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APEL DO MIESZKAŃCÓW

„Częstochowa to miasto „umierające”, a kiedyś tętniące życiem i rozwojem”

„Szanowni Czytelnicy

8

15

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.

Masowo zwiększa się wyludnianie naszego miasta, ludzie emigrują poza Częstochowę za pracą i
mniejszymi podatkami lokalnymi. Czy włodarze Częstochowy nie widzą tej degradacji miasta z ciągle
zwiększającą się ilością wolnych lokali i nieruchomości, których – z powodu braku chętnych - nie można
sprzedać lub wynająć? Czy władze miasta nie dostrzegają spraw poważnych, jak zagrożenia dla funkcjonowania szpitali miejskich, ale i spraw mniejszych: brudu, śmieci, pustych butelek po alkoholu? Ten
widok i ogólny stan Częstochowy przytłacza mieszkańców, w bezsilność i depresję.
Dlatego wskazane byłoby, aby mieszkańcy naszego miasta zostali uaktywnieni do bezpartyjnego
zjednoczenia się i wspólnego działania, także poprzez wymianę doświadczeń w celu powrotu tętniącej
życiem Częstochowy.
My mieszkańcy Częstochowy mamy prawo do nacisków na władze, by te zaczęły sprzyjać rozwojowi
miasta, a nie tylko elit politycznych. Jest to możliwe bez partii, bo wszystkie w Częstochowie nas zawiodły.
Redakcję prosimy o nagłośnienie i wstępną pomoc, za co z góry dziękujemy.
Zainteresowanych, wspólnym działaniem prosimy o kontakt za pośrednictwem redakcji.

Czytelnicy.”

czytaj str. 4
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zapraszamy na zakupy od 10:00

Plac zabaw ruchowych, kącik malucha,
pokaz wielkich baniek mydlanych,
malowanie buziek, balonowe kreacje.
UWAGA! dla każdego dziecka wata cukrowa GRATIS!

Parking od strony DK1
ul. Brzozowa 2/8
www.jagiellonczycy.pl

RTV,AGD
RTV, AGD

czytaj str. 4

opozycja

czytaj str. 4
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®

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

oleje

PCHLI TARG na parkingu od strony DK1
gdzie chętni będą mogli sprzedać lub wymienić
książki, płyty, sprzęt sportowy, fotograficzny,
elektroniczny, itp.
REZERWACJA miejsc pod nr: 34 3638227,
lub e-mailem: jagiellonczycy@wp.pl

smary

NIEDZIELA HANDLOWA

płyny

W godzinach 12.00-18.00
•Animacje i zabawy dla dzieci
•Pokaz sztuk walki KS Orient
•Występ Marysi Markiewicz
(uczestniczka Must be the music)
•Pokaz magii
•Konkursy i zabawy dla dzieci
•Przedstawienie „Wlazł kotek na płotek”
•Koncert Shakira Imitation-covery znanych hitów

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

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne
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uwagi

niestosowne
Więcej pustki

W jeden dzień majowy, który przez to stał się
ponurym, dotarła do mnie informacja o śmierci
dwojga bliskich znajomych. Dwojga ludzi, różniących się od siebie, lecz w jednym podobnych:
w archaicznym dziś poczuciu obowiązku bezinteresownej służby częstochowskiej wspólnocie.
Ewa Milanowska była cichą bohaterką lat
osiemdziesiątych, gdy wraz z Tadeuszem Wroną
podtrzymywała ciągłość działań „podziemnej”
„Solidarności” na Politechnice. Z tym samym
zaangażowaniem, z uporem w mrówczej pracy,
współtworzyła w 1989 r Komitet Obywatelski.
Potem, już w warunkach wolności, wraz z rodzicami poświeciła się pracy na rzecz wspólnoty polonijnej rozrzuconej po krajach dawnego ZSRR.
Zawsze skromna, ustawiająca się na drugim planie, bibliotekarka z Politechniki. Trudno to wytłumaczyć, zwłaszcza młodszym, ale będąc w przyjaznych, koleżeńskich stosunkach z prezydentami
miasta: Tadeuszem Wroną i Haliną Rozpondek,
z posłami i senatorami, z elitą władzy lokalnej;
nigdy nie przyszło jej do głowy by wykorzystać
to dla swojego dobra, by przez to uzyskać lepszą
pracę, lepsze zarobki, czy jakieś niematerialne zaszczyty... Dla niej życie polegało na tym, by pomagać innym.
Ryszarda Szweda miałem zaszczyt i przyjemność poznać w Sejmie „kontraktowym”. Jemu
zawdzięczam odkrycie uroku badań nad przeszłością miasta i regionu. Podobnie jak i inni miłośnicy lokalnej historii, mogłem zawsze liczyć na
jego pomoc i mądre rady. Może i urażę tu innych
naszych historyków (choć zawsze z szacunkiem i
sympatią o nich myślę i mówię), ale to przybyły
z Radomska Ryszard Szwed stworzył na Akademii Jana Długosza silny ośrodek badań historycznych. Zwłaszcza w zakresie badań nad najnowszą
historią jego wkład był nieoceniony. Prekursorski

charakter miały jego badania nad przebiegiem
Powstania Styczniowego w Zagłębiu, Ziemi Częstochowskiej i Piotrkowskiej; równie istotne były
prace o tradycjach niepodległościowej lewicy,
największy jednak pomnik wystawił sobie pisząc
o tradycjach polskiej i regionalnej samorządności.
Dzięki niemu Częstochowa zyskała dzieło budzące zawiść innych, dużych miast: wspaniałą 4
tomową monografię – historię Miasta i Klasztoru
Jasnogórskiego. Do tych osiągnięć badawczych
dodajmy zaangażowanie profesora w tworzenie
jakości dydaktycznej częstochowskiej Akademii.
Był rektorem, gdy akademia nosiła jeszcze miano Wyższej Szkoły Pedagogicznej, wyznaczył
wówczas kierunek odpowiadający lokalnym
aspiracjom: utworzenie Uniwersytetu Częstochowskiego. Ważny w tym był cel, wymuszający
inwestycje w jakość kadry, w poprawę warunków
nauczania, w poszukiwanie nowych wyzwań badawczych i rozwój nowych kierunków i specjalności.
Odeszło dwoje wspaniałych ludzi. Zachowajmy dla nich miejsce w naszej pamięci zbiorowej.
Odchodzą wspaniali ludzie, odczuwam coraz większą pustkę. Coraz trudniej mi w języku
polskim porozumieć się z młodszym pokoleniem
Polaków.
Jak piszę o bezinteresowności, to – mniej więcej – odbierane jest podobnie, jak opowieść o pustych sklepach za PRL. Jak to puste sklepy? Jak
były puste, to po co je otwierano?
Podobnie bezinteresowność: przecież to niemożliwe, by ktoś coś zrobił dla kogoś nie oczekując nic w zamian... przecież po to się jest w polityce by coś z tego mieć....
Nieprawda. Tylko, ci którzy swym życiem potwierdzają fałsz stereotypów, niestety odchodzą,
pozostawiając przykre uczucie pustki.
Jarosław Kapsa
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Kalendarium

