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APEL DO WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Obecni studenci Politechniki Częstochowskiej zwracają się do wszystkich Absolwentów
tej Uczelni o wsparcie w bardzo trudnej walce o sprawiedliwość i samorządność na Politechnice Częstochowskiej
Jako studenci Politechniki Częstochowskiej jesteśmy bezradni w starciu z organami Samorządu Studenckiego, który bezprawnie pobierał od kilku tysięcy studentów opłaty za
wstęp na imprezy „Bale na Gigancie”, organizowane podczas tegorocznych Juwenaliów,
sfinansowanych m.in. ze środków Politechniki Częstochowskiej oraz budżetu miasta Częstochowy. Organizator Juwenaliów dopuścił również do nielegalnej sprzedaży alkoholu na
terenie naszej Uczelni.
Kolejnym problemem dla nas studentów nie do rozwiązania jest cykliczne organizowanie
- niezgodne z Regulaminem - wyborów do Samorządu Studenckiego, w których udział bierze zaledwie garstka studentów w większości związanych z Samorządem. Takie działania
nie powinny mieć miejsca na Państwowej Uczelni Wyższej.
Mimo wielu zapytań i próśb, zarówno z naszej - studentów strony, jak i ze strony posłów ziemi częstochowskiej oraz mediów, władze Politechniki Częstochowskiej do chwili
obecnej nie wydały oficjalnego stanowiska w sprawie działań Samorządu Studenckiego.
To bardzo niekorzystnie wpływa na wypracowany przez dziesiątki lat dobry wizerunek oraz
prestiż naszej Uczelni, który jest zasługą wielu znamienitych Absolwentów.
Prosimy o pomoc, wsparcie i zjednoczenie naszych wysiłków w przywróceniu zdrowej
samorządności na Politechnice Częstochowskiej.

Studenci Politechniki Częstochowskiej
samorzadni.pcz@gmail.com

Wielki sukces „Słowaka”
Protesty uczniów i nauczycieli, zaangażowanie mediów
i lokalnych polityków przyniosły efekt! I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie zostaje
przy al. Kościuszki 8, choć jeszcze kilka tygodni temu władze
miasta chciały przenieść szkołę na odległą ulicę Legionów.
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas konferencji prasowej stwierdził, że magistrat jest już w posiadaniu ekspertyzy, która umożliwia przeprowadzenie remontu
budynku szkoły bez eksmisji uczniów.Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w te wakacje, a główny remont
REKLAMA
budynku planowany jest
na przyszły rok.
Prezydent nie miał wyjścia - musiał wycofać się
z planów przeniesienia
szkoły z ponad 100-letnią
tradycją, ponieważ siła
protestów przerosła jego
możliwości.
MS

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

Wynajmę 44 m²
kawalerka typu studio
cena: czynsz – 500 zł
+ opłaty(prąd) – 350 zł
tel: 605 554 470
Wizualizacja:
www.wera.czest.pl
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oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne
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2

 CZWARTEK 11.06.2015

uwagi

niestosowne
Jak malowany ptaszek
W plebiscycie na reprezentanta polskości, ograniczonym przezornie do wyboru bohaterów serialu telewizyjnego „Podróż za jeden uśmiech”, zdecydowanie wygrał Duduś Fąferski, wyprzedzając
luddycznego Poldka. Zaskoczenie było nie małe,
bo Poldek odgrywany przez Henryka Gołębiowskiego cieszył się zdecydowanie większą sympatią, niż wykreowany przez Filipa Łobodzińskiego
Duduś.
Problem w tym, że Poldek w trampkach nie
nadawał się na reprezentanta poważnego narodu,
który ma 1000-letnią kulturę oraz znajomość posługiwania się nożem i widelcem. Jest fajny, ale na
salonach robiłby wiochę, tym samym ostentacyjnie ujawniałby nasz rodowód. Duduś, zaopatrzony
w świeżo wyprane białe koszule, misternie ułożone w walizeczce pokrytej naklejkami z Hurgady,
jest czymś co wstydu nie przyniesie. Najważniejsze, że mówi, zachowuje się, ubiera tak, jak to robi
elegancki przedstawiciel eleganckiego świata.
Oryginalność tolerować możemy u artystów, ale
nasz reprezentant wobec świata, musi pod każdym
względem pasować do stereotypu światowca.
Stereotyp jest materią trwalszą od stali czołgowej. Wystarczy durnia przebrać w mundur generalski, by natychmiast stał się uosobieniem honoru i patriotyzmu. Każdy rolnik staje się obrazem
żywiciela, górnik zaś epatuje przymiotem ciężkiej
pracy. Nie śmiemy nawet oceniać materialnej
wartości trudu ciężko pracujących. Inaczej za to
patrzymy na urzędnika, który - o czym jesteśmy
głęboko przekonani - w przerwach między przyjmowaniem łapówek zajmuje się tylko piciem herbatki. Kupcowi, podobnie innemu biznesmenowi,

