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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, a nie inny sposób, co myślą

nasi przedstawiciele władzy o sprawach
budzących kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać opinie polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej
zrozumieć sens podejmowanych przez
nich decyzji.
W każdym numerze „7 dni” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali opinie swoich
partii.
Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/
spraw ze strony Czytelników.

dokończenie na str. 5
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Po serii publikacji na temat Wspólnot Mieszkaniowych, do redakcji
Tygodnika „7 dni” zgłosiło się kolejnych kilka Wspólnot Mieszkaniowych z terenu miasta Częstochowy.
W ich imieniu zapraszamy zarządy, mieszkańców oraz administratorów wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych do kontaktu z redakcją
Tygodnika „7 dni”, za pośrednictwem której doszło by do spotkania
wszystkich Wspólnot. Inicjatorzy forum chcieliby omówić w szerszym gronie problemy, z którymi borykają się Wspólnoty Mieszkaniowe, np. utrzymanie terenów wokół budynków, w tym pielęgnacja
zieleni, naprawa dróg i chodników, korzystanie z parkingów oraz
drożność kanalizacji burzowej i wymiana jej elementów.
Aktywne Wspólnoty Mieszkaniowe liczą na odzew pozostałych,
gdyż wymiana doświadczeń i poglądów zapewne zaowocuje rozwiązaniami z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
Pierwsze spotkanie planowane jest w połowie czerwca. Prosimy do tego czasu o kontakt z Tygodnikiem „7 dni”osobiście
(w godz. 9.00 – 16.00), telefonicznie bądź mailowo.
ul. Nowowiejskiego 6 lok.16
tel: 34 374 05 02
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

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

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

meble kuchenne
pokojowe biurowe
 łodzieżowe szafy
meble.sliwakowski@interia.pl www.meblesliwakowski.pl tel. 606 691 017
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Atrakcyjne miasto

Jeśli chodzi o atrakcyjność Częstochowy, to
tak i owszem, korzystam z tego dość często.
Miałem nawet taką czapeczkę z napisem „Częstochowa” i dzięki temu zyskiwałem miłe przyjęcie na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, a nawet
na Dolnym Śląsku.
Zaświadczyć mogę notarialnie: podróżując
po głębokiej, lecz uroczej, polskiej prowincji,
spotykam ludzi, którym moje miasto dobrze się
kojarzy. Najczęściej są to typy polsko-katolickie,
dobre skojarzenie płynie z faktu, że albo sami
byli, albo ich znajomi byli uczestnikami pielgrzymki na Jasną Górę. Wzajemnie więc lubię
typy polsko-katolickie, nawet ich wybory polityczne mi nie przeszkadzają, tym bardziej nie
uwiera mnie ich szczera i głęboka wiara w Boga.
Ważne, że lubiąc Częstochowę, przenoszą część
tej sympatii na mnie, częstochowiaka.
Namacalnie i odczuwalnie potwierdzam, że
główną atrakcją mojego miasta jest Jasna Góra.
Gdyby nie ona, inaczej byłbym traktowany w
Sieniawie i w Lubomierzu.
Jeśli chodzi o bliższe nam strony (między
Wieluniem a Zawierciem) skojarzeniowa atrakcyjność Częstochowy, obok Jasnej Góry, budowana jest przez Galerię Jurajską. Poznałem trochę ludzi, którzy przyjeżdżają do mojego miasta
tylko na zakupy. Ich mniemanie o Częstochowie
jest umiarkowane: widzą miasto przez pryzmat
korków na DK-1 lub (co gorsze) przez krajobraz
ul. Mielczarskiego.
W każdym razie obie grupy (pielgrzymia i
zakupowa) nie bardzo kojarzy, co jest jeszcze w
naszym mieście. Ich prawdziwe zdziwienie budzi odkrycie, że po Częstochowie kursują tramwaje. Aleje? Tak, w końcu w każdym mieście

jest jakaś główna ulica. Oferta kulturalna? Sorry,
gdyby nas to interesowało pojechalibyśmy do
Krakowa.
Mam przez to dziwne wrażenie, że Częstochowa (ta pomiędzy Jasną Górą a Galerią Jurajską)
jest atrakcyjna tylko dla częstochowian. I ten
fakt satysfakcjonuje, podobnie jak społeczność
kłobucka jest usatysfakcjonowana faktem, że
mieszkańcom Kłobucka podoba się Kłobuck .
Różnica jest tylko taka, że częstochowiacy uważają się za mieszkańców dużego miasta, prawie
wojewódzkiego, a mieszkańcy Kłobucka akceptują fakt, że są z miasta powiatowego.
Nie powinien być to dla nas stan dołujący.
Częstochowa bez Jasnej Góry jest czymś takim
jak Radom. Radom jest dużym miastem, niewątpliwie ma uczelnie, muzea, zabytki, fabryki,
rynek, główną ulicę, szereg występów artystycznych, tańców, śpiewów, inteligentnego prezydenta, nawet „ziomalkę” Panią Premier. I, za co
bardzo przepraszam, nic, co skłoniłoby mnie do
zajrzenia tam w celach turystyczno-krajoznawczych. Prywatnie wolę mniejsze miasta, takie
jak Kłobuck; duże jest męczące, więc musi się
wysilić, by przekonać mnie do swojej atrakcyjności. Nie jestem w żaden sposób uprzedzony do
Radomia, ale tak jakoś wyszło, że mając wybór,
wolę zwiedzić Kielce.
Ani Radom, ani Częstochowa nie powinny wpadać w szczególną depresję powodowaną brakiem
atrakcyjności. Miasto nie jest panną na wydaniu,
by przeżywać szczególne kompleksy. Dobrze, by
trochę o siebie zadbało, bo okolica dworców PKP i
PKS nie jest naszą najlepszą wizytówką. Ważniejsze jednak, by częstochowianie czuli się dobrze w
Częstochowie. Zwłaszcza w maju.
Jarosław Kapsa
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Kalendarium
14 maja – Dzień Farmaceuty, urodziny Tonia
Tajnera
15 maja – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki,
Dzień Niezapominajki, Dzień Geja, Dzień bez
Samochodu
16 maja – Dzień Straży Granicznej
17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
18 maja – Międzynarodowy Dzień Muzeów
19 maja – Dzień Mycia Samochodów
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do
Mycia Naczyń
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Tygodnik„7 dni” życzy wiele radości,
pomyślności i serdeczności Toniowi Tajnerowi,
miłośnikom polskiej muzyki i plastyki, pracownikom straży granicznej i telekomunikacji oraz
wielbicielom muzeum. Zachęcamy do mycia
swoich samochodów płynami do mycia naczyń.
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we współpracy
Udany urlop...(cz.1)

