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 oleje: 
• silnikowe  • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe
 smary: 
• plastyczne  • samochodowe
 płyny: 
• hamulcowe • eksploatacyjne

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
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Polub
Skomentuj
Poleć znajomymfacebook.com/tygodnik7dni

RTV,AGDRTV, AGD

Polacy kochają długie weekendy. Chętnie decydują się na wyjaz-
dy, wykorzystując dodatkowe dni wolne od pracy. Wiele osób szuka 
noclegów na majówkę w ostatniej chwili, by tradycyjnie wyjechać 
na kilkudniowe wczasy. Niestety niekiedy taki wyjazd zamiast wy-
poczynku przynosi wiele negatywnych emocji. Przestępcy wyko-
rzystują bowiem okresy wzmożonego zainteresowania noclegami 
do tego, żeby nas oszukać. Część z nich zamieszcza w internecie 
ogłoszenia nieistniejących apartamentów, następnie od zaintereso-
wanych pobierają zaliczki, a później znikają.

dokończenie na str. 3

Już jutro rozpoczyna się długi weekend majowy. Choć w tym roku będzie 
trwać zaledwie trzy dni, wielu Polaków zdecyduje się na krótki wypo-

czynek. Zanim zdecydujemy, gdzie wyjeżdżamy i wpłacimy zaliczkę, warto 
wcześniej poszukać opinii o wybranym miejscu i sprawdzić wiarygodność 
wynajmującego nam nocleg właściciela. Warto również ubezpieczyć własne 
mieszkanie na wypadek kradzieży.

 
 

„Nasze Stowarzyszanie 
zwraca się z prośbą o wypo-
wiedź, dotyczącą Państwa 
opinii w zakresie reformy ad-
ministracyjnej Państwa Pol-
skiego oraz podjęcia ewen-
tualnych Państwa działań w 
tej materii, zmierzających 
do przywrócenia wojewódz-
twa częstochowskiego z jego 
stolicą w Częstochowie po 
ewentualnym wyborze na 
Urząd Prezydenta RP.

W okresie kampanii wy-
borczej na Urząd Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej 
w 2015 roku Stowarzyszenie 
ma zamiar zorganizować de-
batę publiczną poświęconą 
temu zagadnieniu z udziałem 
wszystkich kandydatów, prze-
wodniczących głównych partii 
politycznych oraz mediów.

O terminie i miejscu de-
baty Stowarzyszenie poin-
formuje Państwa odrębnym 
zaproszeniem.

Stowarzyszenie nasze czyni 
intensywne starania w kierun-
ku reaktywowania wojewódz-
twa częstochowskiego, ponie-
waż z ogromnym niepokojem 
obserwujemy postępującą 
degradację miasta i całego 
regionu częstochowskiego. 
Zjawisko to narasta od wielu 
lat. Częstochowa wraz z re-
gionem (terenami przynależ-
nymi do byłego województwa 
częstochowskiego) nigdy nie 
miała i jak dotąd nie ma żad-
nych wspólnych cech i korzeni 
historycznych, kulturowych 
i gospodarczych z obszarem 
Górnego Śląska. Scalenie 
ziem częstochowskich ze Ślą-
skiem nastąpiło w sposób 
sztuczny w wyniku fatalnej w 
skutkach dla Naszego Regio-
nu reformy administracyjnej 
Państwa w roku 1999. 

W efekcie postępuje upadek 
gospodarczy miasta i przyna-
leżnych do regionu obszarów, 

bardzo znaczny spadek liczby 
mieszkańców spowodowany 
emigracją do innych miast, 
a głównie poza granice Pol-
ski w poszukiwaniu pracy, 
likwidacją wielu zakładów 
pracy, która zwiększa liczbę 
bezrobotnych oraz zuboże-
nie mieszkańców. Zdaniem 
socjologów i futurologów 
w kolejnych latach sytuacja 
miasta może się zatrważająco 
pogorszyć.

dokończenie 
na str. 3
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Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy póź-
niej trafi ają 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 lo-
kalnych 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 budzą-
cych kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy po-
znać 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 swo-
ich partii.

Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze strony 

Czytelników.

812

dokończenie na str. 4

List do kandydatów na Prezydenta RP:

„Pomóżcie nam 
ratować Częstochowę”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu i Utwo-

rzenia Województwa Częstochowskiego wysto-
sowało dramatyczny list do jedenastu kandydatów na 
Prezydenta Polski oraz do liderów głównych partii poli-
tycznych, zasiadających w Parlamencie obecnej kadencji:
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MARIAN LENARTOWICZ, wieloletni członek Klubu Literackiego „Złota Jesień”, 
jest emerytowanym inżynierem. Wiersze pisze od wczesnej młodości. Debiutował w 
1960 r. fraszkami, opublikowanymi na łamach „Gazety Częstochowskiej”, publikował 
w pismach ogólnopolskich („Kadra” i „Związkowiec”) oraz w regionalnych („24 Godzi-
ny” i „Życie Częstochowy”), miał stałą rubrykę poetycką w regionalnym piśmie „Spo-
iwo”. Jego teksty ukazały się także w zbiorowych wydaniach wierszy członków Klubu. 
Wyróżniany w konkursach literackich Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu i innych.

Klub Literacki Złota Jesień
DZIEŃ WIOSNY

Niepokój ranka otoczył mnie ciszą.
Wyblakłe słońce wisi na niebie
i rzadkie chmury suną leniwie
w wiecznej pielgrzymce.

Plamy zieleni zasłaniają ziemię
i pierwsze pąki pojawiają się na krzewach
patrząc na ciepłe słońce,
które daje im życie.

Zatopiony w uroczej chwili
przestaję myśleć o codziennych sprawach
i oszukując się tą tajemnicą
chłonę rozkosze chwili.

MARIAN LENARTOWICZ

Ratuj kapliczkę, ratuj Stradom
Nawet gdyby nasze słowa miały się rozbić o 

mur lepiej-wszystko-wiedzących decydentów... 
Nawet jeśli nasz wysiłek, przyda się psom na 
buty... Mimo wszystko: proszę, błagam, apeluję 
– brońmy kapliczki na Stradomiu, brońmy jej w 
tym miejscu, gdzie stoi.

Nie będę tu odwoływał się do wartości, 
przykrywanych niezrozumiałymi dla wielu 
decydentów słowami: dziedzictwo kulturowe, 
tożsamość lokalna. Nie będę więc przypominał 
o miejscowych legendach, o tradycjach związa-
nych z tym miejscem, o wyznaczonej rogatce 
wsi Stradom, o przyczynach fundacji kaplicy i 
wyborze miejsca. Absolutnie nie odwołam się 
do kwestii religijnych, Bóg jest wszędzie, czy 
kościół stoi tam, czy siam jest dla Niego obojęt-
ne. Nie będę wymieniał 100 innych, wynikają-
cych z lokalnych odniesień powodów, by ocalić 
stradomski znak tożsamości.  