28 maja – Dzień Bez Prezerwatywy, Oświecenie Buddy
29 maja – Dzień Działacza Kultury, Dzień Chwalenia Biedy, Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa Polskiego
30 maja – Dzień Bez Stanika, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
31 maja – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzień Bociana Białego, Światowy Dzień bez Tytoniu.
1 czerwca – Dzień Dziecka, Dzień bez Alkoholu, Światowy Dzień Mleka,Święto Bułki
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata
Tygodnik„7 dni” życzy Dzieciom radości, miłości i wspaniałej zabawy z okazji ich Święta. Wyznawcom Buddy,
działaczom kultury, rodzinom zastępczym - optymizmu, wiary i pomyślności losu. Uzależnionym od alkoholu i tytoniu, by pokonali nałóg.
Smakoszom mleka i bułek - kulinarnych, smakowitych doznań. Bocianom i leśnikom – szerokich i zielonych przestrzeni, a skrępowanym
krawatami i stanikami – swobodnego oddechu i poczucia wolności.
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Pierogarnia 
ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl
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DOWÓZ !!!
500-694-374

u cji

1 czerwca świętować
będą nasze pociechy. Z
okazji Dnia Dziecka z
myślą o najmłodszych
w Częstochowie zaplanowany został szereg
imprez.
„Jaś i Małgosia” powraca w nowej odsłonie – to
hasło promujące spektakl
przygotowany przez teatr im.
Adama Mickiewicza. Będzie to
rozśpiewana, roztańczona, bogata
scenograficznie interpretacja znanych
motywów, opowieść z morałem i mnóstwem świetnej zabawy. Premiera 31 maja
o 16:00. Spektakl będzie grany do środy.
Nie lada gratkę dla najmłodszych przygotowała Galeria Jurajska. Podczas niedzielnego eventu
dzieci będą miały okazję wcielić się w Royalsów
lub Rebelsów, czyli postaci z kultowej kreskówki
Ever After High i zgarnąć dla siebie sesję w magazynie BRAVO.
Przez cały weekend moc atrakcji czekać będzie
na dzieci w Centrum Handlowym Auchan Częstochowa. Maluchy będą mogły wziąć udział w bajkowej sesji zdjęciowej, warsztatach taneczno-wokalnych oraz licznych konkursach z nagrodami.
W sobotę od 11 do 18 w Pasażu Tesco przy ul.
Drogowców na najmłodszych czekać będą rozwijające kreatywność warsztaty oraz nagroda główna
w konkursie, rower.
Bank Żywności w Częstochowie w weekend
przeprowadzi zbiórkę żywności i zabawek dla najmłodszych. Akcja odbędzie się w 16 sklepach na
terenie naszego miasta i wesprze ją ok. 200 wolontariuszy.
Dzień dziecka w Częstochowie można spędzić
także na sportowo. W sobotę 30 maja o 12:00 na
kortach Victorii rozegrany zostanie turniej tenisowy dla dzieci w wieku 7-16 lat. Zawody będą
połączone z rodzinnym piknikiem. W niedzielę
od godziny 10 na obiekt przy ul. Loretańskiej zaprasza Skra Częstochowa. Klub organizuje turniej

piłkarski przedszkolaków,
któremu towarzyszyć
będą inne atrakcje dla
dzieci m.in. dmuchańce,
malowanie twarzy, testy
szybkości, gry i zabawy,
animacje.

Jak świętują dzieci
w innych krajach?