Klub Literacki Złota Jesień
MOJE BRZOZY
Brzozy zielone, brzozy,
nie płaczcie wy nade mną,
może się ułoży,
może jakoś to będzie
to moje życie.
Brzozy zielone, brzozy,
delikatne wasze gałęzie
kołyszą się na wietrze,
przejrzyjcie się, brzozy,
w tej lustrzanej wodzie
nad stawem
i zaszumcie głośno
na me zapytanie:
gdzie to szczęście moje?
którą ścieżką przeszło?
Irena Krawczyk
Irena Krawczyk - ur. w Rudniku Wielkim, wiersze pisze od 15. roku życia. Debiutowała w Głosie
Hutnika (1986), a tomik debiutancki Tęsknoty wydała w 1988 r. Jej wiersze znalazły się w antologii
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Kształt miłości (1994) i w almanachu biograﬁcznym
ogólnokrajowym Księga Poetów- Księga Przyjaciół (1998, Oﬁcyna Wydawnicza Mak w Szczecinie).
Niejednokrotnie jej twórczość publikowana była także w prasie. Trzykrotnie wyróżniona w literackim
konkursie Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu. Od siedmiu lat związana jest z Klubem „Złota
Jesień”

...zależy oczywiście od wielu okoliczności, nie na
wszystkie mamy wpływ, np. na pogodę. Niezależnie
jednak od tego, czy wybieramy się na wędrówkę z
plecakiem, czy wycieczkę połączoną ze zwiedzaniem
zabytków lub na wypoczynek w górach na nartach,
musimy pomyśleć wcześniej o tym, jak dojedziemy na
miejsce, gdzie będziemy jeść, spać, no i oczywiście –
ile nas to będzie kosztowało. Często łatwiej powierzyć
organizację wypoczynku profesjonaliście – tzw. touroperatorowi, pośrednikowi lub agentowi turystycznemu. Potocznie używamy najczęściej określenia “biuro
podróży”, jednak ustawa o usługach turystycznych
dzieli przedsiębiorców na te trzy typy i co za tym idzie
przypisuje im inną rolę i inny zakres odpowiedzialności wobec klienta:
- organizator turystyki (czyli touroperator) oferuje
usługi najbardziej całościowe, najczęściej przedstawia
nam pakiet zawierający wszystkie elementy: transport,
noclegi, wyżywienie, organizację czasu, np. zwiedzanie zabytków, opiekę nad klientem i odpowiada za to
wszystko;
- rolą pośrednika jest de facto znalezienie odpowiedniej usługi, np. hotelu lub dojazdu zgodnie z naszym
zleceniem i jego odpowiedzialność jest ograniczona, musi po prostu dołożyć należytej staranności, by
umowa zawarta przez klienta była wolna od wad oraz
korzystna, np. powinien nas poinformować o wynegocjowanym upuście cenowym;
- agent turystyczny zawsze reprezentuje innego
przedsiębiorcę, np. linie lotnicze, otrzymuje prowizję
od zawartej z klientem umowy i to nie on, ale przedsiębiorca odpowiada przed konsumentem za wadliwie
zawartą umowę czy też jej niewykonanie.
Najważniejsze, by zawierana z nami umowa dokładnie określała, kto jest jej stroną, bo np. agent, który
oferuje usługi w imieniu organizatora turystyki, który
nie ma prawa działania na terenie Polski, będzie jednak
w całości odpowiadał za podpisaną z nami umowę.
Zanim podpiszemy umowę, czego nigdy nie należy robić w pośpiechu, nawet kupując usługę turystyczną w
tzw. last minute, należy dokładnie przyjrzeć się ofercie.

Za poważną ofertę biura podróży nie można potraktować ustnych zapewnień pracownika o “cudownym
miejscu” lub “niepowtarzalnych klimatach”. Oferta
bowiem, w myśl obowiązujących przepisów ustawy
o usługach turystycznych, nie może wprowadzać w
błąd i musi zawierać pewne podstawowe, istotne dla
nas elementy.
Dlatego po dokładnym przejrzeniu przedstawionych
nam propozycji, analizujemy je i zadajemy szczegółowe pytania. Dopiero na tej podstawie oceniamy, czy o
to nam chodziło.
Oferta musi zawierać ostateczną cenę, informację o
ewentualnej zaliczce i terminie pełnej zapłaty, dokładnym miejscu pobytu lub programie trasy “objazdowej”
wraz z informacjami o położeniu np. ośrodka, klasie
obiektu (wg kraju pobytu), rodzaju i liczbie posiłków,
warunkach rezygnacji lub możliwości odwołania imprezy turystycznej, rodzaju i zakresie ubezpieczenia,
adresie ubezpieczyciela, sposobie i terminie składania
reklamacji, szczególnych wymaganiach konsumenta,
na które zgodził się organizator oraz wynikających z
zawarcia umowy konsekwencjach prawnych – dla obu
stron. Są to oczywiście bardzo ramowe ustalenia, dające nam ogólne rozeznanie w propozycjach biura.
Teraz nadszedł czas na zadawanie pytań, na które
oczekujemy konkretnych i rzetelnych informacji, bo
od odpowiedzi uzależniamy naszą decyzję. W zasadzie
każdy punkt powinien być przedmiotem wnikliwej
analizy. Na przykład cena. Czy może ulec zmianie, jeśli jest podana w obcej walucie, to wg jakiego kursu,
czy wszystkie usługi zawarte są w cenie, czy też część
ma charakter tzw. fakultatywny i trzeba będzie za nie
zapłacić na miejscu, np. za wyciągi narciarskie, korty
tenisowe, zwiedzanie niektórych obiektów, czy będziemy musieli dopłacić na miejscu za napoje do posiłków,
czy są zniżki dla dzieci lub młodzieży, co z opłatą za
przejazdy na miejscu, czy cena ulegnie zmianie i od
czego to jest uzależnione. Pewną wskazówką, o co i
dlaczego należy pytać, są różne ceny za podobnie wyglądające oferty w katalogach różnych biur podróży.
Za tydzień ciąg dalszy porad dot.
biur podróży i ofert turystycznych
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- Kiedyś chodziliśmy tam na spacery, teraz nie chodzimy, bo musielibyśmy poruszać się slalomem pomiędzy stertami śmieci. Jest nie
tylko brudno, ale i strasznie śmierdzi – mówi jeden z mieszkańców
dzielnicy Stradom.

