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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

olchem®

pł
yn

y 
   

 s
m

ar
y 

   
 o

le
je

   
   

RTV,AGDRTV, AGD

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I KLIMATYZACJI

Nasza oferta:
Techniki grzewcze: kotłownie olejowe, węglowe; pompy ciepła
Techniki wentylacyjne: rekuperacja, wentylacje przemysłowe, biurowe
Klimatyzacja: split, centrale klimatyzacyjne, chłodnictwo przemysłowe
Ekologiczna energia: kolektory słoneczne, pompy ciepła

ul. Żyzna 15 c, 42-200 Częstochowa       tel. 34 365 00 65, 34 365 00 60       e-mail: domeko@vp.pl

Energia odnawialna - czysta energia
Środowisko korzysta już dziś - Teraz czas na Ciebie
Wykorzystaj darmową energię
* 70 % niższe koszty ciepłej wody użytkowej

Obsługa inwestycji od A do Z
Projektowanie 
Kosztorysowanie

Sprzedaż Montaż Serwis
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CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I KLIMATYZACJI

ul. Żyzna 15 c, 42-200 Częstochowa  tel. 34 365 00 65, 34 365 00 60  e-mail: biuro@dom-eko.pl  www.dom-eko.pl

Pompy ciepła
             Klimatyzacja
                          Wentylacja 

Środowisko korzysta już dziś - Teraz czas na Ciebie

CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ I KLIMATYZACJI

Projektowanie
Sprzedaż Montaż Serwis
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meble.sliwakowski@interia.pl     www.meblesliwakowski.pl     tel. 606 691 017

meble kuchenne 
 pokojowe  biurowe 
   łodzieżowe  szafy

„Stanowisko środowiska lokalnego w sprawie planów władz 
miasta wobec I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

BUNT Słowackiego

czytaj str. 5
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Artur Gielezy – urodzony w Częstochowie, wykształcenie wyższe. Trzykrotnie został laureatem 
konkursu literackiego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu. Jego wiersze są drukowane w lokal-
nej prasie. Jest członkiem Klubu „Złota Jesień”, dla którego prowadzi blog internetowy. Uczestniczy 
w przygotowaniu tekstów członków Klubu do druku. Jego teksty znalazły się w III. części tomiku 
wierszy Antologia wierszy poetów częstochowskich Klubu „Złota Jesień”. Jest także członkiem Koła 
Literackiego „Anafora”, jego tekst znalazł się w publikacji Szkice i recenzje wokół „Dojrzewania” 
Barbary Strzelbickiej.

Klub Literacki Złota Jesień
CHWILO, DAJ ZWARIOWAĆ…

Chwilo, daj zwariować,
gdy się szczęśliwym jest,
bo gdy pryśniesz jak bańka,
będziemy wtedy mogli żyć
wspomnieniem tamtych 
cudownych dni,
ukrytych głęboko na dnie
w naszych sercach.

ZDJĘCIE

Zdjęcie Twoje
w sercu noszę
ukryte głęboko
przed chłodem świata.
Zdjęcie Twoje
całuję co dnia,
bo jak wariat
Cię kocham.

Artur Gielezy

Dzień demokratycznej ściemy

Przed bardzo ważnym Dniem Matki i jesz-
cze ważniejszym Dniem Dziecka, w kalendarzu 
świąt państwowych, religijnych i obywatelskich 
znajduje się Dzień Samorządu Terytorialnego. 
Uchwalony, dodajmy tu dla formalności, przez 
Sejm RP uchwałą z 2000 r., z okazji 10 roczni-
cy, odbytych 27 maja wyborów do odrodzonego 
samorządu.

Przypomnijmy tu, gwoli historycznej ścisło-
ści, że jednym z inicjatorów uchwały był ówcze-
sny poseł, pierwszy Prezydent „odrodzonego” 
samorządu miasta Częstochowy – Tadeusz Wro-
na. Odnotować to musimy, bo o ile obecna Gmi-
na - Miasto Częstochowa, być może, zmobilizuje 
się do jakiejś formy obchodów Dnia Samorządu, 
to nawet wówczas zaproszenie Tadeusza Wrony 
nie przyjdzie jej do głowy.

Dzień Samorządu dziś może przypominać 
przeszły okres wiary, że ludzie mieszkający na 
danym obszarze mogą sami się rządzić i sami 
decydować o swych sprawach lokalnych. Wiara 
jest domeną ruchów religijnych, w demokracji 
tak nie ma. Ludzie mogą wierzyć, że od nich 
coś zależy, ale to na czym im zależy musi być 
zgodne z oczekiwaniami rządzących. Przy tym 
słowo „rządzących” jest tu określeniem tak nie-
precyzyjnym, że nie oddaje rzeczywistości. Jako 
pracownik samorządowy na pytanie, kto rządzi, 
czyli podejmuje najważniejsze dla rozwoju mia-
sta decyzje, odpowiadam: nie mam zielonego 
pojęcia. 

Gminy nie mają środków, by prowadzić wła-
sną politykę inwestycyjną, a więc o wyborze 
rozwoju decyduje dostępność środków unijnych. 
Z tych czy innych powodów, ktoś gdzieś zde-

cydował, że teraz nie buduje dróg, tylko centra 
przesiadkowe, nie buduje szkół tylko przedszko-
la, nie remontuje starych domów, ale je termo-
izoluje. Chytry, a cwany wójt, planuje budowę 
centra przesiadkowego tak, by przypominało 
drogę, przedszkole tak, by kiedyś mogło być 
szkołą, a remonty robi pod hasłem „oszczędza-
my  energię”. Ale nawet jeśli jest w tym naj-
sprawniejszy, to logika nie pozwala nam nazwać 
go „samorządnym”, raczej sam jest rządzonym, 
przez kogoś tam... Przez polski rząd? Nie bar-
dzo. Unia daje, Unia oczekuje, polski rząd może 
albo brać na warunkach podyktowanych, albo 
płakać, że „natura zjadła Indianina”. A kto rządzi 
w UE? Może nasi euro-coś-tam-posłowie mają 
w tej sprawie coś do powiedzenia. Nie czarujmy 
się. W Europarlamencie można dużo mówić, pod 
warunkiem, że nie na temat. Od decyzji są inni. 
Kto? Niemcy? Chcieliby. Na razie narzekają, 
że muszą pieniądze swoje wyrzucać na horren-
dalnie drogie polskie autostrady, zamiast mniej-
szym kosztem wyremontować niemieckie drogi. 
Unia, jak się jej bliższej przyjrzeć, okazuje się 
ciałem bezrządnym, decydującym o wszystkim, 
ale pozbawionym głowy odpowiedzialnej za 
owe decyzje.

Ustalmy więc, że nasza samorządność, której 
Dzień na mocy uchwały, obchodzimy, jest fan-
tomem, bytem o wartościach nieokreślonych, 
zanurzonym w fantomowej sadzawce rozkołysa-
nej fantomowym wiatrem. Ludzie tylko, w tym 
wszystkim są rzeczywistością realną, ale kto by 
się z ludźmi liczył? 

Świętujmy więc, lecz nie pijmy. Bo próba zro-
zumienia tego z pomocą wódki grozi ostatecz-
nym zachwianiem zmysłów.  

Jarosław Kapsa   
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Kalendarium
21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu, Dzień Odnawiania Znajomości, Dzień Kadeta. 
22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 
23 maja – Dzień Spedytora, Światowy Dzień Żółwia 
24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych 
25 maja – Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika 
26 maja – Dzień Matki
27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego, Dzień Biżuterii 

Tygodnik „7 dni” życzy wszystkim Mamom wiele radości, miłości 
i serdeczności z okazji ich Święta. Miłośnikom kultury, kosmosu i 
biżuterii moc wrażeń estetycznych i nieziemskich przeżyć. Żółwiom, 
spedytorom, stemplarzom, piwowarom, kadetom, amatorom mleka 
– pomyślności losu, życzliwości i spełnienia marzeń.

Udany urlop...(cz. 2)
Atrakcyjna „na pierwszy rzut oka” cena impre-

zy turystycznej może, choć nie musi, wynikać z 
niższego jej standardu, np. niższej klasy autokaru, 
kiepsko położonego hotelu, dodatkowych opłat na 
miejscu. Czasami oczywiście biuro podróży może 
mieć ciekawą ofertę, bo działa np. na rynku od lat, 
ma sprawdzonych rzetelnych podwykonawców - 
hotelarzy, restauratorów, pilotów, czasem własne 
hotele i transport, w drodze negocjacji z kontra-
hentami uzyskuje korzystne upusty, co przekłada 
się na atrakcyjną cenę, ale niestety nie zawsze. 
Warto czasem zapytać znajomych o ich dotychcza-
sowe doświadczenia z danym biurem. Ale nawet 
największa przezorność może nas nie ustrzec od 
przykrych niespodzianek. Na przykład w ustawie 
określone są warunki, które powinny być uwzględ-
nione w treści umowy, dopuszczające podwyższe-
nie ceny usługi turystycznej, ale nie może być ona 
podwyższona później niż 20 dni przed datą wyjaz-
du. Jeżeli zmianie ulega cena, miejsce pobytu czy 
inny istotny element umowy, konsument musi być o 
tym niezwłocznie powiadomiony, na pewno nie na 
lotnisku. Jeśli zmieniona oferta nam nie odpowia-
da, możemy zrezygnować z wyjazdu, niezwłocznie 
odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconych 
pieniędzy. Biuro nie może wpisywać do umowy 
jakichś dodatkowych warunków, np. odstępnego 
za rozwiązanie takiej umowy, jeśli samo zmieniło 
istotnie jej warunki.

Zmiany w umowie
Jeśli organizator jeszcze przed rozpoczęciem im-

prezy zmuszony jest z przyczyn od siebie niezależ-
nych, zmienić istotne warunki umowy, to powinien 
o tym nas zawiadomić niezwłocznie. Wówczas mu-
simy również niezwłocznie go poinformować czy 
zgadzamy się na proponowane zmiany, czy też rezy-
gnujemy z imprezy (wówczas organizator musi nam 
zwrócić wszystkie wpłacone pieniądze i nie może 
domagać się od nas zapłacenia kary umownej).