1 czerwca – od lat 50.
ubiegłego wieku tego dnia
świętują dzieci w Polsce i innych
krajach byłego bloku wschodniego.
Od 1994 roku tego dnia w Warszawie
obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. W
Polsce 1 czerwca przypada też Dzień bez
Alkoholu. Co ciekawe, pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono Dzień
Dziecka są Chiny. Dzieci z tego kraju świętują od
1926 roku.
We Francji zamiast Dnia Dziecka obchodzony
jest Dzień Rodziny. Świętuje się go 6 stycznia.
Rodzice i dzieci zasiadają do uroczystej kolacji, podczas której podawane jest m.in. ciasto z
„wróżbami”.
We Włoszech to święto obchodzone jest w
iście królewskim stylu - dzieci dostają od rodziców papierowe korony, spełniane są także ich
drobne zachcianki.
W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23
kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce.
Ciekawie wygląda święto dzieci w Japonii.
Tam do dziewczynek i chłopców podchodzi się
indywidualnie, co wynika z uwarunkowań kulturowych. Każde z nich ma więc osobny Dzień
Dziecka - chłopcy 5 maja, a dziewczynki 3 marca. Młodzi Japończycy wywieszają kolorowe
karpie, które mają dla nich symboliczne znaczenie - są kojarzone z determinacją i siłą. Z kolei
3 marca, japońskie dziewczynki przygotowują
wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy.
Mateusz Strączyński
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dokończenie ze str. 1
- Samorząd uczelniany Politechniki Częstochowskiej potraﬁ
skroić 700 studentów, a uczelnia milczy. My, grupa prawie 900
studentów mówimy głośne „nie” i mamy odwagę - której wszystkim brakuje - przeciwstawić się lewym układom. Politechnice
nie przeszkadza, że samorząd robi interesy na ich mieniu - nam
przeszkadza, że robi to naszym kosztem – mówi Sebastian, przedstawiciel oburzonych studentów.
W maju, jak co roku, studenci w ramach Juwenaliów przejmują władze w mieście. Tegoroczne zakończyły się wewnętrznym
konfliktem – Samorząd Studentów Politechniki Częstochowskiej
kontra Samorządni PCz. Pierwsi, którzy powinni być reprezentantami całej społeczności studenckiej, zdaniem drugich dbają
wyłącznie o własne interesy. Poszło o... pieniądze. Samorząd
na Juwenalia otrzymał dotacje finansowe m.in. z Politechniki i
magistratu. Dla większości studentów oznacza to, że imprezy organizowane w ramach ich święta są darmowe. Samorząd najwyraźniej ma na ten temat inne zdanie. Studenci, którzy zamierzali
wejść do „Giganta” na bal, zostali zatrzymani przy wejściu... z
powodu opłaty, a nie byli na nią przygotowani.
Młodzi ludzie nakręcili filmik, na którym wyraźnie widać, jak
przy wejściu na imprezę dochodzi do transakcji finansowych –
pobierane są opłaty za wstęp. Ich zdaniem, wejściówka powinna
być darmowa, a skoro brano kasę, to dlaczego nie było paragonu
z kasy fiskalnej, bądź innego dokumentu księgowego?
Na tym jednak nie koniec, bo sprawa trafiła w ręce policji.
Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy rzeczywiście działalność
organizatora Juwenaliów, czyli Samorządu Studenckiego była
nielegalna. A zarzuty oburzonych studentów są niebagatelne,
prócz pobierania opłat za wstęp, sfilmowali proceder sprzedaży
alkoholu nie tylko bez paragonów, ale i bez zezwolenia.
Grupa usuniętych z „Giganta” studentów - może pod wpływem irytacji, a może z troski o własną uczelnię - zaczęła zadawać Samorządowi trudne pytania w temacie organizacji Juwenaliów, w ogóle. Ich ciekawość skoncentrowała się wokół
ogromnej kwoty dofinansowania na święto studentów. Oburzeni
chcieli wiedzieć, w jaki sposób zostało rozdysponowane blisko
200 tys. zł. Samorząd nabrał wody w usta, co wzbudziło tym
większą ciekawość studentów. Ponieważ na władze uczelni nie
mogą liczyć, na Samorząd – z oczywistych powodów – także,
napisali list z prośba o interwencję do parlamentarzystów ziemi
częstochowskiej.

Sz. P. Izabela Leszczyna
Poseł Ziemi Częstochowskiej na Sejm RP
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szanowna Pani,
jako studenci Politechniki Częstochowskiej uprzejmie prosimy o pilną interwencję w związku z
Juwenaliami 2015, zorganizowanymi na terenie Politechniki Częstochowskiej. Sprawa dotyczy bezprawnego pobierania opłat od studentów, za udział w imprezach organizowanych w trakcie tego
wydarzenia na terenie miasteczka akademickiego - pobierane od nas opłaty nie były w żaden sposób udokumentowane (brak paragonu, rachunku czy faktury). Dla studentów Politechniki Częstochowskiej wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny – Juwenalia zostały dofinansowane zarówno
z Urzędu miasta Częstochowa jak i Politechniki Częstochowskiej. Jednocześnie informujemy, iż po
naszym zgłoszeniu Policja wszczęła postępowanie wyjaśniające, działając na podstawie art. 286. §
1. KK.
Sprawa ta jest na tyle trudna, że nie możemy zgłosić się do Samorządu Studentów w opisanej sprawie, gdyż to on również w postaci Przewodniczącego organizował te imprezy. Samorząd Studencki
powinien bronić naszych praw, natomiast tutaj czujemy się przez niego okradani.
My studenci szukaliśmy już wsparcia u władz miasta, gdyż jest nas grupa licząca już blisko 900
studentów. Zwróciliśmy się do posła Marka Balta, który jednak nie zainterweniował w sprawie. Jak
się okazało przewodniczący Samorządu Studenckiego – Bartosz Czaja jest pracownikiem w biurze
poselskim posła, a przez władze miasta został mianowany dyrektorem biura CZOT w Częstochowie.
Nie tylko władze miasta Częstochowy nie udzieliły nam wsparcia, do chwili obecnej Politechnika
Częstochowska pomimo naszych monitów nie zajęła stanowiska w sprawie. Znikąd nie możemy
uzyskać pomocy, natomiast pod naszym adresem kierowane są groźby karalne i podejmowane próby zastraszania nas, o czym również poinformowana jest Policja.
Jesteśmy pewni, iż jest podejmowana próba zatuszowania sprawy, która dotyczy nie tylko nielegalnego pobierania opłat, ale także bezprawnej sprzedaży alkoholu na terenie obiektów naszej
uczelni.
W związku z tym, że pełni Pani wysoką funkcję w Ministerstwie Finansów prosimy o pomoc i
wsparcie, ufamy że mogłaby nam Pani Minister pomóc w innych ministerstwach.

Z poważaniem
Bezradni Studenci Politechniki Częstochowskiej

Załączniki:
1. Link do filmu nakręconego podczas tegorocznych Juwenaliów na stołówce akademickiej GIGANT na którym wyraźnie widać pobieranie opłat, a także nielegalna sprzedaż alkoholu spod lady
https://drive.google.com/file/d/0B9drrQsDv2RQenVXbkN2S2g1bms/view?pli=1
2. Pisma złożone do władz Politechniki Częstochowskiej w tej sprawie
3. Link do naszej grupy na facebook – Samorządni PCz, stworzonej pod presją ostatnich wydarzeń: https://www.facebook.com/groups/901831419884049/

