają 
cukierniczymi żniwami. 

Idealny pączek powinien być pulchny, ale 
lekko zapadnięty w środku, co świadczy o tym, 
że ciasto ma dobrą konsystencję. Pączki powin-
ny też mieć jasną obwódkę wokół, dzięki czemu 
poznamy, że tłuszcz na którym były smażone był 
świeży. Tradycyjnie napełnia się pączki nadzie-
niem (marmoladą) przed smażeniem. Współ-
cześnie często jednak są nadziewane dopiero po 

usma-
żeniu konfiturą różaną lub owo-

cami, ale też likierem, budyniem, a nawet twa-
rogiem. Gotowy pączek jest zwykle lukrowany 
lub obsypywany cukrem pudrem, może być też 
posypany kandyzowaną skórką pomarańczową 
lub polany czekoladą.

- Do produkcji pączków na Tłusty Czwartek 
przygotowujemy się już ponad tydzień. Robimy 
zapasy mąki i innych surowców. Główny cykl 
produkcyjny zaczynamy w środę wieczorem. 
Nasza cukiernia nie jest duża, ale tylko tego jed-
nego dnia produkujemy ponad 10 tysięcy pącz-
ków. Co roku okazuje się jednak, że zapotrzebo-
wanie jest większe. Ciasto na pączki musi być 
„żywe”, wyrobione z mąki, mleka, cukru, jajek 
i drożdży. Oczywiście każda sztuka musi mieć 
nadzienie – opowiada Anna Janik, pracownica 
jednej z częstochowskich ciastkarni.

Niestety pączki są bardzo kaloryczne. War-
tość energetyczna jednego (60 g) wynosi około 
300 kcal. Z drugiej jednak strony według jedne-
go z przesądów, jeśli ktoś w Tłusty Czwartek nie 
zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie 
będzie mu się wiodło. Nie ma się co więc zasta-
nawiać... SMACZNEGO!

red.

M: Dziadku, dziadku…
D: Marysiu, musisz krzyczeć na całe osie-
dle „dziadku”, nie możesz po imieniu?
M: Oj, daj spokój. Świetnie było.
D: Gdzie?
M: Na uczelni. Referat miałam.
D: A, ten o  funduszach unijnych. I  co, 
nikt nie wyszedł?
M: Coś ty! Jeszcze mnie do telewizji za-
prosili. Regionalnej. Tylko ta dziennikar-
ka nie za bardzo się zna i prosiła, żebym 
jej pytania podpowiedziała. Pomożesz? 
Bo ty też się nie znasz.
Wyjmuje dyktafon, włącza.
D: Na co Unia przyznaje największe do-
tacje i dlaczego? 
M: Na to samo, co w ubiegłych latach, 
ale także na różne inne cele: transport, 
przedsiębiorstwa, naukę, środowisko. Naj-
więcej środków zasili przedsięwzięcia 
transportowe…
D: Dlaczego ty na pieniądze mówisz 
środki?
M: Oj, dziadku, wiadomo przecież, że 
chodzi o pieniądze na kolej, drogi, ener-
getykę. I  o  ochronę środowiska, bo na 
ten aspekt w najnowszej perspektywie 
będzie położony dużo większy nacisk.
D: Nacisk na aspekt?
M: Tak, zwróci się większą uwagę po 
prostu. Mniej będzie pieniędzy na auto-

strady, a  więcej na transport przyjazny 
środowisku. 
D: A powiedz, kto może dostać dofinan-
sowanie?
M: Przede wszystkim firmy, osoby mło-
de, uczelnie, samorządy, podmioty pu-
bliczne.
D: Czekaj, czekaj. Mówisz o transpo-
rcie przyjaznym środowisku, czyli o szy-
nowym. To znaczy, że będę mógł jak 
dawniej dojechać jednym pociągiem 
z Warszawy na moją ukochaną Suwal-
szczyznę?
M: Tego ci nie obiecam, bo nie znam 
szczegółowych planów. Ale wiem, że 
oprócz Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko, jest jeszcze jeden specjalnie 
dla wschodniej Polski. To dodatkowy 
instrument wsparcia…
D: I znów mówisz, jakbyś czytała urzę-
dowe dokumenty. Wyłączą telewizory 
i tak się skończy twój wywiad.
M: No tak, lepiej powiedzieć, że to do-
datkowa pomoc dla już działających 
firm, by stymulować ich rozwój i konku-
rencyjność w Polsce i za granicą. I dla 
tych, które mogą powstać, bo ludzie na 
szczęście mają pomysły.
D: Pomysły mają, ale pieniędzy nie.
M: I o to właśnie chodzi w funduszach 
unijnych, żeby wesprzeć choćby możli-

wość rozpoczęcia działal ności bizneso-
wej – produkcję, handel, usługi. Co tak 
na mnie patrzysz? Źle mówię?
D: O tym pociągu do Suwałk ciągle myślę.
M: A to mam deser dla ciebie. 330 mln 
euro na ponadregionalną infrastruktu-
rę kolejową w  Programie dla Polski 
Wschodniej.
D: A to tylko wschód tak wyróżniono?
M: Nie, to są dodatkowe pieniądze. Ale 
dotacje dostaną też wszystkie woje-
wództwa w  ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych.
D: To piękne, co mówisz. Wielkie plany, 
regiony mają piąć się w  górę. Ale ty 
i twoi koledzy – za rok kończy cie studia 

i co, w kieszeni będziecie mieć dyplom 
bezrobotnego magistra? A  wasze na-
dzieje i marzenia?
M: Czy ja mam dwie lewe ręce? Ja mam 
pięć pomysłów na siebie. Któryś na pew-
no wypali. Czekaj, która godzina?
D: Piąta dochodzi.
M: Dziadku, przepraszam, to ja pędzę, 
bo w Punkcie Informacyjnym Funduszy 
Europejskich jest dziś spotkanie z eks-
pertem od Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój. Krzyczy do niego biegnąc już 
w drugą stronę.
M: Ten program jest też dla młodych, 
przed 30.  Jutro ci opowiem.

Stanisław Tym

Fundusze Europejskie 
2014–2020
Aktualne informacje nt. środków unijnych:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
W całym kraju działają Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich. Warto je odwiedzić, 
by dowiedzieć się, czy Twoja 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. 
Ty też dowiedz się więcej i odwiedź Punkt 
Informacyjny FE w swojej okolicy, gdzie:
• ustalimy, czy Twój pomysł ma szanse 
na wsparcie z Funduszy Europejskich,
• krok po kroku przedstawimy proces ubiegania 
się o dofinansowanie,
• udzielimy Ci merytorycznego wsparcia 
przy przygotowaniu projektu,
• jeśli otrzymasz dotację, pomożemy w jej 
rozliczeniu.
Pełny zakres usług i lokalizacje Punktów 
znajdziesz na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Punkty

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

Młodzi z pomysłami nie zginą
Dziadek ubrany na sportowo, czyli w kurtkę. W rękach kijki do nordic walking. 
Wychodzi z domu na popołudniowy spacer. Z daleka zauważa go Marysia  
i biegnie w jego kierunku, machając rękami.