Tu z pewnością wyręczą mnie mieszkańcy 
Stradomia, zakorzenieni tam z dziada, pra-
dziada. 

Zwrócę więc uwagę na rzecz inną, bardziej 
przyziemną. Czy naprawdę chcemy, by ulica 
Sabinowska, od ul. Piastowskiej do ul. Jagiel-
lońskiej, zmieniła się w „miejską autostradę”? 
Czy komfort kierowców wygrać ma z bezpie-
czeństwem mieszkańców? Jest tu ulica Sabi-
nowska, wewnątrzosiedlowa uliczka, którą  pie-
szo lub na rowerach  wędrują dzieci i młodzież 
do podstawówki i do gimnazjum, na zajęcia i 
mecze na miejscowym boisku, do bliższych i 
dalszych znajomych. Jest to ulica, gdzie dobro 
mieszkańców uzasadnia maksymalne uspokoje-
nie ruchu samochodowego i zakazanie wjazdu 

ciężarówek, 
Od kiedy powstał wiadukt na ul. Jagielloń-

skiej większość ruchu tranzytowego z dro-
gi DK-46 przejęła ulica Piastowska. Już to 
jest trudne do wytrzymania dla mieszkańców 
Stradomia. Część samochodów, w tym cięża-
rowych, zamiast kierować się do wiaduktu na 
dwupasmowej arterii ul. Bohaterów Monte 
Cassino, wybiera „skrót” ul. Sabinowską. Niby 
nie wolno, ale kto ograniczy wolność kierow-
ców. Komu zatem będzie służyła poprawa skrę-
tu z ul. Piastowską w w ul. Sabinowską, kogo 
ucieszy likwidacja kapliczki i zbudowanie tu 
ronda? Mieszkańców Stradomia? Czy raczej 
przejeżdżających tu tranzytowców? Dla bez-
pieczeństwa mieszkańców Stradomia nie warto 
ułatwiać zjazdu w ul. Sabinowską, przeciwnie 
- warto rozważyć wariant zamknięcia tam wjaz-
du od strony ul. Piastowskiej.  

Problem kapliczki na Stradomiu jest w rze-
czywistości dylematem komu służyć ma mia-
sto. Samochód jest totemem współczesnej 
cywilizacji, miasto bezkrytycznie traktowane 
zaczyna być jako obudowany domami układ 
komunikacyjny służący nieograniczonej możli-
wości przemieszczania się na czterech kółkach. 
Inne potrzeby mieszkańców są marginalizowa-
ne, traktowane jak zbędne roszczenie socjalne. 

Nie dajmy się jednak spychać na margines. 
Miasto budują ludzie dla ludzi. Warto ocalić 
zieloną, bezpieczną dzielnicę. Warto ocalić 
Stradom, zapewnić dzieciom bezpieczną drogę 
do szkoły, a ludziom starszym spokój, bez nad-
miaru spalin i hałasu ulicznego.

Brońmy więc kapliczki.
Jarosław Kapsa   
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Kalendarium
30 kwietnia – Rocznica śmierci Führera 
1 maja – Święto Pracy, rocznica wejścia Polski do Unii 
Europejskiej 
2 maja – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i 
Polaków za Granicą 
3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez Komputera, Dzień 
Chorych na Astmę i Alergię, Święto Konstytucji 
4 maja – Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wo-
jen, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, 
Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza 
5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnika, Dzień 
Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 
6 maja – Święto Gwardii Szwajcarskiej (Watykan), 
Święto Armii Bułgarskiej, wspomnienie św. Jana 
Apostoła w Oleju 

Z okazji Święta Pracy, Flagi Państwowej, Święta 
Konstytucji 3 maja i wstąpienia Polski do UE redakcja 
Tygodnika „7 dni” życzy czytelnikom wiele dobrego 
i pomyślnego. Wszystkim strażakom, hutnikom, 
kominiarzom, garncarzom, piekarzom i położnikom, 
a także astmatykom i niepełnosprawnym, tygodnik 
składa życzenia radości, spokoju i spełnienia marzeń.

@Ogromne problemy fi nansowe 
    Miejskiego Szpitala Zespolonego 

anonim: brawo wspaniały dyrektor mianowa-
ny przez SLD. Czy wymiana poprzedniego coś 
dała - nam ludziom? O ile zmniejszył dług pan 
dyrektor wciśnięty tam na siłę przez SLD?

frantic.freelancer@gmail.com: Czytam: "Za-
równo radni miasta Częstochowy, jaki i człon-
kowie Rady Społecznej nie mają jednak pełnej 
wiedzy o stanie fi nansów MSZ". Pytam do jasnej 
ciasnej co te nieroby robią w tych radach? Wio-
cha niebywała. Majty opadły i dupa blada. Maty-
jaszczyk nieudolny cwaniak "prowadzi" miasto 
do bankructwa. A co robi Marszałek partyjno-
-szpitalny fachowiec od zaopatrzenia szpitali? 
Gra w durnia i kasuje szmal, tak jak pozostali 
towarzysze z ferajny SLDPOPIS

anonim: franticu drogi Marszałek szpital już 
oddał temu nowemu vickowi z PO /podobno 
jeszcze głupszy coby się zgadzało bo mądry by 
nie wziął takiego g.../ Radę miasta zawiesić a za 
diety spłacać długi. Rządy koniecznych rozwalą 
szpitale i ZGM .W innych miastach sobie pora-
dzili u nas wieczne uwikłania polityczne na nic 
nie pozwolą przecież przewodniczący Rady też 
lekarz. Przychodnie udało się sprywatyzować 
bo też kupił, reszta idzie jak po grudzie, może 
gdyby nie to nieszczęście nieudaczne - komisarz 
który zablokował rozpoczęty proces udałoby się 
zatrzymać spiralę długów i żądań kolejnych dy-
rekcji. Ale damy radę koalicja sld-po przy wspar-
ciu pis i mieszkańców l e k i e m  na każde zło.

@Polemika: problem 
    miejskich toalet

anonim: może szanowna redakcja zbada dla-
czego cena za ścieki wzrosła o 1zł za m3 Czyż-
by nowi dyrektorzy?

anonim: O boże, żeby tylko te tęgie głowy 
nie zasugerowały się podpowiedzią frantica i 
nie zleciły badań nad ilością ….. żeby wyliczyć 
interes ekonomiczny. I znowu wyszło że tylko 
Wronie udało się zrobić w parkach solidne i 
estetyczne toalety o które całe PO wrzeszczało 

jakie drogie a pseudo dziennikarka DS pisała 
kilka artykułów oczywiście krytycznych. Po-
mysły na konsultacje społeczne i budżet party-
cypacyjny to kolejny dowód że żadni radni nie 
są w tym mieście potrzebni bo nic nie kumają. 
Nie wiem co do tego ma „Warta" , przecież to 
też będzie za naszą kasę z podwyżki ścieków 
Ten z tej Warty już z gówien drogi wybudował, 
nagrody otrzymał to może kible nie potrzebne, 
tylko niech dalej buduje autostrady. Krawczyk 
, Gawroński skąd was wzięli takie siły , partie 
silne członkami!