Zapomniany, zaśmiecony Stradom

Malowniczy, piękny teren u zbiegu ulic Skrzetuskiego i Kmicica dziś służy za dzikie wysypisko śmieci.
- To są jakieś nieużytki, ale wcale nie mały obszar. Trawa,
krzaczki, drzewka – świetne miejsce dla lokalnych mieszkańców
na weekendowe spacery. Mówiąc szczerze nie wiemy do kogo
ta zieleń należy. W pobliżu znajdują się tereny powojskowe,
niedaleko jest strzelnica i poligon. Być może i ten zapomniany kawałek ziemi należy do wojska - opowiada zbulwersowany
czytelnik.
Najwyraźniej nowa „ustawa śmieciowa”, której zadaniem
było właśnie przeciwdziałanie nielegalnym składowiskom
śmieci - nie obowiązuje na Stradomiu. Wśród rozrzuconych
na całym terenie piramid śmieci można znaleźć między innymi
części z warsztatu samochodowego: stare opony, połamane elementy silnika, zardzewiałą karoserię, dziurawe zbiorniki paliwowe. Z bezpłatnego wysypiska najprawdopodobniej korzysta
producent plastikowych opakowań, bowiem część odpadów to
zużyte elementy wtryskarek. Branża budowlana również nie
gardzi nieodpłatnym miejscem na odpady, większość śmieci
to gruz budowlany. Wśród zwałów nie brakuje zniszczonego
sprzętu AGD: lodówki i pralki. Rodzaj hałd sugeruje, że miejsce odwiedzają chętnie podmioty gospodarcze, bo większość
odpadów to śmieci poprodukcyjne, przemysłowe.
- Nikt nie interesuje się tym terenem. Sąsiad kiedyś wezwał
Straż Miejską, podobno byli, ale nic się nie zmieniło. My mieszkańcy dzielnicy Stradom pogodziliśmy się już z myślą, że jest
to przez władze miasta dzielnica zapomniana. Nie będę wymie-

niała wszystkich dróg do remontu, bo stron w gazecie by brakło, ale śmieci... Na to nie ma naszego pozwolenia, domagamy
się, by miasto zrobiło z tym porządek – informuje mieszkanka
dzielnicy.

Mieszkańcy nie są sami

Po pierwsze, mieszkańcy wcale nie są pozbawieni możliwości skutecznej walki z nielegalnym wysypiskiem śmieci. Mają
swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, których sami przecież
wybrali i od nich winni egzekwować załatwienie tej sprawy.
Okręg wyborczy nr 5, w skład którego wchodzi dzielnica
Stradom to radni:
Ewelina Balt (SLD)
Barbara Gieroń (PO)
Konrad Głębocki (PiS)
Zbigniew Mizgalski (MCz)
Jerzy Nowakowski (PiS).
Po drugie, za wszelkie niezgodne z prawem działania, a tym
jest śmieciowisko, odpowiada właściciel terenu. Mieszkańcy
powinni poinformować magistrat lub Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne o zaistniałej sytuacji, co otwiera drogę
urzędnikom na uprzątnięcie śmieci, na koszt właściciela gruntu.
- Nie rozumiem, dlaczego wszystko musimy pokazywać palcami, wymuszać od urzędników. To skandal, że nikt tym terenem
się nie interesuje, zresztą mieszkańców też mają w nosie – żali
się mieszkanka dzielnicy Stradom.
Renata R. Kluczna
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„Szczepienia
to szantaż na rodzicach”

„Uważam, że powinna odbyć się szeroka
dyskusja społeczna na temat uchwały radnych, dotyczącej nowych kryterium przyjmowania do żłobków i przedszkoli.

Według nowych zasad podstawowym
kryterium przyjęcia ma być zaświadczenie
o wykonaniu wszystkich szczepień.
Fakt ten, jest pewnego rodzaju szantażem
wywieranym na rodziców i zastępuje pracę
urzędów do tego powołanych. Radni mając
już świadomość, że w wielu miejscach w
Polsce rodzice nieszczepionych dzieci wygrywają sprawy z sanepidem i władzami lokalnymi, wymyślili sposób, aby to obejść.
Przy okazji część radnych znalazła sobie
sposób, aby zaistnieć medialnie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
Może warto rozpocząć obszerną dyskusję, pokazując drugą stronę sporu, czyli historie dzieci poszkodowanych przez szczepienia.
Czytelnik”.
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OKAZJE CENOWE

Doświadczeni łowcy okazji doskonale wiedzą, w których marketach i kiedy należy spodziewać się obniżek cen.
Wiedzą też, jakie produkty można zakupić okazyjnie. Nie wszyscy jednak mają czas i możliwość na analizę promocyjnych gazetek. By ułatwić naszym Czytelnikom poszukiwania tańszych towarów zgromadziliśmy niezbędną wiedzę gdzie ich szukać.

Napój energetyzujący
,99 zł za 1 puszkę

0

2,99

Parówki
zł za opak.

Polędwiczka wieprzowa
,90 zł za 1 kg

22

Winogrona różowe
,99 zł za 1 kg

7

REKLAMA

4

Jaja kl L
,99 zł za 12 szt.

15

Patelnia
,99 zł za 1 szt.

Żel pod prysznic
,99 zł za 750 ml

9

Krem do twarzy
,99 zł za 50 ml

14

Pomidory malinowe
,99 zł za 450 g

3

Szparagi zielone
,99 zł za 500 g

6

Pościel dwustronna
zł za 1 komplet

39

14,99

Koszulka
zł za 1 szt..
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dokończenie ze str. 1
Czy znany jest Państwa ugrupowaniu stan
zadłużenia miasta Częstochowy? Prosimy o
podanie maksymalnie wiele szczegółów dotyczących tego tematu.
W imieniu Platformy Obywatelskiej (w ramach koalicji
PO-SLD) opinię przedstawia
radny Jacek Krawczyk:
„Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 12 maja 2015 roku
wynosi 436 mln 812 tys. zł, co
stanowi 39,7% planowanych dochodów. Jest zatem utrzymywane na dopuszczalnym przez prawo poziomie, choć życzylibyśmy sobie wszyscy, aby ulegało zmniejszeniu.
Zapadalność kredytów czyli rok w którym
zostaną spłacone kredyty to 2031 rok. Obecne
roczne spłaty zadłużenia utrzymywane są na dopuszczalnym przez prawo poziomie.
Z kredytów ﬁnansowane są wyłącznie miejskie inwestycje. Z kredytu ﬁnansuje się głównie układ komunikacyjny. W roku 2015 będą to
m.in. zadania takie jak:
- Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej,
- Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad
rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie,
- Rozbudowa ul. Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie,
- Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie,
- Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i
Mozarta w Częstochowie,
- Program budowy i przebudowy ulic,
- Modernizacja dróg gminnych,
- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56
w Częstochowie
- Program budowy boisk,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej.
Zadłużenie miasta jest bardzo dobrze zdywersyﬁkowane. Większość zadłużenia zostało
zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którego niski koszt ﬁnansowania, wydłużony okres spłaty, właściwie rozłożone w czasie
spłaty długu obniżają znacząco ryzyko miasta
w kontekście sytuacji, które mogą wystąpić w
przyszłości.”
Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie przedstawia Stanisław
Gmitruk:
„Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma swojej reprezentacji
w Radzie Miasta Częstochowy,
chociaż w wyborach samorządowych w dniu
16 listopada 2014 roku do Rady Miasta, zdobyliśmy 6,48 % głosów. Wynik ten zobowiązuje nas do obserwowania życia miasta, w tym
stanu budżetu. Wobec tego zauważamy, że:
Zadłużenie miasta jest bardzo duże i wynosi ok. 475 mln złotych, co stanowi ok. 45 %
rocznego budżetu Częstochowy. Małym pocieszeniem jest fakt, że inne miasta-powiaty
REKLAMA

