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GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Piątek 10.00 -18.00
Sobota 10.00 - 14.00

(teren parku Handlowego WARTA)
tel. 34 368 11 10, e-mail: biuro@fuldom.pl

Członek zarządu spółki Skarbu Państwa powiązany
z PiS-em ma zarzuty prokuratorskie

PiS:

nic nam na ten
temat nie wiadomo

Były zarząd Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. - w osobach Krzysztofa M.
i Agnieszki O. - wkrótce stanie przed sądem.
Czynności zakończyła Prokuratura Rejonowa
Częstochowa-Południe i skierowała do sądu
akt oskarżenia. Zarzuty usłyszało pięć osób, w
tym byli pracownicy RFG oraz osoby kiedyś ze
spółką powiązane. Jak wyjaśnia Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury w Częstochowie, sprawa należy do tych bardziej skomplikowanych. Jest wielowątkowa i dotyczy
kilkunastu czynów zabronionych prawem. W
zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa czytamy: „(...) zawarli umowę na niekorzystnych

dla spółki warunkach, podejmowali decyzje
nieuzasadnione gospodarczo, które przyniosły
spółce ogromne straty finansowe, (...) nie gromadzili wymaganej dokumentacji związanej z
działalnością spółki”.
Prokuratura ustaliła, iż zawierane przez ówczesny zarząd RFG (w latach 2006 – 2009)
umowy, np. na remonty obiektów zarządzanych
przez RFG, nie były realizowane terminowo. Co
więcej, mimo iż wykonawcy nie wywiązywali
się ze wcześniejszych ustaleń, władze RFG nie
wymierzały im kar umownych, choć były one
zapisane w umowach.

GIEŁDA KWIATÓW
przy ul. Radomskiej 14
przed Świętami kolorami wiosny się chwali!
Azalie, hortensje i wiele innych kwiatowych atrakcji...
poniedziałek, środa i piątek 4 � � - 10 � �

JARMARK DOBREJ ŻYWNOŚCI
w każdą sobotę od 8 � �

dokończenie na str. 5

tel.

www.wsop.com.pl
tel. 502 491 509
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olchem

®

OLCHEM Ostrowski Tomasz
ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl

smary

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.
czytaj str. 4

płyny

Najważniejsze 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,

oleje

8
oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne
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Klub Literacki Złota Jesień
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Kalendarium

26 marca – Dzień Niedźwiedzia Grizzly, Światowy Dzień Króla
Niedźwiedzi
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru
28 marca – Dzień Masturbacji, Dzień św. Guntrama
29 marca – Dzień Metalowca
30 marca – Dzień Ziemi Palestyńskiej, Dzień Baptystów w Trynidadzie i Tobago, Dzień Narodzin Wielu Osobistości
31 marca – Dzień Budyniu
1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków
Wszystkim miłośnikom niedźwiedzi, teatru, metalowcom, Baptystom, osobistościom, wielbicielom budyniu i wszystkim, którzy lubią
ptaki Tygodnik „7 dni” życzy wszystkiego co najlepsze.

Milczymy

Stoimy i milczymy.
Jesteśmy obecni
na skraju
wyciszonej ochoty.
Po czyjej stronie ty?
Po czyjej stronie ja?
Między nami
słowa żadne,
słowa nie nasze,
słowa obce.
Stoimy i milczymy.
Dzisiaj nie przytuleni
jakby nam zabrakło odwagi,
jakby już nic...
W nas poważne myśli,
uciekający wzrok
przypięty pinezką
na rozłożystym drzewie.
Stoimy i milczymy.
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Rozmawia dwóch kumpli:
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła,
ptaki świergolą, dzień w końcu dłuższy, wszystko kwitnie i spod ziemi
wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową
pochowałem...

Lech (Leszek) Grochulski
Debiut literacki w 1979 r. W 2012 r. wydał tomik pt. „Powiedzieć Kobiecie…”,
a ostatnio tomik pt. „Rozmowy z Kobietą”.

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

uwagi

niestosowne
Patriotyzm bezobjawowy
Wystawa w Muzeum Narodowym odświeżyła pamięć o wielkiej malarce Oldze Boznańskiej. Trudno nie pokochać barwy jej obrazu,
trudno nie docenić artystki stawianej w jednym
rzędzie z najwybitniejszymi francuskimi impresjonistami.
Jak zwyczaj każe, powtarzamy wówczas: Boznańska - wielka, polska artystka. Wielka, swym
dziełem, polska – genetycznym pochodzeniem.
W tym jednak określeniu „polska artystka” tkwi
pewien fałsz pojęciowy. Bo to nie ona, ale my
przypisaliśmy ją do naszego pojmowania „pol-

skości”, to nie my ją wywyższamy tym określeniem, ale przeciwnie przez genetyczne powiązanie chcemy dowartościować siebie. Nie ma
znaczącego związku miedzy glebą naszej kultury a rozkwitem talentu Olgi Boznańskiej. Kwestia przynależności narodowej nie była też problemem specjalnie zajmującym głowę malarki.
Życie jej biegło w dysonansie z barwną twórczością. Nieszczęśliwa miłość, zakończona brutalnym zerwaniem zaręczyn przez wybranka,
choroba psychiczna i uzależnienie od morfiny
jej siostry, lata biedowania w Paryżu, protekcjonalne traktowanie jej twórczości w Monachium
i Paryżu przez zapatrzonych w siebie mężczyzn.
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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

Przyjechał ze wsi dziadek
i rodzina wysłała go do teatru.
- No i jak, podobało się dziadkowi w
teatrze?
- Bardzo mi się podobało, a najbardziej na końcu, kiedy dawali
płaszcze! Wziąłem trzy...
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szczerze, nie zauważyła, zresztą dla niej nie była
to znacząca rekompensata za cierpienia ponoszone przez Europejczyków w czasie wojny.
Prawdziwym jej życiem było malarstwo.
Tylko komponując barwy na płótnie wyrażała
sama siebie. Wszystko inne, w tym polityka,
miłość do jakiejś wspólnoty narodowej czy
jakiegoś państwa, było dla niej niezrozumiałą
abstrakcją.
A czy musiało być inaczej? A jakie mamy
prawo wymagania od kogokolwiek, by musiał
legitymować się miłością do Ojczyzny? Dlaczego sądzimy, że jeśli kogoś natura obdarzyła
wyjątkowym talentem, to ten ktoś musi służyć
zdolnościami narodowej wspólnocie?
Mamy Sienkiewicza, Mickiewicza, Matejkę,
Moniuszkę, Paderewskiego... Dla nich patriotyzm był świadomym wyborem, niezależnym od
wyboru i uzdolnień artystycznych. Zostawmy w
spokoju biedną Boznańską, uznajmy, że była patriotką bezobjawową. I cieszmy się, że na nowo
publika dostrzega wielkość jej dzieł.
Jarosław Kapsa

Smoothie:

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

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
9,99 zł
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Wszystko to skutkowało stanami depresyjnymi.
Zwłaszcza w ostatnim okresie życia, gdy jej
prace były uznawane za ozdobę prestiżowych
galerii Polski, Francji, Niemiec, postrzegana
była jako dziwaczka; chodząc w długiej, czarnej sukni, na którą moda minęła wraz z XIX
wiekiem i śmiercią Królowej Wiktorii, pomieszkując w nędznym mieszkanku, zagraconym i
zaśmieconym, w towarzystwie buszującym tam
szczurów. Nie skorzystała z propozycji przeprowadzki z Paryża do Polski, chodź być może
stworzono by tu jej lepsze warunki życia. Po
prostu: nie odczuwała potrzeby ani posiadania
Ojczyzny, ani poprawienia warunków życia, ani
nawet potrzeby samego życia.
Owszem, gdy mogła pomagała rodakom. Pomagała każdemu, jeśli dostrzegła w kimś iskry
talentu, wielokrotnie wykorzystywali to różni
naciągacze. I Wojnę Światową uważała za wielkie nieszczęście, współczując po równi mieszkańcom Niemiec i Francji, cierpiącym wojenną
nędzę, opłakujących swoje dzieci zabite w okopach Verdun. Zmartwychwstania Polski, mówiąc

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za
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7,00 zł

Małe co nieco:

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

6,00 zł
7,00 zł

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

Frytki + nuggetsy
+ surówka

Soki owocowe:

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

7,00 zł
od 3,00 zł

CZWARTEK 26.03.2015 
Janusz A.: były radny SLD, obecnie dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego, lekarz - ginekolog, niegdyś dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego – w połowie
kwietnie ma zasiąść na sali sądowej. Akt oskarżenia trafił
już do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Nadawcą była
Prokuratura Okręgowa w Radomiu, która prowadziła postępowanie przeciwko Januszowi A.
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Dyrektor pogotowia
z aktem oskarżenia
Redakcja „7 dni” wystąpiła do Prokuratury
w Radomiu z prośbą o komentarz:
„Informuję, że akt oskarżenia przeciwko
Januszowi A. został skierowany przez tutejszą
Prokuraturę Okręgową do Sądu Rejonowego w
Częstochowie w dniu 30 grudnia 2014 r. Postawiony tam jest zarzut o charakterze korupcyjnym a sprowadza się do tego, że oskarżony w
listopadzie 2002 r. w związku z pełnioną funkcją publiczną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w zamian za przychylność wobec spółki Johnson & Johnson, w
trakcie czynności związanych z zakupem przez
szpital taśm polipropylenowych TVT, przyjął
od innej ustalonej osoby - przedstawiciela
handlowego tej Spółki - korzyść majątkową
w kwocie ok. 2.000 zł na podstawie fikcyjnej
umowy zlecenia. Wobec oskarżonego nie stosowano żadnych środków zapobiegawczych.
Prokurator wniósł akt oskarżenia wobec
uznania, że istnieje wysokie uzasadnione podejrzenie, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu, ale ostatecznie oskarżonego

uznaje się za winnego dopiero wówczas, gdy
zapadnie prawomocny wyrok skazujący.
Małgorzata Chrabąszcz
Rzecznik prasowy Prokuratury
w Radomiu”.
Za nieprawny czyn, o który prokuratura
oskarża Janusz A. grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
red.
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Odnawialne Źródła Energii

Kozi ser czy fotowoltaika?
W kuchni nieco przerażona Krystyna
mówi do telefonu komórkowego.
K: (szeptem) Powiadam ci, coś się

z ojcem dzieje… Chodzi po pokoju
i chyba coś mu… gnije?! Tak mówi,
czekaj, sprawdzę. (odkłada na krzesło komórkę, zagląda przez szparę
w drzwiach i co widzi? Aleksy w rozchełstanej koszuli chodzi po pokoju.
Jest mocno zafrasowany. Układa na
stole poduszki i jaśki, przestawia lampę,
która je oświetla, w ręku ma miarkę, którą coś mierzy, co chwila zagląda do
wydruków z rysunkami. Krystyna szepcze do telefonu.)