każemy się tłumaczyć dlaczego dziś nic nie ukradł
i nikogo nie oszukał.
Stereotyp nie dopuszcza, że rolnik i górnik zarabiają dziś lepiej od kupca handlującego w osiedlowym sklepiku. Nie wierzymy, że korupcja dotyka
dziś bardziej „honorowych” generałów, niż krętaczy z urzędów gminnych (sorry, ale z przetargu
na helikoptery ma się więcej, niż z kombinowania
przy budowie kanalizacji). Po prostu myślimy kategoriami marksistowskimi, a im większy antykomunizm deklarujemy, tym bardziej w naszym
sercu żywe są idee Lenina.
Stereotyp prowadzi się w pułapkę. Nie cierpiąc
polityków, skazani jesteśmy na wybieranie wyłącznie polityków. Nie-polityk nie pasuje do stereotypu, nie ma misternie wyprasowanych białych
koszul i modnego garnituru, nie potrafi mówić politycznie, a więc tak by wszyscy byli przekonani,
że im coś dobrego obiecał.
Każda kasta społeczna ma swoje miejsce. Górnika cenimy, jeśli jest górnikiem, gdyby stał się
politykiem, byłby uosobieniem wiochy na salonach. Polityk jest nielubianym krętaczem, ale gdyby zszedł na uczciwą drogę i zaczął pracować jako
szewc, wszyscy by w tym widzieli totalną degrengoladę. Gdyby wyższej rangi oficer poświęcał tyle
wysiłku trosce o bezpieczeństwo kraju, co trosce
o utrzymanie własnych przywilejów, wtedy nawet
jego koledzy by go wytykali palcem jako militarystycznego szaleńca.
Myślenie stereotypem ma wielką przeszłość i
równie wielką przyszłość. Pozwala na awans społeczny kameleonom, które same w sobie są nikim,
ale potrafią idealnie dostosować się do otoczenia.
A to budzi promień nadziei milionów.
Jarosław Kapsa
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Kalendarium

19 czerwca – Teksański Dzień Emancypacji
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy, Święto Wolnych
Książek
21 czerwca – Międzynarodowe Święto Muzyki, Dzień
Deskorolki, Dzień Łaskotek
22 czerwca – Dzień Ojca, Światowy Dzień„Garbusa”, Dzień
Kultury Fizycznej
23 czerwca – Dzień Służby Publicznej, Noc Świętojańska
24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień
Przytulania

11 czerwca – Dzień Podeptanych na Śmierć w Czasie Tańca
12 czerwca – Święto Biura Ochrony Rządu, Dzień Stylisty
Paznokci
13 czerwca – Dzień Kioskarza, Święto Dobrych Rad, Święto
Siostry
14 czerwca – Dzień Dziennikarza Obywatelskiego, Światowy
Dzień Krwiodawstwa
15 czerwca – Dzień Wiatru
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom
Afrykańskim
17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami
18 czerwca – Dzień Ewakuacji

