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Działacz spor towy i były radny SLD Janusz D. - z zarzutami - czytaj str.

Lewy sierpowy kontra prawy prosty
Siła argumentów czy argument siły?

Na ile opinie polityków są zbieżne z potrzebami mieszkańców?

REKLAMA

Pożyczka na chwilę

200-500 zł

bez Biku

bez ograniczeń wieku
z dojazdem do klienta

795 871 222,
601 332 170

N

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.
W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali opinie swoich partii.
Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze strony Czytelników.
dokończenie na str. 5

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

REKLAMA

Maciej Janiszewski

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
Oprawa Muzyczna Imprez

Damian Banasiak
eventy

wesela

F.P.U.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

bale
Zespół

NEO

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

niestosowne
Lincz w obronie moralności

Piętnując dewianta, muszę jednak dodać.
Za podobnych mu tchórzy i zboczeńców uważam tych wszystkich, którzy zakrywając się
sieciową anonimowością prowadzili brutalną
nagonkę przeciw nastolatce. Są pewne granice, których przyzwoity człowiek nie powinien
przekraczać. Obrona moralności nie może odbywać się metodami linczu. Nie można posuwać się do medialnego gwałtu na dziecku.
Życie jest takie jakie jest. Opisywany przypadek jest wyjątkowo smutny, ale – to najgorsze – mieszczący się w panujących normach
klimatu społecznego. Niestety, akceptowane
jest anonimowe hejterstwo (nienawistnikowstwo). Niestety, panuje przyzwolenie na głupotę. Debile licytują się: jeden wyrzuci psa
oknem i puści filmik o tym, drugi podpali
kota... Im głupiej i drastyczniej, tym oglądalność większa. Pomieszanie pojęć prowadzi do
tego, że zwykłe chamstwo nazywa się artystyczną prowokacją. A im głośniejsza prowokacja, tym większa szansa zostania celebrytą.
Nie jest trudno w takim klimacie zbałwanić i namówić do złego nastoletnie dziecko.
W końcu nawet dorośli, uznający siebie za
dojrzałych, padają ofiarą swoistego szantażu:
albo akceptujesz artystyczną prowokację albo
jesteś zacofanym ciemnogrodzianinem.
Nie dajmy się zwariować. Nie każdy dureń
jest Witkacym. Mamy prawo głupotę nazwać
głupotą, a brak przyzwoitości chamstwem.
Tylko pilnujmy, by samemu nie stać się głupim chamem przekraczając granicę.
Nie ma żartów, gdy krzywdzi się ludzi.
Jarosław Kapsa

Zdarzył się przykry incydent. Pewien dureń
częstochowski, przekonany, że do spełnienia
brakuje mu zaistnienia w mediach, za pomocą
pieniędzy i perswazji przekonał niezbyt mądrą nastolatkę, by ta pluła na groby. Sfilmował
to i puścił żenujące scenki w internetowy eter.
Cóż, takie czasy, taki klimat. Powiedzmy
też sobie szczerze; kto nie zrobił jako nastolatek czegoś głupiego, ten widać nigdy nie żył.
W takiej sytuacji potrzebne jest poświęcenie
dziewczynce więcej uwagi w domu i w szkole, wytłumaczenie, że nie jest żartem coś co
powoduje ból u bliskich osób pogrzebanych
na cmentarzu. Stało się jednak coś innego. W
obronie obrażonej cywilizacji wystąpiła armia
moralistów, dokonując na panience publicznego linczu: tak nazwać należy masowe publikowanie jej fotografii, podawanie do ogólnej
wiadomości jej nazwiska, obrzucanie najgorszymi wyzwiskami. U moralistów zadziałała
przy tym samcza solidarność, nikt nie specjalnie się czepiał dorosłego dewianta, rzeczywistego sprawcy żenującego zajścia.
Dewiant ma się więc dobrze. Dumny jest
pewnie z siebie, że jego filmik oglądało tysiące osób. Uważa siebie za odważnego happenera, bez mała posła Ryfińskiego. Za jego
zboczenie zapłaciła zadręczana dziewczynka,
doprowadzona internetową nagonką na skraj
depresji. Tym tchórzliwym dewiantem zająć
się powinna prokuratura lub psychiatra, nie
widzę powodu by inni normalni ludzie mieli
się pasjonować jego chorymi fobiami.

Sekretarka mówi do zapracowanego
biznesmena:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej
żeby przyszła jutro!
A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną
godzinę.
Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź.
To złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - mocno
wściekły!
Chodzi i gada:
- I po co piłem tę kawę we wrześniu...?

we współpracy

Samodzielne zakupy dzieci
Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych, jest nieważna.

Dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie
mogą same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Mówiąc krótko - takie dziecko nie może
w ważny sposób samo zawrzeć umowy. Stanowi o
tym art. 14 § 1 kodeksu cywilnego: Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do
czynności prawnych, jest nieważna. Przy takiej regulacji mógł pojawić się problem natury praktycznej,
gdyż należy pamiętać, że nawet kupno gazety czy
bułki na drugie śniadanie w szkole jest umową cywil-

noprawną - umową sprzedaży. Trudno sobie wyobrazić, aby dziecko nie mogło dokonywać nawet tak
podstawowych zakupów. Dlatego 2 art. 14 kodeksu
cywilnego dopuszcza możliwość zawierania umów
przez osoby, które nie mają zdolności do czynności
prawnych, czyli między innymi dzieci poniżej 13
roku życia. Może to jednak nastąpić pod pewnymi
warunkami. Istotne jest, aby była to umowa należąca do umów powszechnie zawieranych w drobnych
bieżących sprawach życia codziennego. Do takich
umów można na pewno zaliczyć kupno gazety, pieczywa czy choćby drobnej zabawki. Ważne jest, aby
dokonany zakup wiązał się ze sprawami życia codziennego, a więc nie może to być jakiś szczególny z
punktu widzenia dziecka zakup. Po drugie muszą to
być sprawy drobne, należy wziąć tu pod uwagę np.
cenę towaru, która nie może być wysoka. Przykłado-
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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

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

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
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mając na uwadze ich wiek i nabyte już doświadczenie przyznaje im większą samodzielność. Zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego osoby takie mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych
bieżących sprawach życia codziennego. Mogą same
rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły
pracę, a także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku. Jednakże
na tym kończy się samodzielność tych osób. Zasadą
jest, że do ważności innych czynności prawnych dokonanych przez takie osoby, to znaczy wtedy, kiedy
rozporządzają one swoimi prawami lub zaciągają zobowiązania, potrzebna jest zgoda ich przedstawiciela
ustawowego – najczęściej rodziców. Jeżeli małoletni
zawiera umowę bez takiej zgody, to ważność umowy
jest uzależniona od potwierdzenia jej przez przedstawiciela ustawowego. Jeśli takiego potwierdzenia nie
będzie, to umowa jest nieważna. Gdy siedemnastolatek kupi np. samochód, a rodzice nie będą chcieli
wyrazić zgody na ten zakup, to transakcja nie będzie
ważna. Jeśli młodemu człowiekowi bardzo zależy na
tym zakupie, to prawo daje mu szansę. Może poczekać rok, aż ukończy osiemnaście lat i sam potwierdzić umowę.