Bizarre78@wp.pl: Wszyscy widza problem, 
wszyscy wiedza ze trzeba go rozwiazac, wszy-
scy robia wszystko by...tego nie zrobic :) Ten 
peeselowski apacz tez udany, 21 wiek a ten pla-
stikowe tojtojki bedzie stawiał. Pieknie! :D

frantic.freelancer@gmail.com: Panie rad-
nyKrawczyk, panie radny Gawroński pytanie 
brzmi: ilu częstochowian, a i odwiedzających 
miasto, zesrało się w gacie wobec braku publicz-
nych szaletów? Jeśli tylko dwóch to szalety, w 
świetle analizy kosztów – korzyści, są zbędne. A 
hasło promocyjne Częstochowy winno brzmieć: 
U nas możesz wysrać się gdzie popadnie - jeśli 
zdążysz.---------- Kiedy zaprzestaniecie ośmie-
szać tego Gmitruka z PSLu: "uważam, że w 
„ciągu” Alei powinny być dwie toalety publicz-
ne, tj. w okolicach placu Daszyńskiego oraz pl. 
Biegańskiego, które byłyby zaprojektowane i 
wykonane jak najtaniej, a zarazem by spełnia-
ły aspekty cywilizacyjne (europejskie) godne 
centrum naszego miasta. Utrzymaniem winna 
zająć się jednostka miejska, najlepiej MOSiR. 
Ten gość myśli, że ….. to sport. Myśli, że myśli.

@Historia kryminalna i codzienna
frantic.freelancer@gmail.com: Jak miło 

poczytać tekst-autoprezentację dotykającą 
kluczowych kwestii poznania historycznego, 
przekleństwa polityk historycznej sprowadzo-
nej do propagandy, pokus mitologizowania 
i legenderyzmu fałszujących dzieje, pułapki 
prezentyzmu - interpretacji historii polega-
jącej na przenoszeniu problemów i zjawisk 
właściwych współczesności na przeszłość... 
Zapowiada się frajda dla miłośników historii 
naszego miasta. 
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Już teraz stan kwalifikowanego sportu jest katastro-
falny. Dyscypliny sportowe – żużel, siatkówka, piłka 
nożna – dyscypliny, które były chlubą i rozsławiały 
Częstochowę w Polsce i zagranicą, z powodów finan-
sowych podupadły i zostały zdyskwalifikowane przez 
władze sportowe do rangi podrzędnych. 

Jako mieszkańcy i członkowie Stowarzyszenia jeste-
śmy przerażeni tą sytuacją i od lat domagamy się jej 
zmiany!

Aktualnie dwaj liderzy dużych ogólnopolskich par-
tii politycznych Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Leszek Miller - Przewodniczący 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej opowiedzieli się ofi-
cjalnie za przywróceniem Duchowej Stolicy Polski (a 
taką rolę pełni Częstochowa historycznie i współcze-
śnie) do rangi miasta wojewódzkiego.

O stanowisku Państwa w tej sprawie poinformuje-
my mieszkańców naszego liczącego ponad 800 tysięcy 
ludzi regionu za pośrednictwem mediów, przekazów 
elektronicznych i papierowych jeszcze przed I turą wy-
borczą, co może wpłynąć na preferencje wyborcze lub 
ich brak w trakcie głosowania oraz liczbę oddanych na 
kandydatów głosów. 

Liczymy na ustosunkowanie się do tej kwestii w for-
mie odpowiedzi pisemnej oraz na przyjęcie zaprosze-
nia do udziału w debacie na ten temat.

Prezes Stowarzyszenia Tomasz Wieczorek”.

* * *
O komentarz do listu poprosiliśmy: nowego prezesa 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu i Utwo-
rzenia Województwa Częstochowskiego Tomasza 
Wieczorka oraz pomysłodawcę utworzenia Stowarzy-
szenia i członka zarządu Janusza Sperkę.

- Co Stowarzyszenie chce uzyskać, kierując ten 
list do najważniejszych przedstawicieli życia poli-
tycznego w Polsce?

Tomasz Wieczorek: 
- Nasz list ma odnieść wymierny skutek. Po pierw-

sze, przypomni o tym, że Częstochowa jeszcze całkiem 
niedawno była prężnie rozwijającym się ośrodkiem 
przemysłowo-rzemieślniczym, z niezwykle mocnym 
charakterem pielgrzymkowo-religijnym. 

Po drugie, po utracie statusu miasta wojewódzkiego 
Częstochowa stała się upadającym, dosłownie z dnia 
na dzień, miastem powiatowym, z którego na skutek 
upadku jego dotychczasowego charakteru zmuszone 
były emigrować dziesiątki tysięcy ludzi. 

Po trzecie, należy powstrzymać ten proces i dać 
mieszkańcom Częstochowy nadzieję na poprawę tej 
sytuacji oraz możliwość powrotu dla tych, którzy przy-
muszeni brakiem pracy i możliwości znalezienia tutaj 
zatrudnienia i chleba musieli stąd wyemigrować.

Janusz Sperka: 
- Chcemy też wymusić na obecnych władzach 

miasta oraz jej elitach politycznych rozpoczęcie kon-
kretnego działania, które w efekcie doprowadzi do 
odzyskania przez Częstochowę statusu miasta woje-
wódzkiego, co w efekcie przyciągnie nowych inwe-
storów i da nowe miejsca pracy, na co Częstochowa 
w pełni zasługuje z racji dotychczasowej historycznej 
roli w Polsce, jak i demograficznego statusu. Przypo-
mnę tylko, że jeszcze w 1989 roku Częstochowa pod 
względem znaczenia i demografii zajmowała 12 – 13 
miejsce w Polsce. 

Czy naprawdę myślicie Państwo, że list ten cokol-
wiek zmieni?

TW: - Cała kampania prezydencka jest mało me-
rytoryczna, ma charakter wyłącznie wizerunkowy. 
Kandydaci jak ognia unikają prezentacji konkretnych 
programów wyborczych. Chcemy zatem zaprosić ich 
do Częstochowy, żeby zechcieli pochylić się nad kon-
kretnym problemem – coraz bardziej dramatycznym 
losem naszego miasta.

JS: - Chcemy wymusić na adresatach listu, by po-
mogli nam ratować nasze miasto przed jego ostatecz-
nym upadkiem, skoro kolejni gospodarze Częstocho-
wy, tego nie potrafili ani nie potrafią dokonać.  