Film „Porozmawiajmy 
o Funduszach 
Europejskich” 
oglądaj na YouTube

Wielkie planyDotacje 
dostaną 
wszystkie 
województwa

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

Dziś dzień obżarstwa. Opychamy się pączkami, bo mamy Tłusty Czwartek.
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Częstochowscy inwalidzi zazdroszczą mieszkańcom innych miast 
przede wszystkim tego, że posiadacze karty parkingowej dla nie-
pełnosprawnych mogą parkować w całej płatnej strefie. Wyrobienie 
karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych kosztuje zazwyczaj 
25 zł. Niektóre miasta dotacjami obniżają tę kwotę o symboliczne 
kilka złotych. Przy orzeczeniach czasowych karta jest ważna tak 
długo, jak długo trwa niepełnosprawność, a przy orzeczeniach na 
stałe – karta jest ważna przez 5 lat.

W Opolu karta parkingowa uprawnia niepełnosprawnych właści-
cieli aut do bezpłatnego parkowania w całej płatnej strefie. Dodat-
kowy przepis pozwala parkować samochody przewożące inwali-
dów w miejscu ich zamieszkania i w okolicach placówek służby 
zdrowia. Wtedy należy pozostawić za szybą kartę niepełnospraw-
nego pasażera i nie trzeba iść do parkomatu po bilet.

W Kielcach cena karty parkingowej dla niepełnosprawnych zo-
stała obniżona do 21 zł. Inaczej niż w Opolu wygląda natomiast 
kwestia parkowania aut nie należących do inwalidów, a tylko ich 
przewożących. Za 10 zł można tam wykupić specjalny identyfikator 
pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną. Taki identyfikator 
pojazdu pozwala parkować za darmo, jest jednak ważny wyłącznie 
z załączoną kartą parkingową wydaną na nazwisko osoby niepeł-
nosprawnej.

W Katowicach karta parkingowa dla niepełnosprawnych upraw-

nia do darmowego parkowania w całej strefie płatnego postoju, 
niepełnosprawni mają jednak obowiązek korzystania z kopert w 
pierwszej kolejności, a dopiero gdy wyznaczone miejsca są zajęte, 
to wtedy mogą stawać poza nimi. Nie jest istotne, czy inwalida jest 
właścicielem auta, czy nie, musi być jednak obecny przy kontroli 
dokumentów, by wyeliminować możliwość korzystania przez kie-
rowcę z pożyczonej od kogoś karty.

Niepełnosprawni użytkownicy aut w Częstochowie muszą nato-
miast kupować bilet w parkomacie, jeśli chcą zostawić poza wyzna-
czonym „miejscem dla inwalidy”.

Brakuje życzliwości i wyobraźni
Zapytaliśmy o parkowanie rodziców dzieci korzystających z po-

mocy Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Ro-
dzinie. Centrum mieści się przy ul Jasnogórskiej, a na ogrodzonym 
podwórzu często można zobaczyć charakterystyczne żółte busy 
przystosowane do przewożenia wózków inwalidzkich.

– Często się zdarza, że ktoś wjeżdża na podwórko ośrodka, wy-
chodzi z auta i... idzie sobie do sklepu – mówi jeden z oburzonych 
rodziców. Nie dość, że ludzie traktują to miejsce jak bezpłatny par-
king, to jeszcze często się zdarza, że pozostawione byle jak auta 
tarasują przejazd!

Kilkoro zapytanych rodziców potwierdza te słowa. Każdy z nich 
przynajmniej raz spotkał się z taką sytuacją.

– Wokół placówek MOPSu na terenie miasta miejsca do parkowa-
nia dla osób niepełnosprawnych są czytelnie oznaczone, a pracow-
nicy oraz osoby z zewnątrz, które docierają do MOPSu są uczulane 
by nie zajmować wspomnianych miejsc i nie utrudniać dojazdu do 
nich – mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Ośrodka i tłumaczy, 

że każdego powinny obowiązywać nie tylko przepisy ruchu drogo-
wego, ale także dobre obyczaje, które nakazują pozostawiać miejsca 
przeznaczone dla niepełnosprawnych właśnie tej grupie osób.

Na te dobre obyczaje zwracają uwagę nieprawidłowo parkującym 
zarówno pracownicy ośrodka, jak i rodzice niepełnosprawnych 
dzieci. Niestety, ich apele zazwyczaj trafiają w próżnię.

Mandat odstrasza skutecznie
Niedawne zmiany w prawie nieco ostudziły zapędy kierowców w 

nieuprawniony sposób.
– Mandat za parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osoby 

niepełnosprawnej wynika z taryfikatora i wynosi 500 zł – informuje 
Artur Kucharski, starszy specjalista ds. public relations częstochow-
skiej Straży Miejskiej. – Z obserwacji strażników miejskich wynika, 
że od kiedy kwota mandatu wzrosła do 500 zł, proceder parkowania 
na kopertach drastycznie zmalał. Oczywiście dyżurni Straży Miej-
skiej w Częstochowie otrzymują zgłoszenia dotyczące parkowania 
na kopertach, ale zgłoszenia nie zawsze się potwierdzają. Wynika to 
z czasu dojazdu pod wskazany adres – tłumaczy Kucharski, ale jed-
nocześnie podpowiada, że osoba zgłaszająca strażnikom nieprawi-
dłowe parkowanie wcale nie musi czekać na przyjazd patrolu, żeby 
dopełnić formalności związanych z interwencją. Wystarczy bowiem 
zrobić zdjęcie źle zaparkowanego auta i przekazać je strażnikom.

– Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby podobne przypadki 
zgłaszać do dyżurnego pod numerem telefonu 986 – dodaje Kucharski.

hubb

Tydzień temu poruszyliśmy temat nieprawidłowego parkowania, co utrudnia pieszym, a zwłaszcza rodzicom z 
wózkami poruszanie się po chodnikach, a i bywa nawet przyczyną blokowania przejazdu autobusom. Ponieważ 
Czytelnicy alarmowali naszą redakcję, że odrębny problem stanowi zajmowanie miejsc parkingowych dla niepeł-
nosprawnych, dziś przyjrzymy się właśnie jemu.

dokończenie ze str. 1
Łagodna zima pozwoliła już zapewne sporo zaoszczę-

dzić na wydatkach związanych z odśnieżaniem miasta, 
jaką kwotę już wydano, a ile pozostało i na co zaoszczę-
dzone pieniądze zostaną przeznaczone?