⃰ ⃰ ⃰

Smoothie:

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

6,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Małe co nieco:

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

1
2

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

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

6

3

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
9,99 zł

2

1

wo dziecko może kupić płytę z ulubionymi piosenkami, ale już zakup dużej ilości takich płyt za znaczną kwotę nie będzie mógł być przez nie dokonany.
Nawet jeśli sprzedawca wyda towar i otrzyma od
dziecka zapłatę, to i tak umowa sprzedaży nie będzie
ważna. Nie będzie również ważna sprzedaż nawet
drobnej rzeczy, czyli na przykład zeszytów albo farb,
jeśli spowoduje rażące pokrzywdzenie dziecka, które
dokonało tego zakupu. W skrócie można powiedzieć,
że umowy zawierane przez dziecko poniżej 13 roku
życia są nieważne. Istnieje jednak wyjątek, dziecko
może zawrzeć ważną umowę w drobnych bieżących
sprawach życia codziennego pod warunkiem, że nie
powoduje ona jego rażącego pokrzywdzenia. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania.
Często zdarzają się jednak sytuacje, że dzieci dokonują poważnych zakupów, czasem bez zgody czy
wiedzy rodziców. Dotyczy to m. in. drogich zabawek, zwierzątek np. akwarium wraz z całym oprzyrządowaniem i rybkami, a nawet urządzeń przeznaczonych wydawałoby się dla dorosłych, jak telefony
komórkowe.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja osób między 13 a 18 rokiem życia, gdyż posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Prawo

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za

5

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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istoria jakich wiele... z jednym zastrzeżeniem – nie
wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe w Częstochowie
są świadome, na co idą ich pieniądze. Po jednej stronie jest
Urząd Miasta Częstochowy ze spółką miejską ZGM TBS, a
po drugiej właściciel mieszkania - płatnik podatków od nieruchomości, od gruntu i jednocześnie członek Wspólnoty
Mieszkaniowej.

Wspólnota Słowackiego 8

kontra prezes ZGM-u
- Przez dziesiątki lat mieszkańcy naszej
Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 8
utrzymują tereny wokół bloku, mam tu na myśli
trawniki, chodniki, parkingi. Kosiliśmy trawę,
przycinaliśmy krzewy, drzewa, nasadzaliśmy
nowe rośliny - wszystko za nasze pieniądze.
Wcześniej rosły tam chwasty, zaniedbane były
trawniki, na których parkowały samochody
i leżały psie odchody. ZGM powinien się tym
terenem opiekować, ale bronił się rękami i
nogami, żeby nie wydać ani złotówki na uporządkowanie własnego terenu. Mieszkańcy naszej Wspólnoty chcą żyć normalnie i po ludzku, wzięli sprawy w swoje ręce – zrobiliśmy
porządek. Rocznie wydajemy około 6 tys. zł
własnych środków na utrzymanie tego terenu –
mówi przewodnicząca Wspólnoty ze Słowackiego 8.
Mieszkańcy dobrowolnie dbali o porządek,
gdyż nigdy nie doczekaliby się tego ze strony ZGM-u. Sprawa własnośći gruntu wokół
bloku nie została jednak uregulowana, mimo
iż Wspólnota kilkakrotnie występowała do
magistratu z prośbą o zalegalizowanie stanu
faktycznego i wydzierżawienie terenu, który
utrzymuje od lat. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w 2012 roku Wspólnota zakończyła
współpracę z ZGM-em, przechodząc pod administrację prywatnej firmy MEGABUD.
- Od tego momentu zaczęły się problemy. W
czerwcu 2012 roku Wspólnota wystąpiła do
gminy o dzierżawę gruntu, a w lipcu zjawiła
się na terenie naszej posesji prywatna firma
przysłana przez ZGM i zaczęła zamykać nam
blokadami parkingi przed budynkiem. Okazało się, że ówczesny prezes ZGM, a prywatnie
mieszkaniec naszego bloku - Leszek Baryła,
postanowił zrobić nam niemiłą niespodziankę.
Na początku nie było przeszkód, co do dzierżawy. Nawet dyrektor Sebastian Rozpondek
podczas wizji lokalnej zobowiązał się, że po
podpisaniu umowy dzierżawy blokady znikną –
dodaje przewodnicząca.

Sprawa ciągnie się do dziś

- Podjęliśmy uchwały jako Wspólnota, a zaznaczam że członkiem Wspólnoty jest również gmina
Częstochowa, że bierzemy w dzierżawę grunt o
powierzchni ponad 3 tys. m kw wokół naszego
bloku. Przedstawiciel gminy też głosował za tymi
uchwałami. Inny przedstawiciel gminy w osobie
prezesa ZGM podjął decyzję, że - owszem – trawniki, chodniki i jezdnię do utrzymania mogą nam
dać, ale parkingi nie. Czy zatem przedstawiciel
gminy, który reprezentuje prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i głosuje na
zabraniach Wspólnoty, ma cokolwiek do powiedzenia? - pyta mieszkanka bloku przy Słowackiego 8.
Na tym nie koniec problemów Wspólnoty
Mieszkaniowej ze Słowackiego 8. - Teraz chcemy docieplić nasz budynek, ale ponieważ gruntu
nie udało nam się wydzierżawić, wystąpiliśmy do
Wydziału Mienia urzędu miasta o wyrażenie zgody na wejście w teren i zajęcie części działki pod
rusztowania. Odpowiedziano nam, że owszem,
ale musimy zapłacić za czasowe udostępnienie
terenu.
Wspólnota ze Słowackiego 8 protestuje. - To
prawda, teren jest gminny, ale to my przez 20
ostatnich lat go utrzymujemy. Wszelkie prace
porządkowe opłacamy z naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Oczekujemy od miasta i ZGM,
respektowania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
i dotrzymania obietnicy wydzierżawienia nam
tego terenu, łącznie z parkingami. Oczekujemy
uczciwego podejścia do sprawy. Miasto powinno
się wstydzić żądania od nas pieniędzy za postawienie rusztowania, skoro przez lata nie wydano
złamanego grosza na utrzymanie własnych terenów – mówi przewodnicząca Wspólnoty.
A tak swoją drogą... Ile płaciły inne Wspólnoty
za postawienie rusztowań przy opieleniu budynku, czy były takie, które nie płaciły wcale i kto w
nich mieszka?
Renata R. Kluczna

Gala Piosenki Biesiadnej

Zbigniewa Górnego
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 polskiej 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

Zarzuty dla

działacza SLD
P

rokuratura w Lublińcu postawiła Januszowi D. (byłemu radnemu SLD) sześć zarzutów. Dotyczą one
posługiwania się w latach 2011 -2013
fałszywymi fakturami przez Stowarzyszenie sportowe, którym kierował
Janusz D. Przejęte po prokuraturze
częstochowskiej śledztwo nad wyraz
sprawnie dobiega końca. Janusz D.
złożył wyjaśnienia, nie przyznając się
do zarzucanych mu czynów. Nadal
przez prokuraturę w Lublińcu prowadzone są czynności śledcze, ale już
nie w sprawie a przeciwko osobie.
Jeśli materiał dowodowy będzie wystarczający, za kilka tygodni do sądu
trafi akt oskarżenia.
Historia, której pierwszy „odcinek” opublikowaliśmy na łamach 7 dni niespełna rok
temu, wstrząsnęła opinią publiczną Częstochowy. Sprawa dotyczyła ówczesnego radnego
(SLD), przewodniczącego Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej w Radzie Miasta, znanego
działacza sportowego, a także prezesa jednego
z częstochowskich klubów sportowych i osoby
ze ścisłego otoczenia prezydenta Krzysztofa
Matyjaszczyka (SLD).
Pierwszy z artykułów prasowych nawiązywał do rozliczenia trzech dotacji z Urzędu
Miasta Częstochowy, otrzymanych przez Stowarzyszenie w roku 2013. Wykazaliśmy wówczas, że Stowarzyszenie kierowane przez Janusza D. nie mogło zakupić od firmy KAZMET
REKLAMA
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„części do rowerów”, gdyż takowa firma nie
istnieje, podobnie jak NIP i ulica, przy której
jakoby się mieści (nie ma w Częstochowie ul.
Jarzynowej). informacje o sfałszowanych fakturach dotarły do urzędu miasta. Postawiony
pod ścianą Mirosław Soborak zastępca prezydenta, zmuszony był do złożenia zawiadomienie do Prokuratury w Częstochowie w sprawie
fałszywych faktur użytych do rozliczenia dotacji z urzędem miasta.
Po kilku tygodniach od pierwszej publikacji, Tygodnik 7 dni zamieścił kolejne. Proceder
rozliczania fałszywymi fakturami publicznych
pieniędzy przez Stowarzyszenie Janusza D.
rozpoczął się znacznie wcześniej, a nie w roku
2013. W 2012 Stowarzyszenie otrzymało dotacje z Urzędu Miasta Częstochowy i podobnie
jak rok później, rozliczyło się fakturami KAZMET-u. Firma z ulicy Jarzynowej, pobrała
rzekomo opłatę za „prace przy nawierzchni
toru speedrowerowego”. W 2011 roku faktury
firmy KAZMET pojawiły się w sprawozdaniu
końcowym Stowarzyszenia byłego już dziś
radnego (SLD), a dotyczyły „transportu na
zawody”. Zarówno w roku 2011, jak i w roku
2012 Stowarzyszenie posługiwało się fałszywymi fakturami w rozliczeniu z magistratem,
ale wszystkie sprawozdania końcowe zostały
przez urzędników przyjęte.
Janusz D. po naszych publikacjach złożył
w czerwcu 2014 przeciwko redakcji pozew do
Sądu Okręgowego w Częstochowie o ochronę
dóbr osobistych. I mała dygresja. Świadkowie (koledzy partyjni Janusza D.) w osobach:
Krzysztof Matyjaszczyk, Jarosław Marszałek
i Mirosław Soborak, mimo dwukrotnego wezwania przed oblicze sądu nie stawili się wcale. Podczas ostatniej rozprawy (tydzień temu)
powód Janusz D. wycofał pozew. Strona pozwana (redakcja) zobowiązała się w ciągu 14
dni do przeprowadzenia na łamach 7 dni wywiadu z Januszem D., w którym miałby możliwość przedstawiania swojej wersji wydarzeń.
Minął tydzień..., niestety Janusz D. nie odbiera
od nas telefonów i nie odpowiada na SMS-y.
Renata R. Kluczna
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Procedura