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

Dziś pytamy: co poseł zrobił dla nas?
Za kilka miesięcy będziemy wybierać naszych
reprezentantów do Parlamentu. Za nim oddamy na kandydatów do Sejmu i Senatu nasz głos,
sprawdźmy, co już obecni posłowie i senatorowie
dla nas zrobili - po prostu rozliczmy ich.
Tym razem wypowiada się Jerzy Sądel (Prawo i
Sprawiedliwość), poseł ziemi częstochowskiej
- Dobiega końca kolejna kadencja Parlamentu. Prosimy wymienić trzy najważniejsze sprawy dla regionu częstochowskiego, które udało się Panu załatwić i jaka z nich wypływa korzyść dla
mieszkańców ziemi częstochowskiej?
- Na Posła VII kadencji Sejmu RP zostałem zaprzysiężony 5 czerwca 2014
r., po uzyskaniu przez panią poseł Jadwigę Wiśniewską mandatu do Parlamentu Europejskiego. Zatem w przeciwieństwie do pozostałych Parlamentarzystów
Ziemi Częstochowskiej moja kadencja trwa niespełna rok czasu. Mimo, że po raz
pierwszy zasiadłem w ławach poselskich, to doświadczenie samorządowe pozwoliło mi szybko odnaleźć się w polityce krajowej. Moim priorytetem są działania na rzecz podniesienia rangi Częstochowy w województwie, a w dalszej konsekwencji przywrócenie województwa częstochowskiego, bo dziś Częstochowa
jest marginalizowana. Dlatego moje interwencje poselskie dotyczyły m.in. zakontraktowania świadczeń pielęgnacyjnych, dostępności leków refundowanych,

infrastruktury drogowej, połączeń kolejowych w subregionie. Zabierałem głos
w sprawie dramatycznej sytuacji ISD Huty Częstochowa, zgłaszałem poprawki do budżetu państwa wspierające modernizację Akademii im. Jana Długosza,
opowiedziałem się za zatrzymaniem Tauronu w naszym mieście. Cieszę się, że
wspólnie z mieszkańcami udało się nam doprowadzić do nadania nowemu rondu
w Częstochowie-Dźbowie imienia ks. Stanisława Guzika.
W moim biurze poselskim w Częstochowie (Al. NMP 24/19) można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
- Prosimy wymienić trzy sprawy, które niestety zakończyły się porażką,
których nie udało się Panu załatwić oraz prosimy podać przyczyny niepowodzenia.
- Obejmując mandat poselski chciałem zostać członkiem Komisji Ochrony
Środowiska oraz Komisji Rolnictwa. Wychowałem się, mieszkam na wsi i jestem leśnikiem, więc problemy tych środowisk są mi doskonale znane. Udało się
połowicznie, bo dziś zasiadam w Komisji Ochrony Środowiska. Dla mnie jako
leśnika z zamiłowania i wykształcenia, porażką są działania Ministerstwa i rządu
dotyczące środowiska naturalnego, w szczególności Lasów Państwowych. Rząd
PO-PSL narzucił przymusową daninę, która poważnie zachwieje ich kondycją
finansową i zrobił to w sposób haniebny – procedowanie trwało zaledwie 26
godzin. W okresie 22 lat jedynie 6 razy! Lasy osiągnęły wynik mogący pokryć
ten przymusowy haracz.

REKLAMA

PRACA NA TERENIE CZĘSTOCHOWY I OKOLIC
SORTOWANIE
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W ciągu zaledwie trzech dni od
utworzenia grupy dyskusyjnej na facebooku Samorządni PCz, do kilkunastu
osób oburzonych postępowaniem Samorządu dołączyło ponad 800 studentów. Na forum rozgorzała dyskusja:
Marek: „Ile kosztował wstęp na imprezę?”
Patrycja: „Na początku podobno
nawet 2 zł”
Paweł: „Później już po 10 zł”
Daniel: „Nie chodzi o śmieszne 2 zł,
tylko o zasady i uczciwość, a tej niestety brakuje. Nikt nie wie na co pójdzie
ta kasa”
Anna: „Gdyby nic nie było na rzeczy, to nikogo ochrona i inne osoby do
tego nieuprawnione, nie wyrzucaliby z
imprezy za robienie zdjęć przy stoliku
z opłatami”
Przemek: „Są dowody, że opłaty były pobierane i tylko pytanie, do
której kieszeni trafiły i na co zostaną
przeznaczone”
Ania: „Skoro nie mogły być pobierane, to co za różnica do jakiej kieszeni
trafiły?! Nie mogły tam trafić i tyle, a
mała kasa to nie jest i w dodatku nasza!”
Paulina: „Informacje potwierdził
3. Komisariat Policji w Częstochowie.
Byłam tam dziś osobiście. Myślę że
mamy obywatelski obowiązek zawiadomić odpowiednie służby”
Mateusz: „Jaka jest obecna polityka
Samorządu Studenckiego?”
Wszystkie komentarze pochodzą z grupy
dyskusyjnej na Facebooku Samorządni PCz

Samorządni PCz liczą na wsparcie
swoich kolegów, a przede wszystkim na
pomoc ze strony posłów i senatorów.

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

Renata R. Kluczna

Rząd wszelkimi sposobami dąży do unicestwienia dobrze funkcjonującego
gospodarstwa leśnego, które jest wysoko oceniane na świecie. Przygotowywany projekt ustawy o samorządzie gminnym przewiduje, że za wszystkie grunty
będziemy płacili podatki, czyli rolnicy będą obciążeni podatkiem nawet od gleb,
z których nie mają żadnego zysku. To zakamuflowane zmuszanie do sprzedaży
ziemi, po 1 maja 2016 r. Jestem przeciwny takim działaniom. Porażką tego rządu jest przetrzymywanie w „zamrażarce” Marszałka, obywatelskiego wniosku
o referendum w sprawie Lasów Państwowych. Na szczęście w grudniu 2014 r.
udało się odrzucić zaledwie 5 głosami niebezpieczną zmianę dotyczącą Lasów
Państwowych, która mogła otworzyć drogę do ich prywatyzacji.
- Czy zamierza Pan kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych (do Sejmu czy do Senatu)?
- W politykę krajową wszedłem niedawno i wiele z rozpoczętych przeze mnie
spraw wymaga kontynuacji, dlatego zamierzam ponownie ubiegać się o mandat
poselski. Myślę, że swoją dotychczasową pracą pokazałem, że jestem zaangażowany w sprawy Ziemi Częstochowskiej i godnie reprezentuję Jej mieszkańców
na forum Sejmu RP. W Parlamencie zawsze głosowałem za Polską, pamiętając
o okręgu częstochowskim.
Poglądy prawicowe wyniosłem z domu. Mój dziadek i ojciec wpoili mi miłość do Ojczyzny, szacunek do tradycji oraz uczciwość. Słyszałem z opowiadań
i sam byłem świadkiem, ile zła przyniósł ustrój komunistyczny, dlatego zawsze
uważałem, że nie można pozostawać biernym, a gdy dzieje się źle, trzeba działać. Dlatego byłem zaangażowany w sprawy mojej gminy, startowałem w wyborach samorządowych i dwukrotnie pełniłem funkcję Radnego Powiatowego.
Wstąpiłem do Prawa i Sprawiedliwości i byłem założycielem struktur tej partii
w Krzepicach.
- W przypadku otrzymania mandatu, prosimy wymienić trzy najważniejsze sprawy, którymi Pan zajmie się przez kolejne cztery lata. Prosimy
także wskazać korzyści dla mieszkańców regionu częstochowskiego.
- Jeżeli będę miał zaszczyt ponownie reprezentować mieszkańców okręgu częstochowskiego w Sejmie RP chcę kontynuować rozpoczęte działania.
Sprzeciwiam się marginalizacji naszego miasta, wspieram działania i inicjatywy
służące całemu regionowi. Popieram utworzenie Uniwersytetu Częstochowskiego. Szkolnictwo wyższe współpracujące z biznesem, przełoży się na tworzenie
miejsc pracy, a więc rozwój. Nie zgadzam się na postępującą likwidację tzw. polski powiatowej. Śląski NFZ po macoszemu traktuje nasz subregion, dlatego opowiadam się za zwiększeniem nakładów na służbę zdrowia i ich realny podział.
W następny numerze opublikujemy wypowiedź kolejnego parlamentarzysty.
Renata R. Kluczna
REKLAMA
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dokończenie ze str. 1