Z imieniu koalicji PO-SLD  opinię przedstawia radny Jacek 
Krawczyk z Platformy Obywatelskiej:

„Łagodna zima to okres łagodny nie tylko dla kierowców, ale 
również dla MZDiT i finansów naszego miasta. Na akcję zimowe-
go odśnieżania, które realizuje wybrana w przetargu firma SITA 
Częstochowa zarezerwowanych zostało 8.163.695 zł i obejmuje 
okres od 01.11.2014 do 31.03.2015 roku. Obecnie wydatkowanych 
zostało do dnia 08.02.2015 roku 5.757.522,53 zł, zatem pozostała 
jeszcze wolna kwota 2.406.172,47 do dnia 31.03.2015 roku. 

Warto podkreślić, że dzięki sprzyjającym warunkom atmosfe-
rycznym w listopadzie i grudniu wydatkowanych zostało łącznie 
ok. 1,4 mln zł, natomiast w styczniu kwota ta wyniosła już 3,6 mln 
zł, a początek lutego to koszt 750 tysięcy złotych. 

Czy pozostała kwota pozwoli na utrzymanie się w budżecie po-
nad 8 mln zł zależy oczywiście od pogody i wówczas będzie moż-
na mówić o oszczędnościach lub potrzebach zwiększenia budżetu 
na zimowe odśnieżanie. Co jeśli powstaną oszczędności na dzień 
31.03.2015? Wówczas MZDiT po zabezpieczeniu z oszczędności 
co najmniej 1 mln zł na okres listopad-grudzień 2015 rozważy 
przeznaczenie pozostałych środków na letnie oczyszczanie mia-
sta. W przypadku, gdy środków zabraknie MZDiT zwróci się o 
zwiększenie budżetu do Rady Miasta Częstochowy. 

Dodam, że zimową akcję obsługuje 37 pojazdów - w 
tym 16 pługów i 21 solarek. Miasto jest podzielone na 5 
stref standardów odśnieżania zależnych od klasy drogi – 
w pierwszej kolejności jest to DK-1, drogi krajowe, wojewódzkie 
i te po których porusza się komunikacja publiczna. 

Obecną akcję zima można ocenić pozytywnie – drogi są w pełni 
przejezdne. Oczywiście pewne utrudnienia zawsze mogą się po-
jawić, jednakże mając na uwadze dotychczasowo dobrze realizo-

wane zadanie i szybkość działania służb drogowych jestem prze-
konany, że są w stanie poradzić sobie w znacznie trudniejszych 
warunkach”.

Opinię Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie 
przedstawia Stanisław Gmitruk: 

„W sprawie zimowego utrzymaniu dróg w Częstochowie, nie 
znamy kwoty jaka pozostała lub w ogóle pozostanie w dyspozycji 
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na zimowe utrzymanie. 

Jest luty, a przebieg pogody, opadów śniegu może być różny 
(przysłowia ludowe: 1) idzie luty podkuj buty; 2) w marcu jak w 
garncu; 3) kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy trochę lata).

W sytuacji, jeśli zostałyby środki finansowe (pieniądze) w bu-
dżecie miasta Częstochowy, na zimowe utrzymanie dróg, którymi 
dysponuje MZDiT, należałoby je pozostawić do dalszej dyspozy-
cji MZDiT. Pieniądze te należy przeznaczyć na bieżące zadania 
MZDiT, w tym na tzw. „letnie” utrzymanie dróg, tj. remonty na-
wierzchni, na co zawsze środków brakuje, poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach poprzez odnowienie oznakowania poziomego i 
pionowego ulic, a także na prowadzenie akcji informacyjnej doty-
czącej bezpiecznego poruszania się na drogach, w tym szczególnie 
naszych dzieci”.

Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny Artur 
Gawroński:

„Pogotowie zimowe w Częstochowie trwa od: 01 listopada 
do 31 marca. Polega na trzymaniu środków transportowych, 
sprzętu i osób w stanie gotowości, umożliwiającym wykonanie 
zadań mających na celu utrzymanie przejezdności ulic, łagodze-
nia skutków opadów śniegu, występującej gołoledzi na terenie 
miasta. Obecnie wykonawcą przetargu na Zimowe utrzymanie 
Miasta Częstochowy w latach 2013-2016 jest firma SITA PO-
ŁUDNIE Sp. z o.o. której oferta spełniła wszystkie wymagania 
SIWZ, otrzymując największą ilość punktów i była najkorzyst-
niejsza dla miasta. W 2015 roku na zimowe utrzymanie miasta 
przewidziano 8.163.695 zł. Zasadą od wielu lat jest, że środki 
niewykorzystane przeznaczane są na utrzymanie bieżące dróg, 

o takiej decyzji decydują Radni Miasta Częstochowy w ramach 
przesunięcia środków w budżecie. Musimy jednak pamiętać o 
końcówce roku dziś trudno przewidzieć czy zima nas nie zasko-
czy w listopadzie”.

W sprawie oszczędności po Akcji Zima, swoją opinię prezen-
tuje także reprezentant Ruchu Wolności – Marek Domagała: 

„Myślę, że zima jeszcze nam da się we znaki, tak to już bywa 
w naszej strefie klimatycznej. Miasto na utrzymanie zimowe 
wydaje od około 4 do 10 milionów złotych, w tym roku jest za-
planowane nieco ponad 8 milionów, w zeszłym roku wydano 
na ten cel niecałe 5 milionów. Ale teza w pytaniu brzmi: pienią-
dze zostaną zaoszczędzone, na co będę (powinny być) wydane? 
Praktyka wszelkich budżetów pokazuje, że niemal każde pienią-
dze zaoszczędzone bywają „przejedzone” (czytaj wzrosną inne 
bliżej nieznane wydatki bieżące).A jak powinno być? Może dla 
lepszego zrozumienia opiszę to na przykładzie. Rodzina na swoje 
utrzymanie i remont zamierza zaciągnąć w banku kredyt na 10 ty-
sięcy. Ale remont według kalkulacji będzie kosztował 8 tysięcy. To 
myślenie typu, na co wydać pozostałe (cudze) 2 tysiące, świadczy 
o kiepskiej kondycji intelektualnej rodziny. 