nie do przejścia

Współczesny świat jest tak zbiurokratyzowany, że bez czekania na decyzje
urzędników i wypełniania formularzy nie
można sobie nawet zrobić zdjęcia z wiewiórką.
W ubiegłym tygodniu na rogu Alei NMP i ulicy
śląskiej, pod drzwiami znajdującego się na rogu
kamienicy banku, stał bufet z ekspresem do kawy,
a zziębnięci przechodnie chętnie raczyli się kawą
w kubeczkach. Siorbali z zadowoleniem i trzymali kubeczki oburącz, by zagrać także zmarznięte
dłonie. Uwagę przechodniów przyciągała niemal
dwumetrowa wiewiórka z piękną puszystą kitą.
Akcja promocyjna sprawiała wrażenie sympatycznej, więc postanowiliśmy uwiecznić ją na
zdjęciu. Jedna z Czytelniczek chciała nawet być
na tym zdjęciu, by pochwalić akcję promocyjną,
która się jej bardzo spodobała. Zarówno bowiem
barmanka nalewająca kawę, jak i pracownik w
stroju wiewiórki ujmowali wszystkich dobrym
humorem, pogodnym tonem głosu i życzliwością.
Dobywający się z wnętrza wiewiórki głos pracownika zajmującego się promocją poinformował
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nas jednak, że bankowa procedura wymaga specjalnego pozwolenia na zdjęcie z gryzoniem.
Weszliśmy więc do środka. Tam okazało się, że
zdjęcia wiewiórki z Czytelniczką sami nie możemy zrobić, natomiast możemy poprosić pracowników banku, by zrobili nam zdjęcie z wiewiórką
bankowym aparatem służbowym i wysłali fotografię na podany adres e-mailowy. Wymagało to
wypełnienia formularza, na którym osoba będąca
na zdjęciu wyraża zgodę na to, by bank jej przysłał jej zdjęcie. Asystująca nam pracownica banku przyniosła aparat i formularz. Czytelniczka
zabrała się do wypełniania, a myśmy spytali, czy
na formularzu, w rubryce „adres e-mail” możemy
dopisać nasz adres redakcyjny, by kopię fotografii
przesłać od razu do naszej redakcji. Skomplikowało to niestety procedurę jeszcze bardziej. Asystująca nam pracownica poszła po jeszcze jedną
koleżankę, która zaczęła nam pokrętnie tłumaczyć, że bankowe przepisy uniemożliwiają zrobienie zdjęcia z wiewiórką i wysłanie go do redakcji.
Zdziwiliśmy się, że przed bankiem obowiązują
inne przepisy, niż w całej Polsce, i zrezygnowaliśmy z brnięcia przez procedury...
Wyszliśmy zatem przed bank i naszym redakcyjnym aparatem zrobiliśmy zdjęcie Czytelniczce
bez wiewiórki, a żeby nie niepokoić banku, którego przepisy zakazują darmowego reklamowania w prasie, zamazujemy logo na wiewiórczym
brzuchu.
hubb

Coraz mniej nietrzeźwych kierowców
na polskich drogach

Taki wniosek płynie z kompleksowego raportu ITS dotyczącego obecności alkoholu w ruchu
drogowym Dane Komendy Głównej Policji wskazują na postępujący spadek liczby nietrzeźwych
kierowców oraz wypadków przez nich spowodowanych. Przyczyn tego pozytywnego trendu należy szukać w podjętych na przestrzeni ostatnich
lat działaniach prewencyjnych, których oceny
podjęli się eksperci Instytutu Transportu Samochodowego. Wynikiem ich pracy jest opublikowany właśnie raport „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach
2006-2013”. Nagłośnienie wniosków ujętych w
raporcie wspiera szeroka koalicja firm i instytucji
zaangażowanych w walkę z problemem nietrzeźwych kierowców.
W świadomości społecznej prowadzenie pojazdów przez nietrzeźwych kierujących stanowi jedną
z głównych przyczyn wypadków. Takie opinie są
podtrzymywane poprzez podawane do publicznej wiadomości informacje o tragicznych konsekwencjach wypadków z udziałem kierujących
pod wpływem alkoholu. Tymczasem dane Policji
jednoznacznie wskazują na malejące zagrożenie
ze strony kierowców decydujących się na jazdę po
spożyciu alkoholu. Potwierdzeniem tego trendu są
statystyki – nietrzeźwi kierowcy stanowią obecnie
około 1% wszystkich kierujących, a spowodowane przez nich wypadki około 8% wszystkich wypadków samochodowych.