- Jakie wobec tego miały by być granice nowego 
województwa? 

TW: - Przyjmuję, że zaproponowany obszar przy-
szłego województwa częstochowskiego będzie obej-
mował wyjściowo dawny jego obszar, zaś ewentualne 
korekty wynikną w trakcie konkretnych rozmów i spo-
tkań z władzami oraz mieszkańcami ościennych miast, 
powiatów i gmin.

JS: - Nie tak dawno odbyły się wybory samorządo-
we w Częstochowie, które utrwaliły sld-owską władzę 
ludzi kompletnie nierozumiejących, w jak trudnej sytu-
acji znalazło się miasto i jego mieszkańcy, zajmując się 
li tylko jego administrowaniem i utrwalaniem swojej 
władzy. Niedawno zmienił się też prezes naszego Sto-
warzyszenia, który chce się podjąć ratowania naszego 
miasta. Będziemy podejmować kolejne działania, ma-
jące na celu odzyskanie przez Częstochowę przysługu-
jącej jej rangi w Polsce.

- Jakie działania macie Państwo na myśli?
TW: - Chcemy zaproponować obecnym władzom 

województwa śląskiego, aby przekazały Częstocho-
wie niektóre z wydziałów obecnego urzędu woje-
wódzkiego.

JS: - Chcemy też, aby kwestia odzyskania woje-
wództwa stała się osią programową wszystkich kan-
dydujących w wyborach do tegorocznego Parlamen-
tu. W tym celu opracujemy instrukcję dla wszystkich 
ubiegających się o te mandaty, w której znajdą się 
konkretne oczekiwania wobec roli, jaką mają spełnić 
przyszli posłowie ziemi częstochowskiej. Stowarzy-
szenie będzie popierało tylko tych konkretnych kan-
dydatów, którzy podzielą wojewódzkie aspiracje jej 
mieszkańców. 

- Jakich skutków się spodziewacie?
TW: - Zobaczymy jaki będzie odzew na nasz list 

ze strony, tak kandydatów na prezydenta kraju, jak i 
liderów partii politycznych w Polsce.

- A jeśli nie będzie żadnego odzewu?
JS: - To zaraz po wyborach zaprosimy nowo wy-

branego prezydenta Polski do przyjazdu do Często-
chowy, w celu omówienia z nim jego ewentualnej 
inicjatywy w kwestii przywrócenia województwa 
częstochowskiego, co zresztą zostało już uchwalone 
przez Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia.

- A może problemy Częstochowy nie dotyczą 
braku województwa, a właśnie braku dobrego go-
spodarza?

TW: - Faktem jest, że Częstochowa nie ma szczę-
ścia, tak do byłych, jak i obecnych władz, gdyż kolej-
ni prezydenci wydają się być coraz bardziej bezradni i 
zagubieni wobec aspiracji mieszkańców i ich potrzeb.

JS: - Jeśli tego typu myślenie nie zmieni się  w 
najbliższym czasie, będziemy zmuszeni zastano-
wić się nad ewentualną zmianą obecnego prezy-
denta Częstochowy.

- Dziękuję za rozmowę.
Renata R. Kluczna
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Świadczymy usługi w zakresie:
 czyszczenia przewodów kominowych
 przeglądów technicznych
 opiniowania i odbioru nowych budynków

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
Zaprasza Państwa do swoich punktów:

 Częstochowa, Piłsudskiego 25/27, tel. 34 324 23 37

 Kalety, Powstańców Śląskich 3, tel. 34 357 70 44

      Na szczęście 

jest kominiarz!

www.kominiarze.czest.pl

KREDYT

tel. 34 333 90 22
Częstochowa: ul. Racławicka 2

Zadzwoń! Czynne: pn. - pt. w godz. od 9 do 17

TAKŻE Z KOMORNIKIEM
NIEZALEŻNIE OD BIK

WYSOKA
PRZYZNAWALNOŚĆ

Sprawdź opinie
Aby uniknąć kłopotów warto poświęcić nieco cza-

su, aby zapoznać się z opiniami na temat znalezionej 
oferty. Jeśli żadnych nie znajdziemy lub jeśli będą one 
negatywne, lepiej zrezygnować z zakupu. Oczywiście 
czasami zdarzają się nowe, uczciwe oferty. Jeśli więc 
nasze obawy są niewielkie, możemy uzgodnić z wła-
ścicielem, że ze względu na brak opinii nie wpłaci-
my zaliczki. W zamian, jeśli będziemy zadowoleni, 
zamieścimy pozytywny wpis w sieci.

Sprawdź czy adres istnieje
Zanim wpłacimy pieniądze warto też sprawdzić 

w internecie czy podany w ogłoszeniu adres w ogóle 
istnieje. Dzięki usługom takim jak np. Google Street 

View możemy nawet obejrzeć okolicę aparta-
mentu. Unikniemy w ten sposób rozczarowania 
w sytuacji, gdy lokal będzie istniał, ale zamiast 
obiecanej ciszy i spokoju okaże się, że jest on 
zlokalizowany przy bardzo ruchliwej ulicy. 

Popularna wyszukiwarka oprócz podstawowego 
zastosowania, oferuje także przydatną funkcję. Po-
zwala na wyszukiwanie zdjęć w sieci. Przestępcy 
zwykle wykorzystują w swoich ogłoszeniach zdjęcia 
zamieszone przez innych internautów. Możemy więc 
sprawdzić czy dany obraz nie został użyty w jakimś 
innym ogłoszeniu dotyczącym np. sprzedaży miesz-
kania czy apartamentu do wynajęcia, ale pod zupełnie 
innym adresem.

Jeśli to możliwe 
– płać kartą

Bezpieczeństwo podnosi tak-
że dokonanie zapłaty zaliczki 
za pomocą karty. Niestety taką 
formę płatności akceptują zwy-

kle jedynie pensjonaty i hotele. W przy-
padku kwater prywatnych najczęściej zaliczkę 
przekazujemy przelewem. Problem polega jed-
nak na tym, że w przypadku oszustwa, pienię-
dzy wpłaconych tą drogą raczej nie odzyskamy. 
Zupełnie inaczej jest w przypadku płatności kar-
tą. Tutaj jeśli okazałoby się, że apartament nie 
istnieje lub nawet gdyby był, ale warunki odbie-
gałyby od tych zamieszczonych w ogłoszeniu, w 
takich sytuacjach bank udzieli nam pomocy.