Podsumowując: „zaoszczędzone” pieniądze (z okazji zimy, 
etatów, czegokolwiek) nie powinny być wydane w ogóle, bo 
zaoszczędzić można swoje. A tu wydajemy cudze, konkretnie 
naszych dzieci i wnuków, a potem dziwimy się, dlaczego nie 
chcą z nami żyć i jadą na Zachód czy gdziekolwiek. Skutkiem 
deficytów jest fakt, że już dzisiaj rocznie spłacamy po kilka-
dziesiąt milionów długów z odsetkami. Wiadomo, że z roku na 
rok będzie to coraz wyższa kwota, wiadomo że tak już będzie 
przez co najmniej kilkadziesiąt lat. A przecież te pieniądze za-
miast do bankowej lichwy mogłyby trafić na nasze drogi i ulice, 
teraz. Cudze wydaje się łatwo. A jeszcze łatwiej, jak władza 
wie, że ich nie spłaci, bo spłaty przypadają na rok np. 2030. 
No, ale kto by tam w polityce myślał o tym, co będzie za 10 czy 
20 lat. Przecież najważniejsze to dołożyć tym z PiS, ci z PiS 
tym z PO, SLD... byle do kolejnej kadencji”.

Renata R. Kluczna
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Najnowsze trendy w modzie ślubnej, 
wyjątkowe dekoracje weselne czy pory-
wające do tańca zespoły muzyczne znaj-
dą pod jednym dachem, już 22. lutego, 
podczas corocznych Targów Ślubnych. 
Dzięki pomoc specjalistów, przyszłe mło-
de pary będą mogły sprawnie zaplano-
wać własny ślub.

Będzie można nie 
tylko zaobserwować 
najnowsze trendy w mo-
dzie, lecz także poznać 
oferty usług i towarów 
ślubnych. Zakochane 
pary będą mogły zna-
leźć dla siebie idealnego 
fotografa, porywający 
do tańca zespół mu-
zyczny czy zapierającą 
dech w piersiach salę 
weselną. Nie zabraknie 
również prezentacji najlepszych cukier-
ni i kwiaciarni. Odbędą się także pokazy 
mody ślubnej. Wśród prezentowanych stro-
jów znajdą się klasyczne oraz nowoczesne 
suknie dla panny młodej oraz suknie wie-
czorowe. 

Szybki poradnik weselny
Zaczynamy od listy: kościół, sala weselna, ze-

spół muzyczny, kwiaty, samochód, goście itd. Dla 
każdej z pozycji na liście dokładna przewidywana 
data realizacji. 

12-24 miesiące przed ślubem 
* ślub konkordatowy, cywilny, czy też oddzielne 
śluby: kościelny i cywilny

* ustalić przybliżoną datę ślubu
* dowiedzieć się o terminach nauk przedmałżeń-
skich, w tym także o spotkaniu w poradni rodzinnej
* przygotować wstępną listę gości weselnych oraz 
wytypować świadków
* określić wysokość budżetu na ślub i wesele. 

6-12 miesięcy przed ślubem 
* podjąć ostateczną decyzję dotyczącą miejsca i 

terminu uroczy-
stości 
* skonfrontować 
swoje ustalenia z 
właściwym urzęd-
nikiem USC oraz 
księdzem 
* ustalić wieczór 
kawalerski i pa-
nieński, w tym 
ilość osób
* sprawdzić menu, 
obsługę i wystrój 

sali wesel-
nej
* zarezer-

wować foto-
grafa i firmę, 

która stwo-
r z y reportaż video

* zorientować się w ofertach z e s p o ł ó w 
muzycznych (przesłuchać CD, obejrzeć kasety vi-
deo). 

5-8 miesięcy przed ślubem 
* czas zdecydować o wyborze strojów, przyszła 
panna młoda powinna już wiedzieć, jaki chce fa-
son sukni, pomyśleć o dodatkach: welon, buty, 
rękawiczki, bielizna. Pan młody powinien wybrać 
garnitur i dodatki.
* warto wybrać się z wizytą do świadków i poin-

formować ich o naszej decyzji.

4-6 miesięcy przed ślubem 
* zarezerwować samochód dla młodej pary
* zaklepać urlop w pracy, na wyjazd po ślubie 
* zarezerwować podróż poślubną. 
* zacząć kompletować potrzebne do ślubu doku-
menty. 

3 miesiące przed ślubem 
* zamówić zaproszenia ślubne
* zarezerwować transport dla gości 
* najwyższy czas na zarezerwowanie noclegów dla 
przyjezdnych gości. 

2-4 miesiące przed ślubem 
* czas na rozesłanie zaproszeń
* zdecydować się na wybór i zakup obrączek
* ustalić przebieg uroczystości w kościele i USC - 
oprawa muzyczna, dekoracja i kwiaty
* warto przygotować listę prezentów
* panna młoda powinna umówić się na wizytę u 
kosmetyczki. 

1-2 miesiące przed ślubem 
* ustalić wszystkie szczegóły przyjęcia weselnego, 
w tym wystroju wnętrza
* zadbać o atrakcje wieczoru weselnego: 
zabawy, oczepiny, podziękowanie ro-
dzicom 
* zamówić ciasta i tort weselny
* zakupić napoje chłodzące i al-
kohol 
* dokonać ostatecznych przy-
miarek strojów ślubnych i 
wszelkich dodatków
* zarezerwować termin wizyty 
u fryzjera, kosmetyczki, solarium 
* zamówić kwiaty: wiązankę dla 
panny młodej i dla druhny, stroiki 
do włosów, butonierki dla pana mło-
dego i świadka.

2-4 tygodnie 
przed ślubem 

* zrobić generalną przymiarkę strojów 

wraz z fryzurą i makijażem
* sprawdzić nadesłane przez gości potwierdzenia 
przybycia na uroczystość weselną
* zaplanować rozsadzenie gości przy stołach
* skompletować bagaże, które zabierzemy w po-
dróż poślubną. 

1-3 tygodnie przed ślubem 
* ustalić z księdzem i organistą szczegóły przebie-
gu mszy świętej
* omówić przebieg ceremonii z urzędnikiem USC
* dobrze się bawić na wieczorze panieńskim i ka-
walerskim. 

1-7 dni przed ślubem 
* przygotować obrączki i potrzebne dokumenty 
* spakować niezbędnik weselny, w którym znajdą 
się: igła, nici, dodatkowa para rajstop, kosmetyki, 
tabletki przeciwbólowe, plastry 
* wizyta u kosmetyczki
* wieczorem zaplanować ślubny poranek i wcze-
śnie położyć się spać. 

Dzień Ślubu 
* wizyta panny młodej u fryzjera i kosmetyczki 

* zabrać ze sobą dzień wcześniej przy-
gotowane dokumenty i obrączki 
* zabrać ze sobą wcześniej przygotowany 

niezbędnik
* pan młody nie powinien zapo-
mnieć odebrać z kwiaciarni wią-
zankę ślubną. 