Wszystkim obchodzącym swoje święto, Tygodnik„7 dni”
życzy pomyślności, sukcesów, spełnienia marzeń, optymizmu
i mnóstwo pozytywnej energii.
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Dlaczego oszustwa zagranicznych dyskontów i hipermarketów uchodzą w Polsce płazem?
Podatek CIT za 2013 rok zapłaciła tylko
jedna sieć dyskontowa ,,Biedronka” i to na poziomie 0,32 %, uwzględniając obrót. Należy
zaznaczyć, iż polski przedsiębiorca handlowy
mały lub średni, płaci CIT na poziomie 2,45 %,
czyli siedmiokrotnie więcej. Natomiast Lidl,
Kaufland, Tesco i inne molochy zapłaciły podatek 0 %, a Carrefour uzyskał jeszcze zwrot
/VAT/ w wysokości 14 mln zł. Jest świetnie i
bawmy się dalej..., tak jak managerowie tych
zachodnich koncernów, z naszą otępiałą i przekupioną władzą.
Co jest ciekawe, tylko kilka największych
sieci zagranicznych w Polsce osiągnęło w 2013
r. przychód na poziomie 60 mld zł i przejęły
ok. 70 % handlu detalicznego w Polsce. Właściciele tysięcy sklepów płacących uczciwie
podatki zbankrutowało, następnie zasilili rzeszę bezrobotnych lub wyjechało zagranicę.
Według najnowszych badań wyliczono, że
jedno miejsce pracy w dyskoncie, to cztery
utracone miejsca pracy w sektorze prywatnym.
Nieszczęśliwy ten kraj, co to wypycha swoich
młodych i kreatywnych obywateli na emigrację, dając pole złodziejom, malwersantom i
cwaniakom z zachodu. Bardzo ciekawy jest ich
system generowania strat w Polsce, a odkładanie wielkich zysków w krajach – matkach. Aby
uniknąć płacenia, pieniądze /zyski/ są przenoszone jako różnego rodzaju opłaty licencyjne
(np. za używanie znaku handlowego) lub jako
koszt przekazania tzw. know-how, czyli wiedzy
potrzebnej do prowadzenia działalności biznesowej. Ten proceder nie ogranicza się jedynie
do firm handlowych, ale dotyczy większości
branż. Skutkuje to drastycznym zmniejszeniem
wpływów z podatków do budżetu Państwa. Dodatkowo należy pamiętać, że międzynarodowe

koncerny korzystają z usług świetnie opłacanych specjalistów, stosujących różnego rodzaju
kruczki prawne oraz matematykę podatkową,
która jest bardzo trudna do wytropienia dla państwowych urzędników, szczególnie że żaden
urzędnik w Polsce nie został przeszkolony, jak
kontrolować globalną sieć handlową. A może
komuś zależało na tym i celowo zostawił niejasne przepisy i nieprzeszkoloną kadrę, bo w
,,brudnej, mętnej wodzie” mniej widać. Zauważyła to Organizacja Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD). Przy współpracy z nią Polska wprowadziła rozwiązania prawne, mające
na celu przeciwdziałanie temu procederowi. I
co się dzieje dalej? Nic, jak było tak jest i nikt
się nie przejmuje nowymi przepisami, bo co im
kolesie zrobią, skoro siedzą u nich w kieszeni.
Wynajmowani przez Hipermarkety za kolosalne pieniądze tzw. ,,lobbyści” od lat skutecznie
blokują wszelkie zmiany prawa, w tym prawo
zakazu handlu w niedzielę w sklepach o powierzchni powyżej 100 m kwadratowych.
W naszym gościnnym kraju na pochyłe drzewo ustaw, nieudolnych i korupcyjnych rządów,
to nie tylko koza, ale i szczur, sęp i osioł skacze.
Skaczą po drzewie baranów i osłów, czerpiąc z
tego procederu kolosalne zyski.
Takie działania wpisują się w szerszy ciąg,
który potwierdza prawdziwość stwierdzenia
Alexisa de Tocqueville’a, który już w XIX wieku zauważył, że nie ma takiego łajdactwa, którego nie zrobiłby swoim obywatelom liberalny
rząd, jeśli brakuje mu pieniędzy.
Dlaczego kupujemy w dyskontach i hipermarketach?
To w części 2.
Polecam Piotr Stefański

RAJSTOPY
SKARPETY
BIELIZNA
Najpopularniejszych
firm krajowych

HURTOWNIA ”WERA”
Częstochowa
ul. Senatorska 4
SKLEP FIRMOWY
STARY RYNEK 11
tel: 34 360 56 72, 605 554 470
www.werahurt.pl

Nie zadzieraj z władzą
zrobilibyście Państwo, dostając pismo z Urzędu Miasta Częstochowy
o zapłatę ponad 100 tysięcy złotych
w terminie 30 dni? Niektórzy pomyśleliby, że to
pomyłka, inni, że nadawca-urzędnik jest raczej niespełna rozumu, jeszcze inni, podcięliby sobie żyły.