W ustawie określone są również warunki, które 
powinny być uwzględnione w treści umowy, do-

puszczające podwyższenie ceny usługi turystycznej, 
ale nie może być ona podwyższona później niż 20 
dni przed datą wyjazdu. Jeżeli zmianie ulega cena, 
miejsce pobytu czy inny istotny element umowy, 
konsument musi być o tym niezwłocznie powiado-
miony, na pewno nie w chwili wyjazdu.

Jeżeli rezygnujemy z imprezy (z przyczyn opi-
sanych wyżej) lub jeśli to organizator odwołuje 
imprezę, to możemy zgodzić się na uczestnictwo 
w imprezie zastępczej najlepiej o takim samym lub 
wyższym standardzie lub żądać natychmiastowego 
zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy.

Jeżeli organizator odwoła imprezę to możemy 
dochodzić odszkodowania za niewykonanie umo-
wy, pod warunkiem jednak, że odwołanie imprezy 
nie nastąpiło z powodu:

- zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż 
liczba minimalna określona w umowie i zostaliśmy 
o tym poinformowani na piśmie w uzgodnionym 
terminie,

- siły wyższej.
Jeżeli w trakcie trwania imprezy organizator nie 

wykonuje przewidzianych w umowie usług, to jest 
zobowiązany bez obciążania nas dodatkowymi 
kosztami wykonać odpowiednie świadczenia za-
stępcze. Jeżeli jest ono niższej jakości niż przewi-
dziane w programie imprezy, to możemy zażądać 
obniżenia ceny. W uzasadnionych sytuacjach może-
my nie wyrazić na to zgody. Wówczas organizator 
zobowiązany jest zapewnić nam powrót do miejsca 
rozpoczęcia imprezy (albo do innego miejsca, jeśli 
obie strony wyrażą na to zgodę). Nie może się to 
wiązać z żadnymi dodatkowymi opłatami, a nasza 
podróż musi się odbyć w warunkach nie gorszych 
niż te określone w umowie.

Tak samo dzieje się, gdy wykonanie opisanych 
świadczeń zastępczych jest niemożliwe.

Oczywiście reklamujemy taką wątpliwej jakości 
usługę. Natychmiast na miejscu kontaktujemy się z 
organizatorem wyjazdu, jego przedstawicielem lub 
reprezentującym go rezydentem. 

 ⃰  ⃰   ⃰ 

 we współpracy

i serdeczności z okazji ich Święta. Miłośnikom kultury, kosmosu i 
biżuterii moc wrażeń estetycznych i nieziemskich przeżyć. Żółwiom, 
spedytorom, stemplarzom, piwowarom, kadetom, amatorom mleka 
– pomyślności losu, życzliwości i spełnienia marzeń.



Do prokuratury w Lublińcu wpłynął odpis wnio-
sku adwokata oskarżonego Janusza D. o wa-
runkowe umorzenie postępowania karnego z 

powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu. Prokurator po 
zapoznaniu się z dokumentem, odrzucił argumentację Janu-
sza D. Decyzja o tym, czy proces będzie, należy teraz do sądu.

W połowie maja w częstochowskim sądzie miał się rozpocząć proces 
prezesa Speedway Fan Clubu i byłego radnego (SLD) Janusza D., oskar-
żonego m.in. o wyłudzenie miejskich dotacji. Sam oskarżony do sądu się 
nie stawił, a jego obrońca złożył wniosek o umorzenie, więc proces się 
nawet nie rozpoczął. Sąd zwrócił się do prokuratury o zajęcie stanowiska 
w sprawie umorzenia. Po kilku dniach prokurator prowadzący stwierdził, 
iż sprzeciwia się zmianie kwalifikacji czynu, a tym samym nie zgadza 
się na warunkowe umorzenie postępowania. Zapewne 17 czerwca, bo 
to kolejny termin rozprawy wyznaczony przez sąd, dowiemy się czy do 
procesu dojdzie czy też nie. 

Przypomnijmy w skrócie. Stowarzyszenie Speedway Fan Club, które-
go prezesem jest oskarżony Janusz D., w latach 2011, 2012 i 2013 otrzy-
mywało od miasta pieniądze w formie dotacji na działalność sportową i 
wychowawczą. Afera z nieistniejącą w Częstochowie ulicą Jarzynową 
w tle, wybuchła po tym, gdy na łamach „7 dni” opublikowaliśmy cykl 
artykułów na temat dotacji dla stowarzyszenia SFC. Ujawniliśmy spra-
wę fałszywych faktur firmy Kazmet, którymi stowarzyszenie prezesa D. 
posłużyło się do rozliczenia publicznych pieniędzy. Pierwsze artykuły 
dotyczyły dotacji otrzymanych przez stowarzyszenie w roku 2013. Po-
nieważ o sprawie zrobiło głośno, urząd miasta Częstochowy złożył do 
prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, bowiem 
w jego murach przechowywane były fałszywe faktury. Z ówczesnych 
przekazów medialnych można było wywnioskować, że choć prokuratura 
potwierdza, iż faktury są fałszywe, gdyż nie istnieje firma Kazmet i nie 
ma w Częstochowie ulicy Jarzynowej, to jednak szykuje się do umo-
rzenia postępowania. Podobno trudność polegała na ustaleniu sprawcy 
czynu zabronionego.

Po kilku tygodniach dziennikarskiego śledztwa w „7 dniach” poja-
wiły się materiały prasowe na bazie nowych informacji i nowych do-
kumentów. Napisaliśmy o tym, że fałszywe faktury (rachunki) firmy 
Kazmet z ul. Jarzynowej zostały złożone przez stowarzyszenie prezesa 
D. do urzędu miasta i stanowiły podstawę do rozliczenia dotacji także 
w latach 2011 i 2012. Ponieważ magistrat, mimo kolejnych publikacji i 
mimo toczącego się wciąż w prokuraturze w Częstochowie śledztwa, nie 
poinformował organów ścigania o wydatkowaniu przez stowarzyszenie 
miejskich pieniędzy na podstawie fałszywych faktur również w latach 

2011-12, doniesienie do prokuratury złożyła redakcja. Trudno dziś usta-
lić, co było powodem braku reakcji ze strony magistratu... Faktem jest 
natomiast, że w przeciwieństwie do faktur z roku 2013, które dopiero do 
urzędu przez stowarzyszenie zostały złożone (pamiętać jednak należy, 
że były fałszywe), wcześniejsze faktury (z lat 2011-12) są na odwrocie 
opisane, opieczętowane i podpisane przez prezesa Janusza D. oraz za-
akceptowane pieczątkami i podpisami urzędnika prezydenta Matyjasz-
czyka. Prokuratura częstochowska prowadziła śledztwo z doniesienia 
urzędu miasta i skoncentrowała się wyłącznie na fakturach z roku 2013. 
Prokuratura w Lublińcu natomiast, po tym gdy przejęła śledztwo od pro-
kuratury częstochowskiej, połączyła doniesienie złożone przez magistrat 
z doniesieniem redakcji. Zajęła się więc nie tylko fakturami z roku 2013, 

ale także z lat 2011-12. Owocem pracy prokuratorów z Lublińca było 
postawienie prezesowi Januszowi D. sześciu zarzutów i złożenie aktu 
oskarżenia do sądu w Częstochowie. 

Kwota, na którą opiewały wszystkie fałszywe faktury (rachunki) zło-
żone do urzędu miasta przez stowarzyszenie prezesa Janusza D. wynosi 
ponad 20 tysięcy złotych. Prokuratorzy, tak częstochowscy, jak i lubli-
nieccy stwierdzili bezspornie, że faktury, którymi posługiwało się stowa-
rzyszenie są fałszywe. To oznacza, że wszystkie dotacje, które otrzymało 
od miasta stowarzyszenie prezesa Janusza D. w latach 2011, 2012 i 2013, 
nie mogą być rozliczone. Mimo to stowarzyszenie Speedway Fan Clubu 
nie zwróciło do budżetu miasta pieniędzy z dotacji.

Renata R. Kluczna
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Petycja w sprawie ochrony 
praw autorskich i wolności wypowiedzi

WSPIERAJCIE TWÓRCZOŚĆ – WSPIERAJCIE WOL-
NOŚĆ WYPOWIEDZI, WSPIERAJCIE PRAWA AUTORSKIE

Wspierajcie silny system praw autorskich w celu promowania 
europejskiej kreatywności, która idzie ręka w rękę z wolnością wy-
powiedzi

Jesteśmy autorami i wydawcami, pisarzami i dziennikarzami, 
artystami, fotografikami  i tłumaczami, księgarzami, sprzedawcami 
prasy i konsumentami. 

Wolność wypowiedzi idzie ręka w rękę z wolnością tworzenia i 
zachowania wartości tego, co zostało stworzone – prawo autorskie 
promuje wolność wypowiedzi!

W toczącej się debacie na temat modernizacji ram prawnych UE 
pojawiają się głosy próbujące przekonać nas, że prawa autorskie są 
przestarzałe. Zdecydowanie sprzeciwiamy się sugestii, że ta funda-
mentalna wolność nie spełnia dzisiaj swoich zadań – digitalizacja 
nie zmniejszyła, a zwiększyła potrzebę ochrony utworów prawami 
autorskimi.

Dziś, stajemy razem, aby zwrócić się do wybranych przez nas po-
lityków o wsparcie silnego systemu praw autorskich, który stanowi 
fundament różnorodności naszych kultur i pozwala na rozkwit wielu 
rożnych opinii.

Petycję podpisało do dnia dzisiejszego 6530 autorów, wydawców, 
pisarzy, dziennikarzy, artystów, fotografików, tłumaczy, księga-
rzy, sprzedawców prasy konsumentów oraz Tygodnik Regionalny 
„7dni” Częstochowa.