grodzkie, takie jak: Gdynia, Płock, Poznań,
Wrocław, Kraków czy Gdańsk - mają jeszcze
wyższe zadłużenie. Częstochowa jest pod tym
względem na 18. miejscu w kraju. Częstochowa w ostatnich latach coraz więcej inwestycji
realizuje z środków własnych, a nie z kredytu.
W 2009 roku aż 54 % inwestycji realizowanych
było z kredytu, a w roku 2013 wskaźnik ten
zmalał do 29 %, a w roku 2014 wyniósł tylko
18 %. Z tego wynika, że miasto zadłużało się
mniej, jednocześnie potraﬁło wygospodarować
więcej środków własnych na inwestycje. Znacząco zwiększyły się wydatki na drogi, dzięki
skutecznym staraniom o środki unijne. Na te
inwestycje w latach 2011-2013 z budżetu miasta wydano 258 mln złotych. W ciągu ostatnich
czterech lat, długość dróg wymagających remontów zmniejszyła się z 534 km do 466 km.
Wg danych miejskich, ustabilizował się, a nawet spada stan bezrobocia, mimo znaczących
zwolnień w ISD Huta Częstochowa. W okresie
2011-2014 powstały 2.432 nowe miejsca pracy, a PUP zorganizował 3.214 miejsc dla obywania staży. Z kredytów, a przede wszystkim
z pomocą środków unijnych dokonano w Częstochowie m.in.: budowę wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-1 z al. Jana Pawła II i połączenie
z ul. Srebrną, modernizację ulic Warszawskiej
i Rędzińskiej, rozbudowę ulic Galibardiego
i Spadek, budowę drogi na odcinku od ulicy
Jagiellońskiej do ul. Kościelnej, ul. Św. Barbary, ul. Żużlową i Olsztyńską z budową parkingów. Jednak najwyższe wydatki miasta dotyczą oświaty, następnie pomocy społecznej,
a w dalszej kolejności transportu i łączności.
W ostatnich latach zaciągane kredyty są niższe
wobec spłat kwot zadłużenia (kapitału i odsetek), wobec czego można być optymistą i mieć
kruchą nadzieję, że za wiele, wiele lat miasto,
a dokładnie jego mieszkańcy – spłacą obecne
zadłużenie.”
Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny
Artur Gawroński:
„Zadłużenie miasta z tytułu
kredytów i pożyczek zgodnie z uchwałą budżetową na
rok 2015 na koniec roku ma
wynieść 469.394.221 zł. Do tej kwoty należy doliczyć kredyty poręczone przez miasto
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej - Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 32.531.521 zł. Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Częstochowie
12.680.000 zł. i Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 22.384.737 zł.
Dochody budżetu na rok 2015 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1.078.048.002 zł.
Musimy pamiętać, że kwota jest ustalana na
dany rok budżetowy i nie uwzględnia wydatków odsetkowych w poszczególnych latach
spłaty. Po wliczeniu odsetek dług jest sporo
wyższy od podanego. Najdłużej będziemy
spłacać kredyt zaciągnięty w Europejskim
Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu do
roku 2031 jeśli chodzi o poręczenie to w Banku Gospodarstwa Krajowego do 2044 roku.
Potrzeby stale rosną co napędza spirale wydatków, ale też dzięki nim Częstochowa ma
się stać atrakcyjna dla mieszkańców i inwestorów. Zadania finansowane z kredytu to
m.in.: budowa sali gimnastycznej przy ZS im.
Dr. W. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego,

KREDYT

TAKŻE Z KOMORNIKIEM
NIEZALEŻNIE OD BIK
WYSOKA
PRZYZNAWALNOŚĆ
Zadzwoń! Czynne: pn. - pt. w godz. od 9 do 17

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

budowa ulic Noskowskiego, Wagnera, Mozarta, budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie.
Przy malejącej liczbie mieszkańców ryzyko dla miasta w związku z zadłużeniem
zawsze istnieje. Wiąże się ono z brakiem
realizacji wielu inwestycji potrzebnych
mieszkańcom, dlatego inwestycje z kredytów powinny być finansowane jedynie te
najpilniejsze. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby nie zaciągać zobowiązań lub unikanie kredytów wysoko oprocentowanych.”
Swoją opinię prezentuje
także reprezentant Ruchu
Wolności – Marek Domagała:
„Na zadane pytania o to,
czy znam kwoty, wskaźniki
zadłużenia miasta na dzień
dzisiejszy, okres spłaty, inwestycje itd odpowiem: TAK, bardzo dobrze znam. Dlaczego?
Osobom młodszym przypomnę, że dwie kadencje temu przewodziłem Komisji Skarbu
Rady Miasta. I to właśnie ja wprowadziłem
coroczne analizy wskaźnikowe obejmujące
m.in. powyższe elementy. Zresztą pokazuję te prezentacje nadal. Uruchomiłem zegar
zadłużenia miasta, piszę o tym w artykułach
itd. Zainteresowanych zapraszam na tegoroczną prezentację na sesję absolutoryjną
w czerwcu. Dlatego teraz nie będę przytaczał szczegółów, pewnie podadzą je inni. W
ogólnym zarysie, dług oficjalny to około 450
milionów złotych, plus oficjalny, ale niewykazany (Szpital) kolejnych 100 milionów
złotych.
W zamian podzielę się kilkoma ciekawymi, czasem zaskakującymi spostrzeżeniami.
Władze się zmieniają, trendy, a złe zjawiska nie. Niezależnie od tego czy to były
rządy prezydentów ze Wspólnoty, PO czy
SLD lub inaczej, rządy tej czy innej koalicji w Radzie Miasta działo i dzieje się tak:
- dług rośnie, bo koszty bieżące (wydatki)
stale rosną,
- liczba mieszkańców spada, dług na
mieszkańca rośnie więc jeszcze szybciej,
- kredyty zaciąga się na czasem 20 lat czy
więcej, jednocześnie społeczeństwo się starzeje.
Dlaczego tak się dzieje? Partie są do siebie podobne. Idą do władzy z populizmem
na ustach, z obietnicami. Potem trzeba długi wdzięczności spłacać. Populiści świetnie
funkcjonują na lewicy jak i tzw. prawicy.
To ci, którzy ochoczo obniżą wiek emerytalny, podniosą pensje, dadzą po ileś złotych
każdemu. To ci, którzy za kredyty zbudują
aqua parki, najdroższe autostrady i stadiony
świata. To ci, którzy dadzą pracę, czytaj zatrudnią oddanych towarzyszy partyjnych lub
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ich rodziny czy to w Agencji Rozwoju, spółce miejsko- nomenklaturowej, w urzędzie
itd. Dadzą bezpłatnie wszystko wszystkim
wpierw zabierając niemal wszystko. Pod jednym warunkiem: byleś oddał na nich głos!
Ot taki nowoczesny model demokracji, inni
mówią feudalizmu czy PRL BIS.
Na pytanie, kto spłaci te długi odpowiedź
jest oczywista: teoretycznie nasze dzieci
i wnuki. Tyle, że te nieliczne (patrz demografia) dzieci i wnuki nie mają na to ochoty,
bo emigrują. Cóż, miasto i Polska pewnie w
dłuższej perspektywie zbankrutuje. Akurat
władza tym się specjalnie nie interesuje, bo
za 10 lat władzą już nie będzie. Choć pensje, a potem odprawy i emerytury władzy
są i będę godne, nieprzyzwoicie godne. By
władzy żyło się lepiej. I to klamra zamykająca rozważania budżetowe-koszty władzy
(koszty bieżące) rosną, każdej i zawsze.”
W imieniu „Mieszkańców
Częstochowy” stanowisko
przedstawia Marcin Maranda:
„Nieodpowiedzialne i nieprzemyślane działania polityków na przestrzeni ostatnich
lat doprowadziły do katastrofalnego zadłużenia Częstochowy, które – w dużym uproszczeniu, sięga prawie połowy budżetu miasta. Jesteśmy zadłużeni na około 470 mln zł
(zaciągnięte kredyty i pożyczki), ale do tego
trzeba dodać ok. 67,5 mln zł kredytów i pożyczek, które miasto poręczyło innym podmiotom. Razem daje to kosmiczną kwotę
zadłużenia Częstochowy na poziomie prawie
540 mln zł !!! Używając skrótu myślowego,
połowę naszych pieniędzy zżerają długi. A
przecież moglibyśmy budować więcej placów zabaw, boisk, dróg, wspierać biednych i
potrzebujących. Niektóre pożyczki będziemy
spłacać do 2030 roku. Oczywiście pod warunkiem, że bossom partyjnym nie przyjdzie
do głowy branie kolejnych kredytów.
Z poręczeniami jest jeszcze gorzej. Jeden z
kredytów, które poręczyło miasto będzie ciągnął się za nami do 2044 roku. Przez lata będziemy dźwigać ten ciężar nieodpowiedzialnej polityki rządzących naszym miastem.
Te długi będą spłacać jeszcze nasze dzieci i
wnuki, a to nie wróży dobrze. Ciekawe, czy
politycy tak samo wydają pieniądze w swoich domach? Ciekawe, czy tak samo zadłużają swoje rodziny? Politykom zawsze łatwo
wydaje się pieniądze podatników. Nie byłoby
problemu, gdyby pieniądze z kredytów były
dobrze inwestowane. Wydaje mi się jednak,
że po prostu są marnotrawione i przejadane.”
Renata R. Kluczna