Czy zdaniem Państwa ugrupowania miasto Częstochowa
powinno zostać podzielone na
strefy, przy realizacji "ustawy
śmieciowej"? Jeśli tak, to na ile
stref i dlaczego?
Z imieniu Platformy
Obywatelskiej (w ramach koalicji PO-SLD)
opinię przedstawia radny Jacek Krawczyk:

„W Częstochowie system gospodarowania odpadami został tak
ukształtowany, aby odpowiadał potrzebom mieszkańców i miasta. Ustawa nałożyła na gminy nowy obowiązek, z którego
w krótkim czasie samorządy musiały się
wywiązać. W przypadku Częstochowy na podstawie analiz przeprowadzonych
przez CzPK, które zarządza systemem
w imieniu miasta - nie podjęta została
przez Radę Miasta Częstochowy decyzja
o wprowadzaniu stref podziału. Warto
podkreślić, że podział jest uprawnieniem,
a nie obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
Oceniając funkcjonujący w Częstochowie system przez ostatnie dwa lata
można zauważyć pewne niedociągnięcia
- zwłaszcza początkowe uciążliwości.
Obecnie korzystając z doświadczenia,
miasto naniesie przed kolejnym przetargiem stosowne poprawki, które znacznie
ułatwią mieszkańcom korzystanie z systemu gospodarowania odpadami.
Odnosząc się do podziału na strefy, to
uważamy, że przed podjęciem decyzji
należy skonsultować się ze spółdzielniami mieszkaniowymi, na obszarze których
znajduje się największa część systemu gospodarowania odpadami.”
REKLAMA

Stanowisko Polskiego
Stronnictwa Ludowego
w tej sprawie przedstawia Stanisław Gmitruk:

„Miasto
Częstochowa,
przy realizacji ustawy „śmieciowej” powinno być podzielone na strefy.
Dla każdej strefy powinno być zorganizowane odrębne postępowanie przetargowe dla wyłonienia usługodawcy. Wiemy,
że w dotychczasowych postępowaniach
przetargowych na usługi lub roboty (inwestycje), najczęściej jedynym kryterium
decydującym o wyborze usługodawcy/
wykonawcy, w tym w zakresie wywozu
nieczystości stałych – jest cena, przy wypełnieniu przez oferenta SIWZ. Wiemy z
praktyki, że tylko konkurencja jest dźwignią postępu. Konkurencja daje podstawy do wyłonienia w wyniku przetargu,
najlepszej oferty cenowej. Taka praktyka
może być jednym z ważnych czynników,
stanowiących podstawy do minimalizowania kosztów wywozu nieczystości stałych, na czym wszystkim mieszkańcom i
firmom z Częstochowy bardzo zależy.
Miasto Częstochowa powinno być, dla
celów realizacji ustawy „śmieciowej”,
podzielone na 5 – 10 stref, przy ustalaniu
których powinny być brane pod uwagę
opinie mieszkańców lub ich reprezentantów, np. Rad Dzielnic, rodzaj zabudowy,
granice dzielnic, połączenia komunikacyjne w ramach pt. jednej strefy, itp.”

Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny Artur Gawroński:

„Opinie w sprawie stref
są w klubie podzielone,
wszyscy jednak zgadzamy się, że najważniejszymi kryteriami powinna być
jakość i cena. Wysoka jakość pozwoli uniknąć problemów z zaleganiem czy

nawet nieodbieraniem odpadów, jak to
miało miejsce po rozstrzygnięciu pierwszego przetargu. Ustawa wielokrotnie
korygowana przez Sejm, dalej zawiera
wiele istotnych wad i jest podgrzewana
przez lobby śmieciowe, które chce jak
najwięcej zarobić, ponosząc jak najmniej
wydatków. Jestem za podziałem miasta na trzy strefy, które wprowadziłoby
zdrową konkurencję, a jednocześnie wyeliminowało z rynku niesolidne firmy,
zmuszając do podnoszenia standardów
świadczonych usług, uczciwego sortowania i ogranicza dzikich wysypisk.”

Swoją opinię prezentuje także reprezentant
Ruchu Wolności – Marek Domagała:

„Ustawa śmieciowa to
klasyczny przykład walki
złego (socjalizmu, etatyzmu jak to zwał)
z normalnością. Do tej pory każdy mógł
sam wybrać operatora do wywozu śmieci,
ustalić stawkę, częstotliwość. Jak to każde rozwiązanie miało ono pewne wady.
Część ludzi, znając słabość państwa po
prostu umów nie podpisywało i śmieci
trafiały np. do lasu. No to państwo znalazło pretekst na rozszerzenie swojej strefy
wpływu. Wiemy, że jak państwo (zamiennie podstaw miasto, urzędnik) czymś się
zajmie, to jest i drożej i gorzej. Tak jest i
tutaj. Teraz śmieci wywożą z mojej posesji
co miesiąc, za tę samą cenę co do tej pory
co dwa tygodnie, lęgną się robaki, a jak
mam o worek więcej to leży nie zabrany.
Ale za to ileś tysięcy nowych urzędników
w każdej gminie „pracuje” na nowych
etatach. Tylko czy nie jest to antypraca?
Na pytanie czy miasto podzielić na strefy odpowiedź jest oczywista: tak! Lepsza
odrobina normalności od jej braku. Im
więcej tym lepiej.”