Dyrektor szkoły podstawowej i gim-
nazjum; nauczycielka geografii
(Pokój nauczycielski. Nauczyciel-
ka siedzi tyłem do drzwi, coś pi-
sze. Wchodzi dyrektor ze zwiniętą 
mapą pod pachą, w ręku trzyma 
globus. Otwiera kluczem szafę.)
D: Polska cała w strzępach. Już się 
chyba nie da z nią nic zrobić.
N: Czy pan dyrektor do jakiejś partii 
się zapisał?
D: Dlaczego?
N: Takie ostre wypowiedzi to nie 
w pana stylu.
D: Jakie ostre? Mapa Polski 
w strzępach, już ledwo zipie. A na 
globusie, widzi pani, południk cały 
poluzowany. (mówiąc to zamyka 
szafę na klucz) Wspominała pani, 
że coś mi powie o  jakichś grach 
komputerowych.
N: Nie o grach, tylko o grywalizacji.
D: Nazwa nieważna.
N: Właśnie najważniejsza. Bo cho-
dzi i o gry komputerowe i o rywali-
zację uczniów między sobą.
D: Droga koleżanko, program trze-
ba realizować. Chyba nie muszę 
tego pani tłumaczyć.
N: Nie musi pan. Ja mówię o pro-
gramie, tylko tak zbudowanym, że 
dzieci, zamiast na lekcjach wymie-
niać SMS-y, będą się uczyć.
D: Jak pani to sobie wyobraża?

N: Bardzo prosto… Nową salę kom-
puterową, którą się otwiera na trzy 
godziny w  tygodniu, trzeba udo-
stępnić dzieciom na inne lekcje, nie 
tylko informatyki.
D: Ale…
N: …przepraszam, czy pan dyrektor 
wie, jak pana nazywają uczniowie?
D: Pewnie, że wiem. No, chyba… dy-
rektor Ryszard Bork.
N: Nie Bork, tylko Kluczbork. Dy-
rektor Kluczbork. Wszystko pan 
zamyka.
D: Nie mogę wszystkiego otworzyć. 
Przecież widziała pani, jak Polska 
wygląda? (macha ręką w kierunku 
szafy)
N: Chętnie przeszłabym do sedna. 
W grywalizacji chodzi o zdobywa-
nie i sprawdzanie wiedzy w atrak-
cyjny sposób.
D: Z ortografii też?
N: Tak. Jest wiele gier i  aplikacji. 
Prostszych, trudniejszych. Słowo 
gwóźdź można napisać na 8 spo-
sobów, uczeń, który wybierze po-
prawny, dostaje 20 punktów, z jed-
nym błędem 3 punkty, reszta 0. 
Przy 20  słowach można zdobyć 
nawet 400 punktów. I mieć lepszy 
stopień na semestr. Geografia jest 
jeszcze wdzięczniejsza. Mogę zor-
ganizować wirtualną wycieczkę po 
parkach narodowych Polski, a po-

tem uczniowie będą je rozpozna-
wać np. po krajobrazie.
D: Siłaczka to tytuł opowiadania 
Żeromskiego, a nie program na ży-
cie. Pozostaje drobiazg: skąd pani 
weźmie na to pieniądze i kto w na-
szej szkole miałby w  ten sposób 
uczyć. Ktoś nam zarzuci, że zachę-
camy dzieci do wyścigu szczurów.
N: Do nauki, dyrektorze, do pozna-
wania świata przy pomocy nowych 
technologii, do jak najwcześniejsze-
go wyrównywania szans w edukacji.
D: A czy ja kiedykolwiek byłem te-
mu przeciwny?
N: (nie słucha, szuka kartki) Jeśli zaś 
chodzi o  pieniądze, to trzeba się 
o nie postarać. Przede wszystkim na 
szkolenie naszej kadry. Musimy jako 
szkoła zwrócić się do gminy, by 

wystąpiła o dotacje z Unii Europej-
skiej… O mam,  „Na doskonalenie 
kompetencji i kwalifikacji nauczy-
cieli przy tworzeniu i realizacji pro-
cesu dydaktycznego… (Dyrektor 
wyjmuje jej kartkę z ręki)
D: …w obszarze kształcenia umie-
jętności interpersonalnych i  spo-
łecznych, korzystania z nowoczes-
nych technologii”.
N: Mogą znaleźć się na to pieniądze 
w Programie Wiedza Edukacja Roz-
wój i w Programach Regionalnych 
dla poszczególnych województw.
D: (wręcza jej klucze) Od tej chwili 
to pani będzie rządzić kluczami 
w naszej szkole (Nauczycielka pa-
trzy zdziwiona) Porozmawiam 
z gminą, powinno nam się udać.

Stanisław Tym

Nauczycielom łatwiej 
dzięki funduszom
Nowe metody dydaktyczne, pomoce naukowe, 
wyższe kwalifikacje nauczycieli zapewni 
dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). O wsparcie na te cele dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i liceów mogą wystąpić 
jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, 
powiaty i województwa. Dodatkowe środki znaleźć 
się mają także w Regionalnych Programach 
Operacyjnych.
Z pomocy skorzystają również wyższe uczelnie 
i ich studenci, dla których wspólnym celem 
pozostaje znalezienie zatrudnienia dla 
absolwentów po ukończeniu studiów. 
Jednym z priorytetów PO WER jest też 
przygotowanie młodych, niepracujących i nie 
uczących się w wieku 15–29 lat do wejścia 
na rynek pracy i ich aktywizacja zawodowa. 
Więcej informacji o Programie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bezpłatne informacje o Funduszach Europejskich 
uzyskasz w Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich. Odwiedź i dowiedz się 
czy Ty, Twoja firma lub organizacja możecie 
skorzystać z dofinansowania. 
Adresy Punktów znajdziesz na stronie: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

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

Popsuty globus i grywalizacja

Film „Porozmawiajmy 
o Funduszach 
Europejskich” 
oglądaj na YouTube

Polska cała w strzępach!
Już się chyba nie da z nią 
nic zrobić.

Czy pan dyrektor 
się do jakiejś 
partii zapisał?

K A M P A N I A  I N F O R M A C Y J N A  M I N I S T E R S T W A  I N F R A S T R U K T U R Y  I  R O Z W O J U

OŚWIADCZENIE 
RUCHU WOLNOŚCI

Zarząd Ruchu Wolności w Częstochowie z ogromnym 
zadowoleniem przyjął bardzo dobry wynik kandydatów 
antysystemowych w pierwszej turze wyborów prezy-
denckich. Łącznie zdobyli oni 27% głosów, w tym Pa-
weł Kukiz niemal 21%! Wszystko wskazuje, że wspólny 
kandydat tych wszystkich sił mógłby z powodzeniem 
przejść do drugiej tury i kandydować o najwyższy urząd 
w państwie.

Zarząd RW popiera w drugiej turze dr Andrzeja Dudę. 
Uważamy, że neutralność i wycofanie się z poparcia 
jednego z kandydatów to zła i szkodliwa taktyka. Pozo-
stanie na najwyższym urzędzie dotychczasowego Pre-
zydenta to pewność rządów stagnacji i braku nadziei 
na zmiany. Mimo wielu zastrzeżeń do gospodarczych 
postulatów kandydata popieranego przez PiS daje on 
nadzieję na lepsze rządzenie Polską. Nie wolno nam tej 
szansy zmarnować!

Zarząd RW:
Jacek Betnarski

Marek Domagała
Piotr Stefański

Prokurator nie zgodził się na umorzenie sprawy prezesa Janusza D.



27 maja 2015r  o godzinie 18.30  na sali gimnastycznej 
SP nr 30 w Częstochowie przy ul. Ludowej 58 odbędzie się 
zebranie mieszkańców dzielnicy z Radą Dzielnicy Kiedrzyn 
oraz Prezydentem (Matyjaszczykiem?) i innymi przedsta-
wicielami instytucji częstochowskich.

Tematy: Korytarz Północny, rondo, odwodnienie, co dalej 
z realizacją scalania gruntów, co dalej z działką przy Ludowej 
100, co z boiskiem na Gruszowej, co dalej z miejscowymi pla-
nami w kontekście budowy KP i inne (szczegóły powinny być 
na tablicy ogłoszeń w SP nr 30 i na sklepie Market Karina).

Moja nowa propozycja : radar na Sejmowej (przy wlocie do 
miasta) lub co najmniej częste kontrole Policji.

Moja stara propozycja: KP tak - po przeprowadzeniu 
analizy ruchu przez MZDiT w kontekście urbanistycz-
nym całości miasta (lub przynajmniej cz. północnej),  z 
pełną analizą SWOT wariantów (porównanie przynaj-
mniej 3) oraz podanie kosztu budowy 1/2 drogi GP w 
wariancie 1 (jedna jezdnia po starym śladzie).

Trzeba wybrać wariant najlepszy dla rozwoju miasta i dziel-
nicy oraz dla zdrowia mieszkańców (nawet jeśli na tym etapie 
będzie droższy niż najniższa wartość inwestycji - cena nie może 
być jedynym kryterium wykonania zadania) . Takiej analizy nie 
zrobiono albo nie przedstawiono do tej pory.

Dodatkowo - konieczna jest propozycja odciążenia Kiedrzy-
na od ruchu tranzytowego (drogi alternatywne) - dojazd dla 
samochodów ciężarowych tylko w celu obsługi posesji i zakła-
dów znajdujących się w obrębie dzielnicy Kiedrzyn.

Proszę o przyjście na spotkanie oraz przygotowanie pytań, 
wniosków itp. w sprawach ważnych dla mieszkańców. Proszę 
też o zbieranie głosu w dyskusji.

Link do wywiadu z p. Mariuszem Sikorą, Dyrektorem 
MZDiT w Częstochowie:

http://www.radiojura.com.pl/bedzie-dalszy-etap-budowy-
-korytarza-polnocnego.html

Pozdrawiam serdecznie. 
Beata Struzik
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R E K L A M A

„Nie chcemy tych 
parkingów” 

Nie cichną protesty wokół inwestycji Al. NMP 49. Miesz-
kańcy nadal sprzeciwiają się   budowie galerii, a teraz także 
są przeciwko budowie parkingu. Zaniepokojenie budzi też 
pomysł dzierżawy części budynku Al. NMP 47 (mieści się w 
nim kawiarnia Blikle), ale o tym, czy dojdzie do dzierżawy 
zadecydują radni miasta Częstochowy.

- Nie chcemy, nie życzymy sobie, by inwestor galerii, która 
ma powstać naprzeciwko naszego bloku, uszczęśliwiał nas na 
siłę. Od samego początku urzędnicy prezydenta Matyjaszczyka, 
a potem nabywca kamienicy przy al. NMP 49 i terenu aż do ul. 
Szymanowskiego - nie chcieli z nami rozmawiać. Wszystko było 
owiane tajemnicą. Teraz wymyślili sobie, że zrobią nam par-
kingi przy bloku. Tylko, że my nie chcemy – mówi mieszkaniec 
ulicy Szymanowskiego.