Po ślubie 
* rozesłać podziękowania dla 

gości za przybycie na uroczy-
stość weselną
* w przypadku małżonki 
załatwić w pracy, urzędach, 

bankach formalności zwią-
zane ze zmianą nazwiska

* najwyższa pora wyru-
szyć w podróż poślubną
* a potem... żyć długo i 
szczęśliwie!

red.

Termin ślubu zbliża się wielki-
mi krokami, a Wy nie jesteście 
jeszcze przygotowani? A może 

macie jeszcze dużo czasu i chcecie na 
spokojnie zaplanować ten wyjątkowy 
dzień? Wszyscy narzeczeni z pewno-
ścią znajdą dla siebie odpowiednie 
rozwiązania podczas Targów Ślubnych 
w Częstochowie.



Kompleksowe wdrożenie elementów 
strategii CSR w Zakładzie Cukierniczym Michaś

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej.

Zakład Cukierniczy „Michaś”, mający swoją siedzibę na ul. Pułaskiego 123 
w Częstochowie przez ostatni rok ma przyjemność realizować projekt związany 
z wdrażaniem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w swojej fir-
mie. Na ten cel firma pozyskała 70% wsparcia kosztów kwalifikowanych ze 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej.

Bezpośrednim celem projektu jest kompleksowe wdrożenie następują-
cych elementów strategii: rozwijanie wśród pracowników postaw proeko-
logicznych, rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników i dbałość o 
ich zdrowie oraz zaangażowanie w lokalne inicjatywy z organizacjami po-
zarządowymi, instytucjami publicznymi oraz wspieranie rozwoju społeczno-
ści lokalnej poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Cele pośrednie 
projektu to: zmniejszenie negatywnego wpływu działalności firmy na środo-
wisko naturalne, świadome i odpowiedzialne kształtowanie warunków pra-
cy, rozwijanie działalności na rzecz rozwoju oraz współpracy z otoczeniem 
poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Grupą docelową, której dedykowany jest projekt to pracownicy i kadra za-
rządzająca firmy oraz członkowie lokalnej społeczności, partnerzy i kontra-
henci Firmy. 

Wszystkie działania firmy w ramach projektu mają przyczynić się do osią-
gnięcia konkretnych rezultatów. Nasza firma chce promować zachowania 
pro-ekologiczne, budować wizerunek firmy przyjaznej pracownikom oraz 
pozytywny wizerunek wśród klientów.
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Masaże
Kręgarstwo 

Bioenergoterapia 
Zajęcia z rozwoju osobistego

   Gabinet
ul. Wolności 27, Częstochowa

wejście przy Placu Rady Europy- przy dworcu PKP

www.aloha-gabinet.com     e-mail: biuro@centrum-aloha.com

Spotkania umawiane wyłącznie telefoniczni:  607 856 147

PROMOCJA  50% rabatu z tą gazetą na pierwszy zabieg

Trzecie takie samo święto?
Odkąd święto zakochanych pojawiło się w Polsce w latach 

90-tych ubiegłego wieku, trwają spory o zasadność „importo-
wania” tej zachodniej tradycji. Pierwszym argumentem prze-
ciwko obchodzeniu walentynek był fakt, że w polskiej tradycji 
jedno święto zakochanych już było, więc zbędne się wydawa-
ło jego powielanie. Tradycyjna pogańska Noc Kupały, zwana 
też Sobótką, a w czasach chrześcijańskich Nocą Swiętojańską, 
takim świętem właśnie była. Z zachowania wianków puszczo-
nych na wodę wróżono pannom zamążpójście, szukano kwia-
tu paproci, skakano przez ogniska, a święto było poświęcone 
płodności i urodzajowi. Drugim, nie tak już oczywistym argu-
mentem przeciw Walentynkom był Dzień Kobiet przypadający 
niecały miesiąc po nich.

Okazało się jednak, że tradycja obchodzenia Nocy Świę-
tojańskiej słabła w miastach, a podtrzymywana była głów-
ne na wsiach. To pozwoliło wślizgnąć się Walentynkom na 
stoiska z zabawkami i pamiątkami w supermarketach Dzień 
Kobiet był natomiast po przemianach ustrojowych kojarzo-
ny z czasami socjalizmu, co na kilka lat zszargało nieco re-
putację tego święta. Walentynki trafiły więc do Polski w 
dobrym dla nich momencie i trafiły u nas na podatny grunt.

Zalew różowej tandety
Z Walentynkami kojarzą się przede wszystkim kartki, w któ-

rych wypisuje się wierszem miłosne wyznania oraz wszelkiego 
rodzaju przytulanki, maskotki i im podobne puchate gadżety. 

Alergiczne reakcje przeciwników angloamerykańskiej trady-
cji wywoływały więc różowo-czerwone wystawy sklepów z 
zabawkami, sklepów papierniczych, sklepów z pamiątkami i 
prezentami. Podnoszono często argumenty ekonomiczne, bo 
przecież produkcja walentynkowych drobiazgów odbywa się 
niemal w całości poza Polską. Mówiono, że nasz kraj jest tylko 
rynkiem zbytu, że jesteśmy naiwni i dajemy się wykorzystywać 
przez amerykański przemysł. Dodatkowo wytykano walentyn-
kom, że są sztuczne, wymyślone niejako „na siłę” wyłącznie po 
to, by przełamać poświąteczną stagnację sprzedażową. Lutowy 
termin Walentynek nie kojarzył się bowiem w polskiej men-
talności z zakochaniem, tak jak na przykład maj. Nieraz były 
więc walentynki krytykowane za bezrefleksyjny konsumpcjo-
nizm i wyłącznie komercyjne podejście do obchodzenia dnia 
zakochanych. Nie pozostawiano też suchej nitki na samych 
walentynkowych produktach, którymi zalewa się sklepy. Laur-
kom i serduszkom wytykano, że są tandetne, kiczowate i psują 
młodzieży gust.

Przeciw równemu traktowaniu?
Współcześnie krytyka walentynek odwołuje się już do zu-

pełnie innych argumentów. Na nikim już nie robi wrażenia po-
wiedzenie, że coś jest tandetne, byle jak wykonane, czy nawet 
pomalowane dalekowschodnią farbą zawierającą trujące metale 
ciężkie. W mieście pełnym sklepów, gdzie niemal wszystko ku-
puje się po 4 zł argument o tandetności na nikim już nie robi 
wrażenia. Obecnie równouprawnienia domagają się środowiska 
niekoniecznie preferujące tradycyjne wartości rodzinne i model 

związku, do którego jest przyzwyczajone starsze pokolenie.
Coraz więcej jest wśród nas tak zwanych „singli”, czyli osób 

świadomie rezygnujących z bycia w stałym związku. Najnow-
sza krytyka Walentynek jest więc oparta na takim mianowicie 
zarzucie, że święto ma charakter opresyjny, związany z przeko-
naniem o konieczności bycia w związku, a przez to piętnujący 
wszystkie osoby żyjące z wyboru w pojedynkę.

hubb

Kto nam wcisnął to święto?
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12 czwartek 08.01.2015

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

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

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

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

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

Sprzedam mieszkanie 

M-3, 46 m2
Wrzosowiak

cena przystępna 
tel. 724 678 407
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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 ga-
zetek. By ułatwić naszym Czytelnikom poszukiwania tańszych towarów zgromadziliśmy niezbędną wiedzę gdzie ich szukać.