REKLAMA

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

Tel. 34 324 96 14

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

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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Zbieraj książki z Fundacją CEMEX
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 „Kultura nie boli”na Bieganie

Na scenie kameralnej Teatru im. A. Mickiewicza odbył się
Salon Poezji poświęcony Bonifacemu Dymarczykowi - satyrykowi, poecie, inspicjentowi i aktorowi częstochowskiego Teatru.
Bonifacy Dymarczyk, a w zasadzie… Boniek, Bonio (tak
zwracali się do niego znajomi i przyjaciele) to postać kultowa
w świecie teatru. Swoim talentami mógłby obdzielić kilka osób.
Bonio był aktorem i inspicjentem częstochowskiego Teatru. Poetą, satyrykiem, autorem piosenek, adaptatorem sztuk teatralnych, pieśniarzem, a także twórcą ﬁlmów krótkometrażowych z
gatunku satyry społeczno – politycznej. Jego twórczość literacka
obejmuje wiersze, piosenki, słuchowiska radiowe, teksty satyryczne, a także trawestacje znanych utworów (m.in. Stanisława
Jachowicza, z których Boniek uczynił mocne i dosadne bajki…
dla dorosłych). Miał nieprzeciętną zdolność wychwytywania
absurdów rzeczywistości i trafnego ich puentowania. Wiersze
i piosenki zapisywał na maszynie lub odręcznie: na kartkach
z zeszytu, papierowych serwetkach, na odwrocie scenariuszy
teatralnych. Niektóre z nich opatrzył dodatkowo lapidarnymi
informacjami np. o godzinie i miejscu, w którym odbędzie się
próba, o składzie wykonawczym danego programu. Można też
traﬁć na pospiesznie skreślony miniscenariusz występu, w którym uściślono nawet ewentualny bis i oklaski: „łącznie 3 minuty
i 57 sekund”.
Scena była jego żywiołem – czuł się dobrze zarówno na deskach teatralnych, jak i na estradzie studenckiego klubu. Był
liderem kabaretu „Adios Muchachos”, z którym dwukrotnie
wystąpił na festiwalu studenckim FAMA w Świnoujściu, zdobywając w 1977 r. I nagrodę. Kabaret istniał jeszcze kilkanaście
lat, jeden z ostatnich występów odbył się w Częstochowie 1989
roku. Aktorstwo kabaretowe zaprowadziło Bońka w 1982 r. (był
wówczas studentem Politechniki Częstochowskiej) do częstochowskiego Teatru, z którym związał się jako inspicjent i aktor.
Dokonał adaptacji wielu bajek, które do dziś grane są z powodzeniem w polskich teatrach. Na częstochowskiej scenie wyreżyserował „Krzesiwo” i „Kota w butach”, zagrał m.in. w „Locie nad
kukułczym gniazdem”, „Mayday’ u” i „Oknie na parlament” w
reż. Wojciecha Pokory, „Panu Tadeuszu” w reż. Adama Hanuszkiewicza, „Rewizorze” w reż. Marka Mokrowieckiego. Był asystentem reżysera przy realizacji „Balladyny” i „Wesela”, które w
częstochowskim Teatrze realizował Adam Hanuszkiewicz.
Plany życiowe i artystyczne okrutnie przerwała niespodziewana śmierć. We wrześniu 2003 r. wracając wieczorem do domu został napadnięty i bestialsko pobity przez nieznanych sprawców,
zmarł 10 grudnia 2003 r.
13 czerwca odbędzie się premiera spektaklu muzycznego zainspirowanego twórczością Bońka Dymarczyka oraz Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty. Przedstawienie realizują Marzena
Lamch – Łoniewska i Adam Łoniewski.
red.

WYMYŚLONA PIOSENKA
Wymyśliłem dzisiaj Ciebie
Twoje oczy, twoje włosy
Klucz żurawi gdzieś na niebie,
Srebrne krople rannej rosy
Wymyśliłem Twoje spojrzenie
Kiedy kroczysz poprzez łąki,
Słońca blaski i promienie
I słowiki i skowronki.
Wymyśliłem rytm twych kroków
Uśmiech twój i twoje słowa,
Srebrny blask księżyca w mroku,
Jaśmin co się w nocy schował.
Wymyśliłem twoje ręce
Usta, które mówią miłość
Wymyśliłbym jeszcze więcej
Lecz… zebranie się skończyło

 Odwiedź wystawę budowli z LEGO

B.D.