Do Wydziału Administracji Architektonicznej urzędu miasta 
w kwietniu wpłynął wniosek spółki Mały Pasaż o ustalenie wa-
runków zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę par-

kingu dla 10 samochodów. Mieszkańcy o kolejnej inwestycji w 
ich otoczeniu dowiedzieli się całkiem przypadkowo. 

- Wszystko robione jest cichaczem, by nikt się nie wiedział 
i nikt nie protestował. My  już nikomu nie wierzymy. Czy kto-
kolwiek zapytał mieszkańców Częstochowy o zdanie w sprawie 
budowy galerii w centrum miasta tuż obok placu Biegańskiego, 
w Alejach? Czy ktoś rozmawiał z lokatorami bloków przy Szy-
manowskiego, Nowowiejskiego i Alei, że będziemy mieć takie 
sąsiedztwo? Nikt! - mówi częstochowianin.

We wniosku spółka Mały Pasaż podaje, że budowa parkin-
gów ma być „uzupełnieniem istniejących potrzeb mieszkańców 
wspólnoty mieszkaniowej w zakresie miejsc postojowych”.

- Wspólnota Mieszkaniowa to my mieszkańcy, a nie firma, 
która buduje galerię. Nie mamy żadnych potrzeb na miejsca 
parkingowe. Po prostu ktoś się kapnął, że przy galerii będzie 
zbyt mały parking i chce zbudować zaplecze parkingowe dla 
kadry zarządzającej galerią. Dziś mówią, że niby dla nas, cho-
ciaż nikt z nas nie zgłaszał takiej potrzeby, a potem pewnie oka-
że się, że będzie dla nich. Nie ma naszej zgody na takie podstęp-
ne działania, zwłaszcza że już tak robili w przeszłości – twierdzi 
mieszkaniec z ul. Szymanowskiego.

W zasadzie podejrzliwość to brzydka rzecz, bo może 
inwestor nie ma żadnych ukrytych intencji, ale z drugiej 
strony... to już było. 

Renata R. Kluczna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY  LELÓW   ogłasza  pierwszy ustny przetarg nieograni-

czony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Lelów 
położonej w obrębie Lelów (k.m.2) oznaczona jako działka nr 79/2 o pow. 
0,1680ha, składająca się z użytku Ba-0,1680ha zabudowana budynkiem 
byłej hydroforni, opisana w KW CZ1M/00093725/8. Zgodnie z planem za-
gospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem 
58WZ-Teren wgłębnych ujęć wody. Działka posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej (drogi wojewódzkiej). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 81 000 zł.
Wysokość wadium  12 150 zł
Przetarg odbędzie się 1 lipca  2015 r. o godz.  9.00 w sali narad w Urzę-

dzie Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w 

pieniądzu wadium w wysokości 12 150 zł na  konto Gminy Lelów – KBS 
Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 naj-
później do dnia 30 czerwca 2015 r.  (liczy się data  uznania rachunku UG).  

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć 
komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby 
prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglą-
du), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu 
nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z 
majątku odrębnego.

Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w 
przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy  sprzedaży, zwrotowi – 
uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). 

Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu nota-
rialnego. 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy 

sprzedaży, spowoduje unieważnienie przetargu.
Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyj-

ne- czyli Gmina nie wskazuje granic działki. 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z 

ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla 
ogłoszenia przetargu.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 034 3550072). 
Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl.”

Spotkanie mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn



Za kilka miesięcy będziemy wybierać naszych 
reprezentantów do Parlamentu. Za nim odda-
my na kandydatów do Sejmu i Senatu nasz głos, 
sprawdźmy, co już obecni posłowie i senatorowie 
dla nas zrobili - po prostu rozliczmy ich.

Jako pierwsza wypowiada się Halina Rozpondek 
(Platforma Obywatelska), posłanka ziemi często-
chowskiej

- Dobiega końca kolejna kadencja Parlamentu. Prosimy wymienić trzy 
najważniejsze sprawy ważne dla regionu częstochowskiego, które udało się 
Pani załatwić w ciągu ostatnich czterech lat i jaka z nich wypływa korzyść 
dla mieszkańców ziemi częstochowskiej?

- 1. Strefy ekonomiczne – to jest oczywiście wspólna praca parlamentarzy-
stów, głównie PO, dzięki którym będzie możliwość utworzenia w Częstochowie 
wielu nowych miejsc pracy. 

2. Remonty linii kolejowych przebiegających przez Częstochowę. Działania 
te doprowadziły do zapewnienia sprawnej komunikacji naszego regionu i włą-
czenia go w system strategicznych połączeń kolejowych w Polsce. Dziś efektem 
tej pracy jest Pendolino, które od grudnia 2014 zatrzymuje się w Częstochowie-
-Stradom, dzięki wyremontowaniu i dostosowaniu do szybszych prędkości od-
cinka Częstochowa-Stradom – Koniecpol.

Częstochowa zyskała również pociągi do Poznania, Szczecina, Przemyśla, 
Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Podjęte działania, wsparte przez innych par-
lamentarzystów, przyniosły sukces - Częstochowa pozostała na mapie ważnych 
węzłów komunikacyjnych.

 3. Przebudowa węzła DK-1 w Częstochowie – to była największa w ostatnich 
latach inwestycja drogowa realizowana w Częstochowie. Pomagałam również w 
uzyskaniu finansowania dla połączenia DK 1 z północną częścią miasta - węzeł 
DK 1 z ul. Makuszyńskiego, jak również inwestycji „przebudowa Drogi Krajo-
wej 91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła 
DK - 91 z DK – 1. Duże inwestycje drogowe zawsze są czynnikiem sprzyjają-
cym rozwojowi miasta.

Największą satysfakcję sprawiła mi finalizacja remontów linii kolejowych - 
starania o tą inwestycję rozpoczęłam jeszcze w 2005 roku.

- Zapewne na początku kadencji przyjęła Pani sprawy, którymi się Pani 
zajmie. Prosimy wymienić trzy sprawy, które niestety zakończyły się po-
rażką, których nie udało się Pani załatwić oraz prosimy podać przyczyny 
niepowodzenia.

- 1. Jednym z moich najważniejszych punktów programu w 2011 roku było 
stworzenie kompleksowego programu pomocy dla młodych (praca, mieszkanie, 
rodzina). Nie udało się tego problemu rozwiązać całkowicie, szczególnie w za-
kresie pracy i możliwości pozyskania mieszkania. Z pracą w naszym regionie 
młodzi ludzie mają nadal problemy.

Powstał dobry program „Mieszkanie dla młodych”, ale nie wszyscy mogą z 
niego skorzystać, szczególnie ci, którzy rodzinę dopiero tworzą. Poza tym miesz-
kania w Polsce są drogie, a młode rodziny nie zawsze mogą pozyskać kredyt. 
Trzeba pomyśleć o tanim budownictwie, najlepiej wesprzeć w tym zakresie sa-
morządy. Natomiast dobre warunki stworzono rodzinie, m.in. Karta Dużej Ro-
dziny, wydłużone  urlopy macierzyńskie, opieka nad dzieckiem.

2. Nie udało mi się doprowadzić do połączenia dwóch istniejących w Czę-
stochowie spółek skarbu państwa, które powstały po restrukturyzacji Huty Czę-
stochowa.

3. Planowałam kontynuację wprowadzania JOW-ów w samorządach (mia-
stach na prawach powiatu i w powiatach) – nie udało się, mimo starań, nie zna-
leźliśmy większości sejmowej - będzie to podstawowe zadanie dla następnej 
kadencji, ale już ostatnie wybory samorządowe dzięki dokonanym zmianom - w 
większości gmin - odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych - i 
to świadczy, że przyjęty kierunek jest słuszny. 

- Czy zamierza Pani kandydować w najbliższych wyborach parlamen-
tarnych (do Sejmu czy do Senatu)?

- Tak, zamierzam kandydować ponownie do Sejmu RP. Przez wszystkie 
kadencje byłam aktywnym posłem. Uważam, że aktywność parlamentarną nie 
mierzy się ilością wystąpień medialnych, a merytoryczną pracą w Sejmie. Należę 
do dwóch komisji sejmowych – Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej (jestem jej wiceprzewodniczącą) oraz Komisji Łączności z Polaka-
mi za Granicą. Brałam lub biorę nadal udział w 25 podkomisjach do rozpatrywa-
nia konkretnych projektów ustaw, 10 razy byłam sprawozdawcą komisji, kilka-
naście razy przekazywałam w Sejmie stanowisko swojego klubu. Przewodniczę 
też zespołowi samorządowemu przy moim klubie parlamentarnym. Lubię swoją 
pracę i chętnie będę ją kontynuować, jeśli taka będzie wola wyborców

Kandydować będę z Platformy Obywatelskiej, do której należę od początku 
jej istnienia, byłam jej założycielem w Częstochowie, liderem, wiceprzewodni-
czącą, przewodniczącą, członkiem Rady Krajowej, a obecnie przewodniczącą 
Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

- W przypadku otrzymania mandatu, prosimy wymienić trzy najważ-
niejsze sprawy, którymi Pani zajmie się przez kolejne cztery lata. Prosimy 
także wskazać korzyści dla mieszkańców regionu częstochowskiego.

- Na dokładnie sprecyzowany program jeszcze jest za wcześnie, ale z pew-
nością znajdą się tam sprawy związane z pracą, czyli inwestorzy i inwestycje 
dla miasta, które posiada już dobre warunki dla rozwoju: sprawną komunikację, 
strefy ekonomiczne i wielu dobrze wykształconych mieszkańców. Ważne też bę-
dzie dalsze kontynuowanie zmian prawa wspierających samorząd, w tym dalsze 
wprowadzanie jow-ów w powiatach i miastach na prawach powiatu.

W następny numerze opublikujemy wypowiedź kolejnego parlamentarzysty. 
Renata R. Kluczna
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dokończenie ze str. 1
My, mieszkańcy miasta Częstochowy i powiatu częstochow-

skiego wyrażamy zaniepokojenie planami władz miasta wobec I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Przenie-
sienie szkoły z ponad stuletnią tradycją na obrzeza miasta, po-
zbawienie jej siedziby, która powstała z inicjatywy założycieli 
placówki i środków Komitetu Rodzicielskiego na początku ubie-
głego stulecia, jest zjawiskiem niebywałym i bez precedens.