W pierwszej kolejności trzeba oczywiście doma-
gać się swoich praw od tego komu zapłaciliśmy. Jeśli 
jednak to się nie uda, a płatność była dokonana kartą, 
można złożyć reklamację w banku. Dzięki przepisom 
wprowadzonym przez organizacje płatnicze, w takiej 
sytuacji bank zwraca klientowi pieniądze. Warto do-
dać, że jest to bardzo dobre zabezpieczenie również 
na wypadek upadłości biura podróży. Jeśli więc w 
czasie majówki wybieramy się na wycieczkę orga-
nizowaną przez touroperatora to dla bezpieczeństwa 
warto zapłacić kartą.

Ubezpiecz mieszkanie 
na wypadek kradzieży
Z weekendowym wyjazdem wiąże się również 

ryzyko innego rodzaju. Podczas naszej nieobecności 
przestępcy mogą okraść nasze mieszkanie czy dom. 
Warto więc poprosić np. sąsiada, aby zwracał uwagę 

czy w czasie naszej nieobecności 
nie dzieje się coś podejrzanego. 
Jeśli posiadamy cenne przedmioty 
warto też ubezpieczyć mieszkanie 
na wypadek kradzieży. Co waż-
ne, taka polisa nie jest droga. W 
przypadku mieszkania o wartości 
300 000 zł roczna składka może 
wynieść zaledwie ok. 330 zł. Cena 
oczywiście zależy od tego jak wy-
soka jest suma ubezpieczenia.

red.
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List do kandydatów na Prezydenta RP:

„Pomóżcie nam 
ratować Częstochowę”
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dokończenie ze str. 1
Plany powstania Uniwersytetu Częstochowskiego 

istnieją od lat. Jakie jest zdanie Pana ugrupowania 
politycznego w sprawie utworzenia nowej uczelni na 
bazie obecnie istniejących - czy Częstochowie w ogóle 
potrzebny jest uniwersytet i jakie są szanse realizacji 
tego pomysłu?

Z imieniu Platformy Obywatel-
skiej (w ramach koalicji PO-SLD) 
opinię przedstawia radny Jacek 
Krawczyk:

„Nie możemy się zgodzić z po-
jawiającymi się opiniami, że Uni-
wersytet to utopia i temat zastępczy. 

Częstochowa potrzebuje Uniwersytetu, który nie tylko 
z nazwy, ale i poziomu nauczania przyciągnie studen-
tów podnosząc rangę miasta. 

Starania o utworzenie Uniwersytetu trwają od lat i są 
uzależnione od wypełniania kolejnych kryteriów przez 
AJD, na bazie której ma zostać powołany najpierw uni-
wersytet przymiotnikowy, a docelowo pełny. Kluczo-
wym jest zatem prowadzenie starań przez władze uczel-
ni o prawo do nadawania stopnia doktora na kolejnych 
kierunkach, których minimum (sześć) musimy spełnić. 
Ponadto, uczelnia musi inwestować w kolejne kierunki, 
dostosowując je do oczekiwań rynku pracy, kadrę, bazę 
dydaktyczno-naukową oraz bazę studencką. Warto przy-
pomnieć, że parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej 
i miasto, wspierają lokalne uczelnie wyższe, zwłaszcza 
AJD w spełnianiu rozmaitych kryteriów. Zaangażowanie 
Senatora RP Andrzeja Szewińskiego i współpraca z AJD 
pozwoliły na otwarcie kolejnych kierunków magister-
skich oraz licencjackich, poszerzających ofertę uczelni.

Miasto Częstochowa, udzielając dotacji dla na-
szych uczelni wyższych wspiera rozwój bazy dydak-
tyczno-sportowej oraz realizację różnych ciekawych 
projektów badawczych.

Kiedy zatem w Częstochowie AJD przekształci się 
w Uniwersytet? – Według zapewnień władz AJD real-
ny termin to październik 2016 roku.”

Stanowisko Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w tej sprawie przedstawia 
Stanisław Gmitruk:

„Nowa uczelnia - Uniwersytet Czę-
stochowski lub Humanistyczno-Przy-
rodniczy, jest potrzebna Częstochowie 
i regionowi częstochowskiemu. Działa-

nia w tym zakresie datują się na rok 2000, bowiem w tym 
roku z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta pana 
Tadeusza Wrony odbyły się pierwsze spotkania władz 

częstochowskich uczelni. Aktualna sytuacja częstochow-
skich uczelni, w zakresie ich potencjału kadrowego, do-
robku naukowego i skali działania, daje podstawy me-
rytoryczne i formalne do utworzenia nowej uczelni, na 
miarę Uniwersytetu. Podstawą realizacji tego wielolet-
niego, ambitnego celu, jest potrzeba akceptacji pomysłu 
(wniosku) i decyzji władz państwowych oraz wzajemne 
porozumienie uczelni częstochowskich, w tym przede 
wszystkim Akademii im. Jana Długosza, Wyższego 
Seminarium Duchownego. W dużym stopniu ideę utwo-
rzenia Uniwersytetu Częstochowskiego wspierać może 
uchwalenie przez Sejm RP  roku 2015 - Rokiem Długo-
szowskim, ku czci patrona naszej AJD. 

Utworzenie Uniwersytetu jest ambicją Częstocho-
wian, bowiem uniwersytet jest elementem prestiżu 
miasta. Przykładem możliwości utworzenia uniwersy-
tetu jest miasto Siedlce, gdzie od kilku lat pomyślnie 
działa Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Po-
pierają ten pomysł organizacje społeczne, w tym Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia 
Województwa Częstochowskiego. Stowarzyszenia to 
w preambule do swego statutu, zapisało: „popieranie 
istotnych inicjatyw mających na celu podniesienie ran-
gi miasta, jak i regionu, a w szczególności wspieranie 
inicjatywy powołania Uniwersytetu w Częstochowie”. 

Szanse na utworzenie Uniwersytetu w roku 2015 są 
jednak jeszcze małe. Jest to rok tzw. wyborczy, w któ-
rym sprawy lokalne nie są priorytetem. Częstochow-
ska AJD uzyskuje kolejne uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora, w efekcie tego rok 2016 jest realnym 
do utworzenia w  Częstochowie Uniwersytetu Często-
chowskiego – Humanistyczno-Przyrodniczego.”

Opinię Prawa i Sprawiedliwości 
prezentuje poseł Szymon Giżyński:

„Wydawało się, że najpierw po-
wstanie w Częstochowie Uniwer-
sytet, a potem nastąpi powrót wo-
jewództwa częstochowskiego na 
administracyjną mapę Polski. Po 
niedawnej zapowiedzi prezesa Ja-

rosława Kaczyńskiego ponownego utworzenia woje-
wództwa częstochowskiego, gdy tylko, w najbliższych 
jesiennych wyborach parlamentarnych, zwycięży Prawo 
i Sprawiedliwość i utworzy rząd – kolejność może być 
odwrotna: najpierw województwo, potem uniwersytet.