Jaja kl. M

2,99 zł za 10  szt.

Kawa rozpuszczalna

14,79 zł za 200 g

Pierogi Swojskie

3,99 zł za 400 g

Pomidory

4,99 zł za 1 kg.

Łopatka bez kości

8,99 zł za 1 kg

Pieluchy 

26,99 zł za 64 szt.

Proszek Persil

29,99 zł za 4,5 kg

Róża walentynkowa
(z nadrukiem Kocham Cię)

9,99 zł za 1 szt.

Winogrono bezpestkowe

7,99 zł za 1 kg

Kaczka z szyją

8,75 zł za 1 kg

Pączki wieloowocowe
(promocja tylko w tłusty czwartek)

0,49 zł za 1 szt.

Tulipany

5,55 zł za 7 szt.

O K A Z J E  C E N O W EO K A Z J E  C E N O W E

Wubiegłym tygodniu zakoń-
czyły się warsztaty teatral-
ne dla młodzieży. Podczas 

ferii ich uczestnicy zdobyli wiedzę i umie-
jętności wykorzystywane przez aktorów 
w ich codziennej pracy. Okazuje się, że 
wszystko czego się nauczyli może być 
wykorzystane także poza sceną. Teatr im 
Adama Mickiewicza organizuje zazwy-
czaj trzy cykle takich warsztatów rocznie. 
W wakacje, w ferie oraz dłuższe, cztero-
miesięczne w czasie roku szkolnego. W 
te ferie zebrały się aż dwie grupy – jedna 
złożona z młodzieży gimnazjalnej, a dru-
ga – z licealistów i osób dorosłych. Teatr 
zaprasza do udziału w warsztatach osoby, 
które mają przynajmniej 12 lat, ale nie 
jest to sztywna reguła, zatem zdarzają się 
i nieco młodsi uczestnicy.

Młodsi chłoną wszystko
O podsumowanie warsztatów 

poprosiliśmy Katarzynę Zimoń, 
Antoniego Nowackiego z grupy młodszej

– Bardzo cenną umiejętnością jest radzenie 
sobie z tremą, oswojenie się z publicznymi wy-
stąpieniami, nabycie pewności siebie gdy się jest 
w centrum uwagi – wylicza Kasia i zgadza się z 
wypowiedziami koleżanek, które dodają, że nie-
mal każda dziewczyna skrycie marzy o karierze 
gwiazdy, a takie warsztaty to świetna okazja by 
sprawdzić swój talent. Kilka uczestniczek udzie-
la się także w szkolnych kółkach teatralnych. 
Dziewczyny mówią, że traktują to hobby coraz 

poważniej i korzystają z każdej okazji, żeby pod-
szkolić aktorskie umiejętności.

Kasia podkreśla, że spotkania w teatrze to tak-
że nowe znajomości.

– Zaprzyjaźniłam się z trzeba dziewczynami i 
dwoma chłopakami, to sporo znajomości, jak na 
tydzień ferii – dodaje z uśmiechem uczestniczka 
warsztatów.

Chłopcy natomiast w ogóle nie mówią o karie-
rze w zawodzie aktora. Koncentrują się w więk-
szości na umiejętnościach praktycznych.

– Zdarza mi się podczas szkolnych apeli mówić 
do mikrofonu – mówi Antoni Nowacki. – Cho-
ciaż mówię raczej wyraźnie, to mimo wszystko 
staram się dbać o dykcję, pracować nad emisją 
głosu, zależy mi na tym, by każde słowo brzmiało 
wyraźnie. Takie warsztaty są w tym bardzo po-
mocne – stwierdza nasz rozmówca i dodaje, że 
najbardziej cieszy się z tego, iż wypracował w 
sobie umiejętność improwizacji.

– Tremy raczej nie miewam, wydaje mi się, że 
dobrze sobie radzę ze stresem podczas wystą-
pień, ale wiadomo, że zdarzają się różne nie-
przewidziane sytuacje. Wtedy właśnie nie można 
stracić rezonu a improwizując można uratować 
sytuację – tłumaczy Antoni.

Chociaż chłopcy raczej niechętnie przyznają 
się do tremy, to wszyscy zgodnie podkreślają, 
że możliwość pozbycia się wstydu i zażenowa-
nia to bardzo cenny efekt udziału w warsztatach. 
Zwracają też uwagę na fakt, że poznane podczas 
warsztatów zagadnienia związane z choreografią 
pozwalają zmienić postrzeganie własnego ciała, 
a często właśnie to jest przyczyną skrępowania.

Starsi są bardziej wybredni
Uczestnicy grupy starszej trafili na 

warsztaty przeważnie po to, by rozwi-

jać konkretne zdolności zwią-
zane z ich zainteresowaniami. 
Kilka osób interesuje się tańcem 
lub śpiewem i uważają, że umie-
jętności aktorskie mogą im być 
przydatne w tych właśnie dziedzinach, 
jeden z uczestników interesuje się kinematografią 
i chciałby w przyszłości zawodowo pisać recenzje, 
dlatego chce od podszewki poznać tajniki pracy 
aktorów, kilka osób uczestniczy w szkolnych kół-
kach teatralnych i poważnie myśli o zdawaniu do 
szkół aktorskich. Byli także amatorscy muzycy es-
tradowi, którzy przyszli się nauczyć czegoś o cho-
reografii, kostiumach, a nawet charakteryzacji, by 

lepiej wypaść na koncertach. Do-
rośli mają jasno sprecyzowane 
potrzeby i oczekiwania. Twier-
dzą, że warsztaty w Teatrze im. 

A Mickiewicza doskonale wycho-
dzą tym oczekiwaniom naprzeciw. 