Co

Jeden z mieszkańców Częstochowy jest winien magistratowi 111.772,56 zł. O tym fakcie dowiedział się kilka dni temu.
Zdaniem urzędników Adam H. korzystał z działki będącej
własnością Gminy Miasto Częstochowa bez umowy dzierżawy. Rzecz rozbija się o część działki z przeznaczeniem pod
dojazd oraz drugi kawałek gruntu - pod parking, na którym
Adam H. podobno parkuje służbowe samochody.
Nie wiedzieć dlaczego urzędnicy prezydenta Matyjaszczyka
o bezprawnym działaniu Adama H. przypomnieli sobie dopiero
dziś. Kwota wskazana przez magistrat dotyczy bowiem okresu od 2009 do 2015 roku. Co więcej, suma którą Adam H. jest
winien miastu, została wyliczona na podstawie stawek z roku
2012, gdy prezydent miasta wydał w tej sprawie nowe zarządzenie. To nie wszystko, droga, za którą ma zapłacić jeden mieszkaniec jest wykorzystywana przez właścicieli innych posesji.
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Urzędnicy przez sześć lat nie zrobili nic, by poinformować
Adama H. o tym, że ma dwa wyjścia: albo przestanie korzystać z drogi i parkingu, albo będzie musiał za ich użytkowanie
słono zapłacić.
Sprawa Adama H. nie jest łatwa. Przyznać należy, że właściciel posesji sąsiadującej z gruntem miasta nie powinien był
zajmować terenu, który do niego nie należy. Nie mniej jednak,
na jego usprawiedliwienie należy wspomnieć, iż kilkakrotnie
występował do magistratu z prośba o dzierżawę spornego dziś
gruntu. Przez lata spotykał się z odmową.
W tej sytuacji trudno cokolwiek częstochowianinowi radzić – pozostaje mu jedynie powiesić sobie sznurek na szyję
(taki makabryczny żart), nie nosi on niestety 100 tysięcy zł w
tylnej kieszeni spodni.
Sprawa Adama H. jest wzorcowym przykładem urzędniczej bezduszności, działania na szkodę mieszkańca, to także
sposób na szybkie wykończenie jednostki. Obywatelu: bądź
posłuszny i broń Boże roszczeniowy wobec władzy – a może
Ci będzie łatwiej!
Renata R. Kluczna
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Młodzi programiści
i kompetencje cyfrowe

Komunikatory dla niepełnosprawnych
Kącik w gabinecie prezydenta
miasta. Stolik, wygodne fotele, bi
blioteczka. Na stoliku filiżanki itp.
Osoby: prezydent miasta i pani
dziekan wydziału matematyki i in
formatyki.
P: Zapraszam panią, tu będzie
nam wygodnie rozmawiać.
D: Bardzo dziękuję. Sprawę panu
sygnalizowałam. Prowadzę koło
naukowe programistów na wy
dziale matematyki i informatyki…
P: Oczywiście, że wiem, pani pro
fesor. Mówi się o was z zazdroś
cią, że tam same pięciowymiaro
we głowy są. I to się zgadza, prze
cież już pomagaliście usprawnić
stronę internetową urzędu miasta.
Pamiętam tego rudego Piotrka,
który wpuścił nam do poczty wia
domość, że na skutek przyciąga
nia księżycowego cały Białystok
w ciągu 15 lat podniesie się o pół
tora metra.
D: A, Piotrek. Tak, jest teraz na
studiach w Princeton. Ale mam
trzech nowych Piotrków. Dobrze,
ale pomówmy o sprawie.
P: Zamieniam się w słuch.
D: Moje dzielne chłopaki i dziew
częta z koła naukowego wyszu
kały możliwość uzyskania dotacji
z Unii Europejskiej. Na oprogramo
wanie, którego w naszym przeko