Obie tak konieczne i oczekiwane przez mieszkańców 
okręgu częstochowskiego instytucje: województwo 
i uniwersytet będą się nawzajem – jako komplemen-
tarne – wspomagać na drodze ponownego urucho-
mienia dla Częstochowy i regionu – silnej koniunk-
tury cywilizacyjnej i gospodarczej.”

W imieniu „Mieszkańców Czę-
stochowy” stanowisko przedstawia 
Marcin Maranda:

„Popieramy utworzenie w Czę-
stochowie uniwersytetu. Nasze 
miasto potrzebuje uczelni tej rangi. 
Popieramy ten pomysł, bo dobra 

uczelnia to lepsze wykształcenie, a lepsze wykształ-
cenie to lepsza praca. Nie mówiąc oczywiście o pre-
stiżu dla Częstochowy. Popieramy uniwersytet, który 
będzie konkurencyjny dla inny ośrodków akademic-
kich w Polsce. Popieramy uniwersytet, który przygo-
tuje częstochowian do podjęcia dobrze płatnej pracy 
w naszym mieście. Osobiście od lat wspieram stara-
nia o utworzenie uniwersytetu. Wszystko zaczęło się 
od konferencji „Uniwersytet Częstochowski Teraz”, 
której byłem współorganizatorem jako szef Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów WSP w Częstochowie.

Szkoda, że część lokalnych parlamentarzystów nie 
angażuje się w sprawę wcale, a druga część wyko-
rzystuje do własnych interesów politycznych – to do 
niczego dobrego nie prowadzi. Częstochowski samo-
rząd powinien cały czas wspierać i wzmacniać czę-
stochowskie uczelnie wyższe. To warunek konieczny, 
by mogły skutecznie zabiegać o status uniwersytetu. 
Poza tym bieżąca pomoc fi nansowa pomoże uczel-
niom tworzyć dobrą ofertę dla częstochowskich stu-
dentów, a to będzie z korzyścią dla wszystkich. Radni 
Mieszkańców Częstochowskich złożyli do tegorocz-
nego budżetu wniosek na kilkaset tysięcy złotych, 
dotyczący wyposażenia pracowni i laboratoriów czę-
stochowskiej AJD. Nasz pomysł przeszedł i według 
zapewnień będzie realizowany w ramach programu 
„Akademicka Częstochowa”. Dzięki tym pieniądzom 
mają zostać uruchomione kierunki, po których łatwiej 
będzie w Częstochowie o pracę.”

Swoją opinię prezentuje także 
reprezentant Ruchu Wolności – 
Marek Domagała:

„Diagnozę każdego zjawiska 
warto rozpocząć od poznania fak-
tów. Ilość studentów w Polsce spa-
da i spadać będzie nadal.

Jeszcze w 2007 roku studiowało ponad 1,94 mln 
osób. Obecnie jest to około 1,46 mln. Tendencja ta 
będzie się pogłębiać. Wynika to z kilku dodatko-
wych czynników, nie tylko stałej depopulacji Pola-
ków (mniej urodzin, emigracja). I tak w ostatnich 2 
latach ilość 19-latków spadła o 8,8%, ale ilość chęt-
nych do studiowania o 15,6%. 

Dlaczego tak się dzieje? Młodzi rodacy widzą, że 

wiele kierunków studiów daje bardzo mało, żeby nie 
powiedzieć nic, poza przesunięciem startu na rynku 
pracy o 5 lat. 

Nasz kraj przez 25 lat zalała fala nowych uczelni, a 
te stare otworzyły dowolną ilość nowych kierunków. 
Ilość niestety nie poszła w parze z jakością. Dzisiaj 
pracodawca najbardziej ceni różne certyfi katy bran-
żowe, doświadczenie, znajomość języków, wiedzę 
branżową, itp. O dyplom często nie pyta, jego war-
tość zdewaluowała się do zera. Chyba, że to dyplom 
prestiżowej uczelni, ale takich o prestiżu światowym 
w Polsce nie ma. W klasyfi kacjach światowych na-
sze uczelnie nie pojawiają się wcale. Polskie uczel-
nie to... Uniwersytet Warszawski, który w zesta-
wieniu CWUR uplasował się dopiero na początku 
piątej setki, Uniwersytet Jagielloński (479 miejsce), 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (653).  
Nie czas na analizę przyczyn degradacji naszego 
szkolnictwa, pewnie trzeba by zacząć od podstawówki 
i destrukcyjnej roli takich reliktów PRL jak ZNP (…).

Wracając do Częstochowy: nasz wyścig o Uniwer-
sytet przegraliśmy jakieś 20 lat temu. Teraz czeka nas 
raczej zamykanie rozdmuchanych wydziałów i kon-
solidacja tego co zostanie. Pewnie, że nazwa „uni-
wersytet” byłaby dumna, tylko już niewielu młodych 
ludzi na nazwy i nic nie dający tytuł się nie połaszczy. 
Dzisiaj konieczna jest JAKOŚĆ. I tak wyobrażam 
sobie przyszłą, elitarną, niekoniecznie dużą uczel-
nię techniczną o najwyższej jakości w tym regio-
nie Europy, bo żeby coś osiągnąć trzeba mieć duże 
ambicje i marzenia. Jakie specjalności? Ja mogę 
coś powiedzieć o mojej branży. Marzyłbym o ta-
kiej lokalnej namiastce Massachusetts Institute of 
Technology (MITI) – trzecia uczelnia świata w ww. 
rankingu. Rynek IT dynamicznie rozwija się tak w 
Polsce jak i na świecie, gdzie jego wartość w 2015 
osiągnie 3,83 biliona USD. Informatyka i techno-
logie pokrewne są wśród priorytetów działalności 
wielu fi rm. Kierunki? Te z wizją na 20 lat w przód 
np. internet of things, nanoechnologia... Ale to wy-
maga nie tylko wizji, ale kadry i masy pieniędzy. 
A jak jest?  Otóż mamy coraz mniej studen-
tów, w tym dużo mniej informatyków (w la-
tach 2007-11 o 25%!) Do tego kończy te trud-
ne studia tylko co czwarty rozpoczynający, 
choć praca po nich pewna i świetnie płatna. 
Niestety Państwu łatwiej jest tworzyć, a młodzieży 
studiować łatwe kierunki bez wysiłku i bez perspek-
tyw pracy. Po czym ustawić się w kolejce do pośred-
niaka. I tak buduje się PRL BIS.”

Renata R. Kluczna
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  Maturzysta z Częstochowy olimpijczykiem
Maturzysta z Zespołu Szkół w Częstochowie Jacek Kapral 

zajął 3. miejsce wśród 7,5 tys. uczestników VII edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiady Logistycznej. Jacek przeszedł w tym 
roku niełatwe eliminacje – etap okręgowy i szkolny, do którego 
przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kra-
ju, pasjonujących się logistyką. Częstochowski Zespół Szkół w 
fi nale reprezentował także Tomasz Owczarek, który zajął 42. 
miejsce.