Maj z

OKF

Już po raz czwarty uczniowie częstochowskiego „Plastyka”
uświadamiali, że ... kultura nie boli. Tym razem skupili się na
komforcie podróżowania komunikacją miejską.
- Chcemy jeździć bez smrodu, komfortowo i punktualnie –
manifestowali uczestnicy happeningu na placu Biegańskiego.
IV edycja akcji „Kultura nie boli” (w tym roku pod hasłem
„Ale jazda”) wymierzona była w najbardziej uciążliwe zachowania podczas podróży tramwajem i autobusem: chamstwo,
dewastację, jazdę „pod wpływem”, kieszonkowców, nadużywanie wspólnej przestrzeni, czy wulgaryzmów. Częstochowianie, którzy pojawili się na placu przed ratuszem, brali udział
w quizach z nagrodami oraz dyskusjach ma temat kultury podróżowania środkami komunikacji miejskiej. Było też wspólne
rysowanie, gry i zabawy ruchowe, a nawet „radosny kanar”.
Grupa „Rescue Team” prezentowała jak nieść pierwszą pomoc, a zespół aktorski „Pod Wiszącym Kotem” odegrał scenki
sytuacyjne, które na co dzień spotyka się w tramwajach i autobusach.
Tematyka tegorocznej akcji to efekt współpracy Zespołu Szkół Plastycznych z częstochowskim MPK. W kwietniu
spółka przeprowadziła wśród mieszkańców miasta ankietę na
temat uciążliwości podróżowania komunikacją miejską. Wynika z niej, że zdecydowanie najbardziej przeszkadza nam brak
higieny, akty wandalizmu i brak kultury podczas wsiadania i
wysiadania, najmniej zaś przewożenie zwierząt i bagaży oraz
spożywanie jedzenia i picia (pod warunkiem, że nie jest to alkohol).

część 2

16 V
godz. 14.30 – APARTAMENT
godz. 17.00 – WIZYTA
godz. 18.30 – CITIZENFOUR
godz. 20.30 – PARTY GIRL
17 V
godz. 14.30 – APARTAMENT
godz. 17.00 – W PIWNICY
godz. 18.45 – SCENA CISZY
godz. 20.30 – PARTY GIRL

18 - 21 V
godz. 14.30 – APARTAMENT
godz. 16.30 i 18.30 – CITIZENFOUR
godz. 20.30 – PARTY GIRL
22 - 28 V
godz. 14.45 i 18.30 – DRUGI HOTEL MARIGOLD
godz. 17.00 – TAXI oprócz 24 V
godz. 20.30 – DZIENNIK PANNY SŁUŻĄCEJ
24 V
godz. 14.00 – DRUGI HOTEL MARIGOLD
godz. 17.00 – Opera na ekranie EUGENIUSZ ONIEGIN
(retransmisja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku)
DZIEŃ DZIECKA Z ASTRID LINDGREN
29 V
godz. 15.15 – DZIENNIK PANNY SŁUŻĄCEJ
godz. 17.00 – MADIKA Z CZERWCOWEGO WZGÓRZA
godz. 18.45 – TAXI
godz. 20.30 – WIEK ADALINE
30 V
godz. 12.30 – DZIECI Z BULLERBYN
godz. 14.15 – RAZMUS WŁÓCZĘGA
godz. 16.15 – RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA
godz. 18.45 – TAXI
godz. 20.30 – WIEK ADALINE
31 V
godz. 13.30 – NILS PALUSZEK
godz. 15.00 – NOWE PRZYGODY DZIECI Z BULLERBYN
29 – 31 V
FESTIWAL FILMÓW DOKUMENTALNYCH
"ŻYCIE POD SPECJALNYM NADZOREM"
wstęp wolny

W CH Galeria Jurajska w Częstochowie do 14 czerwca będzie można obejrzeć największą w Polsce wystawę budowli z
klocków LEGO. W sumie będzie można zobaczyć aż 50 gigantycznych, niesamowitych makiet, które przenoszą w świat architektury, ﬁlmu, bajek, bohaterów literackich i technologii. To
prawdziwa frajda zarówno dla małych fanów LEGO, jak i tych
nieco starszych. W galerii znajdują się m.in. olbrzymie makiety Stadionu Narodowego, starożytnego Forum Romanum m.in.
z Łukiem Septymiusza Sewera i Świątynią Pokoju oraz mierząca aż 1,8 m makieta promu Queen Mary 2. Z kolei z ponad
100 tys. klocków twórcy wystawy odtworzyli m.in. sylwetkę
mierzącego aż 272 cm Roberta Wadlow'a - największego człowieka świata. Jest też stworzona z LEGO Dolina Muminków z
postaciami z kultowej kreskówki Tove Jansson. Nie zabraknie
także atrakcji nawiązujących do kinowych hitów. Na wystawie
są m.in. latające wyspy z ﬁlmu Avatar, olbrzymi star destroyer
z Gwiezdnych Wojen, dom rodzinny Simpsonów, Hogwarth
i... odtworzone z klocków sceny z takich ﬁlmów jak CK Dezerterzy i Gwiezdne Wojny. Fani technologii również znajdą
na wystawie coś dla siebie. Wśród eksponatów pojawi się seria
zaprogramowanych robotów, reagujących m.in. na ruch oraz
modele z serii LEGO Technic m.in. helikoptery, dźwigi i maszyny budowlane. Prawdziwą gratką są wykonane z LEGO rekonstrukcje wielkich bitew m.in. Bitwy pod Oliwą.

 XX RAJD PIECHURA

Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie oraz SKKT
PTTK „Piechur” przy Zespole Szkół nr 2
w Częstochowie zapraszają na XX RAJD PIECHURA - B r
z e z i n y 2015. Celem rajdu jest
propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
poznanie okolic Częstochowy,
popularyzacja problematyki ekologicznej wśród dzieci i
młodzieży, upowszechnianie odznak turystyki kwaliﬁkowanej.
Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych
23 maja 2015 na trasach:
1) Sobuczyna godz. 9.10 – Sobuczyna – Brzeziny Kolonia –
META Z.Sz. nr 2 ul. Wirażowa - 7 km
Dojazd MPK nr 25 pl. Biegańskiego godz. 8.44 (dojazd do
ostatniego przystanku).
2) Wąsosz ul. Przyjemna godz. 9.05 – Kuźnica Nowa – Kuźnica Stara – Borki – Brzeziny Kolonia – META Z.Sz. nr 2 ul.
Wirażowa 8 - 10 km .
Dojazd MPK nr 30 pl. Biegańskiego godz. 8.33 (dojazd do
przystanku ul. Przyjemna).
3) Dowolna - przejście minimum 6 km i zgłoszenie się na
metę w godz.11.00 – 11.30
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Zespole Szkół nr 2 w
Częstochowie – Brzezinach ul. Wirażowa 8.
Organizatorzy zapewniają czyste powietrze, przekąskę, coś
na pamiątkę, wiele konkursów z nagrodami, dyplomy uczestnictwa dla szkół, ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł.
Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane będą do dnia 19
maja br. w biurze PTTK w Częstochowie al. NMP 39/41 od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 18.00, tel: 34 3242120 .
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ul. Główna 118
42-280 Częstochowa
tel./fax 34 324 60 91
tel. kom. 509 954 378

P.P.H.U.