– Obserwujemy ostatnimi laty wzrost liczby niekonwencjonalnych kampanii uświadamiających
kierowców – komentuje Aleksandra Gierro z Częstochowskiego Stowarzyszenia Region – Ciekawostką wydaje się być wymyślanie coraz nowszych
metod skuteczniej odstraszających od siadania po
alkoholu za kierownicę tych kierowców, którzy dali
się już na tym przyłapać, a z tego typu inicjatywami występują zwłaszcza organizacje pozarządowe
– mówi nasza rozmówczyni, która sama jest wiceprezesem stowarzyszenia co roku angażującego się
w kampanie poprawiające bezpieczeństwo na zamiejskich drogach północnych powiatów naszego
województwa. – Pomysły są przeróżne i warto się
nimi inspirować, ale trzeba ostrożnie przyglądać
się nowinkom – ostrzega Aleksandra Gierro. – W
jednym z większych miast na przykład publikowano
dane i zdjęcia piratów drogowych na internetowej
stronie komendy policji. Akcja przyniosła jednak
skutek odwrotny do zamierzonego, bo drogowi piraci potraktowali ten serwis jako dokumentację ich
wariackich wyczynów i zaczęli się tam licytować
kwotami mandatów i ilością zabranych punktów! –
komentuje członkini Komisji kręcąc z niedowierzaniem głową. – Z drugiej natomiast strony docierają
do nas informacje o praktykach, które przyniosły
dobry efekt, jak na przykład o projektach pozwalających karanym za prowadzenie po pijanemu
kierowcom na odrobienie kary w szpitalach, wśród
pacjentów poszkodowanych właśnie w wypadkach
komunikacyjnych, czy o projektach pozwalających
na darowanie kary w zamian za udział w kursie
pierwszej pomocy i ratownictwa przedmedycznego – nasza rozmówczyni ma nadzieję, że takimi
właśnie metodami można dotrzeć do sumień kierowców oraz pobudzić ich odpowiedzialność i
wyobraźnię. Wyrok w zawieszeniu, czy czasowy
zakaz prowadzenia pojazdów, zdaniem pani Joanny są karami, które nie wszystkich odstraszą, a
uświadomienie pijanym kierowcom jak wielkie
stanowią zagrożenie i jak poważne są skutki ich
nieodpowiedzialności w wielu przypadkach może
przynieść więcej pożytku.
Stowarzyszenie przygląda się więc niekonwencjonalnym projektom przeprowadzanym w
innych miastach, by ocenić które działają i ewentualnie skorzystać z dobrych wzorów, a nie sugerować się pomysłami, które były wychwalane
przez media, a niekoniecznie sprawdziły się w
praktyce.
hubb
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dokończenie ze str. 1
Czy w Częstochowie korzystanie w całej strefie płatnego parkowania powinno być darmowe dla osób niepełnosprawnych?
Z imieniu koalicji PO-SLD opinię przedstawia radny
Jacek Krawczyk z Platformy Obywatelskiej:
„Niepełnosprawni kierowcy mają obecnie możliwość
korzystania z miejsc specjalnie dla nich przeznaczonych
tzw. „kopert”. Miejski Zarząd Dróg i Transportu dysponuje w strefie 71 „kopertami” i systematycznie tą liczbę
zwiększa każdego roku.
Wprowadzenie parkowania w strefie poza wyznaczonymi miejscami pod dodatkowym rygorem było wielokrotnie analizowane, jednakże ten system nie zawsze
się sprawdza. Z informacji jakie posiadam, w Poznaniu
i Cieszynie wycofano się z takiego rozwiązania, ponieważ pojawiały się nadużycia ze strony parkujących oraz
zwiększyły się problemy z parkowaniem w centrach
miast.
Funkcjonujące
rozwiązanie
w
Częstochowie jest powszechnie stosowanym w krajach UE
i w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w naszym mieście warto byłoby przeprowadzić konsultacje i
dokładne analizy.
W przypadku niepełnosprawnego pasażera, który nie
jest właścicielem pojazdu, także taka osoba może korzystać z darmowych miejsc w postaci tzw. „kopert”.
Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych przez
osoby nieuprawnione jest karane mandatem w wysokości
500 zł i w mojej ocenie coraz skuteczniej odstrasza osoby
łamiące przepisy”.
Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej
sprawie przedstawia Stanisław Gmitruk:
„Osoby niepełnosprawne muszą mieć szczególne przywileje, także w zakresie parkowania w płatnych strefach
parkowania; mają do tego moralne prawo. Jednak w strefach tych powinni mieć możliwość bezpłatnego parkowania tylko osoby niepełnosprawne, będący jednocześnie
kierowcami. Osoby niepełnosprawne będące pasażerami
oraz ich opiekunowie powinny mieć możliwość bezpłat-

nego parkowania tylko w miejscach oznakowanych: „Dla
osób niepełnosprawnych”.
Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny Artur Gawroński:
„Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie od lat stara się wpierać osoby niepełnosprawne
oraz pomagać w rozwiązywaniu problemów, przykładem
może być przyjęte stanowisko w sprawie przełamania
barier małej architektury w mieście przygotowane przez
klub w poprzedniej kadencji lub projekt uchwały umożliwiając podopiecznym Polskiego Związku Głuchych w
Częstochowie bezpłatne przejazdy MPK , który jednak
nie uzyskał zgody Rady Miasta .Parkowanie przez osoby
niepełnosprawne kierujące pojazdami oraz osoby kierujące pojazdami i przewożące osoby niepełnosprawne na
oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla
osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty,
która jest wydawana na wniosek zainteresowanego, na
czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności jest bezpłatne. Miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania jest stanowczo za mało zarówno dla mieszkańców
centrum, osób dojeżdżających jak i oznaczonych koperty
dla osób niepełnosprawnych, których jest zaledwie 71
dlatego wielokrotnie postulowaliśmy o zwiększenie ilości miejsc parkingowych w strefie przez min. budowę
parkingów wielopoziomowych. Doskonałym do tego
miejscem jest plac przy planowanym przedłużeniu ul.
Staszica do Racławickiej gdzie obecnie znajduje się dziki
parking. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami mają większe wymiary niż
standardowe miejsce parkingowe, dlatego w pełni komfortowe jest stałe ich zwiększanie. Liczymy, że dzięki
Państwa zainteresowaniu się tematem wpłyną konkretne
lokalizacje od osób niepełnosprawnych byśmy mogli
przedłożyć propozycje MZDiT”.
W imieniu „Mieszkańców Częstochowy” stanowisko
przedstawia Krzysztof Świerczyński:
„Niepełnosprawni powinni mieć możliwość darmowego parkowania w całej strefie parkingowej, także poza
miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
W Częstochowie wciąż brakuje dostatecznej ilości miejsc
parkingowych dla niepełnosprawnych, więc poszerzenie

przywileju ułatwiłoby trudy codzienności tym osobom.
Nie powinno być w tej kwestii dodatkowych rygorów.
Podstawową sprawą jest tu szczelność systemu, tak aby
dokumenty identyfikujące osoby niepełnosprawne były
w posiadaniu rzeczywiście potrzebujących, a nie naciągaczy”.
Swoją opinię prezentuje także reprezentant Ruchu Wolności – Marek Domagała:
„Ogólnie bardzo sceptycznie podchodzę do każdej
państwowej / samorządowej pomocy. Uważam, że żyjemy w dziwnym czasach gdzie państwo wmówiło nam,
że jesteśmy tak bezradni, że musi nam pomagać we
wszystkim. Zabija to w ludziach podstawowe instynkty i
umiejętności radzenia sobie z czymkolwiek. Oczywiście
państwo tylko udaje że pomaga, ale bez udawania bierze
za to 60% naszych zarobków. Karuzela fikcji i obłudy, w
efekcie żyję się lepiej partyjnym klanom.
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Ale jest jeden w pełni uzasadniony wyjątek, ludzie którym mamy OBOWIĄZEK pomagać: niepełnosprawni.
Dlaczego? A bo to nie ich wina, że są potrzebujący. Dotyczy też starców i dzieci.
I tu Państwo / miasto winno dokonać bardzo precyzyjnej selekcji. Bo obecnie mamy tak: w grupie „niepełnosprawnych” jest pewnie połowa pseudo niepełnosprawnych. Piszą o tym różne źródła, pewnie każdy zna
takich wielu. Boli kręgosłup? A to sobie załatwię grupę.
Rzeczywiście potrzebujących mamy o połowę mniej niż
na papierze, w efekcie ci potrzebujący otrzymują mniej
niż powinni. Taka sytuacja dotyczy też samochodów i
ich użytkowników. Z eleganckiej fury wysiada sprawny
człowiek, ale naklejkę ma. A to demoralizacja i erozja
Państwa. Zresztą widoczna niemal w każdym innym obszarze, gdzie władza wtyka swoje nieudolne łapy”.
Renata R. Kluczna
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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.
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Filet z dorsza
,29 zł za 100 g

Filet z mintaja
,99 zł za 400 g
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Pomarańcze

,79 zł za 1 kg

Szynka wieprzowa
,99 zł za 1 kg
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Ser Edamski
,29 zł za 100 g