Zdobywca trzeciego miejsca za swoje nieprzeciętne umie-
jętności otrzymał indeks Wyższej Szkoły Logistyki, zapro-
szenie na płatne praktyki do fi rmy Kuehne + Nagel oraz wie-
le atrakcyjnych nagród rzeczowych. Podczas uroczystej gali 
ogłoszenia wyników w Wyższej Szkole Logistyki obecni byli 
nauczyciele, rodzice i przyjaciele olimpijczyków, a także sze-
rokie grono przedstawicieli pracodawców, którzy często wśród 
fi nalistów olimpiady znajdują idealnych kandydatów do pracy 
w logistyce. Dla wielu młodych ludzi, sukces w olimpiadzie to 
największe życiowe osiągnięcie i otwarcie drogi do wymarzo-
nego zawodu. 

 Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
W Gminie Janów w Złotym Potoku odbyły się powiatowe 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Tur-
niej powiatowy składał się z dwóch etapów. Do części pierw-
szej pisemnej przystąpiło blisko 30 uczestników z dziewięciu 
gmin powiatu częstochowskiego. Uczniowie podzieleni zostali 
na trzy grupy wiekowe: uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Każda grupa wiekowa 
otrzymała test złożony z 30 pytań, na które składały się zróż-
nicowane pod względem trudności zadania. Po zakończeniu 
pierwszego etapu wyłoniono po pięciu uczestników z każdej 
grupy wiekowej, którzy zaproszeni zastali do ścisłego fi nału. W 
fi nale uczestnicy musieli wykazać się dużą znajomością wiedzy 
pożarniczej, a najlepszymi w konkursie powiatowym okazali 
się: Szymon Połcik z Gminy Lelów w grupie uczniów szkół 
podstawowych, Krzysztof Rakowski z Gminy Kłomnice wśród 
gimnazjalistów oraz Przemysław Kłos wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rze-
czowe oraz zaproszeni zostali na eliminacje wojewódzkie.

 Etnojura w Żarkach
W Żarkach przy ul. Leśniowskiej 26 powstała pracownia 

Etnojura, gdzie prezentowane będą dawne metody wyplata-
nia wikliny, robienia lalek motanek, drukowania na tkaninie. 
Jest to propozycja dla grup, rodzin i turystów indywidualnych. 
Wszystko pod okiem instruktorów i animatorów. Na zwiedza-
jących czeka zabawa z naturalnymi i ekologicznymi materiała-
mi. - Nie mamy zamku, ale wykorzystujemy swoje turystyczne 
położenie na Jurze i nasi mieszkańcy uwierzyli, iż połączenie 
turystyki i edukacji może przynieść bardzo dobry efekt - mówi 
burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. Pracownia 
EtnoJura  ma ofertę dla dzieci od 4. roku życia po młodzież 
licealną. - W zależności od oczekiwań turystów, ich wieku i 
upodobań dzieci, możemy zaplanować dowolne atrakcje. Py-
tamy tylko, ile lat będą mieć nasi goście oraz ile czasu chcą  
spędzić w Żarkach - mówi Dagmara Muszyńska, inicjatorka 
pracowni. Zajęcia w okresie jesienno-zimowym będą się odby-
wać w budynku. Atutem pracowni jest jednak rozległe zielone 
podwórko, które będzie wykorzystywane przy ładnej pogodzie. 
Warsztaty etno będą się odbywać w każdy weekend.

 Życzenia dla Mamy w częstochowskim teatrze
Dzień Mamy to jeden z najważniejszych dni w roku, dlatego 

życzenia dla Niej nie mogą być przypadkowe. Teatr im. A.Mic-
kiewicza zachęca do pisania życzeń dla swoich mam i przesyła-
nia ich do 15 maja na adres: e.skowronek@teatr-mickiewicza.
pl. Najciekawsze wypowiedzi staną się częścią przedstawienia, 
zostaną przeczytane podczas plenerowego pokazu „radiowego” 
spektaklu muzycznego - „Tango FM” na scenie przy Ratuszu, 
20 maja 2015 r. (środa) o godz. 20.00 (wstęp wolny). 

Wielkie wystawy na ekranie 
Kino Studyjne OKF przy Miejskiej Galerii Sztuki zainau-

guruje 3 maja cykl wyjątkowych reportaży z najważniejszych 
muzeów i galerii świata, zrealizowanych w jakości HD i DD 
Surround (z polskimi napisami). Dzięki twórcom cyklu będzie 
można zwiedzić, podążając za kamerami, aż pięć wystaw, któ-
re już zachwyciły publikę m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych. PROGRAM :

- 3.05.2015 g.17.00 „Henri Matisse. Wycinanki” z Tate Mo-
dern w Londynie i MoMA w Nowym Jorku, czas trwania: 90’ 

- 31.05.2015 g.17.00  „Rembrandt” z The National Gallery 
w Londynie i Rijksmuseum w Amsterdamie, czas trwania: 85’

- 14.06.2015 g.18.30  „Dziewczyna z perłą i inne skarby ha-
skiego Mauritshuisu”, czas trwania: 85’

- 2.08.2015 g.18.30 „Vincent van Gogh. Nowy sposób wi-
dzenia” z Van Gogh Museum w Amsterdamie, czas trwania: 90’

- 13.09.2015 g.18.30 „Impresjoniści” z muzeów i galerii 
Wielkiej Brytanii, Francji i USA, czas trwania: 90’

W drugą niedzielę kwietnia nad Pilicą, a ściślej mówiąc nad jej 
pstrągowym odcinkiem pomiędzy Szczekocinami a Przyłękiem 
gościliśmy zespół programu „Taaaka Ryba”. Przyjechali wraz z 
naszymi przyjaciółmi z Towarzystwa Głowatka, którzy jak za-
pewne Czytelnicy pamiętają, czynnie wspomagają nasz okręg w 
gospodarowaniu na górnej Pilicy. 

W niedzielny poranek spotkaliśmy się w umówionym miejscu 
w Szczekocinach. Przywitał nas tam prezes miejscowego koła Da-
rek Czyż. Gdy zajechaliśmy nad wodę, część kolegów już węd-
kowała na Pilicy – zapowiadało się nieźle, już zostały złowione 
dwa potokowce – które wróciły do wody, ale znaczyło to, że ryba 
będzie brała (dla niewtajemniczonych – Pilica to taka rzeka, że jak 
pstrągi nie biorą, to żadna siła - nawet telewizja nie zmusi ich „do 
współpracy”). 