EKO
ul. Kiedrzyńska 24/32
42-200 Częstochowa
tel./fax 034 361 31 97
www.stihl-eko.pl

PAPYrewelacyjne ceny

autoryzowany dealer

GONTY

pilarki, kosy spalinowe

OKNA

kosiarki spalinowe

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

bitumiczne

BRAMY

www.oritbis.com.pl

Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.pl
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BODY
project

LADY

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

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

BODY
project

LADY

Aleja Jana Pawła II 56/58
42-200 Częstochowa
pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00
+48 34 374 38 72
info@bodyprojectlady.pl
https://www.facebook.com/bodyprojectlady000
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Sprzątanie
glinianki
Michalina
Jak co roku członkowie Koła Okoń-Dospel pod
kierownictwem swojego prezesa Dariusza Kapinosa przeprowadzali generalne porządki nad glinianką Michalina. W tym przypadku jak zwykle
z pomocą przyszły dzieci z szkoły podstawowej
i gimnazjum.
Nauczycielki: Alicja Panek, Agata Dobrzańska
i Małgorzata Powąska przyprowadziły uczniów
z Szkoły Podstawowej nr 26 im. T. Kościuszki
mieszczącej się na ulicy Rakowskiej 42, natomiast z nauczycielką Iwoną Lamch, przybyli
uczniowie z Gimnazjum nr 7 im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego mieszczącego się na ul.
Zamenhofa 23.
Prawie sto dzieci, kilkunastu członków koła w
godzinę zapełniło śmieciami kilkadziesiąt worków. Potem w podziękowaniu za ciężką pracę

czekało na uczniów kilka niespodzianek. Można
było zrobić sobie zdjęcie lub dosiąść koni Don
Kamillo i Hamish z Częstochowskiej Policji
(panowie z Policji Konnej sierżanci sztabowi:
Agnieszka Mordal, Grzegorz Wypchlak i Marek
Kulik czuwali nad przebiegiem całej akcji).
Wszystkie dzieci otrzymały od Okręgowej Komisji Młodzieżowej pamiątkowe smycze z logiem
PZW. A na sam koniec wędkarze przygotowali
ognisko i pieczenie kiełbasek.
W tym wszystkim jest najsmutniejsze to, że
kolejny raz za wędkarzy i turystów muszą robić
porządki dzieci. Okręg PZW w Częstochowie bardzo dziękuje szkołom nr 26 i 7 oraz Komendzie
Miejskiej Policji w Częstochowie za udzieloną
pomoc.
Robert Amborski

REKLAMA

REKLAMA

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligraﬁa, Drukarnia Sosnowiec
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
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Tour de Pologne
Częstochowianin wicemistrzem Polski
Maciej Smoląg z Częstochowskiej Akademii Taekwon-do wywalczył tytuł Wicemistrza Polski Juniorów Młodszych w walkach do 64 kg. Była to to
najmocniej obsadzona konkurencji walk na Mistrzostwach. Swój kunszt udowodnił on w 5 kolejnych
walkach, pokonując zawodników z Wrocławia, Rybnika, Kłobucka oraz członka Kadry Narodowej Juniorów Michała Zielonkę z Gdańska. W ﬁnałowym

starciu spotkał się z Pawłem Dziewiszem z WSKT
Wrocław. Po bardzo zaciętym pojedynku musiał
zadowolić się tylko drugim miejscem. Jest to pierwszy sukces Macieja Smoląga na imprezie tej rangi.
Na zawodach tak dużej rangi zadebiutowała Hanna
Nowakowska w walkach do 55 kg zaliczając dobry
występ.
red.
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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

w sierpniu w Częstochowie
W dniach 2-8 sierpnia rozegrany zostanie 72.
Tour de Pologne UCI World Tour. Tegoroczna
edycja wyścigu rozpocznie się w Warszawie, a zakończy w Krakowie. Największy i najbardziej prestiżowy polski wyścig kolarski ponownie zawita do
Częstochowy.
W Warszawie zaprezentowano trasę wyścigu,
który ruszy pod hasłem "Łączymy stolice”. Na
starcie pojawi się 17 zawodowych grup UCI World
Teams, a także Reprezentacja Polski oraz drużyna
CCC Sprandi Polkowice. Na trasę pierwszego etapu kolarze wyruszą ze Stadionu Narodowego w
Warszawie. Liczy on 122 kilometry i składa się z
dziesięciu rund.
W Częstochowie kolarze pojawią się już drugiego dnia wyścigu (3 sierpnia). Kolumna Tour de
Pologne przejedzie po starcie honorowym na placu Biegańskiego Aleją Najświętszej Maryi Panny,
ul. Popiełuszki, alejami Jana Pawła II, Kościuszki,
Wolności i Niepodległości, ul. Powstańców Śląskich i Aleją Wojska Polskiego (DK-1). Po starcie
„ostrym” na ul. Bugajskiej zawodnicy wyruszą z
Częstochowy na liczącą 146 km (155 km od startu
honorowego) trasę do Dąbrowy Górniczej, jadąc
m.in. przez malownicze tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Etap trzeci rozpocznie się w Zawierciu, a zakończy w Katowicach. Czwartego dnia rywalizacji kolarze przeniosą się ze Śląska do Małopolski.
Kolejne etapy kończyć się będą w Nowym Sączu,
Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej i Krakowie.
Częstochowa pojawiała się już na trasie najsłynniejszego polskiego wyścigu kolarskiego. W 2011
roku 2. etap imprezy również wystartował z Alei
Najświętszej Maryi Panny. Trasa wiodła przez Zawiercie do Dąbrowy Górniczej. Start etapu w Częstochowie spotkał się z ogromnym zainteresowa-