W imieniu „Mieszkańców Częstochowy”
stanowisko przedstawia
Marcin Maranda:

„Jesteśmy za podziałem miasta na sektory. To
usprawni gospodarkę odpadami – obniży koszty przy jednoczesnym podniesieniu jakości świadczonych usług. Wszyscy częstochowianie na
pewno zyskaliby na takim rozwiązaniu.
To jest jeden z podstawowych punktów
programu „Mieszkańców Częstochowy”,
który chcemy zrealizować. Już dwukrotnie składaliśmy w tej sprawie stosowne
projekty uchwał. Niestety radni trzech
największych partii politycznych, te dobre dla częstochowian pomysły odrzucili.
Będziemy dalej walczyć o podział miasta
na sektory, bo chcemy żeby częstochowianie płacili mniej za odbiór śmieci. Dzięki
wprowadzeniu sektorów więcej firm –
także polskich, mogłoby wywozić śmieci.
Wprowadzilibyśmy zdrową konkurencję,
która, jestem przekonany, wpłynie na obniżenie cen i podniesienie jakości usług.
Wprowadzenie sektorów to zmniejszenie
ryzyka paraliżu systemu w całym mieście.
To także sprawne prowadzenie gospodarki odpadami – większa elastyczność
systemu i możliwość stosowania różnych
nowatorskich, dobrych z punktu widzenia
społecznego rozwiązań. Wiele polskich
miast już wprowadziło sektory i chwalą
sobie takie rozwiązanie. To między innymi Lublin (7 sektorów), Białystok (6 sektorów), Olsztyn (6 sektorów), Radom (5
sektorów), Opole (3 sektory), Bydgoszcz
(9 sektorów), Gdynia (7 sektorów), Elbląg (5 sektorów), Szczecin (4 sektory),
Rybnik (4 sektory), Wrocław (4 sektory),
Kraków (5 sektorów) i inne. My jesteśmy
zwolennikami podziału Częstochowy na 6
do 8 sektorów.”
Renata R. Kluczna
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VII Marszobieg Prewencji Policji
W połowie maja odbył się „VII Marszobieg
Prewencji Policji o Puchar Komendanta Śląskiego Policji w Katowicach” organizowany
przez Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie.
Wystartowało 96 zawodników z: wielu Komend i Oddziałów Policji z Województwa Śląskiego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie oraz OSP Piasek, Częstochowskiej Straży Miejskiej, Zespołu Szkół
Im. J. Kochanowskiego i K. Pułaskiego oraz wielu zaproszonych gości. Start odbył się z „Przeprośnej Górki”, by potem przebiec 10 km: doliną
Warty, ul. Srebrną i Złotą aż do szczytu Złotej
Góry, gdzie była meta. Zawodnicy z służb mundurowych musieli pokonać trasę w mundurach
ćwiczebnych i butach typu „skoczek”.
Na mecie czekały na wszystkich upominki
oraz wyśmienita grochówka z kuchni polowej.
Po posiłku ogłoszono wyniki w poszczególnych
kategoriach. Puchary, dyplomy i upominki zwycięzcą wręczali między innymi: dowódca SPPP
Częstochowa mł. Insp. Dariusz Kordas, prezes
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
Województwa Śląskiego Dariusz Kowalski,
przewodniczący NSZZ Policjantów SPPP Częstochowa Tomasz Boral, zastępca Komendanta
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie Brygadier Robert Łazaj, wiceprezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskie-

go w Częstochowie Grzegorz Śliwiński, Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku Inspektor
Zbigniew Legodziński, zastępca dowódcy SPPP
Częstochowa Nadkomisarz Mariusz Strzelecki
oraz Komendant Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie
Robert Amborski.
Wyniki zawodów:
Służby mundurowe mężczyźni
1. Łukasz Oślizło - KMP KATOWICE (czas
00:36:42)
2. Daniel Chojecki - PSP CZĘSTOCHOWA (czas
00:40:14)
3. Tomasz Leszczyński - STRAŻ MIEJSKA
CZĘSTOCHOWA (czas 00:43:49)
Służby mundurowe - kobiety
Agnieszka Jeż - STRAŻ MIEJSKA CZĘSTOCHOWA (czas 00:53:08)
Cywile - mężczyźni
1. Damian Puczyński z MSTOWA (czas 00:39:29)
2. Konrad Szczypiór - ZS. Im. J. Kochanowskiego
(czas 00:45:13)
3. Krystian Makuch - ZS. Im. J. Kochanowskiego
(czas 00:45:17)
Cywile – kobiety
1. Karolina Bednarczyk - ZS. Im. J. Kochanowskiego (czas 00:49:50)
2. Paulina Michalik - ZS. Im. J. Kochanowskiego
(czas 00:50:27)
3. Rozalia Pająk - ZS. Im. J. Kochanowskiego
(czas 01:03:17)
RSA