K: Coraz więcej tych poduszek ma...
Jak to idzie spać? Na stole? Czekaj,
wejdę tam z herbatą, jakby nigdy
nic… Co? No oczywiście, będę uda
wała, że wszystko jest w porządku.
(Tymczasem w pokoju ojciec patrzy na
to, co ułożył na stole. Pośrodku dwie poduszki, wokół jaśki. Podśpiewuje sobie.)

A: Ogniwa, ogniwa i pieniążków
przybywa…
(Wchodzi Krystyna z herbatą. Patrzy
na stół zaniepokojona, ale twardo się
trzyma.)

K: Tatusiu, herbata i ciasteczka.
A: Co powiesz na to? (wskazuje stół)
K: A co mam powiedzieć, w po
rządku jest.
A: Jesteś bystra dziewczyna. Wczoraj
Tadeuszowi pokazałem, to mnie wy
zwał od wariatów. Te poduszki to
górka na naszej łące.

Łąkę obsiejemy…
ale ogniwami
fotowoltaicznymi

Tato, co ty kombinujesz?

Z Funduszy Europejskich są finansowane
inwestycje wspierające gospodarkę przyjazną
środowisku. Dotacje trafią m.in. do wytwórców
czystej energii ze źródeł odnawialnych (OZE),
takich jak wiatr, promieniowanie słoneczne,
woda, fale morskie, geotermia, biogaz.
Środki na dofinansowanie OZE znajdują się
w Programach Regionalnych i w ogólnopolskim
Programie Infrastruktura i Środowisko,
największym ze wszystkich programów
unijnych na lata 2014–2020. Skorzystają
z niego samorządy lokalne, administracja
publiczna, duże przedsiębiorstwa, instytucje
ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz małe
i średnie firmy. Informacje o programach
i ogłaszanych konkursach na unijne dotacje
znajdziesz na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

K: (znów przestraszona) To ma być
nasza górka?
A: I wiesz, co tam zrobię? To miej
sce świetnie się nadaje na ogni…
K: (przerywa mu) Ognisko? A niech
wiatr powieje i szopa się spali. Ob
siejemy trawą, jak zwykle. Niech
sobie tam brykają kozy Tadeusza.
Uwielbiasz przecież jego kozie
sery.
A: Obsiejemy, obsiejemy.
K: No właśnie…
A: …ale ogniwami fotowoltaicznymi.
K: Tato, co ty kombinujesz?
A: Wiesz, co to jest OZE? (Krystyna
potrząsa przecząco głową) Odna
wialne Źródła Energii. Wójt dał mi
w gminie te papiery. Czytaj!
K: (czyta) W ramach unijnego Pro
gramu Operacyjnego Infrastruktu
ra i Środowisko oraz Regionalnych

Programów Operacyjnych można
się starać o dotacje na wytwarzanie
energii przyjaznej środowisku. (patrzy
na ojca)

A: Czytaj dalej.
K: (czyta) W ramach programów re
gionalnych na przykład prioryteto
wo traktowana będzie budowa ma
łych źródeł energii produkujących
na potrzeby lokalne. Tatusiu, ja to
tylko polskiego uczę. Powiedz mi
lepiej, o co chodzi?
A: Chodzi o pieniądze. (znów nuci)
Ogniwa, ogniwa i pieniędzy… Za
łożymy sobie przydomową elek
trownię na naszej górce. Stok jest
bardzo stromy i co najważniejsze
zwrócony na południe, więc świet
nie się nadaje. Właśnie obliczam, ile
ogniw fotowoltaicznych tam się
zmieści.

K: Ja to się prądu boję. Wolę kozi
ser. A poza tym, za co to zbudujesz?
A: Za dotacje z Unii Europejskiej.
Nasza firma może dostać duże do
finansowanie. A na resztę weźmie
my kredyt na 1 procent.
K: I co będziemy z tego mieć?
A: Założymy panele słoneczne i bę
dziemy produkować prąd. Wypro
dukowany prąd sprzedamy dystry
butorowi. Cały rok będziemy pro
dukować i zarabiać!
K: Oszalałeś? A po co tym dystry
butorom twój prąd? Przecież mają
własny.
A: I co z tego? Nasza energia bę
dzie przyjazna środowisku. I dystry
butor ją kupi, bo takie są unijne
przepisy. (rzuca w nią radośnie poduszką)
Stanisław Tym

Bezpłatne informacje o Funduszach
Europejskich uzyskasz w stacjonarnych
lub mobilnych Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich, działających
w całym kraju. Odwiedź je i dowiedz się,
czy Ty, Twoja firma lub organizacja
możecie skorzystać z dofinansowania.
Adresy Punktów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Filmy „Porozmawiajmy
o Funduszach
Europejskich”
oglądajcie na YouTube

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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dokończenie ze str. 1

Która z trzech najpopularniejszych w naszym mieście dyscyplin sportowych (piłka
nożna, żużel, siatkówka) powinna być wizytówką Częstochowy i dlaczego? Czy, aby
promować Częstochowę, Urząd Miasta powinien partycypować w kosztach promocji tej
dyscypliny?
Z imieniu Platformy Obywatelskiej (w ramach koalicji PO-SLD)
opinię przedstawia radny Jacek
Krawczyk:
„Wszystkie trzy wymienione
dyscypliny, jak również wszystkie
pozostałe są wizytówką Miasta Częstochowy. Nie można rozróżniać które bardziej, a które
mniej promują, ponieważ specyfika każdej z nich jest
inna i ma swoich fanów. Obecny system, który z puli
„promocji miasta poprzez sport” pozwala korzystać
drużynom z najwyższej klasy rozgrywkowej jest dobry,
ponieważ oprócz wsparcia dla klubów również możemy promować Częstochowę na arenie krajowej, europejskiej, a nawet międzynarodowej.
Warto zaznaczyć, że sport w Częstochowie jest
wspierany z kilku różnych działów. Oprócz wspomnianej „promocji miasta poprzez sport” do dyspozycji klubów z niższych klas rozgrywkowych są środki finansowe na tzw. sport kwalifikowany. Ponadto, wspieramy
„szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” oraz „udział w
zawodach na wysokim poziomie współzawodnictwa”.
Podział taki daje możliwość wspierania wszystkich
dyscyplin.
Obecnie problemem naszego miasta jest odbudowa dawnej świetności częstochowskiego sportu
i niejednokrotnie pracę należy rozpoczynać od podstaw
pod każdym względem – nie tylko finansowym, ale i
organizacyjnym.”
Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie przedstawia Stanisław Gmitruk:
„W Częstochowie mamy wiele klubów sportowych, w różnych dyscyplinach sportu, z których zdecydowana
większość działa jako Stowarzyszenia,
a więc w oparciu o działalność społeczną działaczy i
sportowców. Należy popierać ze strony Miasta Częstochowy, jako władzy samorządowej tą działalność, z
uwagi na to, że sport, turystyka i rekreacja do zadania
REKLAMA

własne Miasta-Gminy Częstochowa. Najważniejszym
jednak jest to, że „sport do zdrowie”, a ponadto jest najlepszą alternatywą na wszelkie patologie.
Wsparcie organizacyjne, programowe i finansowe
należy kierować przede wszystkich do młodzieży;
przydzielać pomoc finansową w ramach konkursów, na
realizację potrzebnych społeczeństwu działań sportowych oraz w ramach turystyki i rekreacji.
Sport komercyjny, przede wszystkim realizowany
przez: AZS Częstochowa - siatkówka, CKM Włókniarz Częstochowa – speedway, i RKS „Raków”
Częstochowa i inne kluby – piłka nożna, należy także
popierać organizacyjnie i finansowo z budżetu miasta
Częstochowy, jednak na miarę faktycznych możliwości
finansowych miasta, w ramach „Promocji Miasta przez
sport”. Wiemy, że dzięki tym wymienionym klubom i
ich osiągnięciom w przeszłości, w tym zdobywanie tytułów mistrza Polski, było i jest naszą chlubą i najlepszą
promocją miasta.
Należy zatem – na miarę uzasadnionych możliwości miasta Częstochowy, partycypować w promocji
siatkówki, żużla i piłki nożnej klubów, które realizują
swoje zadania statutowe w tychże dyscyplinach sportowych.
Miasto Częstochowa powinno także wspierać kluby,
w zakresie obsługi prawnej, by sprawy formalno-prawne nie były przeszkodą w realizacji ważnych społecznie
zadań, jako zadań własnych Miasta i cele statutowe klubów (Stowarzyszeń sportowych i SSA).”
Opinię Prawa i Sprawiedliwości
reprezentuje radny Artur Gawroński:
„Sport służy wszechstronnemu
rozwojowi człowieka, zachowaniu
jego zdrowia i sprawności oraz
zagospodarowaniu czasu wolnego. Sprawność fizyczna przekłada się na wiele
obszarów rozwoju miasta, ale ma wpływ przede
wszystkim na zdrowie i pozytywne samopoczucie
mieszkańców, a także na poprawę jakości ich życia.
Wychowanie w kulturze fizycznej i sporcie sprzyja kształtowaniu charakteru oraz doskonali umiejętność zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie. Częstochowa potrzebuje radykalnych zmian
w całej przestrzeni sportowej w naszym mieście,
począwszy od polityki finansowej, a skończywszy
na ustaleniu priorytetów i zapewnieniu warunków,
które pozwolą sportowcom z Częstochowy włączyć się w walkę o najwyższe laury w kraju i za
granicą. Aby to zrobić, należy wprowadzić rozwiązania systemowe, które umożliwią rozwój sportu