Po krótkim wprowadzeniu przez kolegę Jurka Biedrzyckiego, 
zaczęło się nagrywanie programu. Nie będę tutaj zdradzał kuchni, 
niemniej wszystko trwało do wieczora. Były wywiady, wędkarskie 
kawały, zdjęcia metod wędkowania, kontrola przeprowadzona 
przez strażników SSR z koła Szczekociny (którzy, żeby nie było 
niejasności, dla zachowania naturalności, nie byli poinformowani 
o obecności naszych gości). 

Całość zakończyliśmy wspólną biesiadą z żurkiem zagrzanym 
tuż nad wodą, a przygotowanym przez kolegę Artura Jopka i śpie-
wami przy dźwiękach gitary. Czy udało się sfi lmować hol ryby? 
Tego nie zdradzę proponuję obejrzeć program „Taaaka ryba” na 
stacji Polsat Play w dniu 10 maja o godzinie 9.30.

Maciej Brudziński

Popularny program wędkarski 
„Taaaka Ryba” nad Pilicą

Informacja dla przedsiębiorców oferujących 
konsumentowi środki spożywcze sprzedawane „luzem”

Od dnia 13 grudnia 2014 roku dla przedsiębiorców sek-
tora spożywczego obligatoryjnym stało się przestrzeganie 
zapisów Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności i znakowania żywności. W przypadku oferowania 
środków spożywczych do sprzedaży konsumentom finalnym 
lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w 
przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszcze-
niu sprzedaży, obowiązkowe jest przekazywanie informacji 
na temat składników powodujących alergie lub reakcje nie-
tolerancji i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli 
ich forma nie uległa zmianie. Dnia 09.01.2015 r wszedł w 
życie krajowy akt prawny w sprawie znakowania poszcze-
gólnych rodzajów środków  spożywczych, który m.in. pre-
cyzuje jakie informacje  muszą być udostępnione konsumen-
towi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych 
bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży 

na życzenie lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży. W 
przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży 
konsumentowi finalnemu bez opakowań, poza informacją do-
tyczącą substancji  powodujących alergie lub reakcje nietole-
rancji podaje się również:

- nazwę środka spożywczego;
- nazwę albo imię i nazwisko producenta;
- wykaz składników, z uwzględnieniem informacji o alergenach;
- klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości han-

dlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej po-
szczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo 
jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wy-
różnika wynika z odrębnych przepisów;

- w przypadku produktów rybołówstwa mrożonych glazu-
rowanych informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury 
lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

- w przypadku pieczywa – masę jednostkową; informacje „ 
pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo 
produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – gdy został zasto-
sowany taki proces technologiczny.

Informacje, o których mowa powyżej powinny znaleźć się 
w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka 
spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpo-
średnio konsumentowi.

* * *

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

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

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa

Przyjmiemy 
osobę 

do roznoszenia 
tygodnika 7dni 

tel. 34 374 05 02
Nowowiejskiego 6/16, 

3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

3 piętro

O
G
Ł
O
S
Z
E
N
IE

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

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

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

 przy Filharmonii Pogotowie zamkowe 501-011-556

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

Pensjonat 
B A J K A 

Pokoje gościnne z łazienkami  
w spokojnej i cichej okolicy.

Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034  369 71 01

czynne 24 h

R E K L A M A

Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 

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

Tel. 34 324 96 14

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

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

PAPY
GONTY  bitumiczne 

OKNA       BRAMY

ul. Główna 118
42-280 Częstochowa
tel./fax 34 324 60 91

tel. kom. 509 954 378

www.oritbis.com.pl

 rewelacyjne ceny



CZWARTEK 30.04.2015   7  

Gr
at

ul
uj

em
y!

GrantyFundacji CEMEX2015przyznane!

l  Pszczoły i trzmiele-nasi przyjaciele • Fundacja 

Edukacyjna „Siłaczka” • Trąbki Wielkie
l  Sportowy wolontariat dziecięcy z CEMEX • Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi •  

Chełm
l  Nie pal śmieci! Zrób coś z niczego! Zaangażuj twórczo 

dzieci! – eko warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców, 

opiekunów • Stowarzyszenie Lokalna Akacja na Rzecz 

Środowiska Ziemi Chełmskiej • Chełm
l  Zrozumienie i porozumienie się z dzieckiem 

niepełnosprawnym • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” • Chełm

l  Muzyka dla Smyka na bis • Stowarzyszenie Miłośników 

Orkiestry Dętej Cementowni Chełm • Chełm

l  Modernizacja ścieżki przyrodniczej „Motylowe Łąki" 

w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Brzeźno” •  

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy 

Chełm • Chełml  Tajemniczy ogród • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „Dar Serca” • Gmina Rędziny

l  Sowy wokół nas • Stowarzyszenie Ochrony Sów •  

Gmina Bierawal  Grand Prix CEMEX-u • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„Mstowiak” w Mstowie • Mstów
l  Wsparcie w nadziei • Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 

im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie • Chełm

l  CEMEX oddaje krew – Wampiriada • Niezależne Zrzeszenie 

Studentów • Warszawal  Zaczytani w Jaroszowcu – oddaj książkę-stwórz bibliotekę- 

-zainspiruj innych • Fundacja „Rozwój” • Jaroszowiec

l  Piłka jest okrągła a bramki są dwie • Centrum kultury  

w Troszynie • Gmina Troszynl  Zaczytani w Borzęcinie – oddaj książkę-stwórz bibliotekę-

zainspiruj innych • Fundacja „Rozwój” • Gmina Borzęcin

l  Na rowerze po zdrowie • Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II • Gmina Skarszewy
l  Chełmska Akademia Bezpieczeństwa Drogowego •  

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Automobilklub Chełmski •  

Chełm
l   Sportowe gry i zabawy cementują dziecięce sprawy • Szkoła 

Podstawowa Nr 11 w Chełmie im. Ireny Sendlerowej • Chełm

l  Owoce wsparcia • Fundacja „7 dni” • Gmina Rędziny

l  CEMS Chance VIII • Stowarzyszenie Samorządu Studentów 

Szkoły Głównej Handlowej • Warszawa w
w
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wszystko do ogrodu

42-270 Częstochowa
ul. Wojska Polskiego 21 

42-270 Rzerzęczyce
ul. Skrzydłowska 153

www.dark-land.pl      507041476    info@dark-land.pl

DARIUSZ KOWALIK

MAŁA ARCHITEKTURA

WYKONANIE OGRODÓW

TERENY ZIELONE

NAWADNIANIE

PLAC ZABAW

USŁUGI RĘBAKIEM

9 – 10  maja
 Targi Ogrodnicze
w Liceum im.Sienkiewicza

GIEŁDA 
KWIATÓW

przy ul. Radomskiej 14 
poniedziałek, środa, piątek 330-1000 

 sadzonki, nasiona
nawozy, ziemia ogrodnicza

G
00

9 – 10  maja

Dojazd także autobusem 31
www.wsop.com.pl     tel. 502 491 509