Impreza Jubileuszowa z okazji 5 - lecia

otwarcia „Ryneczku”
Wały Dwernickiego po przebudowie

TERMIN IMPREZY:
13 CZERWCA 2015, W GODZ. 10.00 – 14.00
Imprezę artystycznie zapewnią:
1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa.
2. Firma Animek (malowanie twarzy, modelowanie baloników, pokazy kuglarza i ewolucje na
monocyklu).
3. Wystawa zdjęć – z historii „Ryneczku”.
„Ryneczek” służy mieszkańcom Częstochowy, jako tradycyjne miejsce zakupów artykułów
żywnościowych, zwłaszcza warzyw i owoców,
już od ponad 50 lat. Pod koniec lat 90 - tych oferta handlowa „Ryneczku” rozszerzona została o
sprzedaż odzieży i obuwia.
Historia jednego z bardziej znanych placów
targowych w Częstochowie została zapoczątkowana w latach 60 – tych ubiegłego wieku. Jako
pierwsi pojawili się kupcy handlujący kwiatami
z wózków, a także warzywami z koszyków i stołów. Pod koniec lat 70 – tych na „Ryneczku” pojawiły się drewniane kioski handlowe.
Nie bez znaczenia dla sukcesu „Ryneczku”
jest jego lokalizacja. Znajduje się bowiem w
ścisłym centrum miasta, co sprzyja codziennym
zakupom.
Znaczenie i rola „Ryneczku”, który przez lata
idealnie skomponował się z częścią miejskiego
krajobrazu – nie zmieniła się po jego przebudowie. Bogate tradycje kupieckie przejęli młodsi
sprzedawcy. Kompleksowo zmodernizowane targowisko, które oddano do użytku mieszkańców
Częstochowy w czerwcu 2010 roku, zajmuje powierzchnię ponad 4800 metrów kwadratowych.
Przestronny, szeroki pasaż, niemal w całości zadaszony, zaprasza klientów do ujednoliconych,
estetycznych punktów handlowych.
Zmodernizowany „Ryneczek” już od pięciu
lat oferuje częstochowianom i nie tylko komfort
zakupów. A wszystko to w oparciu o najlepsze
tradycje handlowe, które kupcy z „Ryneczku”
kultywują niezmiennie od ponad pół wieku.

Twój „Ryneczek” na Wałach Dwernickiego to:
pół wieku tradycji
nowoczesny wizerunek
komfort codziennych zakupów

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY LELÓW o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lelów położonej w obrębie Lelów (k.m.1) oznaczona jako:
1. Działka nr 39 o pow. 0,87ha, składająca się z użytku RVI-0,67ha, RIVb-0,14ha, RV-0,06ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00033270/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem: 7P-Teren usług i obiektów produkcyjnych różnej funkcji
i zróżnicowanych usługach w ok. 40%, R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania
w ok. 60%. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 640 zł. Wysokość wadium 7 450 zł.
2. Działka nr 40 o pow. 1,20ha, składająca się z użytku RVI-0,92ha, RIVb-0,19ha, RV-0,09ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00033270/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem: 7P-Teren usług i obiektów produkcyjnych różnej funkcji
i zróżnicowanych usługach w ok. 40%, R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania
w ok. 60%. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 68 300 zł. Wysokość wadium 10 250 zł.
3. Działka nr 42 o pow. 0,69ha, składająca się z użytku RVI-0,54ha, RIVb-0,10ha, RV-0,05ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00033270/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem: 7P-Teren usług i obiektów produkcyjnych różnej funkcji
i zróżnicowanych usługach w ok. 40%, R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania
w ok. 60%. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39 540 zł. Wysokość wadium 6 000 zł.
Przetarg odbędzie się 1 lipca 2015 r. o godz. 930 w sali narad w Urzędzie Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu podane wadium
na konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006
najpóźniej 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 wglądu), 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 uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego.
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 geodezyjne- 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.”

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

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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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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Zaproszenie na
Dzień Dziecka
Komisja Młodzieżowa przy ZO PZW Częstochowa informuje, że w dniu 31. maja organizuje
zawody z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na Łowiskach specjalnych koła PZW Blachownia.
Nad imprezą Patronat Honorowy objęła Burmistrz Miasta Blachowni Sylwia Szymańska. Natomiast Patronat Medialny objął Tygodnik Regionalny „7 dni”.
Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa - od 7 do 10 lat
Czas zawodów 2 godziny - od 9:00 do 11:00

II grupa - od 11 do 14 lat
Czas zawodów 3 godziny – od 9:00 do 12:00
Zapisy zawodników na terenie rybaczówki koła
PZW Blachownia od 8.00 do 8.30.
UWAGA: prawo startu w zawodach mają dzieci
pod opieką osoby dorosłej, posiadające dokument
stwierdzający wiek.
Robert Amborski
Rzecznik Prasowy Okręg Częstochowa

I liga dla Rakowa?
Raków Częstochowa rozgrywa sezon na jaki kibice klubu z Limanowskiego czekali od... dziesięciu
lat, kiedy to przy pełnych trybunach, po emocjonującym barażowym boju z Koszarawą Żywiec
rozstrzygniętym w rzutach karnych (9-8), RKS
awansował do trzeciej ligi. W obecnym sezonie, na
dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek II ligi,
częstochowianie zajmują drugie miejsce w tabeli i
mają niepowtarzalną szansę awansować na zaplecze Ekstraklasy!
Po przeciętnej pierwszej części sezonu, tylko najwięksi optymiści wierzyli, że Raków jest w stanie
włączyć się do walki o najwyższe cele. Jeszcze w trakcie rundy jesiennej zarząd klubu zwolnił trenera Jerzego Brzęczka, stawiając w jego miejsce na Radosława
Mroczkowskiego, który pomimo młodego wieku ma
już spory bagaż trenerskich doświadczeń. 48-letni
szkoleniowiec w latach 2006-2009 samodzielnie prowadził drużyny młodzieżowe reprezentacji Polski, a
przed przyjściem do Częstochowy przez dwa lata był
trenerem Widzewa Łódź.
Decyzja o zakończeniu współpracy z Brzęczkiem,
który jest jednym z ojców odbudowy Rakowa, została przyjęta z mieszanymi uczuciami przez częstochowskie środowisko piłkarskie. Wyszła ona jednak
wszystkim na dobre, a wręcz okazała się strzałem w
dziesiątkę. Brzęczek zakotwiczył w Gdańsku, gdzie z
powodzeniem prowadzi ekstraklasową Lechię, z kolei
Raków pod wodzą Mroczkowskiego wiosną gra jak z
nut i punktuje niemal w każdym spotkaniu.
W tabeli rundy wiosennej częstochowianie nie
mają sobie równych, a aktualnie mogą poszczycić się
serią dziewięciu kolejnych meczów bez porażki i jeśli
wygrają dwa ostatnie mecze sezonu, to nikt nie odbierze im awansu. Raków zajmuje obecnie drugą lokatę
w tabeli, ale zainteresowanych miejscem w top 3 nie
brakuje, bowiem różnica między pierwszym, a siódmym miejscem wynosi zaledwie dwa punkty! Awans
do I ligi wywalczy pierwsza trójka, natomiast zespół
z czwartej pozycji o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej powalczy w barażach.
Podopiecznym Mroczkowskiego należy się nie
tylko miano „rycerzy wiosny”, ale też specjalistów
od piłkarskich horrorów. W meczu z Legionovią, Raków zwycięstwo 1-0 zapewnił sobie w piątej minucie
doliczonego czasu gry po pięknym strzale z dystansu
w wykonaniu Przemysława Mońki. Podobnie było w