Nie znajdujemy żadnego wytłumaczenia ani żadnej motywacji 
do takich działań.

Nie możemy być obojętni wobec poczynań, które godzą w do-
bro naszego szkolnictwa. Zamiary te bowiem poddają w wątpli-
wość troskę samorządu o standardy edukacyjne w mieście, skoro 
zdają się nie mieć znaczenia wyniki pracy uczniów i nauczycieli, 
osiągnięcia dydaktyczne w skali krajowej i lokalnej czy też po-
czucie tożsamości budowane przez społeczność związaną z kon-
kretnym miejscem.”

red.

Walka o wspinaczkę 
w Kusiętach

Diabelskie Schronisko w Kusiętach, w okoli-
cach Częstochowy, to jedno z ulubionych miejsc 
do uprawiania wspinaczki sportowej. Niestety 
jest ono położone na terenie rezerwatu przyrody 
„Zielona Góra”. Środowisko sportowców na por-
talu www.Zmieńmy.to postanowiło napisać petycję 
i wywalczyć wydanie odstępstwa od zakazu wspi-
nania w tym miejscu.

Petycja zaadresowana do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach Bernarda Błasz-
czyka w ciągu tygodnia zdobyła ponad 500 podpisów 
obywateli. Autorem inicjatywy jest jeden z najlep-
szych wspinaczy w Polsce Paweł Jelonek z Klubu 
Wysokogórskiego w Częstochowie. W imieniu środo-
wiska sportowców zwraca się on z prośbą o udostęp-
nienie tzw. Diabelskiego Schroniska, jako miejsca do 
uprawiania boulderingu, poprzez wydanie odstępstwa 
od zakazu wspinania na terenie rezerwatu przyrody 
„Zielona Góra” w Kusiętach.

Bouldering, jak wyjaśnia w petycji, jest to wspi-
naczka po blokach skalnych bez użycia asekuracji 
liną. Opiera się głównie na sile mięśni własnego cia-
ła. Do jej uprawiania nie potrzeba żadnej asekuracji, 
wystarczy specjalistyczny materac – tzw. crash pad. 

Co ważne, bouldering jest najmniej inwazyjną formą 
wspinaczki. Do jego uprawiania nie potrzeba wbijać 
ringów w skały czy w jakikolwiek inny sposób inge-
rować w jej strukturę. Wystarczy rozłożyć na ziemi 
materace i można rozpocząć wspinanie.

Zdaniem przedstawiciela środowiska wspinaczy, w 
Polsce jest niewiele miejsc, w których można uprawiać 
bouldering. Dlatego Diabelskie Schronisko położone 
w rezerwacie przyrody „Zielona Góra” w wiosce Ku-
sięta, jest dla wielu wspinaczy najbliższym miejscem, 
w którym można uprawiać ten sport.

Jak podkreśla autor petycji, wydanie pozwolenia 
na wspinanie na terenie rezerwatu nie przyczyni się w 
żaden sposób do zniszczenia okolicznej fauny i flory, a 
wspinacze w porównaniu do większości turystów po-
trafią zabrać ze sobą swoje śmieci, czy też posprzątać 
nielegalne miejsca pod ogniska.

Paweł Jelonek w petycji adresowanej do RDOŚ w 
Katowicach zauważa, że podobne odstępstwa zostały 
wydane na niektóre skały w Sokolich Górach oraz na 
Diabelskich Mostach. Diabelskie Schronisko nie jest 
jedyną skałą na terenie rezerwatu Zielona Góra, ale tyl-
ko na niej jest możliwość uprawiania boulderingu. Jest 
ona wyjątkowa w porównaniu do innych jurajskich 
głazów. Nigdzie indziej nie znajdziemy możliwości 
wspinania się w takiej jaskini oraz tak różnorodnej for-
macji skalnej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jeszcze 
nie wydała odpowiedzi na petycję. 

Petycję można podpisać na portalu Zmieńmy.to tutaj: 
http://zmienmy.to/petycja/pozwolmy-na-wspinaczke-
na-zielonej-gorze-w-okolicach-czestochowy/ 

red.

Wiemy, co my możemy zrobić dla posłów: oddać na nich głos

Dziś pytamy: co poseł zrobił dla nas?
R E K L A M A

BUNT Słowackiego
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„Ciśnienie na Życie” na Częstochowskim 
Marszu Różowej Wstążki

zachowano pisownię oryginalną

@ Zapomniany, zaśmiecony Stradom
Synszyl: Dwie sprawy. Śmiecą ludzie - dopiero 150 

lat temu zniesiono pańszczyznę, jak widać niektórzy do 
dzisiaj zachowują się jak kmioty, którym smród i brud 
w niczym nie przeszkadza. Poza tym nie na swoim po-
rzucają śmieci i inne gó... Po drugie wybraliście sobie 
państwo piękną reprezentację radnych z partyjnego klu-
cza - samych herosów samorządu lokalnego: Baltową, 
Gieroniową, Nowakowskiego, Głębockiego... to teraz nie 
narzekać. 

@ Polemika – zadłużenie Częstochowy
aaa@wp.pl: Tylko panie radny Maranda pan jest poli-

tykiem takim samym jak inni i także pan zadłużał latami 
to miasto. Bedac poplecznikiem Tadeusza Wrony ramie 
w ramie szly kredyty. A teraz zachowuje sie pan jak hipo-
kryta i po wielu latach zadluzania miasta wydatkami na 
muzea i inne tragikomiczne rzeczy wmawia "to nie ja to 
ty". Żałosne!  

Anonim: nie zapominajmy jeszcze o sprytnie zaksię-
gowanych długach miejskich poukrywanych w miejskich 
społkach, tych zrolowanych, tych które są wzięte na fir-
my prywatne a my spłacamy raty za usługę. Całość to 
tego pewnie jest w okolicy 80% budżetu?

@rtur: Dokładnie Maranda nie pamięta jak w 
ekipie Wrony latał, a teraz próbuje udawać nową jakość 
na miejskiej scenie politycznej- śmiechu warte. 

denver@op.pl: Kolejna porcja intelektualnej nędzy w 
wydaniu Krawczyka i chłopa Gmitruka. Propagandowy 
bełkot w oderwaniu od faktów urągający wszelkiej przy-
zwoitości. Matyjaszczyk pitolił jak potrzaskany o za-
dłużaniu miasta przez Wronę, a sam zwiększa namiętnie 
zadłużenie miasta przy relatywnie mniejszych inwesty-
cjach miejskich. Stan zadłużenia miasta na koniec 2009 
to ok. 325 mln zł, „planowany” na koniec 2015 ok. 470 
mln zł, a na koniec 2016 – 490 mln zł. Wzrost nominalny 
kwoty długu w latach 2010-2015 o 145 mln zł ( wzrost 
o 45%!!!). Udział wydatków majątkowych/inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem w latach 2005-2009 wynosił 
średnio 20,6%, a w latach 2010-2014 tylko 16,6%!!! Do 
oficjalnego bezpośredniego zadłużenia budżetu miasta 
470 mln zł należy dodać zadłużenie Szpitala miejskie-
go – 104 mln zł (stan na koniec 2014), razem to już 574 
mln zł oraz długi spółek komunalnych (?) i sumę poten-
cjalnych zobowiązań gminy z tytułu poręczeń kredytów 
i pożyczek udzielonych przez miasto – 69 mln zł (stan 
na koniec 2014). Strach się bać jak wszystko dupnie. 
Szkoda, że tylko pan Domagała z tych gości dostrzega 
problem rosnącego zadłużenia miasta i płynących z tego 
faktu zagrożeń. 

Anonim: (…) Jeszcze trochę a Wrona będzie uważany 
jak Kazimierz Wielki, bo wszystko co ma to miasto to 
jemu zawdzięcza. Po tej władzy i radnych zostaną tyko 
piaskownice budowane w "incjatywach". Nie każdy uwa-
ża że kultura to piknik z Kapinosem na rybach. Są ludzie 
nawet w tym mieście co chcą muzeów. Co do zadłużenia 
to odpowiedzi godne geniuszu pytanych. Kredyty sądziś 
powszechne jeżeli miasta chcą gonić Europę i poprawić 
życie mieszkańcom .Problem tkwi w kompetentnych de-
cyzjach co nimi finansujemy i jakie są prognozy rozwo-
jowe /finansowe dla spłat.Oczywiście znowu rację ma 
Pan Domagała ,że pomimo spadków w każdej dziedzinie 
wydatki bieżące ciągle rosną i żadna władza sobie tego 
nie utnie.

@ Prawda wyzwoli częstochowski żu-
żel

Woffy: Czemu pytacie niekompetentnych ludzi? Chło-
pak od początku nie miał papierów na jazdę a to że kupił 
sobie sprzęt i "zna" Marcina to nic nie znaczy... 

SGP: Chciałbym dowiedzieć się jak ów Państwa roz-
mówca pomagał podczas Ligii bo wiem że nie było widać 
jego "wkładu". Leń i nic więcej 

brawo@sebastian.pl: Koleś nawet na rowerze za do-
brze nie jeździ (nie mówię o ściganiu, tylko o łapaniu 
równowagi bez bocznych kółek), a będzie się żalił, że mu 
motocykla nie dali. Dobre :D ry plasuje się na an-
typodach myślenia polityków lokalnych. 

Już 26 maja podczas Częstochowskiego Marszu Różowej 
Wstążki w miasteczku profilaktycznym, na specjalnym stoisku 
kampanii „Ciśnienie na Życie”, będzie można bezpłatnie zmierzyć 
ciśnienie tętnicze krwi, poziom cholesterolu oraz zbadać wiek 
serca. Na wszystkich chętnych będzie czekać wykwalifikowany 
personel medyczny, który przeprowadzi badania i udzieli porad z 
zakresu chorób układu krążenia. Marsz jest akcją profilaktyczną 
skierowaną do kobiet pod hasłem „Bądź Zdrowa Mamo”, organi-
zowaną przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.