Kilka osób przyznało się, że uczest-
niczyło w warsztatach już nie pierwszy 

raz. Ci którzy przyszli na krótkie warsztaty pod-
czas ferii tylko po to, by się sprawdzić i zaspokoić 
ciekawość, już zapowiadają, że zapiszą się na ko-
lejne, tym razem czteromiesięczne warsztaty, które 
rozpoczną się w nadchodzącym semestrze.

hubb
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 Przyjęto budżet powiatu na 2015 r. 
Radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęli budżet 

powiatu na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2015 – 2027. Budżet zakłada planowane dochody w 
wysokości 88 mln 824 tys. zł,  wydatki w kwocie 87 mln 472 
tys. zł, przychody (środki zakładane do uzyska nia z rozlicze-
nia budżetu za 2014 r.) w wysokości 1,5 mln zł oraz rozchody 
(spłaty rat kredytów i pożyczek) wynoszące 2 851 958 zł. 

Radni wyrazili także zgodę  m.in. na kontynuowanie pro-
gramu szczepień profilaktyczny przeciwko brodawczakowi 
ludzkiemu w latach 2015 – 2020 i na przedłużenie umów  
użyczenia pomieszczeń biurowych w siedzibie starostwa Pol-
skiemu Związkowi Niewidomych oraz Regionalnej Radzie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, Powia-
towemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe Częstochowa 
oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu „GOL-START” w 
Częstochowie. 

W y -
maga tego 

od krajów człon-
kowskich Unii Euro-

pejskiej Dyrektywa 2007/60/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dy-
rektywa Powodziowa, która weszła w życie 
26.11.2007 r.). Przyczyny katastrofalnych 
skutków powodzi mogą być różne. Część z 
nich wynika z nienależytego utrzymywania 
istniejących obiektów i urządzeń gospodarki 
wodnej (np. wałów i zbiorników przeciwpo-
wodziowych), część natomiast z niewłaści-
wego wyboru lokalizacji dla projektowanych 
urządzeń tego typu. Istotnym problemem, o 
którym warto w tym miejscu zasygnalizować, 
jest także możliwość realizacji zabudowy na 
obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi. Zdarza się, iż niektórzy gospoda-
rze gmin chcąc zwiększyć wpływy z podat-
ków do budżetów, aby  przyciągnąć nowych 
mieszkańców i inwestorów, przeznaczają pod 
zabudowę nowe tereny, które winny być cał-
kowicie wyłączone spod zabudowy, z uwagi 
na fakt ich lokalizacji w obrębie obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Efektem tego są nierzadkie przypadki, gdzie 
poszkodowany, którego budynek mieszkalny 
zlokalizowany na owych obszarach został za-
lany, domaga się odszkodowania za poniesio-
ne straty z publicznych pieniędzy. Zaznaczyć 
tu należy, że zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy z 
dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią, określo-
nych w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, zabrania się 
wykonywania robót oraz czynności utrudnia-
jących ochronę przed powodzią lub zwiększa-
jących zagrożenie powodziowe, w tym m.in: 
wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy 
innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem 
dróg rowerowych oraz zmiany ukształtowania 
terenu, składowania materiałów oraz wykony-
wania innych robót, z wyjątkiem robót zwią-
zanych z regulacją lub utrzymywaniem wód 
oraz brzegu morskiego, budową, przebudową 
lub remontem drogi rowerowej, a także utrzy-
mywaniem, odbudową, rozbudową lub prze-
budową wałów przeciwpowodziowych wraz 
z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie 
oraz czynności związanych z wyznaczaniem 
szlaku turystycznego pieszego lub rowerowe-
go. Co prawda właściwy miejscowo dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej (or-
gan odpowiedzialny m.in. za sprawy związane 
z planowaniem w gospodarowaniu wodami) 
może zwolnić od powyższych zakazów, jeżeli 
nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodzio-
wym, określając przy tym warunki niezbędne 
dla ochrony przed powodzią, niemniej jednak 
należy domniemywać, iż są to przypadki nie-
liczne i uzasadnione.

Kluczową rolę, aby zapobiegać zabudo-
wie obszarów narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi odgrywają samorządy gmin, 
do zadań których, zgodnie z ustawą z dnia 
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647 z późn. zm.), należy kształtowanie i 
prowadzenie polityki przestrzennej na terenie 
gminy, w tym uchwalanie studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w których 
następuje ustalenie przeznaczenia terenu, 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
oraz określenie sposobów zagospodarowa-
nia i warunków zabudowy terenu. Rzetelnie 
przygotowany przez wykwalifikowanych spe-
cjalistów miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w którym precyzyjnie zostaną 
określone sposób i ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu biorąc pod uwagę m.in. kwe-
stie zagrożenia powodziowego, uwzględniają-
cy uwagi właściwego dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej, wskazane na pod-
stawie art. 4a ustawy Prawo wodne w związku 
z art. 17 pkt 6b ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, może przyczy-
nić się do uniknięcia sytuacji podobnych do tej 
opisanej powyżej. 

Należy zawsze pamiętać, iż zanim zdecy-
dujemy się na zakup nieruchomości z przezna-
czeniem pod zabudowę w okolicy pozornie 
niegroźnie przepływającej rzeki lub potoku, 
zadajmy sobie trud i dowiedzmy się wcześniej 
z dostępnych źródeł jakim ,,dobrodziejstwem” 
obciążona jest nasza działka, aby później 
uniknąć niepotrzebnego stresu, a może i utraty 
dorobku życia przez nieprzemyślaną inwesty-
cję. Uczmy się na błędach innych. Bądźmy 
mądrzy przed szkodą …

Arkadiusz Radło

,,Woda, ścieki, ekologia …
- praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 3

W ostatnich latach możemy zaobserwować w naszym kraju coraz bardziej nieprzewidywalne, gwałtowne zjawiska 
atmosferyczne wywołujące liczne powodzie i podtopienia, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt, a także ogromne straty materialne. Całkowite wyeliminowanie tego zagrożenia nie jest jednak możliwe. 
Możliwe jest natomiast minimalizowanie skutków powodzi poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem powodzio-
wym, którego musimy się wszyscy nauczyć. 
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Redakcja Tygodnika „7 dni” 
     ul. Nowowiejskiego 6 lok. 16 , III piętro
Plac przed Megasamem
Ryneczek – Wały Dwernickiego
Market „Na Czerwonym”
Promenada Niemena, Tysiąclecie
Antykwarnia – Księgarnia „Niezależna”,  
     ul. Kopernika 4
Teatr im. Mickiewicza – dział Promocji 
     i Sprzedaży, wejście od ul. Jasnogórskiej
Urząd Miasta
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Dworzec PKS
I Urząd Skarbowy – ul. Filomatów 18/20
Plac Rady Europy
Dzielnica Stradom -Delikatesy IWA