naniu brakuje w tak dużym mieś
cie jak nasze.
P: Brakuje tylu rzeczy, że na pew
no ma pani rację.
D: Inne miasta też będą mogły z te
go skorzystać. Widzę, że wszyst
ko mamy uzgodnione, więc mog
łabym właściwie wyjść, ale…
P: Niech pani zostanie. Szczegóły
też są ważne.
D: Jest taki unijny program Polska
Cyfrowa.
P: Tak. Jest.
D: Cytuję panu tak, jak to jest na
pisane w programie: „fundusze
unijne można wykorzystać mię
dzy innymi na podniesienie kom
petencji cyfrowych”. To brzmi su
cho, wręcz biurokratycznie, ale
chodzi o lepsze codzienne życie
po prostu.
P: Rozumiem, że chodzi pani
o pieniądze, które można uzyskać
dla uzdolnionych programistów.
Tak, są na to fundusze.
D: Nasza inicjatywa jest pomyśla
na jako pomoc dla niepełnospraw
nych, którzy poszukują ważnych
dla siebie informacji i muszą za
łatwiać różne sprawy urzędowe.
Chcemy stworzyć taki komunika
tor, za pośrednictwem którego ła
two będą mogli się dowiedzieć, co
miasto robi z myślą o nich. Jest
przecież tyle spotkań, warsztatów,

Pamiętam rudego
Piotrka i jego żart
o unoszeniu się
Białegostoku.

dyskusji. Wykładów, które urządza
ją fundacje, stowarzyszenia i różne
inne instytucje, nawet nasza uczel
nia.Takie informacje z trudem do
cierają do zainteresowanych.
P: Fakt. Ale jak pani to widzi od
strony praktycznej?
D: Aplikacja byłaby dostępna na
stronach Urzędu Miasta. Pracow
nicy pomocy społecznej i instytu
cje zajmujące się niepełnospraw
nymi zamieszczaliby na bieżąco
aktualizowane informacje, a na
pisany przez nas program prze
kazywałby je dalej, dostosowując
przekaz do odbiorcy i urządzenia,
na którym może odbierać wiado
mości. Trzeba byłoby tylko zareje
strować się na stronie.

A, Piotrek. Tak, jest
teraz w Princeton.
Ale mam trzech
nowych Piotrków.

P: Teraz mamy taki program, któ
ry pozwala wysyłać smsy, ale nie
każdy może je odbierać. Ale szcze
gółowo, jakie to będą te nowe
udogodnienia?
D: Niewidomi otrzymają wiado
mość głosową, głuchoniemi tek
stową, także na telefon lub urzą
dzenie mobilne. Zamierzamy też
wbudować w ten program moduł
tłumacza migowego, który już
opracowali młodzi programiści
z Warszawy i kamerę. Głuchonie
mi będą mogli oglądać na przy
kład różne…
P: Błagam, niech mi pani nie mó
wi, co można oglądać. (oboje się
śmieją).
Stanisław Tym

Talenty młodych programistów komputerowych
dofinansuje Program Polska Cyfrowa. Dzięki ich
pomysłom podnieść się mają umiejętności obsługi
komputerów wśród dzieci i młodzieży, jak również
osób starszych, mniej obeznanych z nowoczesnymi
technologiami, a także osób niepełnosprawnych.
Zwłaszcza dla tych ostatnich ważne jest zdalne
załatwianie spraw urzędowych i porozumiewanie się
z administracją przez internet za pomocą
specjalnych komunikatorów. Dzięki programowi
Polska Cyfrowa coraz więcej instytucji publicznych
będzie udostępniać e-usługi, które ułatwią kontakty
z urzędami i przyspieszą oficjalne procedury. Środki
na te cele będą dostępne także w Programach
Regionalnych.
Więcej informacji o Programach
na kompetencje cyfrowe:
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
Film „Porozmawiajmy
o Funduszach
Europejskich”
oglądaj na YouTube