zarówno masowego, jak i wyczynowego.
Obecnie brakuje wieloletniego planu wsparcia
finansowego i kontroli, nakierowanej na rozwój
dyscyplin sportowych cieszących się największym
zainteresowaniem mieszkańców Częstochowy i
mających bogate tradycje, takich jak żużel, siatkówka czy piłka nożna. Wieloletni plan finansowy
pozwoliłby na tworzenie strategii rozwoju sportu,
który zmusiłby kluby do przyjmowania realnego
budżetu bez zakładania, że samorząd postawiony
pod ścianą zmuszony będzie do zwiększenia dotacji w trakcie roku, co w Częstochowie praktykowane jest od lat.
Obecnie większość środków w formie dotacji finansowej jest przekazywana dla MOSiR 3.800.000
zł., który jako zakład budżetowy musi wypracować
co najmniej 50 % środków, które w większości
otrzymuje od klubów sportowych i stowarzyszeń
ubiegających się o pokrycie tej kwoty w formie
dotacji od Urzędu Miasta. Ograniczenie kosztów
związanych z finansowaniem MOSiR i halą na Zawodziu mogłoby rozwiązać wiele problemów częstochowskiego sportu.”
Swoją opinię prezentuje także
reprezentant Ruchu Wolności –
Marek Domagała:
„Na pytanie, która najpopularniejsza dziedzina powinna być wizytówką miasta, odpowiedź jest prosta:
każda, która o to zadba, czyli przyciągnie uwagę, publiczność, sponsorów, wywoła pozytywne emocje. I co roku może to być
inna lub może być ich wiele.
Trudniejszym pytaniem jest udział miasta w finansowaniu zawodowego sportu. Dzisiejszy sport zawodowy
nie może istnieć bez pieniędzy. Jak można powszechnie
zaobserwować, że nie ma żadnego obszaru życia, w którym państwo czy miasto umie wydać nasze pieniądze
lepiej niż my sami. Sami wydajemy lepiej czy gorzej, ale
jeśli są straty to nie obciążają one innych. Stąd idealny
model udziału finansowego państwa i miasta w sporcie
zawodowym wygląda tak: zero.
Niestety żyjemy w kraju mocno nieidealnym. To,
co dzieje się obecnie z finansowaniem sportu jest
(jak i wiele innych obszarów) patologiczne. W efekcie duży odsetek „ideowych sportowych działaczy”
okazuje się zwykłymi nieudacznikami lub co gorsza
przestępcami. Bo przecież - jak dają to się wydaje,
czytaj bierze. Dlatego np. powinien istnieć absolutny zakaz sponsorowania pojedynczych klubów
przez spółki skarbu państwa.

A czy miasto może się skutecznie promować przez
sport? Może, widziałem ostatnio..., ale w Barcelonie. W polskich warunkach ustawodawca powinien
jasno ustalić formy pomocy zawodowym klubom
przez miasto. Moim zdaniem winna to być zasada:
- zawodowy klub pokazuje na swoim koncie ZEBRANYCH np. 80% ( może 70% do dyskusji) środków na
obecny sezon. Miasto może wtedy dopłacić pozostałe
20 czy 30% i to pod warunkiem, że sprawozdanie za
poprzedni rok jest poprawne. A jeśli nie, to działaczom
z lepkimi łapkami dziękujemy- dożywotnio.
Wtedy uniknęlibyśmy smutku kibiców Włókniarza
(sam do nich należę od lat), którym dziwny układ zabrał ich ukochaną dyscyplinę.”
W imieniu „Mieszkańców Częstochowy” stanowisko przedstawia Marcin Maranda:
„Od najmłodszych lat jestem kibicem częstochowskiego sportu.
Byłem świadkiem największych
sukcesów naszych drużyn i zawodników. Pamiętam awans Rakowa do
ekstraklasy (ówczesnej 1 ligi) w 1994 roku pod wodzą
trenera Zbigniewa Dobosza. Chodziłem na mecze Rakowa z Legią i Górnikiem, kiedy na stadion przy Limanowskiego przychodziło 10 tys. kibiców.
W 1996 roku byłem wśród kibiców, którzy na Placu Biegańskiego witali mistrzowskiego Włókniarza
po powrocie z Torunia. Przez kolejne lata, bywało że
z prawie dwudziestoma tysiącami kibiców, świętowałem kolejne sukcesy naszych żużlowców, ale także
niespodziewane porażki i walkę o utrzymanie w lidze.
Nie zapomnę pierwszego meczu AZS-u na którym byłem w Hali Polonia. To był puchar europy i spotkanie
z włoskim Eurostile Montichiari. Potem były medale
mistrzostw polski i doskonałe mecze w europejskich
pucharach. Ktoś kto nie był na meczu AZS-u nie wie
co to „częstochowski kocioł”.
Przypominam o tych wydarzeniach ponieważ nie
wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Częstochowianie żyją sportem. Kilkadziesiąt tysięcy częstochowian - kibiców różnych dyscyplin sportu oczekuje od
prezydenta i radnych, że Częstochowa będzie odnosić
sukcesy sportowe – ja to rozumiem.
Jestem zwolennikiem współfinansowania sportu
przez miasto. Nie tylko dlatego, że potrzebują tego
dzieci i młodzież, ale także dlatego, że częstochowscy
kibice żyją sportem. Poza tym inwestycja w niektóre
dyscypliny sportu z całą pewnością zwróci się miastu,
choćby w wymiarze marketingowym”.
Renata R. Kluczna
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Pakieciki do kontroli!
Porządkujemy to i owo na
wiosnę. Planujemy zmiany. Analizujemy wydatki. Może należałoby zmienić dostawców usług?
Przyjrzyjmy się pakietom usług
oferowanych przez Multimedia
Polska, które gwarantują znaczące oszczędności i wygodę. Jest
tylko jeden warunek – prąd należy kupować od Multimediów.
Prąd od kablówki? Oczywiście! I to z wieloma gwarancjami.
Grupa Multimedia Polska gwarantuje niezmienność ceny za energię
przez cały okres trwania umowy oraz
oszczędności rzędu 20%.
Przyjrzyjmy się oferowanym pakietom:
• Energetyzujący Pakiet to prąd, internet do 60
Mb/s oraz telewizja cyfrowa.
Przy czym telewizja cyfrowa i
internet zwolnione są z opłat
przez sześć miesięcy.
• Idealna para to prąd w
pakiecie z internetem, który
zwolniony jest z opłat przez
sześć miesięcy. Po upływie
promocji internet kosztuje 39
zł za 30 Mb/s lub 49 zł za 60
Mb/s. W każdym przypadku
można dokupić do pakietu
internet mobilny.
• Ubezpieczenia
mieszkania - do wyboru
jest pięć wariantów ze składką

dokończenie ze str.1

PiS: nic nam na ten...

Częstochowska prokuratura, na podstawie zebranego materiału
dowodowego stwierdziła, że już po fakcie, podmieniano umowy
na takie, w których wpisany był inny termin zakończenia prac.
To z kolei skutkowało tym, że wykonawca uniknął zapłacenia należnych w związku z opóźnieniami kar. Spółka nie odzyskała w
ten sposób prawie 100 tys zł. Po zmianie zarządu spółki Skarbu
Państwa w 2010 roku nierzetelna firma oddała w końcu pieniądze
wynikające z kar.
Nie tylko oszustwa dopuścili się oskarżeni, w tym Krzysztof
M. i Agnieszka O. Zdaniem prokuratury były zarząd RFG złamał
także prawo budowlane, gdyż wykonywał prace bez wymaganych
zezwoleń, a ponadto zatwierdzał faktury za prace niewykonane.
Sprawa w częstochowskiej prokuraturze analizowana była przez
trzy lata. W jej rozwiązanie zaangażowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Akt oskarżenia trafił do częstochowskiego
sądu pod koniec grudnia 2014 roku. Jak dotąd termin pierwszej
rozprawy nie został ogłoszony.
Problemy oskarżonych to nie tylko problemy prywatnych osób
fizycznych. Krzysztof M. był bowiem nie tylko członkiem zarzą-