starciu ze Zniczem Pruszków, w którym jedyną bramkę zdobył Wojciech Okińczyc w 89 minucie. W pojedynkach z Błękitnymi i Limanovią, częstochowianie
także strzelali gole tuż przed końcowym gwizdkiem,
tym razem na wagę remisów 2-2. W poprzedniej
kolejce RKS podzielił się punktami z innym pretendentem do awansu - Rozwojem Katowice (1-1), który
w ostatnich latach regularnie i bez większych problemów ogrywał zespół spod Jasnej Góry.
Nadzieje kibiców zostały zatem bardzo mocno
rozbudzone, a włodarze klubu robią co w ich mocy,
by przyciągnąć tłumy na Limanowskiego. Ostatnio
zorganizowano akcję promocyjną pod hasłem „Wszyscy Razem”, w której do przyjścia na mecz Rakowa
zachęcali sami piłkarze, ale też znane osobistości
naszego miasta, czy dziennikarz Canal+Sport, Filip
Adamus. Na trybunach zjawiło się blisko trzy tysiące kibiców i w nagrodę bilety na kolejne spotkanie ze
Zniczem sprzedawano za symboliczną złotówkę.
Najbliższe wyzwanie dla drużyny trenera Mroczkowskiego to pojedynek z Nadwiślanem Góra. Dla
gości będzie to mecz o przysłowiową „pietruszkę”,
ponieważ beniaminek II ligi plasuje się w środku
stawki i ma już zapewnione utrzymanie, nie mając
jednocześnie szans na awans. Raków z kolei w przypadku zwycięstwa i korzystnych rozstrzygnięć w innych meczach, może świętować awans już na kolejkę
przed końcem sezonu. Czy tak się stanie? Czy korki
od szampanów wystrzelą już w niedzielę? Mecz Raków Częstochowa - Nadwiślan Góra odbędzie się 31
maja o 16:00 na stadionie przy ul. Limanowskiego 83
w Częstochowie.
Mateusz Strączyński

Częstochowianin
pójdzie śladami
Kubicy?
Bartłomiej Mirecki reprezentujący barwy
zespołu BM Racing Team przebojem wdziera
się do szerokiego grona najlepszych kierowców wyścigowych na świecie. Częstochowianin ma za sobą kolejny wyścigowy weekend
w Formule 2.0 Renault NEC. 19-latek tym
razem ścigał się na słynnym brytyjskim torze
Silverstone.
Mirecki to tegoroczny debiutant w tej prestiżowej serii. W kwietniu odbyły się dwa wyścigi pierwszej rundy eliminacji na włoskim torze
Monza. W pierwszym wyścigu polski kierowca
startował z końca stawki, ale na dystansie zdołał
przebić się o kilka lokat do przodu, przejeżdżając linię mety na 20 miejscu. Jeszcze lepiej było
drugiego dnia. Mirecki zdołał uniknąć kolizji,
do jakiej doszło już na pierwszym zakręcie i na
kolejnych okrążeniach wyprzedził kilku konkurentów, ostatecznie kończąc wyścig na bardzo
dobrym jak na debiutanta 16 miejscu.
Druga eliminacja cyklu Formula 2.0 Renault
NEC odbyła się w ostatni weekend w Anglii. Dla
młodego kierowcy z Częstochowy był to niezwykle gorący okres, ponieważ w głowie miał
także egzaminy maturalne, które zdawał w maju.
Podczas kwalifikacji na Silverstone, Mirecki
dwukrotnie wykręcił 24 czas. Wynik udało mu
się poprawić podczas wyścigów - w pierwszym
Polak zyskał dwa miejsca, natomiast w drugim
trzy. W walce o lepsze lokaty przeszkodziła mu
niezawiniona kolizja z jednym z przeciwników.
- Weekend uważam za udany. Mimo początkowej bardzo dużej, pięciosekundowej straty,
udało się zbliżyć do czołówki na około sekundę!
Szkoda urwanego flapa, który na pewno mnie
troszkę zwolnił. Na Silverstone zdobyłem kolejne cenne doświadczenie w ustawianiu bolidu.
Najważniejsze, że udało się nawiązać ścisłą walkę z rywalami - cieszy się Mirecki.

Turniej o Szablę
Kmicica
Wojciech Okińczyc - strzelec zwycięskiego gola w meczu ze Zniczem (1:0) / fot. M. Wiorowa

Czy częstochowianin ma szansę zrobić taką
karierę jak Robert Kubica, który był pierwszym
i jak dotąd jedynym Polakiem w Formule 1?
Chyba jest na to szansa, bo obaj kierowcy kroczą podobną ścieżką. Obaj zaczynali ściganie
za kierownicami gokartów. Kubica to sześciokrotny mistrz kraju tej serii wyścigowej, Mirecki zdobył cztery takie tytuły. W 2012 r. Bartek
przesiadł się do samochodu, startując w cyklu
Kia Lotos Race, w którym dominował przez dwa
kolejne sezony. Od tego roku Mirecki próbuje
swoich sił za sterami bolidu Formuły Renault, w
której swego czasu ścigał się także Kubica.
Mateusz Strączyński

Już w najbliższą sobotę, 30 maja, o godzinie 16, na
Arenie Częstochowa odbędzie się kolejny w tym roku
turniej indywidualny. We wtorek podano pełną listę

zawodów, na której znaleźli się m.in. Rune Holta, Rafał Szombierski, Sebastian Ułamek czy bracia Szczepaniakowie. Zawody poprowadzi Tomasz Lorek.
Potwierdzono również organizację turnieju z
okazji 25 – lecia startów na żużlu Rune Holty. Odbędzie się on 22 sierpnia, a za obsadę ze światowej
czołówki ma zadbać sam jubilat. Będzie to o tyle
łatwiejsze, że w tym dniu rozgrywane są tylko zawody juniorskie.
dk
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DARIUSZ KOWALIK

wszystko do ogrodu

MAŁA ARCHITEKTURA
WYKONANIE OGRODÓW
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