9,95 zł

Mleko
za 6x1 l

Jabłka czerwone

Czekolada mleczna

1,39 zł

za 100 g
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@Wespół w zespół z... kompromisem

anonim: czy to nie za przełamanie impasu w głosowaniu na
przewodniczącego RM telewizja orion zaczęła chętniej pokazywać działaczy mieszkańców częstochowy?
marcel@op.pl: Ten Maranda potwierdza wcześniejsze moje
spostrzeżenia.-12 października 2012 pisałem tutaj:---- „Lans”
częstochowskich radnych w 7. dniach trwa – po absolutnie
bezradnej Mme Salwierak (PO) i kompletnie infantylnym,
nieskończonym „politologu”, radnym Wabnicu (SLD), mamy
podanego na talerzu niejakiego Marandę Marcina ze Wspólnoty Samorządowej. Żeby było jasne, gość ów w swych wypowiedziach – dalej gadka szmatka – odstaje in plus od poprzedników, którzy do tej pory znaleźli się „na tapecie” pani
redaktor Renaty R. Klucznej – Wabnic, Salwierak – choć to,
IMHO, marna to pociecha bowiem na bezrybiu i rak rybą – in
der Not frisst der Teufel Fliege... czyli when he has to, the devil
eats flies … Maranda – jak widać choćby z jego interpelacji –
stara się coś robić jako radny, na pewno wiele szumu wokół
swej osoby zwłaszcza przed kolejnymi wyborami, ale żeby w
tak młodym wieku takie pieczeniarstwo – czyżby kierował się
zasadą iż pokorne ciele dwie matki ssie czy raczej Panu Bogu
świeczkę i diabłu ogarek… A fe… Namnożyło się ostatnimi
czasy pieczeniarzy na samorządowym folwarku – i wśród naszych dzielnych i walecznych radnych, i wśród armii matyjaszczykowych doradców, i wśród zarządów i rad nadzorczych
miejskich spółek… Pieczeniarz „to ktoś, kto prowadzi wygodne życie u boku innych ludzi, schlebiając im i korzystając z ich
hojności.------ 28 lutego 2014, pisałem: Rada miasta Częstochowy – zbiór gamoniowatych, zastraszonych, bez klasy i rasy
osobników – tolerujących latami całymi sitwizm i nepotyzm
Matyjaszczyka and company w instytucjach częstochowskiego
samorządu.
synszyl: Maranda farmazony opowiada i kit wciska gawiedzi. Ma zadatki na kolejnego kolesia do gry w durnia.
sasanka: Odsłuchałam sobie dla przypomnienia opublikowaną 26 czerwca 2014 wypowiedź Marcina Marandy, lidera
Mieszkańców Częstochowy o sesji absolutoryjnej. https://
www.youtube.com/watch?v=jsIe_ufUCEo I pytam kiedy ten
Maranda łże, a kiedy mówi swoją prawdę?---- Pytam co się
stało, że dzisiaj Maranda nawija jak pokręcony i "pouczenia"
o kompromisie do mieszkańców wysyła?---- Panie Maranda,
czy pan mieszkańców miasta ma za kretynów, czy sam pan jest
idiotą?---- Panie Maranda dlaczego pan daje ciała i to komu,
i kupczy pan swoją osobą?---- Panie Maranda, pan jesteś niewiarygodny, a to dyskwalifikacja dla każdego, a dla lokalnego
"polityka" - pogrzeb.
aaa@wp.pl: "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." A czy czasami żony radnych:
Gawrońskiego i Nowakowskiego nie pracują w miejskich
spółkach? Niewiedza Pani redaktor, czy celowa zasłona dymna PiSowskiego tygodnika? A pozostali członkowie PiS? Mąż
pewnej pani dyrektor biura pewnego posła? Dlugo można wymieniać... (?)
frantic.freelancer@gmail.com: @aaa... czyli co chcesz powiedzieć, że dalej w mieście mamy SLDPOPISMCz i szmaciarstwo za stanowiska i kasę? To się nazywa "samorządowa"
popelina dla gawiedzi.
apla: szwankuje pamięć Pani Redaktor ? PiS w ubiegłej kadencji był obok PO nieformalnym koalicjantem SLD a jego
działacze i ich rodziny otrzymali konkretne miejsca pracy za
przyzwoitą płace ! A wymieniać można długo !

@Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w
sprawie budżetu miasta Częstochowy na rok 2015

stanley@gmail.com: Bardzo ciekawe. A gdzie są stanowiska
pozostałych Klubów. Taka wybiórcza gazetka... PISowa ... Beeeeee …
frantic.freelacer@gmail.com: Matyjaszczyk to karierowicz
czystej wody, lansiarz, a nie samorządowiec. W odbycie ma
profesjonalizm zarządzania miastem, dalekowzroczne myślenie, planowanie, strategie... Dlatego Częstochowa dalej będzie
się pogrążała w odmętach biurokracji spychających miasto na
pozycje coraz większego prowincjonalnego zadupia.---- Liczne wypowiedzi publiczne Matyjaszczyka dowodzą, że kręci i
nie rozumie skutków kompletnej amatorki w zarządzaniu miastem.----Ale mleko się rozlało mniejszość częstochowskiego
grajdoła wybrała cwaniaka, toteż będzie zbierała, już zbiera,
gówniane żniwo. Warto pamiętać, że współodpowiedzialnymi
degrengolady administracji publicznej i postępującego zwijania się miasta są częstochowska PO z Rozpondkową, Leszczyną, Szewińskim i Krawczykiem, a teraz także szemrana grupa
Marandy, który gadką szmatką chce przykryć swoją ignorancję
i hipokryzję.
zachowano pisownię oryginalną

Ś

lubne tendencje w naszym mieście zdają się rozwarstwiać. Państwo młodzi szukają albo
możliwości zaskoczenia gości czymś niebanalnym, niekonwencjonalnym, czymś czego
weselni goście jeszcze nie widzieli, z drugiej zaś strony popularny jest nawrót do korzeni,
do tradycji, do ludowości i wzorowanie się na ślubach i weselach babć i dziadków. Częstochowa
jest miastem, gdzie można zaspokoić wymagania nawet najbardziej kapryśnych nowożeńców.

bardzo rygorystycznie przestrzegają norm dotyczących jakości produktów i sami osobiście nadzorują ich import z Włoch. Nie trzeba
oczywiście dodawać, że dostępne w ofercie wina są specjalnie selekcjonowane, a ich mnogość pozwala dobrać odpowiedni trunek
do każdej serwowanej potrawy.

D

zień księżniczki
Włosi mówią, że w ich kraju panna młoda chce w dniu ślubu wyglądać, czuć się i być traktowana jak księżniczka. Pan młody
musi natomiast stanąć na wysokości zadania i sam zadbać o należyte przygotowanie wszystkiego. Atmosfera tego dnia musi być niepowtarzalna, trochę magiczna i trochę bajkowa, a Sorrento Cucina
Italiana pomoże taki niepowtarzalny dzień zorganizować.
Ponieważ włoska restauracja jest w Częstochowie obecna od
niedawna, cały czas poszukuje dodatkowej „villi”, czyli osobnego
miejsca, w którym możnaby organizować imprezy na kilkaset nawet
osób. Ważne jest dla właścicieli, by taka villa miała swój specyficzny klimat, by była miejscem zadbanym, o unikalnym charakterze.
Za sprawą naszych łamów poszukują więc takiego miejsca, i proszą
chętnych do nawiązania wspólpracy o kontakt.

J

ak zaskoczyć Polaków?
Kto chce wyłamać się z kanonów tradycji powinien zgłosić się do włoskiej restauracji Sorrento Cucina Italiana (w budynku
NOT-u przy ul Kopernika) której rozruch przyciągnął w Walentynki
sporą rzeszę klientów zostawiających pochlebne opinie na stronach
internetowych dla smakoszy. W Częstochowie włoskie jedzenie jest
już od dawna dość popularne, a rosnąca ilość włoskich delikatesów,
czy stoisk z włoskimi produktami świadczy o tym, że nie tylko
chcemy włoskich przysmaków pokosztować, ale i sami próbujemy
je przygotowywać. Piszemy jednak o Sorrento Cucina Italiana nie
z tego powodu, że można tam zorganizować weselne przyjęcie na
włoską modłę, a dlatego, że w nowej restauracji można poprosić o
usługi dotychczas niedostępne w naszym mieście.