du państwowej spółki, ale również członkiem Prawa i Sprawiedliwości, Piastując oba te stanowiska robił zarówno „interesy” w
imieniu RFG, jak i dbał o interesy osób rozmaicie powiązanych z
partią. Na przykład hojnie wspierał z publicznych pieniędzy dział
marketingu „Gazety Częstochowskiej”, którego redaktor naczelną
była (i jest do chwili obecnej) żona posła Giżyńskiego.
Redakcja „7 dni” wystąpiła do przewodniczącego zarządu okręgowego PiS posła Szymona Giżyńskiego z prośbą o wyjaśnienie
kilku kwestii, związanych z partyjną działalnością Krzysztofa M.
Poseł Giżyński przyznał jedynie, że Krzysztof M. był członkiem
partii PiS, nie sprecyzował jednak do kiedy. To jedyne pytanie, na
które otrzymaliśmy odpowiedź. Pytaliśmy również czy wiadomo posłowi Giżyńskiemu o złożeniu aktu oskarżenia przeciwko
Krzysztofowi M. i fałszowaniu dokumentów RFG, a także o naciskach ze strony partii Prawo i Sprawiedliwość w celu ponownego
zatrudnienia Krzysztofa M. w RFG, gdy już przestał być członkiem zarządu. Po odpowiedzi na te pytania poseł odesłał nas jednak do RFG.
Odpowiedź przewodniczącego zarządu okręgowego PiS posła
Szymona Giżyńskiego jest dla nas niesatysfakcjonująca. Będziemy mimo wszystko powracać do tematu powiązań pomiędzy spółkami skarbu państwa a partiami politycznymi.
Renata R. Kluczna

miesięczną od 7,49 do 20,99 zł.
Co miesiąc płacimy stosunkowo niewielkie kwoty, a
ubezpieczenie od 10 tys. do
60 tys. zł obejmuje m.in. kradzież z włamaniem, zalanie,
pożar, dewastację, rozbój.
Bez dodatkowych opłat
ubezpieczona jest również
odpowiedzialność cywilna w
życiu prywatnym na kwotę
50 tys. zł.
Bogata oferta Multimedia Polska
daje możliwość wyboru i dostosowywanie zakresu usług do swoich
potrzeb. Polecamy odbiorcom telewizji analogowej uważną analizę
programów emitowanych w wysokiej jakości telewizji
cyfrowej. Bo i tu najwyższy
czas na zmiany. Telewizja cyfrowa
oznacza poprawę jakości obrazu i
dźwięku, dostęp do ponad 120 programów oraz wielu usług dodatkowych np., nagrywanie programów
(PVR), czy usługa Multiroom.
Więcej informacji
w Biurze Obsługi Klienta
przy ul. Śląskiej 6 oraz
u Przedstawiciela
Handlowego Adama
- tel. 601 490 821
oraz pod numerem infolinii
345 345 345
i na www.multimedia.pl

INFORMACJA GMINY LELÓW
Wójt Gminy Lelów informuje,
że w Urzędzie Gminy Lelów
przy ul. Szczekocińskiej 18
zostały wywieszone w dniach
od 24.03.2015 r. do 15.03.2015 r.
do publicznej wiadomości wykazy
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży położonych w Lelowie
dz. nr 79/2 o pow. 0,1680 ha zabudowana
budynkiem byłej hydroforni
oraz nieruchomości składającej się
z dz. nr 39, 40, 42 o łącznej pow. 2,76 ha.

Wykazy dostępne na stronach
www.biplelow.pl i www.lelow.pl
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Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
Zaprasza Państwa do swoich punktów:
 Częstochowa, Piłsudskiego 25/27, tel. 34 324 23 37
 Kalety, Powstańców Śląskich 3, tel. 33 357 70 44

Świadczymy usługi w zakresie:

czyszczenia przewodów kominowych
przeglądów technicznych
opiniowania i odbioru nowych budynków
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www.kominiarze.czest.pl
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@Szewiński, Ryfiński, Boski: o przegranej
z Matyjaszczykiem

frani.freelancer@gmail.com: Ten Szewiński potwierdza, że
to mocno ograniczony typ. I dalej pitoli jak potrzaskany. Przegrał
bo słaby jak herbatka z torebki po trzecim parzeniu. Absolutne
nic. „Dzięki staraniom naszego zastępcy prezydenta zostaną zakupione trzy nowe karetki dla pogotowia” – to mówi kandydat
na prezydenta miasta Częstochowy. Ten gostek nadał by się co
najwyżej na członka rady sołeckiej. Szewiński i częstochowska
PO to sromota.
Synszyl: Szewińskiemu nic już nie pomoże nawet lewatywa.--------------- Rany boskie panie Boski. Trzym się chłopie
gruntu.

@„Nowa lewica” - chytry plan usunięcia
Millera i Palikota”

frantic.freelancer@gmail.com< Oczywiście, że sukces Matyjaszczyka - sukces partyjnej kliki, bo przecież nie miasta - to prezent
od losu. Mało inteligentni poprzednicy, pyszni i aroganccy, oddali
władzę populistom z SLD na talerzu. Ale czas SLD w częstochowskim "samorządzie", znaczony aferami i przekrętami, też się skończy - bo tak zwykle kończą (powinni kończyć) partyjni aparatczycy
bez klasy, cwani koniunkturaliści z gęba pełną pustych banałów i
obietnic w dawnym stylu "wicie, rozumicie...".
Haha: p Ryfiński mówi o liderze SLD ; postępowy Leszek Miller
dobre i śmieszne !

@Wyklęci spod Jasnej Góry (część 1)

denver@op.pl: Jaki sens przepisywania bryku z Wikipedii? Ci ludzie
zasługują na pamięć pisaną przez ludzi obdarzonych talentem i głębią
spojrzenia na historię.

@Adres bez dojazdu

anonim: widocznie w bloku z miejcami parkingowymi na pilota
mieszka jakiś SLDowski murgrabia
Syrenka: murgrabia SLDowski dzisiaj to wał znaczy - ustosunkowany, zadowolony z siebie wał czyli patafian.

@Czy w przyszłości miasto Częstochowa
powinno ograniczać pomoc dla Jerzego
Owsiaka, czy zwiększać wsparcie dla WOŚP?

Synszyl: Te, Gawroński, pocałuj ty się w rzyć.--- Że też takie tępe
wuje są radnymi... szukaj bącu kasy u senatora PIS Biereckiego i w waszych SKOKach.
frantic.freelancer@gmail.com: Panie święty Gawroński: "Według
ustaleń "Newsweeka" pracownicy PiS zatrudniani są jako asystenci europosłów tej partii, na fikcyjnych etatach. "Nie wiem, czym się
tu ekscytować? Przecież ten model partia Jarosława Kaczyńskiego
ćwiczy od pierwszych euro wyborów. Od 2004 roku. To są stare pisowskie numery!" - pisze na swoim blogu w Onecie Jan Filip Libicki.
Według Libickiego, zaraz po ustaleniu list wyborczych, pierwsze trzy
osoby z każdej listy regionalnej zapraszono do jednego pokoju. W tym
pokoju siedział sobie notariusz i podsuwał tym osobom odpowiednio
zredagowaną umowę. Co w niej było? REKLAMA "Umowę, która
mówiła, że w chwili, gdy kandydaci ci zostaną europosłami, Parlament Europejski – przez cały okres trwania kadencji – ma przelewać
należne im środki na obsługę asystencką na fundację Silna Polska w
Europie, i to ta fundacja miała opłacać tymże europosłom ich asystentów" - tłumaczy. "Żeby nie było też tak prosto, to każdemu z podpisujących umowę podsuwano też do podpisu weksel in blanco na łączną kwotę wszystkich środków na obsługę asystencką przez całą
kadencję" - pisze dalej Jan Filip Libicki. Jak dodaje, jeżeli dobrze
pamięta, to wszyscy europosłowie partii Jarosława Kaczyńskiego
podpisali takie umowy. "Przy wekslach niektórzy podpisywali,
inni odmawiali, a jeszcze inni się wahali. Łamią się, ale podpisują,
podpisują wołał wtedy rozbawiony obecny poseł młodego pokolenia tej partii. Wołał tak w głąb sali obrad, gdzie siedziały jej władze. Sali przylegającej do owego pokoiku politycznej nieprawości"
- czytamy dalej w najnowszym wpisie na blogu. "Kto był szefem
tej fundacji? Jakaś pani, której nazwiska nie pamiętam. Ale z pewnością był to ktoś ciałem i duszą oddany Panu Prezesowi" - kończy
Libicki".
anonim: ograniczać powinno się wydatki na partyjnych wieloetatowców.
sitekdyro @wp.pl: Seba Twój komentarz oczekuje na moderację.
7 marca 2015 o 11:21 W Polsce jest taki system ze biznes ma przełożenie na mafie i politykę oraz służby wszystko się razem przenika i wychodzą groźne układy ! [moderowane przez redakcję] był
w środku czyli odpowiadał za dobre kontakty z politykami częstochowskimi ponadto korumpował urzędników urzędu skarbowego w
Sosnowcu i funkcjonariuszy ABW oraz Policji za pośrednictwem
znajomego bedącego w służbach człowieka do tego dołączył grupę
przedsiębiorców z szemranymi powiązaniami często chodzi o ludzi
strikte ze świata przestępczego, oni za pranie pieniędzy i udział w
wyłudzeniach skutecznie terroryzowali otoczenie tak aby z kazdej
strony Prezes był kryty i bezpieczny! [moderowane przez redakcję]
tez jak wiadomo od gangstera niewiele się różni, ostrą broń miał od
dawna! Jak widać nawet teraz jak już powoli prawda wychodzi na
jaw prasa boi się publikować nazwisk nazw itd związanych z Prezesem od wiatraków i szklanych domów! Gdzie są organy ścigania?
gdzie jest prasa ogólnopolska? Polska to nie jest republika bananowa! Obudźcie się! Odpowiedz
zachowano pisownię oryginalną

ziś znów temat motoryzacyjny. Na prośbę Czytelników przyglądamy się skuterom i ich kierowcom, bo dotarły do naszej redakcji skargi na użytkowników skuterów z Tysiąclecia.
Brak śnieżnej zimy spowodował, że wielu kierowców wcale nie powstawiało
swych maszyn do garaży na sezon zimowy, a ostatnie ciepłe dni powodują, że skuterowych przejażdżek słyszymy na osiedlach coraz więcej. Właśnie na hałas narzekają
mieszkańcy. Czy ten hałas jest konieczny?...