Dzielnica Północ – przejście podziemne 
     przy ul. Wyzwolenia
Centrum Handlowe Jagiellończycy  
     - skrzyżowanie
Dzielnica Stradom „Salon Masażu Se-
kret”
Rynek na Zawodziu
Punkty opłat „Złotóweczka”
Restauracja KFC – III Aleja
Restauracja Mc Donald`s – al. Wolności
Przychodnia – ul. Zana 6
Przychodnia „Nasza Praca” - al. Wolności 46
Przychodnia „SPEC-MED” - al. Wolności 14
Bar „ U Sytego” - ul. Śląska 12
Bar „Smaczek” - ul. Ewy 23
Bar „Pierożek” ul. Nowowiejskiego 4
Restauracja „Bistro” - ul. Focha 7/15

Szukaj „7 dni” w każdy czwartek  
w poniższych lokalizacjach:

 Jubileuszowa Gala 
XX Gala Piosenki Biesiadnej Zbigniewa Górnego odbędzie się w naszym mieście 11 marca 2015 

r. o godz. 19.00 w Hali Sportowej w Częstochowie przy ul.Żużlowej 4. Wystąpią gwiazdy pol-
skiej estrady: Krzysztof Tyniec, Katarzyna Jamróz, Gang Marcela, Jacek Wójcicki, zespół VOX, 
kabaret RAK, Krzysztof Respondek, Zbigniew Wodecki oraz Orkiestra pod Dyrekcją Zbigniewa 
Górnego. Bilety do nabycia w salonach EMPiK, Media Markt oraz na stronach www.eventim.pl, 
www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl. Informacje i zamówienia zbiorowe biletów 
tel. 500 461 318, e-mail: biuro@royalconcert.pl
 Festiwal Młodych Talentów
Śpiewasz solo? Grasz na instrumencie? Masz zespół? Chcesz się pokazać, ale nie masz moż-

liwości? Weź udział w „Miejskim Festiwalu Młodych Talentów”. Propozycja jest skierowana 
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów. Osoby 
niepełnoletnie muszą mieć zgodę prawnych opiekunów. Zgłoszenia należy przesłać do 25 marca 
na adres: kps@czestochowa.um.gov.pl z dopiskiem „Festiwal Młodych Talentów 2015”. Przesłu-
chania odbędą się 1 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie ul. Łukasińskiego 68. 
Początek o godzinie 11.00. Wstęp wolny! Więcej informacji pod nr tel: 34 370 76 60 (poniedziałek 
- środa, godz. 7:30 – 15:30).
 Spotkanie wójtów i burmistrzów
W Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze po wyborach spotkanie wójtów i burmistrzów z 

władzami powiatu częstochowskiego. W pierwszej części obrad oprócz samorządowców uczest-
niczyli także pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy 
w Częstochowie. Omawiano kwestie związane z bezrobociem w powiecie i formami łagodzenia 
jego skutków. Dyrektor PUP Grażyna Klamek poinformowała, że po raz pierwszy odnotowano 
znaczny spadek ilości bezrobotnych zarówno w mieście Częstochowa, jak i we wszystkich gmi-
nach naszego powiatu. Ponadto poruszono sprawy związane z organizacją publicznego transportu 
zbiorowego, który z dniem 1 stycznia 2017 r. stanie się zadaniem samorządów. Przedstawiono 
także informację z przygotowań do realizacji zadań w województwie śląskim w ramach RPO i 
innych źródeł finansowania w nowym okresie programowania. Komisja Europejska zatwierdziła 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego i obecnie czekamy na jego uszczegóło-
wienie i wytyczne marszałka województwa (jak rozdysponować te środki, co będzie decydowało 
o kwalifikalności zadania, jakie będą wskaźniki itp.). Przypomniano także o ustaleniach samorzą-
dów sprzed dwóch lat dotyczących podziału 109 mln zł (w ramach RIT) na zadania zaplanowane 
przez gminy i powiat (np. kanalizacje, termomodernizacje, transport niskoemisyjny). Możliwe 
będzie ich aktualizowanie, a koordynatorem ewentualnych korekt będzie powiat.
 Złoty Róg dla Teatru From Poland
Częstochowski Teatr from Poland został laureatem XXXVI Biesiady Teatralnej Horyniec-Zdrój 

2015. Za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał Złoty Róg Króla Jana III Sobieskiego. O nagrodę 
walczyło 15 zespołów teatralnych małych form z całego kraju. Po czterodniowym przeglądzie jury 
konkursowe postanowiło przyznać I miejsce Teatrowi From Poland za spektakl „1913” w reżyse-
rii Jarosława Filipskiego. Oprócz Złotego Rogu Króla Jana III Sobieskiego zwycięzcy otrzymali 
od marszałka województwa podkarpackiego nagrodę pieniężną w wysokości 4 tys. zł. Drugie 
miejsce przyznano Kompanii Teatralnej Mamro z Warszawy, a trzecie Teatrowi Pijana Sypialnia 
z Warszawy.
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pracujemy na kosmetykach fi rmy

Studio Fryzjerskie 
K&M

Kamil Kowalski

Częstochowa
ul. Piłsudskiego 3
tel. 34 307 08 60

poniedziałek - piątek 
8.00-19.00

sobota 
8.00-15.00

Nowo otwarty salon zaprasza na karnawałowe 
oraz walentynkowe fryzury i nie tylko...

Strzyżenie:
damskie od 40 zł, 
męskie od 25 zł
Fryzury ślubne od 90 zł

CEBULA

0,69
kg

ZAWIERCIE                                      
ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 i 

czynne: pon. - sob. 8.00 -21.00, 
niedz. 8.00 -20.00

CZĘSTOCHOWA                                      
ul. Lipowa 33/39                        

czynne: pon. - sob. 7.30 -21.00, 
niedz. 8.00 -20.00 Oferta ważna od 12.02 do 16.02.2015

BAGIETKA 
CZOSNKOWA

1,99
szt2,99

ĆWIARTKA 
Z KURCZAKA

3,49
kg

POMIDOR

4,89
kg1,89

12,99

ŁOPATKA 
B/K

8,99
kg

MLEKO 
UHT 3,2% 1L

1,99
szt2,09

CHUSTECZKI HIG.
MIĘTOWE 100 szt.

1,99
opak2,39

HERBATA EKSPR.  
3 rodzaje 100 szt.

4,99
opak  5,99

SZYNKA WIEJSKA 
SZNUROWANA

14,99
kg16,99

22-26.1

KIEŁBASA 
MUSZKIETERA

11,49
kg12,99

POMIDORY 
W PUSZCE 400g

1,99
szt2 rodzaje

KAWA MIELONA 
PRIMA 250 g

4,99
opak.6,49

KAWA 
CHICOREE 250g

9,99
opak

PŁYN WC 1250 ml 
3 rodzaje

6,99
szt9,59

PAPRYKA 
KONSERWOWA 600g

2,99
szt3,99