M

andolina i serenada
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności właściciele włoskiej
restauracji maja bardzo szerokie znajomości we włoskim świecie artystycznym. Otwiera to możliwości, o których dotychczas nawet się
nam nie śniło. Włoską tradycją jest na przykład przybycie w przeddzień ślubu pod balkon wybranki i śpiewanie jej serenad z akompaniamentem tradycyjnych instrumentów jak mandolina i gitara. Pan
młody może więc pod balkon wybranej udać się w towarzystwie
oryginalnych włoskich muzykantów, może śpiewać osobiście, albo
tylko wychylać się zza ogromnego bukietu kwiatów. To jednak nie
wszystko. Specjalnie na zamówienie można nawet skomponować i
napisać serenadę, a prawa autorskie do niej, po uprzednim wykupieniu, podarować wybrance w prezencie ślubnym.
Ponieważ restauracja współpracuje z częstochowskim
Centrum Kultury Włoskiej, ma pełne zaplecze by z
rozmachem zorganizować ślub w stylu „Dolce Vita”.
Można tam urządzić wesele na sto osób zarówno z
orkiestrą, jak i z dysk-dżokejem, a można tylko zamówić katering i cieszyć się włoskimi smakołykami
w dowolnym miejscu. Kuchnia włoskiej restauracji
jest bowiem w stanie obsłużyć o wiele więcej smakoszy, niż pomieści lokal. Właściciele projektowali to
wnętrze ze sporym zapasem i przewidując możliwości
przyszłego rozwoju. To miejsce nas jeszcze niejednokrotnie zaskoczy – już niedługo będzie tam można na przykład kupować zdrową
włoską żywność.

M

oda na zdrowie
Popularność włoskiego jedzenia wynika między innymi
z faktu, że ma ono opinię bardzo zdrowego, a Włosi dzięki niemu
unikają otyłości, cukrzycy, czy innych chorób cywilizacyjnych skuteczniej niż my. Moda na dania jarskie, czy na zastępowanie mięsa owocami morza powoduje, że coraz chętniej sięgamy po dania
włoskie. Nadają się one na przyjęcia zwłaszcza z jednego powodu
– włoska kuchnia dużą wagę przywiązuje do wyglądu potraw. Na
talerzach nie ma zbyt dużych porcji, a za to wszystkie składniki są
dobrze widoczne, kucharze natomiast muszą być nie tylko specjalistami od jedzenia, ale także artystami potrafiącymi wzbudzić apetyt
klientów samym tylko widokiem przepięknie przyrządzonych dań.
Niezwykle istotne jest także to, że włoskie potrawy muszą być obowiązkowo przygotowywane z produktów świeżych. Dlatego włoska
kuchnia jest do pewnego stopnia uzależniona od sezonowej dostępności danych warzyw i owoców, a co za tym idzie przyjęcia organizowane o różnych porach roku będą się także różniły serwowanymi
specjałami.
Właściciele mówią, że sami są łasuchami i smakoszami, więc

J

ak zaskoczyć
obcokrajowców?
Kto woli mniej niezwykłe uroczystości, a chciałby pokazać gościom
tradycyjne polskie wesele skorzysta
chętnie z oferty Zornicy. Zornica to restauracja i hotel. Drewniany budynek
w stylu góralskim dobrze jest znany
kierowcom jeżdżącym w stronę Katowic, bo stoi tuż przy trasie. Jest to
od lat popularne wśród częstochowian
miejsce organizowania przyjęć i biesiad. Ze względu na duża
liczbę miejsc noclegowych można położyć tam spać całkiem
nawet sporą liczbę przybyłych z daleka gości. Miedzy innymi
dlatego Zornicę upodobały sobie małżeństwa międzynarodowe.
Jeśli na przykład panna młoda jest Polką, a pan młody pochodzi
zza granicy, to wiadomo, że dla połowy gości polski ślub będzie
sam w sobie niepowtarzalną atrakcją i nie trzeba go w żaden sposób udziwniać, a raczej zorganizować tę ceremonie w sposób jak
najbardziej tradycyjny.

N

a ludowo, ale z pomysłem
Zornica nie chce być podobna do typowych karczm udających skanseny. Witkiewiczowski styl sugeruje, że mimo przywiązania do tradycji można tam liczyć na niespodzianki. Najlepiej
to widać w menu. Kurczak jest oczywiście tradycyjnym polskim
daniem, ale zaserwowanie go z pistacjami i boczkiem dodaje tradycji nieco innego aromatu. O tym, czy trzeba się kurczowo trzymać
tradycji, czy można wprowadzić trochę smaczków decydują państwo młodzi. W przypadku małżeństw międzynarodowych należy
pamiętać o poznaniu zwyczajów zaproszonych obcokrajowców, o
wyjściu naprzeciw ich nawykom i przyzwyczajeniom. Konieczny
jest więc „wywiad” przed imprezą, by była ona dobrze dostosowana
do potrzeb wszystkich gości.
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Z

rozmachem i z przytupem
W Zornicy występował już zespół pieśni i tańca „Śląsk”,
pojawiał się ludowy zespół reprezentacyjny gminy Poczesna
„Wrzosowianie”. Współpracujący z Gminnym Ośrodkiem Kultury ludowi artyści nieraz uświetniali odbywające się tam imprezy.
Orkiestry grały nie tylko oberki i kujawiaki, ale także polonezy,
a i zdarzały się pary młode specjalnie nauczone ludowego tańca
Właściciele Zornicy potrafią być bardzo elastyczni i są otwarci
na ciekawe pomysły. Był już tam ślub z udziałem urzędnika stanu cywilnego (co ma szanse zyskiwać popularność po ostatnich
zmianach w przepisach), był ślub udzielony przez wójta, z pewnością pojawią się jeszcze ciekawsze pomysły.

 MIMINO 2015

Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie, SKKT PTTK
przy SP nr 20 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 oraz
Szkoła Podstawowa nr 36 zapraszają 28 lutego 2015 r. na XXV
Miejską Imprezę na Orientację „MIMINO 2015”. W imprezie
można uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach zgłoszonych przez szkoły, koła i kluby PTTK, środowiska harcerskie
oraz inne organizacje i stowarzyszenia. Każdy uczestnik powinien posiadać busolę lub kompas, długopis, folię na mapę
oraz strój dostosowany do warunków atmosferycznych. Wpisowe wynosi: 8 zł dla członków PTTK (z opłaconą składką
2014-15), 10 zł dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia do dn.
24.02.2015, można dokonać elektronicznie na adres: pttkregczwa@op.pl, jak również osobiście w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie, al. NMP 39/41, tel. 34 324-2120, w dni robocze w godz. 13:30 – 18:00. Impreza odbędzie się
bez względu na pogodę.

M

iejsce na każdą imprezę
Zornica dysponuje ogromem przestrzeni, toteż zdarzały się tam wesela z dmuchańcami dla dzieci, z klaunami i żonglerami, z malowaniem twarzy najmłodszym gościom. Tradycja
tradycją, ale dzieci zazwyczaj szybko się nudzą folkowymi występami. Wesele w Zornicy gwarantuje, że najmłodsi nie będą
niezadowoleni.
hubb

 Statuetki Starosty za zasługi dla powiatu

W sobotę 21 lutego br., w Filharmonii Częstochowskiej po
raz czternasty wręczone zostaną Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”. Kapituła konkursu nominowała do tej nagrody 17 kandydatów. Z ich grona starosta Andrzej Kwapisz wybierze po jednym laureacie z każdej z
siedmiu kategorii: Kultura, Samorządność, Przedsiębiorczość,
Oświata, Zdrowie i Pomoc Społeczna, Sport i Turystyka, Inne
szczególne osiągnięcia. W ręce laureatów trafią statuetki.

 Zgłoś się do Miejskiej Rady Seniorów

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Miejskiej
Rady Seniorów w Częstochowie. Wnioski można składać do
27 lutego. Członkami Miejskiej Rady Seniorów mogą być
wyłącznie mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 60 rok
życia. W skład Miejskiej Rady Seniorów wchodzi od 7 do 12
seniorów, w tym: do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1
osobie z każdego Uniwersytetu, 2 przedstawicieli Rady Miasta
Częstochowy, 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy. Kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów mogą
zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, które działają na rzecz
środowiska osób starszych oraz przedstawiciele Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.