D

Podpytywani przez nas młodzi kierowcy skuterów, którzy chcieli zachować
anonimowość, mówią, że hałas niestety
jest konieczny. Nie jest on oczywiście celem – nikt nie kupuje skutera tylko po to,
by było go słychać. Hałas jest skutkiem
„tuningowania” mówiąc po nowemu, a po
staremu mówiąc „podrasowania” jednośladów. Przepisy ograniczają bowiem osiągi motorowerów, a sprytni użytkownicy
przerabiają swoje maszyny tak, by miały
większą moc i jeździły szybciej. Jedną z
metod na to jest tzw. „odetkanie” silnika.
Jeśli przepływa przez niego więcej powietrza, to paliwo dostaje do spalania więcej
tlenu. Młodzi kierowcy, którzy nie chcą
ingerować w silnik, zaczynają modyfikacje
maszyn właśnie od tego.
– Ceny skuterów zaczynają się od około 3 tys. zł, a najdroższe modele na częstochowskim rynku kosztują nawet ponad
10 tys. zł.– mówi pan Leszek, sprzedawca
skuterów z Częstochowy. – Ceny najtańszych sportowych wydechów zaczynają się
natomiast od około 300 zł, a sięgają nawet
2 tys. Założenie takiego wydechu może
zwiększać prędkość maksymalną skutera
powyżej dopuszczalnej przepisami – przestrzega sprzedawca i dodaje, że oczywiście
wybór produktów jest szeroki, można znaleźć na rynku zarówno produkty z homologacją, jak i ich chińskie odpowiedniki
niedostosowane do polskich norm.
Widzimy więc, że hałasowanie idzie
REKLAMA

nierzadko w parze z przekroczeniem dopuszczalnej dla motorowerów prędkości,
a często bywa po prostu oznaką tego przekroczenia. Jest tak, gdy kierowca pędzi
sam. Gdy skuter jest obciążony dwiema
osobami hałas może pojawiać się wcześniej.
– Oczywiście, że chodzi o wożenie dziewczyn i robienie na nich wrażenia przyspieszeniem – przyznaje Kamil, posiadacz skutera z Tysiąclecia. – Jeśli więc zabieram
na przejażdżkę koleżankę, to od razu startuję ostro i kręcę silnik na wysokie obroty.
Wtedy hałas pojawia się już przy całkiem
niewielkiej prędkości. Dziewczyny jednak
piszczą głośniej – dodaje z uśmiechem
młody kierowca i jednocześnie zapewnia, że jego skuter jest wyposażony w niechiński homologowany tłumik i nie przekracza norm
hałasowania.
– Te bardziej wyczynowe
hałasują nieznośnie, ale
przecież taki specjalistyczny
sportowy tłumik kupuje się
do wyścigów, czyli do jeżdżenia po torze, a nie na ulicę.
Pewien jestem, że skuter z
takim naprawdę głośnym tłumikiem zostanie zaraz zatrzymany przez policję – komentuje
Kamil.
Częstochowska drogówka w przy-

padku hałasowania przede wszystkim
sprawdza badania techniczne pojazdu.
Policjanci sprawdzają najpierw, czy stacja
diagnostyczna dopuściła pojazd do ruchu.
Jeśli papiery są w porządku, a pojazd nadmiernie hałasuje, to można podejrzewać,
że pomiary decybeli zostały przez diagnostę dokonane nieprawidłowo, albo po wizycie u diagnosty nastąpiła jakaś awaria.
Wtedy najczęściej dochodzi do zatrzymania dowodu rejestracyjnego i skierowaniu
kierowcy na powtórny przegląd techniczny. Za przekraczanie dopuszczalnego limitu prędkości dostaje się natomiast zwykły
mandat według taryfikatora.
hubb
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Jurajski sezon rozpoczęty. Miłośników offroadu przybywa.
 Grupa Romana ponownie wyróżniona

że offroadowcy uratowali to miejsce nie
dopuszczając do jego zarośnięcia trawą i
krzakami – zastanawia się pani Anna.
Częstochowianka dodaje, że ku jej zadowoleniu, coraz więcej organizuje się
zlotów i spotkań miłośników jeżdżenia
po bezdrożach, bo najlepiej się uczyć
podglądając bardziej doświadczonych
zawodników i razem z nimi zdobywać
doświadczenie. Ci najbardziej doświadczeni, czyli Ekipa Jurajska, wraz ze
Stowarzyszeniem Częstochowa 2020
zorganizowała w niedzielę imprezę charytatywną, na której nie tylko wytrawni
kierowcy dzielili się doświadczeniami z
mniej zaawansowanymi zawodnikami,
ale i zebrali sporą kwotę dla potrzebującego pomocy Alexa, nastolatka z naszego
regionu.

– Zazdroszczę bardziej doświadczonym
kolegom, którzy potrafią poradzić sobie na bagnach, czy w kamieniołomach,
dlatego uczę się jazdy autem terenowym
– mówi Anna Kłek z Częstochowy, która
zaczęła przygodę z offroadem od motocrossu, ale jazda terenowym motocyklem
przestała jej wystarczać. – Taka zabawa
to dobry pretekst, żeby się wyrwać z miasta, urządzić piknik, wyszaleć się i odpocząć po tygodniu pracy, ale i świetny sposób żeby poznawać Jurę i jej mało znane i
piękne zakątki – uważa pani Anna.
Amatorka bezdroży cieszy się, że kierowcy jeepów, quadów i motocrossu z

roku na rok poruszają się po Jurze coraz
bardziej świadomie i odpowiedzialnie.
– Coraz rzadziej zdarza się, że widuję pojazdy terenowe w okolicach parków krajobrazowych, widzę także, że
coraz więcej jest wyznaczonych miejsc
do uprawiania sportów motorowych w
plenerze – nasza rozmówczyni podaje przykład Pustyni Siedleckiej, która
stała się naturalną „piaskownicą” dla
wszystkich tych, którzy uczą się jak
uniknąć zakopania pojazdu po osie.
– Jeżdżenie tam pozostawia tylko koleiny
w piachu, które po deszczu i tak znikają,
a kto wie, czy w przyszłości nie okaże się,

– Chodzenie z puszką po ulicy nie daje
takich efektów – mówi Roman Awdziej z
Ekipy Jurajskiej. – Myśmy wpadli na pomysł by do puszki najpierw poszło wpisowe na imprezę. Kierowcy aut dawali
po 80 zł, a kierowcy motocykli po 50.
Dzięki temu puszka od razu byłą ciężka
– Awdziej dziękuje wszystkim darczyńcom, bo razem z datkami od publiczności
i cegiełkami z aukcji udało się jednego
dnia zgromadzić kwotę 6506 zł. – Tego
typu imprezy to przyjemne z pożytecznym.
Cieszymy się, że możemy uprawiać nasze
hobby, a jednocześnie pomagać komuś w
potrzebie. W niedziele udało się to znakomicie – podsumowuje z uśmiechem.
hubb

Częstochowska Kapela Biesiadna „Grupa Romana” w jednym z
najstarszych konkursów promujących firmy, instytucje i ich produkty
czy usługi - Konsumenckim Konkursie Jakości
Produktów i Usług o godło "NAJLEPSZE W POLSCE" -" THE
BEST IN POLAND",
organizowanym przez Towarzystwo im.Hipolita Cegielskiego Poznań otrzymała certyfikat za kultywowanie folkloru ludowego i biesiadnego na scenach Polski i Europy. Celem konkursu jest wyróżnienie
(zdaniem konsumentów) najlepszych produktów i usług oferowanych
w Polsce. Uroczyste wręczenie Statuetek „Hipolita” i Certyfikatów z
udziałem zaproszonych władz i osobistości ze świata gospodarki, nauki
i kultury oraz mediów odbędzie się 9 kwietnia w Pałacu Działyńskich
– Stary Rynek w Poznaniu. „Grupa Romana” będzie promowała swoje
miasto, a nieoficjalny hymn miasta Częstochowy „Hej Częstochowa,
hej Częstochowa niech Łódź, Warszawa, Kraków się schowa....” zabrzmi w Pałacowej Sali Czerwonej.
Roman Kryst został także odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką.”Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Z wnioskiem o docenienie działalności na rzecz kultury polskiej
wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Gaude Mater. Wcześniejsze osiągnięcia kapeli to „Mecenas Kultury 2014” oraz „Człowiek Roku 2014”.

 Tydzień Dobrych Uczynków

Do niedzieli 29 marca trwa Tydzień Dobrych Uczynków, akcja, która ma zachęcać wszystkich do produkcji dobra w swoim środowisku
lokalnym i działań na rzecz innych. Ma być inspiracją do zrobienia
czegoś dobrego i pożytecznego. Dobry uczynek powinien być dobrowolny, bezinteresowny i uczyniony dla drugiej osoby. Wszystkie dobre
uczynki, duże i małe, z których krótkie relacje zostaną przesłane na
adres mailowy radosnywolontariat@gmail.com będą rejestrowane na
Mapie Produkcji Dobra. Każdy dobry uczynek sprawi, że miejscowość, w której został uczyniony otrzyma na mapie serduszko. Serduszko będzie tym większe im więcej relacji z dobrych uczynków napłynie
z danego miejsca. Mapa wraz z Miasteczkiem Aktywności Młodych
odwiedzi całą Polskę, by pokazać tych najaktywniejszych. Każde miasto i każda wieś ma takie same szanse i najmniejsza miejscowość może
stać się Metropolią w Produkcji Dobra. „Tydzień Dobrych Uczynków”
jest częścią Projektu „Polska Fabryka Dobra”. Jednym z głównych
zadań tego przedsięwzięcia jest integracja gmin w całej Polsce oraz
promowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. Więcej informacji
na : www.fam.org.pl , www.polskafabrykadobra.fam.org.pl oraz FB
Fabryki.