Organizatorzy kampanii „Ciśnienie na Życie” już trzeci rok z 
rzędu prowadzą działania mające na celu uświadomienie Pola-
kom, jakie ryzyko niesie za sobą brak odpowiedniej profilaktyki 
schorzeń układu krążenia. Na akcji bezpłatnych badań można bę-
dzie, za pomocą innowacyjnej aplikacji, poddać się badaniu wieku 
serca. Pozwala ono stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone 
ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje 
ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku me-
trykalnego. Dobra wiadomość jest taka, że wiek serca obniżyć 

może każdy, kto zmieni styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie 
potrzeby będzie skutecznie leczył nadciśnienie tętnicze, cukrzycę 
czy hipercholesterolemię. Osoby, u których występują czynniki 
ryzyka, powinny regularnie konsultować swój stan zdrowia z le-
karzem. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że znacznie łatwiej, 
skuteczniej i bezpieczniej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, 
zwłaszcza jeżeli się rozwinie i może uczynić nas inwalidami ska-
zanymi na pomoc osób drugich. 

Pomiary ciśnienia będą odbywać się w Ratuszu (Al. NMP 45A) 
w Częstochowie w godzinach 12:00-17:00. Więcej informacji na 
stronie www.cisnienienazycie.pl.

Po zdrowie 
w Aleje

23 maja na Placu Biegańskiego odbędzie się piknik prozdrowot-
ny pn. „W Aleje Po Zdrowie”. Pomysłodawcą i organizatorem ca-
łej akcji jest Zarząd Stowarzyszenia Pomocy i Wsparcia GREEN 
CAT. Piknik zorganizowany będzie na zasadzie miasteczka namio-
towego. Zaprezentują się instytucje, placówki ochrony zdrowia, 
firmy oraz organizacje pozarządowe. Oferty stanowisk obejmą 
szerokie działania promujące zdrowie i profilaktykę zachowań 
ryzykownych. Łączyć je będzie jedna wspólna idea – dbanie o 
zdrowie całej rodziny poprzez m.in. zachęcanie do wykonywania 
badań, aktywności fizycznej, do zdrowego odżywiania, korzysta-
nia z dóbr kultury, integracji z innymi, a zwłaszcza z najbliższymi.

Organizatorzy zapewniają konsultacje i porady również w kwe-
stii przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, w tematyce dba-
nia o dobrostan psychiczny, przekażą informacje, gdzie szukać 
wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, jak też nauczą radze-
nia sobie ze stresem i depresją.

W czasie trwania pikniku odbędzie się również turniej datsa o 
Puchar GREEN CAT. Zawody będą rozgrywane w kategoriach ju-
nior i senior, a najlepszym uczestnikom zostaną wręczone puchary 
oraz medale.

Każdy, kto skorzysta z oferty przygotowanej przez organizato-
rów otrzyma bezpłatny los, który trzeba będzie wrzucić do specjal-
nie przygotowanej urny, a o godzinie 17:30 odbędzie się losowanie 
nagród dla uczestników pikniku. Nagroda główna to rower górski.

Wszystkie badania, porady i konsultacje podczas trwania „W 
Aleje Po Zdrowie” wykonywane będą bezpłatnie.

Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Stowarzysze-
nie Pomocy i Wsparcia GREEN CAT z pieniędzy uzyskanych od 
sponsorów.

red.

Nie chcemy
starego chodnika

„Piszę w imieniu Nas 
mieszkańców ulicy Nał-
kowskiego w Częstocho-
wie. 

Obecnie jest tam re-
montowana droga i przy 
tej okazji firma wyko-
nująca inwestycję, miała 
wymienić każdemu wjaz-
dy na posesję. Jednak jak 
się okazało firma zde-
montowała kostki bruko-
we części mieszkańców, 
którzy sami sobie zrobili 
wjazdy, a w zamian za to 
ma zamontować kostkę 
brukową, która pochodzi 
z demontażu chodników 
z remontu znajdującej się 
nieopodal ulicy Warszaw-
skiej. 

My mieszkańcy pro-
simy o interwencję w tej 
sprawie, ponieważ wyczu-
wamy tutaj albo przekręt 
albo jechanie po najniż-
szych kosztach. 

Mieszkańcy 
ulicy Nałkowskiego.”

l
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 Niedozwolona prędkość = utrata prawa jazdy
Zgodnie z nowymi przepisami o ruchu drogowym, które we-

szły w życie 18 maja, kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną 
prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, pra-
wo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego 
ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić 
pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony 
do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się 
wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień 
do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić 
wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierw-
szy ubiegają się o prawo jazdy. Na ten sam okres (3 miesięcy) 
uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy 
przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc 
określoną w dowodzie rejestracyjnym).

W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierow-
ców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wy-
padek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia 
pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 
3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą 
musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Nie-
zależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował 
karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku 
osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 
tys. zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek 
drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła 
być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu 
będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypad-
kach. Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, po-
mimo tego że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane przez 
starostę popełnią przestępstwo. Będzie za to grozić grzywna, 
ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Nie-
zależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także 
orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Nowe przepisy przewidują 
także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej za-
kazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania bloka-
dy alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości 
będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a 
w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono doży-
wotnio, po upływie co najmniej 10 lat. 
 Posłuchaj jazzu w Filharmonii
W dniach od 29 do 31 maja 2015 r. w częstochowskiej fil-

harmonii odbędzie się już 11. HOT JAZZ SPRING FESTIWAL 
- Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego. 

- 29.05.2015, godz. 19.00 Sala koncertowa, Tribute to Henryk 
Majewski / Tribute to Stephan Grapelli

- 30.05.2015, godz. 19.00 Sala koncertowa, Lora Szafran / 
Sławek Wierzcholski

- 31.05.2015, godz. 17.00 Sala koncertowa, "Swingujący 
Kruk"

Program Festiwalu http://www.hotjazzspring.eu/program.
html. Cena biletów na koncerty w sali koncertowej: 35 zł (nor-
malny), 25 zł (ulgowy), 15 zł (UTW).
 Katarzyna Groniec w Teatrze
„ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej” to tytuł koncertu 

- muzycznego spotkania z wyjątkowymi utworami Agnieszki 
Osieckiej, które Katarzyna Groniec konfrontuje z własną wraż-
liwością artystyczną. Będą to m. in. "Wielka woda", "Kokaina", 
"ZOO", "Piosenka o życiu ptasim", "Dzikuska", "Ja nie chcę 
spać", "Rodzi się ptak". Katarzyna Groniec to znakomita ar-
tystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez publiczność za 
wdzięk, ironię, liryzm, pazur sceniczny, ale przede wszystkim za 
wybitne umiejętności interpretacyjne. Laureatka m. in. głównej 
nagrody Festiwalu Młodych Talentów w Poznaniu (1988) oraz 
Grand Prix i Nagrody Dziennikarzy na Festiwalu Piosenki Ak-
torskiej we Wrocławiu (1997). W kwietniu 2008 r. Katarzyna 
Groniec otrzymała „Dyplom Mistrzostwa im. Aleksandra Bardi-
niego” za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie piosenki 
aktorskiej.

Koncert odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r. o godz. 
19.00 . Bilety w cenie - 50 zł (parter) i 40 zł (balkon). Informa-
cje i zamówienia – (34) 372 33 27 (47, 57) lub kasa teatru 372 
33 06.
 Chleb Tatarczuch z Żarek najlepszym produktem roku
Chleb Tatrczuch wypiekany przez Jadwigę Plesińską z Żarek 

zdobył III nagrodę w organizowanym po raz pierwszy Ogólno-
polskim Konkursie na Najlepszy Produkt Lokalny Mój Rynek 
- Mój Produkt 2015. Nagrodzony chleb tatarczuch można kupić 
co środę i sobotę na żareckim targu

przy ul. Piaski u Jadwigi Plesińskiej. Tatarczuch to ciemny 
słodki chleb wypiekany z mąki gryczanej, z użyciem mleka, 
wody oraz drożdży. Chleb utrzymuje wilgotność przez siedem 
dni. Jest polecany osobom cierpiącym na choroby układu pokar-
mowego, przyspiesza trawienie. 

Składniki na ciasto:
• 0,5 kg białego, mielonego sera
• 2 całe jajka
• 2 łyżki zmielonych otrąb owsianych
• zapach waniliowy – kilka kropel
• 4 łyżki cukru pudru lub 4 łyżki 

miodu

Składniki na sos owocowy:
• 2 banany
• szklanka truskawek lub 

malin
• 1 laska rabarbaru lub 

sok z pół cytryny
• płatki migdałowe do 

ozdoby

Wykonanie:
Wszystkie składniki na ciasto mieszamy mikserem i 

nakładamy do foremek, do połowy wysokości.
Pieczemy 10 minut w temp. 200 stopni, a następnie 
20 min. w temp. 120 stopni (w sumie czas pieczenia 
30 minut). W tym czasie przygotowu-
j e m y sos owocowy: obieramy 

banany, rabarbar, dodaje-
my truskawki i miksujemy.

Przelewamy do rondelka 
i gotujemy przez 5 minut, 
cały czas mieszając, 
aby sos się nie przypalił.

Zimnym, gęstym so-
sem polewamy babeczki 

i posypujemy płatkami migda-
łowymi.

matki dłonie
są domem
bez drzwi i okien.

Na mojej głowie
daszek z jej palców-
to wszystko.

Szept mamy
nade mną:
"Kochaj ludzi"

W tym domu 
nie boję się 
żadnej burzy.

           Stanisław Grabowski
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R E K L A M A

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

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

P.P.H.U.

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

autoryzowany dealer 

pilarki, kosy spalinowe

kosiarki spalinowe

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

Lecznica VITA
      Przychodnia weterynaryjna

tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

www.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.plwww.lecznicavita.pl

leczenie
profi laktyka i szczepienia

pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna

stomatologia
dermatologia

połoznictwo i ginekologia

Zakres usług:

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
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W ydawać by się mogło, że na temat szkodliwości wypalania pól i łąk powiedziano już wszystko. Co więcej, można odnieść wrażenie, iż liczba 
informacji i wysoka ich jakość były na tyle czytelne, że żaden rolnik nie powinien nawet próbować tego haniebnego procederu wprowadzać 

w życie. Nic bardziej mylnego.