niem mieszkańców miasta.
Na organizację jednego z odcinków wyścigu na
ulicach Częstochowy, miasto zarezerwowało w budżecie 150 tys. zł. Impreza wiąże się z promocją
Częstochowy m.in. w mediach ogólnopolskich.
72. Tour de Pologne będzie relacjonowany przez
Telewizję Polską. TVP przeprowadzi transmisje
z każdego etapu wyścigu. Kampania reklamowa
Touru z uwzględnieniem miast startowych będzie
prowadzona również m.in. na portalu Onet.pl oraz
w ogólnopolskiej prasie.
Tour de Pologne to nie tylko największa impreza
kolarska ale również największe coroczne wydarzenie sportowe, które gości w różnych zakątkach
Polski. Przez ponad 20 lat, dzięki zaangażowaniu
zespołu Lang Team, Tour de Pologne udało się
wprowadzić do grona największych wyścigów na
świecie, a marka Tour de Pologne otrzymała specjalne wyróżnienie za promocję walorów naszego
kraju na całym świecie.
Red.
72. TOUR DE POLOGNE – 2-8.08.2015
I ETAP, 02.08.2015 Warszawa – Warszawa, 122 km
II ETAP, 03.08.2015 Częstochowa – Dąbrowa Górnicza, 146 km
III ETAP, 04.08.2015 Zawiercie – Katowice, 166 km
IV ETAP, 05.08.2015 Jaworzno – Nowy Sącz, 220 km
V ETAP, 06.08.2015 Nowy Sącz – Zakopane, 223 km
VI ETAP, 07.08.2015 BUKOVINA - Terma Hotel
Spa – Bukowina Tatrzańska, 174 km
VII ETAP, 08.08.2015 Kraków – Kraków, 25 km.

A. Woźniak
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Dobrze zagospodarowany ogród nie może się obejść
bez kompostownika, dzięki któremu zapewnimy sobie
nieograniczony dostęp do najlepszego dla naszych roślin
naturalnego nawozu. Gdy jednak jesteśmy początkującymi ogrodnikami i nie wiemy na czym polega „produkcja” kompostu, to wiosna jest doskonałą okazją, by
to zmienić. Warto wiedzieć, że kompost jest najczęściej
stosowanym nawozem organicznym, który systematycznie stosowany podnosi żyzność gleby i co ważne
można go mieć praktycznie za darmo, gdyż tworzy się
z odpadów powstających w domu i ogrodzie. Decydując
się na wyprodukowanie własnego kompostu mamy do
wyboru dwie metody: kompostowanie w pryzmie oraz
kompostowanie w kompostowniku. Przed budową kompostownika i produkcją nawozu kompostowego warto
dobrze wszystko przemyśleć i zaplanować. Zaczynamy
od wyboru miejsca na kompost. Usytuowanie go w ogrodzie będzie miało korzystny lub niekorzystny wpływ na
przebieg rozkładu kompostowanego materiału. Unikamy
palącego słońca, wysuszającego wiatru i zimnego cienia.
Potrzebne jest łagodne, wilgotne ciepło, dlatego dobrze
założyć pryzmę w chłodnym cieniu drzew lub krzewów.
Przed silnym wiatrem pryzmę może chronić żywopłot.
W dużych ogrodach można założyć kompostownik z silnie rosnących krzewów, które kwitnąc, oprócz ochrony,
stanowią także ładny dodatek, zasłaniający niezbyt urodziwą pryzmę. W mniejszych ogrodach pożytek z estetyką można połączyć stosując rzędy roślin użytkowych,
chroniących przed wiatrem, np. wysoki słonecznik. Pryzmę można też łatwo zasłonić kratą, po której będą pięły
się np. groszek pachnący, powój, dynia czy nasturcja.
Pryzmę zakłada się zwykle w tylnej części ogrodu, ale nie
może to być jakieś trudno dostępne miejsce, gdyż w czasie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych trzeba mieć
dość miejsca, by móc się swobodnie poruszać. Wielkość
pryzmy zależy m.in. od powierzchni, jaką dysponujemy,
zapotrzebowania na próchnicę i od ilości odpadków, jakie będziemy mieli do dyspozycji. W małych ogródkach
działkowych zamiast pryzm lepiej używać specjalnych

pojemników, których powierzchnia nie przekracza 2-5
m². Najpowszechniej spotyka się dwa rodzaje: kompostowniki drewniane oraz termokompostowniki. Kompostowniki drewniane nie mają dna i są bez przykrycia.
Powinny być czyszczone raz w roku. Ich konstrukcja
nie jest skomplikowana dlatego można je wykonać własnoręczne. Natomiast termokompostowniki plastikowe,
dzięki zamkniętej formie zapewniają stabilną wilgotność. Powietrze dochodzi do materii organicznej poprzez
otwory w ściankach. Ścianki podczas słonecznej pogody
nagrzewają się przyspieszając proces kompostowania.
W dużych ogrodach sprawdzą się klasyczne pryzmy,
o szerokości od 1 do 2 metrów i dowolnej długości. Na
miejscu, gdzie będziemy produkować próchnicę wykopujemy płytki dołek (około 10 - 30 cm). Jeżeli w ogrodzie
jest ciężka gleba ilasta lub gliniasta, dołek wypełniamy
piaskiem, który spełni rolę drenażu. Natomiast na lekkich piaszczystych glebach należy pod pryzmą umieścić
warstwę próchnicznej gliniastej ziemi, która spełni rolę
zbiornika wodnego. Z czego zrobić kompost? Nadają się
do tego resztki roślinne oraz inne materiały organiczne
powstające w domu i w ogrodzie: ścięta trawa, liście z
drzew i krzewów, resztki roślin ozdobnych i warzyw (bez
objawów chorób), chwasty (które nie zawiązały jeszcze
nasion), uszkodzone i opadłe owoce. Materiały suche powinno się wymieszać z wilgotnymi, a zielone ze zdrewniałymi. Warstwy powinny mieć grubość nie większą niż
20 cm. Każdą warstwę materii na kompost przesypuje
się warstwą ziemi ogrodowej lub dojrzałym kompostem
z poprzedniego kompostowania. Możliwe jest również
produkowanie kompostu jednolitego, np. z samych liści,
jednak im bardziej zróżnicowany jest materiał z jakiego
korzystamy, tym bardziej wartościowy będzie kompost.
Kompost najlepiej zastosować jesienią. Jeżeli jest w
pełni dojrzały, wkopujemy go w glebę na głębokość około 30 cm. Jeżeli natomiast nie jest jeszcze w pełni dojrzały,
pozostawiamy go na okres zimy na powierzchni gleby, a
wkopujemy dopiero wiosną.

⃰ ⃰ ⃰
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Już nie czekamy
otoczenie ukwiecamy!
DARIUSZ KOWALIK

wszystko do ogrodu

GIEŁDA
G

MAŁA ARCHITEKTURA

KWIATÓW

WYKONANIE OGRODÓW

przy ul. Radomskiej
poniedziałek, środa, piątek
330 – 1000
Dojazd także autobusem 31

TERENY ZIELONE
NAWADNIANIE
PLAC ZABAW
USŁUGI RĘBAKIEM
42-270 Rzerzęczyce
ul. Skrzydłowska 153

www.dark-land.pl

42-270 Częstochowa
ul. Wojska Polskiego 21

507041476

info@dark-land.pl

Kwiaty, zapachy, kolory,
jak wiosenne amory !