 Pamiątkowy medal z Janem Pawłem II

Z okazji zbliżającej się 10. rocznicy śmierci Jana Pawła II Skarbnica
Narodowa postanowiła w szczególny sposób upamiętnić Papieża Polaka
wybijając medal z jego wizerunkiem. W 10. rocznicę Jego śmierci, każdy
może bezpłatnie otrzymać medal z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II.
– ...stworzyliśmy medal dostępny dla wszystkich Polaków, który może
być namacalną pamiątką tych ważnych chwil. Chcieliśmy, aby każdy z
nas mógł go mieć dla siebie, wyrażając tym samym podziw i tęsknotę
za wielkim Polakiem. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przy tej specjalnej okazji na bezpłatnie przekazanie numizmatu zainteresowanym
osobom. Klient pokrywa jedynie koszty pakowania i przesyłki – komentuje Adam Zieliński, dyrektor zarządzający Skarbnicy Narodowej. Na awersie przedstawiono popiersie Papieża w otoczeniu gołębi
symbolizujących Ducha Świętego, a na rewersie widoczny jest herb
papieski oraz daty urodzin i śmierci Ojca Świętego. - Dodatkowo przewidzieliśmy możliwość uszlachetniania medalu. Wersję podstawową
można wzbogacać poprzez platerowanie 24-karatowym złotem lub też
dodanie indywidualnej numeracji wybitej na rancie. Numizmat można
zamówić na stronie: www.10rocznica.pl

 Zwiedź teatr

I

nnym żołnierzem – legendą, która jest
związana z naszym regionem jest postać
Jerzego Kurpińskiego ps. „Ponury”. Urodzony
w Częstochowie, tutaj ukończył Gimnazjum
i Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Później
rozpoczął służbę wojskową w Częstochowskim 27 Pułku Piechoty, gdzie pod okiem płk.
Stanisława Maczka ukończył szkołę podchorążych piechoty. W 1939 roku brał czynny udział
w kampanii wrześniowej, po której trafił do
niewoli sowieckiej, a później niemieckiej. Po
ucieczce z niewoli przez pewien czas pracował w leśniczówce w Kręciwilku koło Częstochowy cały czas biorąc aktywny udział w
ZWZ AK. Od 1943 został dowódcą jednego
z oddziałów partyzanckich operującego w rejonie Złotolasów w okolicy Złotego Potoku,
gdzie „Ponury” wybudował sieć bunkrów.
Tam przyjmował zrzuty, szkolił żołnierzy oraz
przyjmował do oddziału podchorążych z częstochowskiego 27 Pułku Piechoty. Działając na
Jurze, dokonuje szeregu akcji sabotażowych
niszcząc tory kolejowe z transportami dla wojska niemieckiego, wykonuje wyroki wydane
przez sąd wojskowy w Częstochowie zdrajców
i donosicieli. Przejmuje w swoim rejonie rolę
swego rodzaju opiekuna, administratora, który

część 2
karze za pijaństwo i służalczość wobec Niemców. 28 grudnia, po spotkaniu z gen. Leopoldem Okulickim, oddział „Ponurego” został
rozwiązany. Zaraz później nastąpiły aresztowania wśród oficerów z oddziału „Ponurego”.
Zawsze troszczył się o swoich ludzi, dlatego
gdy zaproponowano amnestię, ujawnił się, aby
osobiście brać udział w rozmowach i podpisaniu umowy amnestyjnej między władzą ludową i płk. Janem Mazurkiewiczem „Radosławem” w Warszawie. We wrześniu 1945 roku
uczestniczył w Komisji Likwidacyjnej Armii
Krajowej przy ul. Racławickiej w Częstochowie, czynił starania, aby umożliwić swoim żołnierzom spokojny powrót do życia w cywilu.
Niestety władza ludowa, ani sady wojskowe
nie zamierzały respektować umowy. Większość ujawnionych oficerów później aresztowano i skazano na najwyższe wyroki.

D

oświadczył tego również mój dziadek,
major AK, uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 roku, aktywnie działający w
strukturach podziemnej Armii Krajowej. Brał
udział w Powstaniu Warszawskim, po upadku
którego trafił do obozu Mauthausen-Gusen. Po
wyzwoleniu obozu przez Amerykanów, trafił

do Częstochowy, gdzie się osiedlił. Tu właśnie chciał kupić mieszkanie od, jak później
miało się okazać funkcjonariusza UB. Oddał
mu swoje wszystkie pieniądze, nie spisując
umowy, bo ten dał mu przecież słowo, a to dla
przedwojennego oficera była świętość. Nie
długo później dziadek miał usłyszeć od tego
człowieka: „Mieszkanieee? Jaaakie mieszkanie? Ty AK-owska świnio, jak nie chcesz zgnić
w więzieniu, to żebym cię więcej nie widział”.
To dziadek wpoił mi na całe życie: „Nigdy nie
wierz komunistom”. Z Częstochową jest jeszcze związana postać Huberta Jury, alias Jana
Augustyniaka ps. "Tom". Twórca Organizacji
Toma, mającej swoją siedzibę w domu przy
ul. Jasnogórskiej 25. Do dziś budzi wiele kontrowersji, a jego życiorys mógłby posłużyć za
kanwę serialu szpiegowskiego. Jeżeli czytelnicy będą zainteresowani jego losami, postaram
się przybliżyć jego postać.
Leszek Kuliński
Źródła:
Juliusza Sętowskiego „Cmentarz Kule w Częstochowie”
Tekst z Gazety Wyborczej z dnia 10 marca 1999 r.
Materiały zamieszczone na stronach Wikipedi
Informacje własne

Z okazji zbliżającego się 54. Międzynarodowego Dnia Teatru dla
wszystkich miłośników tej instytucji częstochowski Teatr im. Adama
Mickiewicza oferuje możliwość zajrzenia za jego kulisy i poznania
niemal wszystkich miejsc i zakamarków, jakie kryje teatralny budynek.
Zwiedzanie teatru będzie możliwe już w piątek 27 marca 2015 r. w
grupach o godz. 8.30, 9.15, 10.00, 15.00 oraz 15.30. Zbiórki w holu
kasowym Teatru. Osoby zainteresowane zwiedzaniem proszone są o
wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Promocji tel. (34) 372 33
27 (47, 57). Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona! Tego samego dnia
o godz. 19.00 teatr zaprasza na spektakl p.t. ”Życie: trzy wersje” w
reżyserii Piotra Machalicy.

 Zagłosuj na wójta z naszego regionu

Maria Włodarczyk – wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski)– znalazła się w gronie 10-ciu kandydatów do tytułu „Wójta
roku 2014”, organizowanego przez Telewizję Polską. Poparcie kandydatury dla pani wójt można wyrazić poprzez wysłanie sms-a na nr 7150
o treści: 8.

 Jarmark wielkanocny i Święto palmy Wielkanocnej

Od piątku 27 marca do niedzieli 29 marca w godz. 11.00 – 19.00
Częstochowska Organizacja Turystyczna zaprasza w III Aleję na Jar
Jarmark Wielkanocny. W środkowym pasażu staną stoiska targowe, na
których będzie można kupić m.in. ozdoby i upominki świąteczne, a
także produkty spożywcze. Będą też degustacje i pokazy przygotowane przez wystawców. W niedzielę na wszystkich zwiedzających czekać
będzie Wyspa Wielkanocnych Atrakcji, a wśród nich m.in. pokaz zdobienia pisanek i wyplatania tradycyjnych palm wielkanocnych. Będą
zabawy plastyczne dla dzieci, quizy, wspólne malowanie jajek i dekorowanie świątecznych koszyczków.
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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

Pensjonat
Lustra kryształowe
BAJKA
antyczne i colorimo
Pokoje gościnne z łazienkami

w spokojnej i cichej okolicy.
Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, Przystępne ceny.
Częstochowa,
również z nowoczesnym oświetleniem
LED. ul. Gronowa 37/39
tel. 502
636 143, 034 369 71 01
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni
Grosz)

Tel. 34 324 96 14 czynne 24 h

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

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

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

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

CZWARTEK 26.03.2015 

9

Ad vocem urzędu miasta (w nawiązaniu do kontroli NIK) cz. 1
„W związku z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach Urząd Miasta Częstochowy pod koniec listopada 2014 r.
skierował do delegatury NIK w Katowicach pismo z zastrzeżeniami, odnoszące się do kolejnych kwestii wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym:
1. Zarzut niezapewnienia wyboru operatora
Hali wielofunkcyjnej sportowej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie przed jej otwarciem, w
tym niewszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki, na które wcześniej uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego (…)