R egion częstochowski z uwagi na fakt, iż zaliczany jest do terenów stricte rolniczych, mamy w nim do czynienia każdej wiosny i jesienią, z po-
wtarzającym się wciąż scenariuszem. Ogromne połacie pól, łąk i nieużytków pochłania ogień. Tylko w tym roku w powiecie częstochowskim 

ogień strawił ponad 820 tys. ha gruntu, a życie straciły już dwie osoby.

region częstochowski

Grzech przeciwko ziemi
Absolutnie zasadnym jest, zatrzymanie się nad problemem i 

jednocześnie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, co kieru-
je rolnikiem wywołującym pożar na własnej ziemi? 

Po pierwsze, lekkomyślność. Rolnik wypala trawę, myśląc, 
że zapanuje nad ogniem. Wydaje mu się, że jeśli robił to już w 
przeszłości - on, jego ojciec i dziad – to nic złego się nie przyda-
rzy. Całkowicie błędne myślenie. Za ponad 94 proc. pożarów na 
terenach wiejskich odpowiedzialny jest człowiek. Ogień, jak na 
żywioł przystało jest nieprzewidywalny i wielu przypadkach nie 
do okiełznania. Pomimo wielu apeli i dowodów świadczących o 
poważnych skutkach wypalania traw, działanie to jest nadal bar-
dzo popularne na częstochowskiej wsi. 

Po drugie, średniowieczne przesądy. Tak jak niegdyś wierzo-
no, że smarowanie masłem oparzeń lub ukąszeń kleszczy nie 
szkodzi, a dziś wiemy – szkodzi bardzo, tak w przypadku wypa-
lania traw, nadal pokutuje wiara w pogańskie praktyki, z czasów 
ciemnoty i zacofaniu. Rolnik wywołujący pożar, tłumaczy swoje 
postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu 
ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje 
szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Liczne 
badania i ekspertyzy wybitnych naukowców wskazują, że wypa-
lanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian 

w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany 
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza. Wypalanie traw przyczynia 
się do długotrwałych, niekorzystnych zmian w ekosystemie. Ow-
szem łąka czy pastwisko po wypaleniu się zazielenią, ale będą 
bezwartościowe. Nawet jednorazowe „zastosowanie ognia” ob-
niża wartość plonów od 5 do 8 proc. Od palącego się poszycia 
gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może 
zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary dłu-
gotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do uga-
szenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze rege-
neruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku 
tysięcy lat.

Po trzecie, niewiedza. Pożary traw powodują spustoszenie dla 
flory i fauny. Mikroorganizmy znajdujące się na ziemi i w niej, 
spełniają dwojaką rolę: z jednej strony trawią masę organiczną 
i tworzą próchnicę, z drugiej - niektóre z nich wytwarzają dwu-
tlenek węgla, inne kwasy organiczne, które ponownie trawią lub 
rozpuszczają składniki mineralne. Im więcej mikroorganizmów 
znajduje się w glebie, tym lepiej przebiegają procesy trawienia 
i rozpuszczania. Dlatego w interesie rolnika jest nie wysuszanie 
gleby, np. poprzez ogień, ale dbanie o jej odpowiednie przewie-
trzanie i utrzymywanie jej w wilgotności, żeby mikroorganizmy 
mogły się rozmnażać i spełniać swoje zadania.

Nie wolno zapominać, że przez wypalanie traw niszczone są 
miejsca lęgowe wielu gatunków zwierząt gnieżdżących się na 
ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a 
zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas 
wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmie-
lom oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co zmniejsza 
liczbę zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów 
roślin. Giną zwierzęta leśne, które przypadkowo znajdą się w za-
sięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu), 
takie jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca by-
towania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw i zajęcy. 
W ogniu lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele 
pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jasz-
czurki), ssaki (krety, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, ba-
dylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu pól i łąk 
giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów 
szkodliwych owadów rocznie. Mrówki, zjadając resztki roślinne i 
zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają 
warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymie-
rzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszy-
ce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, 
m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę 
gleby i jej właściwości), pająki i wije (drapieżne i pasożytnicze). 
Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

Uwaga! Więcej stracisz niż zyskasz!
Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych. Wy-

palanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, 
który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5.000 
zł. Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy 
się pożarem okolicznych zabudowań zagrażających życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podle-
ga karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie 
bezpośredniego niebezpieczeństwa z powodu pożaru  jest zagro-

żone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez 

policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe ze stro-
ny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25 proc., a w skrajnych przypadkach na-
wet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użyt-
kownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w 
dobrej kulturze rolnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach wielokrotnie podejmował akcje edukacyjne 
skierowane do rolników, także ziemi częstochowskiej, których 
celem jest przekonanie mieszkańców terenów wiejskich, że wy-
palanie pól i łąk nie jest właściwą metodą na nowoczesne rolnic-
two. 

Pamiętaj! Wypalając trawę niszczysz swoją ziemię, a więc swój 
dobytek.

red.

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

– Wydaje nam się, że wiemy 
jak ważny jest dla nas wszyst-
kich las. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy z tego, jak wiele on 
ma funkcji i jak złożona jest jego 
rola – mówi prof. Andrzej Grzy-
wacz, Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego, którego popro-
siliśmy o przybliżenie Czytelni-
kom leśnej tematyki..

O czym zapominamy lub o 
czym nie wiemy, gdy za-

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

- Chrust, drewno, grzyby, jagody, spacer to każdy rozumie, ale 
lasy jako całość mają ponadto ogromną funkcję w infrastrukturze 
ekologicznej, o czym na co dzień niekoniecznie pamiętamy; są one 
wodochronne, glebochronne i przeciwerozyjne. Decydują o mikro-
klimacie, o czystości powietrza, a także o zaopatrzeniu w wodę. 
Ostatnimi laty, po ulewnych wiosennych deszczach i powodziach 
mamy do czynienia z częstszymi niż kiedyś osuwiskami gleb i więcej 
się mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświada-
mia nam jak bardzo nasze bezpieczeństwo zależne jest od lasów.

Pośrednio lasy są zatem dużo więcej dla nas warte, niżby 
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?

- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazu-
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. war-
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko-
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco 
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko. 
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bez-
cenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możli-
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to doce-
nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stutt gart płaci wodociągom 
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi 
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej 
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu 
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie 
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach 
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy 
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież 
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest 
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do 
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.

To właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie-
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te 
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” za-
pytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszyst-
kim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach 
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza-
wy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posłu-
giwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale 
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast 
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne 
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość 
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko 
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej pań-
stwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla roż-
nych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam na-
dzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów 
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy 
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa 
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu 
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej inte-
resującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu 
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość 
tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto chętnie godzi 
się na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi korzyści.

Prozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej upo-
wszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie 

rekreacyjnym traktowaniem lasów?
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na 

obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi za-
gląda do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak ko-
larstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą. Rosną-
ca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących 
rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowiednią infrastruktu-
rę. Trzeba ciągle ustawiać jakieś nowe ławeczki, śmietniki, stoły, 
wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne 
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą, 
mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości, 
których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających 
lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolo-
giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechu-
rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła 
oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zasko-
czyło to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść 
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane 
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest 
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet 
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To 
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne 
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp 
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa. 
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wy-
miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.

Leśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem 
może mieć jakieś negatywne skutki?

- Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych 
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny 

mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach 
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystyczny-
mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miej-
sca. Najlepsze do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W 
tej części Jury naturalnym ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale 
nie można dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośred-
nie pobliże parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
Bardzo ważne jest więc edukowanie małych dzieci, żeby od same-
go początku świadomie korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek 
ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się 
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowie-
kowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego 
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

1108.01.2015 czwartek

region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

Wspólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i 
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika, 
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwesti om związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów, 

z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także 
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeże-
my przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o 
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.



Jak co roku w maju członkowie koła „Wy-
kromet” spotykają się, by wyłonić Mistrza 
Koła w kategorii spławikowej. W ostatnich la-
tach tradycją stało się, że miejscem tych zma-
gań jest zbiornik w Ostrowach. 

Nad wodą stawiło się 27 uczestników, którzy 
po wylosowaniu stanowisk przystąpili do rywali-
zacji. Niestety chłodny front atmosferyczny, który 
nadszedł w nocy spowodował, że brała tylko drob-
nica. Łowiono małe rybki, ale najlepsi złowili po 
kilkadziesiąt sztuk. Wszyscy uczestnicy zaliczyli 
ryby i tylko 6 zawodników zostało niesklasyfiko-
wanych, dlatego że niestety wśród ich zdobyczy 
nie było ani jednej miarowej sztuki. Dominowa-
ły płocie, wzdręgi i okonie. Trafiały się również 
pojedyncze jazie, jazgarze i krąpie. Z dużych ryb 
złowiono 45 cm szczupaka niestety brakło mu 5 
cm do wymiaru i nie mógł być zaliczony.

Po zawodach zwycięscy otrzymali: puchary, 
dyplomy i medale.

Wyniki
Kadeci:
Paweł Kowalski 420 PT

Juniorzy:
Maciej Małolepszy 420 PT

Seniorzy:
1. Andrzej Michalak 2010 PT 
2. Adrian Michalak 1930 PT
3. Piotr Michalak 1740 PT
4. Piotr Gajecki 1540 PT
5. Jacek Bogus 1340 PT
6. Jerzy Bekus 840 PT
7. Mirosław Cirocki 490 PT
8. Sławomir Ucieklak 460 PT
9. Marian Berdys 450 PT
10. Paweł Wieczorek 450 PT

Robert Amborski
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Spławikowe 
Mistrzostwa Koła 
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Lustra kryształowe
antyczne i colorimo

Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, 
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ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni Grosz)

Tel. 34 324 96 14



Około 250 zawodników weźmie udział w eli-
minacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
Juniorów i Juniorek Młodszych w judo, która od-
będzie się 23 maja w Hali Sportowej Częstochowa.