W naszym cyklu opisującym codzienne problemy częstochowian przyjrzeliśmy się już problematyce przewożenia zwierząt w tramwajach i autobusach. Chociaż mieszkańcy niejednokrotnie skarżyli się naszej redakcji na
zwierzaki źle zachowujące się na ulicach, okazało się, że przewożenie czworonogów transportem publicznym nie stwarza
wielu kłopotów. Duże psy zazwyczaj mają smycze i kagańce, małe pieski są brane na ręce i pilnowane przez właścicieli.
Tym razem, na prośbę Czytelników postaramy się rozwiać wątpliwości związane z przewożeniem nietypowych bagaży.

Ile tych biletów?
Za rower płacimy – za wózek nie

O tym, jaki bagaż powinien być przewożony
po wykupieniu dodatkowego biletu decyduje
zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w
komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji
przez gminę Częstochowa. Jasno i w sposób nie
budzący wątpliwości opisany tam jest sposób
przewożenia rowerów. Za rower należy zapłacić
biletem o nominale 3 zł na terenie miasta i biletem o nominale 4,20 zł na liniach podmiejskich.
Ten sam cennik obowiązuje pasażerów przewożących psy oraz bagaże. Dla psów stosuje się
przy tym dwa wyjątki – opisywane już przez nas
przewożenie małego pieska tak zwanej „rasy kanapowej”, jeśli jest on wzięty na ręce, nie wymaga biletu. Warto też nadmienić, że psy pracujące
jako przewodnicy osób niewidomych są także
od opłaty za przejazd zwolnione.
Bagaż natomiast jest przez przepisy definiowany jako „przedmiotów o wymiarach powyżej
20x40x60 cm”. Wyjątkiem od tej, opartej na gabarytach, reguły są wózki dziecięce oraz wózki
inwalidzkie. Te nie są traktowane jako bagaż i
nie potrzeba na ich przewożenie biletu, tak jak
potrzeba na przewożenie np. roweru.
Dociekliwi Czytelnicy pytali co w sytuacji,
gdy przewożony przedmiot przekracza założone limity wielkości tylko w jednym wymiarze.
Takim przedmiotem może być np. karnisz, który
jest dłuższy niż 60 cm, ale jego pozostałe parametry nie wychodzą poza ograniczenia. Zgodnie
z przepisami za karnisz powinniśmy zapłacić, bo
wystarczy, żeby wielkość przedmiotu wykraczała poza ustalone ograniczenia choćby w jednym
tylko wymiarze. Automatycznie staje się on
wtedy „bagażem”, chociaż są i od tej reguły odstępstwa.

 Wieś Śląska w obiektywie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt."Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu". Celem
konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają osoby,
które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są
zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach: I
kategoria – Tradycja, II kategoria – Krajobraz, III kategoria
– „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Wszyscy
zainteresowani powinni zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do
10 kwietnia 2015 roku (zdjęcia nadesłane po wyznaczonym
terminie nie będą brały udziału w konkursie) na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 –
037 Katowice, Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś
Województwa Śląskiego okiem obiektywu”. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty do 31 maja 2015 r.

 Tydzień Pomocy Osobom

Młodzi artyści mają łatwiej

Jedna z Czytelniczek opisywała nam sytuację, w której młoda uczennica szkoły
muzycznej zastanawiała się, czy musi mieć
bilet na przewożenie wiolonczeli w futerale.
Okazuje się, że nasze miasto jest przyjazne
dla uczniów i studentów kierunków artystycznych. Na mocy bowiem wspomnianego prezydenckiego zarządzenia konieczność
uiszczania opłaty za bagaż nie dotyczy instrumentów muzycznych i teczek rysunkowych
przewożonych przez uczniów i studentów do
ukończenia 21 roku życia.

Jaka kara?

Opłata za jazdę bez ważnego biletu wynosi
na mocy przepisów 80-krotność ceny biletu
jednorazowego miejskiego normalnego, na-

tomiast opłata za przewóz psa oraz bagażu
lub wózka (oczywiście z wyjątkiem wózków
dziecięcych i inwalidzkich) bez ważnego biletu stanowi 24-krotność ceny biletu jednorazowego biletu miejskiego. Warto przy okazji
uprzedzić osoby posiadające uprawnienia do
korzystania z ulg. Koniecznie trzeba pamiętać
o posiadaniu przy sobie odpowiednich dokumentów poświadczających uprawnienia do
zniżki. Trochę przypomina to jazdę samochodem bez prawa jazdy w kieszeni – nie można
w takiej sytuacji policji drogowej powiedzieć
„mam prawo jazdy, ale zostawiłem w domu”.
Opłata za użycie ulgowego biletu bez odpowiedniego dokumentu to też 80-krotność ceny
pojedynczego przejazdu.
redcharski.
hubb

Pokrzywdzonym Przestępstwem
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 - 28
lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczne obchody włączyły się: Naczelna Rada
Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna
Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna a także Krajowa Rada Kuratorów. Osoby pokrzywdzone
przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i
informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz
przedstawicieli wymienionych środowisk w trakcie dyżurów
pełnionych w poszczególnych instytucjach.
W Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ od 23 do 27
lutego, do pełnienia dyżurów w godzinach urzędowania, tj. od
8.00 do 15.00 wyznaczono:
- prokurator Annę Nocuń - pokój nr 31
- prokurator Ewę Teodorczyk - pokój nr 32
Dodatkowo, 23 lutego taki dyżur do godz. 18.00 pełnić będzie prokurator Anna Nocuń.
Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.
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REKLAMA

auto-klucze.com

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

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

przy Filharmonii

Pogotowie zamkowe 501-011-556

Sprzedam mieszkanie

M-3, 46 m2
Wrzosowiak

cena przystępna
tel. 724 678 407

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo
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

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo,
również z nowoczesnym oświetleniem LED.
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14

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

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
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pywać korzenie
drzew
używane do Wodnej
wiązaniawzamiast
lin. Nawet takie
Środowiska
i Gospodarki
Katowicach”
harce można jednak urządzać w lasach państwowych. Wcale nie trzeba podnosić kosztów takich kursów szukając oddalonych od naszego
regionu prywatnych połaci lasu.
– Można oczywiście zwrócić się do nadleśnictwa z prośbą o pomoc
w jednorazowym wyznaczeniu obszaru na taką plenerową imprezę, a
nawet można umówić się na zgodę na wycięcie drzew, które i tak byłyby przeznaczone do usunięcia – informuje nasz rozmówca. – Jeśli grupa chętnych zna zasady obchodzenia się z lasem, jeśli plan bytowania
na łonie natury nie zakłada jej bezsensownego niszczenia, jeśli ekipa
wie jak nie pozostawić po sobie bałaganu, to nie powinno być kłopotu
z uzyskaniem takiej jednorazowej zgody – uspokaja leśnik.
Ponieważ miłośnicy nauki przetrwania znają przyrodę bardzo dobrze i wiedzą jak korzystać z jej zasobów w sposób niemal niezauważalny (bo unikanie pozostawiania jakichkolwiek śladów bywa także
elementem szkolenia), z polubownym dogadaniem się z leśnictwami nie powinni mieć problemu. Właśnie od nich powinniśmy uczyć
się poszanowania przyrody i takiego odwiedzania lasu, który lasowi
nie zaszkodzi.
hubb
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"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Pstrąg Kocinki 2015
XI Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Mykanów stały pod znakiem wielu zmian. Po raz pierwszy zorganizowano zawody na tzw. żywej rybie, czyli ryba
po zmierzeniu przez sędziego wracała do wody.
Również pierwszy raz od spinningistów lepsi
okazali się muszkarze, którym trzeba przyznać
trochę pomogła słoneczna pogoda i łatwiej było
im złowić lipienie niż spinningistom pstrąga.