Wyjaśnienie UM: Hala została przekazana do użytkowania w dniu 12.09.2012 r. Pierwsze
z czterech postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na wybór operatora hali zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
31.01.2012 r. oraz w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 2.02.2012 r. (225 dni przed
otwarciem hali). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie fazy: pierwsza nazwana „przed
otwarciem Hali” oraz druga „po otwarciu Hali”.
Zgodnie z SIWZ, faza pierwsza miała trwać dwa
miesiące i w tym okresie operator miał przygotować się do realizacji fazy drugiej. Szczegółowo
zakres obowiązków operatora w tej fazie został
określony w § 2 ust. 2 wzoru umowy. Otwarcie
ofert miało nastąpić w dniu 12.03.2012 r. Niestety
nie złożono żadnej oferty.
Drugie postępowanie na analogicznych warunkach zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2012 r. oraz w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
30.03.2012 r. (166 dni przed otwarciem hali).
Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 7.05.2012 r.
Niestety również nie złożono żadnej oferty.
Następnie prowadzono rozmowy z firmą Gegenbauer Polska Sp. z o.o. w sprawie ewentual-

nego udzielenia jej zamówienia z wolnej ręki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niestety warunki przedstawione przez firmę nie mogły być przyjęte, ponieważ
w sposób istotny odbiegały od tych, które obowiązywały w unieważnionych przetargach. Rozbieżności dotyczyły głównie pokrycia przez operatora
kosztów utrzymania hali, w tym kosztów wszystkich mediów. Firma proponowała zarządzanie
halą, ale koszty utrzymania hali miałoby pokrywać
miasto, a to w istotny sposób zmieniało przedmiot
zamówienia. (…) Protokół postępowania nie został sporządzony, ponieważ tryb zamówienia z
wolnej ręki nie został formalnie wszczęty, a to z
tego względu, że wykonawca nie przyjął warunków obowiązujących w unieważnionych postępowaniach, a więc nie została spełniona przesłanka
umożliwiająca skorzystanie z tego trybu, o której
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę nie sposób zgodzić
się z zarzutem, że gmina ponosi winę za niezapewnienie wyboru operatora hali przed jej otwarciem,
w tym niewszczęcie postępowania w trybie z wolnej ręki, co spowodowało brak przychodów przed
wyborem operatora. Gmina ze znacznym, ponad
siedmiomiesięcznym wyprzedzeniem wszczęła
pierwsze z postępowań przetargowych. Warunki
dotyczące wiarygodności wykonawców zostały
postawione na stosunkowo niskim poziomie w odniesieniu do toczących się w analogicznym czasie
postępowań przetargowych na tego typu usługi.
Niestety z przyczyn niezależnych od gminy nie
złożono żadnych ofert. W odniesieniu do zarzutu

niewszczęcia formalnej procedury zamówienia z
wolnej ręki należy stwierdzić, że istota tego trybu została spełniona poprzez fakt prowadzenia
rozmów (negocjacji) zmierzających do udzielenia
zamówienia w tym trybie. (…) Gmina dołożyła
należytej staranności, aby formalnie wszcząć procedurę z wolnej ręki, ale z uwagi na fakt, że na
rynku nie znalazł się wykonawca, który zechciałby
na warunkach występujących w unieważnionych
przetargach zawrzeć umowę, nie było możliwe
wszczęcie tej procedury z uwagi na niespełnienie
ustawowej przesłanki zastosowania tego trybu.
Z tego powodu jedynym wyjściem było ogłoszenie następnego przetargu nieograniczonego i poszukiwanie w tym trybie operatora hali. Niestety,
następny przetarg także musiał być unieważniony,
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia i dopiero czwarty przetarg został pozytywnie rozstrzygnięty.
Jak wynika z powyższego, gmina dołożyła należytej staranności aby jeszcze przed oddaniem hali
do użytkowania wybrać operatora, który będzie
nią zarządzał. Niestety brak zainteresowania wykonawców to uniemożliwił. Nie można więc zgodzić się z zarzutem, że z winy gminy nie uzyskano
przychodów z użytkowania hali w okresie przed
wyborem operatora (…) Prowadzenie negocjacji
z Gegenbauer Polska sprowadziłoby się do rokowań w zakresie innej umowy i innego przedmiotu
zamówienia niż to wynikało z unieważnionych
przetargów, a to stanowiłoby rażące naruszenie
przepisu art. 67 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych.
2. Zarzut określenia warunków udziału w IV
postępowaniu przetargowym w sposób, który
nie zapewniał uczciwej konkurencji, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie UM: W znajdującym się w
aktach kontroli piśmie firmy Gegenbauer Polska Sp. z o.o. z dnia 3.10.2014 r. stwierdza się,
że „może się zdarzyć, że na rynku są dostępne osoby mogące wykazać się takim doświadczeniem. Zatrudniając więc takie osoby firma
mogłaby spełnić wymagania zamawiającego”.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
postawił tylko warunki dotyczące doświadczenia osób, którymi dysponuje lub może dysponować wykonawca. Tak więc, zdaniem tej
firmy, postawione warunki mogą spełniać nie
tylko podmioty zagraniczne, ale także podmioty polskie. Należy dodać, że warunki dotyczące
doświadczenia osób nie musiały być spełnione
przez jedną osobę łącznie, ale każdy z warunków mogła spełniać inna osoba (…) Ponadto
zamawiający nie ograniczył okresu, w którym
te osoby mogły uzyskiwać przedmiotowe doświadczenie. Podsumowując należy stwierdzić,
że tylko w Polsce jest potencjalnie przynajmniej
kilkadziesiąt osób, które spełniają ww. warunki, a przecież ogłoszenie o zamówieniu było
dostępne także dla wykonawców z terenu całej
UE. Nie można z faktu, że akurat osoba z Częstochowy spełniła wszystkie warunki łącznie
wywodzić, że postawione warunki naruszały
art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, czyli równe traktowanie wykonawców i uczciwą
konkurencję. Przeczą temu przedstawione fakty, czyli to, że każdy z warunków może spełnić
inna osoba oraz, że nie ograniczono okresu, w
którym te warunki należało spełnić. Takie sformułowanie warunków powoduje, że spełnia je
bardzo duża liczba osób.
Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy”.
kolejna część w następnym numerze.

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.

3
4

Jaja kl. M
,99 zł za 6 szt.

Kluski śląskie
,49 zł za opak.

Patelnia
ze stali węglowej
,99 zł za 1 szt.

19
2

Pstrąg – płat
,49 zł za 100 g.

Kiełbasa biała surowa

7

,99 zł za 1 kg

Masło Polskie
zł za 3 pacz.

10

Łopatka bez kości
,99 zł za 1 kg

8

Polędwica Sopocka
,29 zł za 100 g

1

Winogrono czerwone
,44 zł za 1 kg

4

Schab – plastry
,89 zł za 360 g

5

Szynka swojska
,90 zł za 1 kg

17

Zając z czekolady
,66 zł za 1 szt..

3
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Prelekcja w szkole
w Starokrzepicach
W marcu, dzięki uprzejmości dyrektora
Mariusza Polusa, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie
przeprowadzili prelekcję ekologiczno-wędkarską w Zespole Szkół w Starokrzepicach.
Prezes Okręgu Maciej Brudziński i wiceprezes ds. Młodzieży Grzegorz Śliwiński,
przekazali ponad 100 uczniom z wszystkich
klas podstawówki i gimnazjum swoją wiedzę
na temat: organizmów wodnych, sposobów
wędkowania, etyki wędkarskiej oraz działalności Polskiego Związku Wędkarskiego.
Spora grupa młodych słuchaczy całkiem sporo wiedziała o rybach, metodach ich łowienia
i co najważniejsze sposobach ich chronienia.
Dzięki swojej wiedzy mogli oni w sposób
czynny uczestniczyć w spotkaniu zadając
szczegółowe pytania i chwaląc się swoją wiedzą.
Po zakończonej prelekcji dzieci mogły
wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą w
mini konkursie, otrzymując za prawidłowe
odpowiedzi upominki wędkarskie ufundowane przez Komisję Młodzieżową Okręgu
Częstochowa. Poza tym wszystkim dzieciom
wręczono pamiątkowe smycze z logiem PZW.

Na koniec należą się podziękowania Dyrektorowi szkoły i Gronu Pedagogicznemu
oraz Kamilowi Chęcińskiemu i Ireneuszowi
Jelonkowi przedstawicielom Koła Starokrzepice za przygotowanie całego spotkania w
profesjonalny sposób.
Tekst i zdjęcia: Robert Amborski

Płatności bezpośrednie w roku 2015
W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zreformowany
system wsparcia bezpośredniego.
Informacje istotne z punktu widzenia przyszłej współpracy
rolników z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie
wsparcia bezpośredniego w 2015 r.
Minister Marek Sawicki, na konferencji prasowej 23 marca
2015 r. poinformował że podjęta została decyzja o przedłużeniu
terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie do 15 czerwca br., a kolejnym, granicznym terminem,
ale już z 1% obniżeniem płatności za każdy dzień zwłoki jest
data 10 lipca br.
Pozostałe zasady współpracy rolnika z ARiMR nie ulegną zmianie. Rolnicy, którzy w 2014 roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, na początku 2015 r., tak jak dotychczas, otrzymają od ARiMR
wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym. Wniosek ten będzie zawierał nowe elementy (w tym dodatkowe załączniki itd.), tym niemniej staraniem ARiMR było wypracowanie takiego
formularza, by jego wypełnienie nie generowało zbytnich obciążeń
dla rolnika. Tak jak w latach ubiegłych, wniosek będzie również dostępny na stronach ARiMR.
Wraz z wnioskiem, rolnik otrzyma instrukcję wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015.
Podobnie do obecnego trybu współpracy, rolnik ubiegający się
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będzie zobowiązany do złożenia wniosku we właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę, biurze powiatowym
ARiMR.
Rolnik, który nie składał wniosku o przyznanie płatności w
2014 r., będzie mógł pobrać czysty formularz w biurze powiato-

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: drukarnia POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
Redakcja nie odpowiada za treści nadesłane przez Komitety Wyborcze

wym i oddziałach regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej
www.arimr.gov.pl. Korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek umieszczonej na tej stronie, rolnik będzie mógł również złożyć
wniosek bezpośrednio przez Internet.
Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich od
2015 r. dotyczą: rodzajów płatności (schematów), o które rolnik
będzie mógł się ubiegać oraz wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.
Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2015
r. obejmuje: jednolitą płatność obszarową (JPO), płatność z tytułu
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska(tzw. płatność za zazielenienie), płatność dla młodych rolników, płatność dodatkową (redystrybucyjną), płatności związane z produkcją, płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.
Ponadto, rolnik będzie miał możliwość przystąpienia do systemu
dla małych gospodarstw.