W turnieju wystartują zawodnicy urodzeni w 
1998, 1999 i 2000 roku reprezentujący kluby z wo-
jewództwa śląskiego, małopolskiego, podkarpac-
kiego i świętokrzyskiego. Impreza ma rangę Mi-
strzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. 
- To bardzo istotne dla naszego miasta, że te zawody 

odbędą się w randze ogólnopolskiej imprezy - mówi 
Małgorzata Iżyńska, członek UKS Judo Częstochowa 
i radna miejska. - Częstochowianie będą mogli zoba-
czyć najlepszych zawodników w dyscyplinie olim-
pijskiej. Mamy nadzieję, że to wydarzenie spopula-
ryzuje judo w środowisku młodzieżowym i nie tylko, 
ponieważ ten sport jest wspaniałą formą ogólnoro-
zwojowej aktywności fizycznej i wysokiej kultury. 
Po raz pierwszy zawody tej rangi odbędą się poza 
siedzibą Śląskiego Związku Judo. Oficjalne otwarcie 
turnieju odbędzie się o godz. 12.30. Zakończenie za-
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Ogólnopolskie zawody w judo w HSC

Częstochowska Akademia Taekwon-do wyszko-
liła już trzech Mistrzów Świata: Magdalenę Rado-
miak, Sławomira Ogłazę oraz najbardziej znaną 
w ostatnich latach Aleksandrę Nowak. 

Z rąk trenera Jacka Wąsika wychodzi kolejny 
pretendent do najwyższego z trofeum na świecie w 
taekwon-do. 

Tomasz Góra nie miał łatwej drogi do sukcesu. 
Rozpoczął treningi w wieku 16 lat, co jak na tę dys-
cyplinę jest stosunkowo późno, a na dodatek nie ma 
najlepszych warunków fizycznych. Natomiast należy 
on do grona osób, które ciężko pracują i łatwo się nie 
poddają. To cechy prawdziwych mistrzów.

Na minionych Mistrzostwach Polski, które odby-
ły się w Częstochowie pokonał wszystkich swoich 
rywali. Nie startował jako faworyt, ale dzięki de-
terminacji udowodnił, że jest najlepszy. Przewaga z 
jaką pokonał niezwykle trudnego rywala w finale, 
zadziwiła wszystkich widzów. To spowodowało, że 
trenerzy Kadry Narodowej obdarzyli go zaufaniem, 
dając mu szansę występu na Mistrzostwach Europy. 

W swoim międzynarodowym debiucie dał się poznać 
jako ambitny i nieustępliwy zawodnik. Po pierwszym 
widowiskowym zwycięstwie uległ nieznacznie póź-
niejszemu Mistrzowi Europy. 

Obecnie zakończył się okres przygotowań prowa-
dzony w Częstochowskiej Akademii Taekwon-do do 
Mistrzostw Świata, które odbędą się 27-31 maja we 
włoskiej miejscowości Jesolo. 17 maja rozpoczęło 
się zgrupowanie Kadry Narodowej w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Spale, gdzie częstochowianin ko-
rzystał z ostatnich uwag.

Rywalizacja na Mistrzostwach zapowiada się nie-
zwykle imponująco. Swój udział zgłosiło już ponad 
tysiąc zawodników z 57 państw. Tomek będzie repre-
zentował nasz kraj w walkach w kategorii do 57 kg. W 
tej grupie, aby zostać zwycięzcą będzie trzeba stoczyć 
aż 7 pojedynków. Oprócz umiejętności sportowych 
wymaga to dobrego przygotowania kondycyjnego 
i taktycznego. Tomek będzie jednym z czterdziestu 
pretendentów do tytułu najlepszego zawodnika globu.

red.

Częstochowianin na Mistrzostwach 
Świata w Taekwon-do

Wykonanie urządzeń wod-
nych wymaga uzyskania po-
zwolenia wodnoprawnego, 
zgodnie                                                 z 
art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
Przez urządzenia wodne ro-
zumie się urządzenia służące 
kształtowaniu zasobów wod-
nych oraz korzystaniu z nich, 
a w szczególności budowle: 
piętrzące, upustowe, przeciw-
powodziowe i regulacyjne, ka-
nały, rowy, zbiorniki, obiekty 
zbiorników i stopni wodnych, 
stawy rybne oraz stawy prze-
znaczone do oczyszczania 
ścieków, rekreacji lub innych 
celów, obiekty służące do 
ujmowania wód powierzch-
niowych oraz podziemnych, 
obiekty energetyki wodnej, 
wyloty urządzeń kanalizacyj-
nych, stałe urządzenia służące 
do połowu ryb lub do pozy-
skiwania innych organizmów 
wodnych, mury oporowe, bul-
wary, nabrzeża, pomosty, przy-
stanie, kąpieliska oraz stałe 
urządzenia służące do dokony-
wania przewozów międzybrze-
gowych.

Przepisy ustawy dotyczące 
wykonania urządzeń wodnych 
stosuje się odpowiednio do od-
budowy, rozbudowy, przebu-
dowy, rozbiórki lub likwidacji 
tych urządzeń, z wyłączeniem 
robót związanych z utrzymy-
waniem urządzeń wodnych w 
celu zachowania ich funkcji.

W przypadku nienależyte-
go utrzymywania urządzenia 
wodnego, powodującego zmia-
nę jego funkcji lub szkodliwe 
oddziaływanie na grunty, organ 
właściwy do wydania pozwo-
lenia wodnoprawnego może, w 
drodze decyzji, nakazać przy-
wrócenie poprzedniej funkcji 
urządzenia wodnego lub li-
kwidację szkód, określając wa-
runki i termin wykonania tych 
czynności.

W przypadku wykonania 
urządzenia wodnego bez wy-
maganego prawem pozwolenia 
wodnoprawnego, właściciel 
tego urządzenia może - w try-
bie art. 64a ust. 1 Prawa wod-
nego - wystąpić z wnioskiem 
do właściwego organu admi-
nistracji publicznej o jego le-
galizację. Do wniosku należy 
dołączyć dokumenty wska-
zane w art. 131 ust. 2 ustawy, 
tj. operat wodnoprawny oraz 
opis prowadzenia zamierzonej 
działalności sporządzony w 

języku nietechnicznym. Organ 
właściwy do wydania pozwo-
lenia wodnoprawnego może 
wydać decyzję o legalizacji 
urządzenia wodnego, jeżeli lo-
kalizacja tego urządzenia nie 
narusza m. in. przepisów o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Organ wydaje 
jednocześnie w takim przypad-
ku postanowienie, w którym 
ustala wysokość opłaty lega-
lizacyjnej (jest to 10-krotność 
opłaty skarbowej za wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego; 
opłata legalizacyjna za jedno 
urządzenie wodne wynosi 2170 
zł). Jeżeli właściciel urządzenia 
wodnego nie wystąpił z wnio-
skiem o legalizację urządzenia 
wodnego lub nie uzyskał de-
cyzji o legalizacji urządzenia 
wodnego, organ właściwy do 
wydania pozwolenia wodno-
prawnego nakłada na właści-
ciela tego urządzenia, w drodze 
decyzji, obowiązek likwidacji 
urządzenia, ustalając warunki 
i termin wykonania tego obo-
wiązku.

Przepisy ustawy z 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne dotyczą-
ce  budownictwa wodnego nie 
naruszają przepisów ustawy  z 
7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane.

Arkadiusz Radło

,,Woda, ścieki, ekologia …
 - praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 9

Budownictwo wodne polega na wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych. 
Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować 
się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód 

i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby tere-
nu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. 
Utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz re-
montach w celu zachowania ich funkcji.

APLN 14 i 15 kolejka
14 kolejka ALPN za nami. Spotkanie, które miało 

przysporzyć dużo emocji okazało dość jednostron-
ne. ZC Michaś pokonał Meblodrew - Pewniak aż 
5:0, przeważając od pierwszych do ostatnich minut 
meczu. W drugim poniedziałkowym spotkaniu Ja-
giellończycy dzięki wyśmienitej postawie swojego 
bramkarza dosyć pewnie pokonali SGP. Jaki byłby 
wynik tego meczu gdyby nie kapitalne interwencje 
Tomka Tomczyka? To pytanie pozostanie już bez od-
powiedzi. Na uwagę zasługuje jeszcze remis Dawida 
z Drog Budem. Remis Drog Bud uratował w ostatnich 
minutach spotkania – wynik ten możemy uznać za 
niespodziankę bo Drog Bud walczy o czołową trój-
kę a Dawid to drużyna z dołu tabeli. W piątek zwy-
cięstwo odnotował w końcu Klub 54 Exact Systems. 
Odpowiedź czy to powrót do normalnej dyspozycji 
Klubu 54 poznamy jednak w kolejnych meczach 
bo przeciwnik tym razem nie był zbyt wymagający.
Na mecze zapraszamy na Miejski Stadion Piłkarski 
"Raków" przy ul. Limanowskiego 83.

red.

Wyniki 14 kolejki spotkań:
Meblodrew Pewniak - ZC Michaś 0:5 (Ł. Pietrasiń-

ski - 2, A. Szymczyk - 2, M. Walczak)
Jagiellończycy - SGP 3:1 (P. Błaszczyk, Z. Nowak, 

Ł. Tomczyk - M. Michalec)
TRW Polska - Koral Kłobuck 2:4 (P. Bajor, A. 

Janoszka - J. Chłód, K. Lis, Ł. Golis, M. Łopaciński)
Dawid - Drog Bud 2:2 (R. Malicki - 2 - T. Barański, 

P. Kisiel)
Azzarro - Klub 54 Exact Systems 0:6 (K. Leszczy-

na - 5, R. Niezgoda)

15 kolejka spotkań:
SGP – Dawid 1:3 (R. Frączyk - R. Malicki - 2, R. 
Słabosz)
Drog Bud - Meblodrew Pewniak 0:3 wo.

22.05
godz. 19:00 Azzarro – Jagiellończycy
godz. 20:30 Klub 54 Exact Systems - TRW Polska
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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

FHU ASS Artur Siwczak 
ul.Brzozowa 2/8 lokal 164 , 
42 -200 Częstochowa
I p. okrąglak CH Jagiellończycy
tel. 501 138 539

Profesjonalny sklep muzyczny

ASSASSASSASSASSASSASS

Oferujemy:
koszulki, bluzy, śmieszne koszulki,
gadgety: pasy, pieszczochy, chusty, naszywki
        płyty CD w szerokim wyborze
               czyste płyty CD/DVD
                           koncerty DVD, 
                                książki
                                  i czasopisma muzyczne
                                     a także glany

        płyty CD w szerokim wyborze

Polecamy 

na prezenty
 

z okazji  

Dnia Dziecka
 

muzykę 
z każdego 

gatunku 
oraz szerok

i

wybór 
stylowych

koszulek