W związku z tym, że ryba brała bardzo delikatnie,
a śnieg pod nogami skrzypiał, nie złowiono ich dużo.
Na starcie stanęło 72 wędkarzy w tym wielu z odległych miejscowości. Najlepszym łowcą został Krystian Broniszewski z Koła Mykanów, który na muchę złowił dwa lipienie, drugie miejsce zajął Andrzej
Jarczok - jeden lipień na muchę, a na trzecim miejscu
honor spinningistów ratował Krzysztof Rybak.
Na uroczystość wręczenia pucharów i nagród przybył oczywiście nowo wybrany Wójt Gminy Mykanów

- Dariusz Pomada. Bez zmian jednak była atmosfera
na leśnej polanie, gdzie dobry humor, zabawa i długie
pogawędki o rybach nie miały końca. Przy ognisku
piekły się kiełbaski, można było zjeść wiejski chleb z
wybornym szmalcem, a na zakończenie dobry obiad.
Tak duża impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc firm i ludzi takich jak: Wójt Gminy Mykanów
- Dariusz Pomada, Okręg PZW Częstochowa, Dru-
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karnia „Argis”, Drukarnia „PAX”, Firma BAPOL,
Piekarnia „Tyf-Pol, Dariusz Kapinos, Łukasz Peca,
Robert Krzywda, Zdzisław Suleja, Michał Witkowski, Zenon Karwala i Janusz Trzepizur. A wszystko
to w zimowej scenerii wśród starych wysokich jodeł,
dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kłobuck i Ireneusza
Gajewskiego.
Adam Nogaj

Wyniki zawodów:
1. Broniszewski Krystian - 850 pkt.
Koło PZW Mykanów
2. Jarczok Andrzej - 600 pkt.
Koło Okoń - Dospel Częstochowa
3. Rybak Krzysztof - 450 pkt.
Koło Okoń - Dospel Częstochowa
4. Magnuszewski Bartosz - 450 pkt.
Jurajski Salmoklub - Częstochowa
5. Peryga Sebastian - 450 pkt.
Koło Częstochowa
6. Jop Sebastian - 400 pkt.
Koło PZW Mykanów
7. Karoń Sebastian - 400 pkt.
Koło PZW Mykanów
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Gabinet

ul. Wolności 27, Częstochowa
wejście przy Placu Rady Europy- przy dworcu PKP

Spotkania umawiane wyłącznie telefoniczni: 607 856 147

Masaże
Kręgarstwo
Bioenergoterapia
Zajęcia z rozwoju osobistego

PROMOCJA 50% rabatu z tą gazetą na pierwszy zabieg
www.aloha-gabinet.com e-mail: biuro@centrum-aloha.com
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Posiadanie własnej działki, to marzenie wielu miłośników roślin. Jeśli jednak z różnych powodów jest ono niemożliwe do spełnienia, warto spróbować założyć ogród w
wydaniu mini, korzystając z własnego balkonu lub tarasu.
Niewielka przestrzeń umożliwia coroczną zmianę aranżacji i wymaga mniej pracy, co daje nam więcej czasu na
relaks i wypoczynek. Nawet mały balkon może stać się
zieloną wyspą pełną roślin, na której chętnie będziemy
spędzać czas. Obok roślin, nie powinno zabraknąć na nim
detali i dekoracji. Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna
to doskonały czas, aby wstępnie zaprojektować i wybrać
styl w jakim urządzimy nasz mini ogród.
Ponieważ nie wszystkie rośliny nadają się do uprawy
na balkonie warto w pierwszej kolejności sprawdzić parametry naszego balkonu. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją „balkonową”
przygodę z ogrodem od zera.
1. Określamy warunki na balkonie lub tarasie. Sprawdzamy, na które strony świata wychodzi nasz miniaturowy
ogródek, a także czy latem nie zacieniają go drzewa. Zależnie od stopnia oświetlenia tego miejsca planujemy dobór
roślin.
2. Na balkonach położonych wysoko oraz w miejscach,
gdzie wieją silne wiatry, rośliny mogą ucierpieć. W takich
warunkach najlepiej sprawdzają się gatunki niskie, których
wiatr nie połamie.
3. Dobieramy drzewa i krzewy. Jeśli chcemy, by nasz
balkon czy taras zdobiły gatunki wieloletnie, układamy
ich listę biorąc pod uwagę siłę wzrostu i upodobanie do
określonego dostępu światła. Spośród drzew i krzewów
wybieramy tylko gatunki bądź odmiany rosnące powoli, a
jednocześnie odporne na mróz.
4. Wybieramy byliny. Na miejsca słoneczne odpowiednie są niewysokie gatunki odporne na mróz, które nie mają
tendencji do pokładania się. Ponieważ większość bylin
kwitnie tylko przez kilka tygodni, dlatego korzystniej jest
wybrać te o dekoracyjnych liściach. Na miejscach słonecznych sprawdzą się floksy szydlaste, gęsiówki, nachyłki,
szałwie, tymianki i tojeście. Na lekko zacienionych: kolorowe żurawki i pierwiosnki, a na silniej zacienione: konwa-

lie, kopytniki, barwinki i odporne na mróz paprocie.
5. Wybieramy pojemniki dla roślin wieloletnich. Dla
tych gatunków najlepiej ustawić dużą drewnianą (zaimpregnowaną) skrzynię, wiklinowy kosz, bądź mrozoodporną
donicę ceramiczną o wysokości co najmniej 50 cm. Jej dno
oraz boki warto od razu wyłożyć styropianem, który będzie stanowił zabezpieczenie przed mrozem na wiele lat.
Pamiętajmy, by w dnie naczynia (również w materiałach
izolacyjnych) były otwory, przez które będzie wyciekać
nadmiar wody.
6. Sadzimy warzywa. Na balkonie można uprawiać
pomidory (koktajlowe bądź inne odmiany o słabym wzroście), sałatę, cebulę, szczypiorek, cukinie i ogórki.
7. Wybieramy gatunki wiosenne. Nawet jeśli wiosną
posadzimy krzewy i byliny, to w pierwszym roku nie będą
one jeszcze w pełni okazałe, dlatego nasadzenia te warto
uzupełnić gatunkami sezonowymi. Najlepsze będą bratki,
stokrotki, niezapominajki.
8. Nasadzenia letnie. W połowie maja przychodzi czas
na te rośliny sezonowe, które będą zdobić balkon przez całe
lato, aż do mrozów. Możemy je posadzić na miejsce przekwitłych bratków czy stokrotek, bądź kupić dla nich osobne pojemniki. Na miejsca słoneczne wybieramy pelargonie, petunie, lobelie, żeniszki oraz aksamitki. W miejscach
nieco zacienionych dobrze będą rosły niecierpki i begonie.
9. Dobieramy pojemniki dla gatunków sezonowych.
Skrzynki lub doniczki dla roślin sezonowych powinny być
dość głębokie, by korzenie mogły się dostatecznie rozrosnąć. Poza tym w płytkich skrzynkach ziemia zbyt szybko
wysycha i nagrzewa się. Godne polecenia są pojemniki z
podwójnym dnem, które gwarantują, że korzenie nie zostaną zalane.
10. Dobieramy podłoże. W sklepach dostępne są podłoża dla roślin balkonowych. Jeśli kupimy mieszankę wzbogaconą nawozem o długotrwałym działaniu, wówczas
przez cały najbliższy sezon nie musimy roślin zasilać. Przy
sporej ilości kwiatów na balkonie, warto zakupić system
nawadniania automatycznego. Po jego zainstalowaniu będziemy mogli wyjechać, pozostawiając rośliny pod opieką
zaprogramowanego automatu.
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REKLAMA

Studio Fryzjerskie

Czas na dobre ciecie...

K&M

Kamil Kowalski
Częstochowa
ul. Piłsudskiego 3
tel. 34 307 08 60

Nowo otwarty salon
zaprasza na:
Strzyżenie:
damskie od 40 zł,
męskie od 25 zł
Koloryzację od 130 zł
Zabiegi regeneracyjne

poniedziałek - piątek
8.00-19.00
sobota
8.00-15.00
pracujemy na kosmetykach firmy

Sala przyjęć okolicznościowych
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na miejscu i n

wesela
komunie
konferencje
urodziny
bankiety
stypy
hotel 24 h + śniadanie gratis
w tygodniu obiady domowe
catering
dowóz do domu

pierogi 8 zł

DOWOZIMY
zupy 3 zł

ul. Spółdzielczości 4a
42-280 Częstochowa
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