Marketing i reklama
tel. 512 044 894
tel./fax (34) 374 05 02
redakcja7dni@interia.pl

Wszystkie niezbędne informacje dostępne
są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Stanisław Gmitruk
DyrektorŚląskiego
OR ARiMR

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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Zakłady produkcyjne korzystające ze środowiska winny prowadzić działalność w oparciu
o pozwolenia sektorowe lub pozwolenia zintegrowane, gdyż zgodnie z art. 180 ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi bądź wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia,
jeżeli wynika to z przepisów prawa.

,,Woda, ścieki, ekologia …
- praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 6

Pozwolenia
wymienione wyżej oraz pozwolenie
wodnoprawne na pobór wód
nie są wymagane w przypadku
obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, której
funkcjonowanie, ze względu na
rodzaj i skalę prowadzonej w
niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem
instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania,
rozwoju lub testowania nowych
produktów lub procesów technologicznych. Rodzaje instalacji
wymagających pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z
dn. 27 sierpnia 2014 r.
w
sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości. W pozwoleniach, o których mowa
powyżej, właściwy organ admi-

nistracji określa dla zakładu warunki korzystania ze środowiska
(tzw. warunki ,,emisyjne”) oraz
niezbędny zakres monitoringu.
Kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu POŚ w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska oraz przestrzegania
decyzji ustalających warunki
korzystania ze środowiska, a
także przestrzegania zakresu,
częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości
emisji, zgodnie z art. 2 ustawy z
dn. 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Środowiska, prowadzi
wojewódzki inspektor ochrony
środowiska. Zgodnie z art. 12
tej ustawy jednostka ta może
wydać zarządzenie pokontrolne,
w którym zakład zobowiązany
zostanie w określonym terminie
do uregulowania stanu formalno-prawnego, wykonania obowiązków istotnych ze względu
na ochronę środowiska, bądź
wydać decyzję w przedmiocie
wstrzymania działalności powodującej naruszenie wymagań
ochrony środowiska, jeżeli zachodzi bezpośrednie zagrożenie
zdrowia lub życia ludzi albo
bezpośrednie zagrożenie zniszczenia środowiska w znacznych

rozmiarach. Natomiast, jeżeli
podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na
środowisko, organ ochrony środowiska może nałożyć w trybie
art. 362 ust. 1 POŚ, obowiązek
ograniczenia oddziaływania na
środowisko i jego zagrożenia
oraz przywrócenia środowiska
do stanu właściwego.
Zgodnie z art. 237 POŚ, w
razie stwierdzenia okoliczności
wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze
decyzji, zobowiązać prowadzący
instalację podmiot korzystający
ze środowiska do sporządzenia
i przedłożenia przeglądu ekologicznego, na podstawie którego
podejmowane są decyzje w zakresie dalszego funkcjonowania
instalacji.
Pozwolenie może podlegać
także cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli
instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza
zagrożenie pogorszenia stanu
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi (art. 194 ust. 1
ustawy POŚ).

To już pewne. Włókniarz bez ligi w tym roku!
Mimo heroicznej walki zarządu Stowarzyszenia i mocno spóźnionego apelu do PZM wystosowanego przez władze miasta Włókniarz w
nadchodzącym sezonie nie wystartuje w drugiej
lidze. Ostateczna propozycja Lwów, zakładająca
wystartowanie samymi wychowankami, okazała
się niewystarczająca dla żużlowej centrali, która
w miniony piątek ogłosiła listę pięciu innych zespołów które w najbliższym sezonie będą rywalizować w PLŻ2. Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia nie oznacza to że żużla w Częstochowie
zupełnie zabraknie. Spragnieni emocji fani będą
się jednak musieli zadowolić Memoriałem Bro-

nisława Idzikowskiego i Marka Czernego, zawodami młodzieżowymi oraz jednym lub kilkoma
turniejami towarzyskimi. Mimo niepokoju wielu
kibiców, osoby powiązane, teraz lub w przeszłości, z Częstochowskim Włókniarzem, wśród
nich Marek Cieślak, podkreślają, że rok przerwy
może klubowi wyjść na dobre. Ten okres pomoże w oczyszczeniu atmosfery wokół Lwów i
zapewni czas na odpowiednie uporządkowanie
wszystkich kwestii formalnych przed sezonem
2016, do którego biało-zieloni przystąpią z czystym kontem.
dk

Arkadiusz Radło
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z małą ratą!

• niezależnie od BIK
• także z komornikiem
• wysoka przyznawalność
• elastyczny okres spłaty
ja • niezależnie od wieku

oc !
m
ro

5%

już od

konsolidacje
oddłużenia

Nowy oddział!

tel. 77 547 47 91
tel. 77 471 00 76

Zadzwoń! Czynne: pn. - pt. w godz. 9-17
Kędzierzyn - Koźle: ul. Karola Miarki 1/7

Zapraszamy na

niedzielę handlową

29 marca

od 10.00 do 15.00

i jednocześnie życzymy
Naszym Klientom
Wesołych Świąt
i smacznego jajka!
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Panorama Morska Jarosławiec

Raj na ziemi na wyciągniecie ręki
W

iosenne słońce już nas zachęca do myślenia o zbliżającym
się dużymi krokami urlopie. Nie ma potrzeby daleko szukać odpowiedniego miejsca. By zaznać odpoczynku, plażować i korzystać z nadmorskich atrakcji wcale nie trzeba wyjeżdżać do Egiptu, czy Tunezji, tym bardziej, że media coraz częściej straszą nas
niestabilną sytuacją w popularnych destynacjach turystycznych.
Wystarczy pojechać nad nasz polski Bałtyk. Wcale przy tym nie trzeba marnować czasu na szukanie różnorodnych atrakcji w przewodnikach
czy portalach podróżniczych, bo można znaleźć wszystko w jednym
miejscu. Tym miejscem jest Panorama Morska w Jarosławcu (położonego w bliskiej odległości od Darłowa). Miejscowość otaczają sosnowe lasy. Takie gatunki drzew, jak sosna czarna, modrzew, czy dagrezja
wydzielają mnóstwo eterycznych olejków, które dodatkowo poprawiają
zdrowy mikroklimat okolicy. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Dla miłośników morskich kąpieli, którzy nie mogą się doczekać letnich upałów
Panorama już teraz zapewnia mnóstwo atrakcji.
Niemal przez cały rok jest dostępny Aquapark
ze sztucznymi falami morskimi, basenami ze
zjeżdżalniami, fontannami i krytym basenem z
rwącym nurtem.
Ogromny kompleks przypomina gorące wyspy Pacyfiku, a dla tych którym nie wystarcza
samo plażowanie i korzystanie z urządzeń roz-

rywkowych Panorama oferuje także
strefę wellness. Można tam zażyć
oczyszczającej kąpieli z solą z Morza Czarnego, dotleniającej kąpieli
borowinowej, regenerującej kąpieli
algowo-termalnej oraz wzmacniającej
kąpieli jodowo-bromowej. Na spragnionych relaksu czekają bąbelki w
świecie jacuzzi.
Jeśli ktokolwiek marzy o oczyszczeniu organizmu z toksyn – ma do wyboru suchą saunę fińską, łaźnię parową
i sanarium, czyli połączenie kąpieli tropikalnej i na ciepłym powietrzu.
Bezpieczny basen dla dzieciaków ma 25 cm głębokości, a woda w nim
podgrzewana jest przez cały rok. Liczne atrakcje w postaci kolorowych
i bajkowych zwierząt są uwielbiane przez dzieci, bo przenoszą najmłodszych wczasowiczów w świat marzeń i fantazji.
Obiekt jest znakomicie wyposażony z myślą
nie tylko o najmłodszych odwiedzających. Dla
tych którzy, chcą zadbać o zdrowie
i urodę oferowane są kompleksowe
usługi fitness, kort tenisowy, gabinet odnowy biologicznej, salon
fryzjerski i kosmetyczny. Pieszczochów spragnionych masaży
Panorama Morska zaprasza na
różnorodne rodzaje masaży (masaż twarzy, dekoltu, szyi, stóp itp.)
wykonywanych specjalistycznymi
technikami przez wykwalifikowaną kadrę. Można spróbować masażu kamieniami, świecami, muszlami i różnych
odmian peelingu. Oferta zabiegów spa jest bardzo szeroka
i zadowoli najbardziej wybrednych i wymagających wczasowiczów.
Mogą oni wybierać pomiędzy zabiegami regenerującymi, ujędrniającymi, oczyszczającymi, rewitalizacyjnymi, odmładzającymi czy nawilżającymi, wykonywanymi z użyciem profesjonalnych kosmetyków znanych marek.
Obiekt służy także jako znakomite sanatorium dla kuracjuszy rehabilitujących się po wypadkach i schorzeniach. Kuracjusze, a zwłaszcza ci na
specjalnych dietach, docenią możliwości kuchni, która pozwoli każdemu
skomponować zbilansowany jadłospis zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Oferta noclegowa jet także bardzo atrakcyjna i różnorodna. Można wybierać między pokojami w osobnych
domkach a luksusowymi apartamentami. Wiele z nich jest
specjalnie dostosowanych do potrzeb rodzin z małymi dziećmi, seniorów czy osób niepełnosprawnych.
Niewątpliwą zaletą ośrodka jest jego położenie. Panorama znajduje
się zaledwie 350 m od plaży, na którą dochodzi się spacerem w niecałe 5 minut.
Jest to jedyne miejsce w Polsce, w którym można zaznać wszystkich
wspomnianych wyżej i wielu nie wymienionych w artykule atrakcji. Dlatego jeśli ktoś chce mieć całą ofertę
urlopowych rozrywek i przyjemności w jednym miejscu, to wybór
nasuwa się sam. Trzeba jechać do
Panoramy Morskiej w Jarosławcu.
red.