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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Czy - zdaniem Państwa ugrupowania - miasto Częstochowa przyznaje wystarczające
środki finansowe na mniej popularne dyscypliny sportowe? Dodać należy, że częstochowskie kluby (np. siatkówka kobiet, badminton,
teakwon-do i inne) odnoszą krajowe i międzynarodowe sukcesy.
W imieniu Platformy Obywatelskiej (w ramach koalicji
PO-SLD) opinię przedstawia
radny Jacek Krawczyk:
„Częstochowa od lat wspiera
sport na różnych płaszczyznach
i co roku zwiększa wysokość
wsparcia finansowego. Przekazujemy środki finansowe na promocję miasta poprzez sport, co
stanowi obecnie kwotę 1,6 mln zł do podziału
pomiędzy AZS Częstochowa i RKS Raków oraz
0,7 mln zł na promocję miasta z udziałem renomowanych imprez Tour De Pologne, Ligi Światowej, czy też gali boksu zawodowego.
Ponadto, miasto wspiera sport na wysokim
poziomie współzawodnictwa, do których zakwalifikuje się od tego roku m.in. Częstochowianka.
Pula środków na ten cel to 350 tysięcy złotych.
Poza tym, podstawą jest szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży, na które przeznaczymy w tym
roku 3,26 mln zł.
Warto podkreślić, że Miasto Częstochowa od
lat inwestuje w bazę sportową budując nie tylko
nowoczesną halę sportową, remontując stadion
żużlowy, ale także inwestując w przyszkolną
bazę i infrastrukturę sportową. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że środki finansowe nigdy
nie będą wystarczające z uwagi na licznie zgłaszane potrzeby wielu klubów, jednakże staramy
się każdego roku, aby te środki były wyższe i na
miarę możliwości budżetu naszego miasta. Myślę, że w kolejnym budżecie ponownie zwiększymy pulę środków na częstochowski sport.”
Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie
przedstawia Stanisław Gmitruk:
„Wsparcie finansowe klubów
sportowych z Miasta Częstocho-

wy na sport nie jest wystarczające, w tym na dyscypliny mniej popularne, a zarazem ważne dla
mieszkańców. Zapewne wynika to z możliwości aktualnego budżetu miasta, w tym wielkich
innych potrzeb, a nie ze złej woli władz miasta.
Wiedzą wszyscy, w tym także Radni i Prezydent
Miasta Częstochowy, że sport jest dobrą alternatywą dla patologii społecznych. Dlatego wspieranie finansowe klubów sportowych zaangażowanych w pracę na rzecz sportowego wychowania
młodzieży jest bardzo cenne, a pieniądze wydane
na wspieranie tego procesu przynoszą pozytywne efekty. Z uwagi na to, że pieniądze miejskie
należą do środków publicznych, muszą być wydawane efektywnie według następujących praktycznych zasad:
- wsparcie finansowe sportowej działalności
statutowej dostawać winny tylko te kluby, które
prowadzą grupy sportowe dzieci i młodzieży;
- kluby prowadzące tą samą lub podobną dyscyplinę sportową w zakresie niezbędnych kosztów działalności, winny otrzymywać wsparcie
proporcjonalnie do ilości trenujących młodych
ludzi;
- formalności związane z udzielaniem wsparcia finansowego, muszą wynikać z przepisów
prawa, jednak powinny być w miarę możliwości
formalnych – zrozumiałe i proste;
- doceniane winny być także efekty sportowe
i organizacyjne; w sytuacji sukcesów, wsparcie
powinno być odpowiednio wyższe, w związku
z wyższymi kosztami przygotowań (treningów)
oraz z udziału w zawodach;
- celowość wydatków środków publicznych
na sport, winna być także systematycznie badana
według obowiązujących procedur;
- każdy klub sportowy, który otrzymuje wsparcie finansowe z miasta, winien mieć obowiązek
prezentacji logo lub innych symboli Częstochowy podczas zawodów sportowych, tytułem promocji Częstochowy w województwie, kraju i na
imprezach międzynarodowych.
Uważam, że miasto Częstochowa nie najgorzej wspiera kluby sportowe, także i te które
prowadzą mniej popularne dyscypliny. Jednak
wsparcie to winno być wyższe dla klubów, których zawodnicy odnoszą sukcesy krajowe czy
międzynarodowe.”

Juwenalia
w prokuraturze?

Studencki protest przeciwko działaniom
Samorządu Studenckiego Politechniki
Częstochowskiej zatacza coraz szersze
kręgi. Sprawą zainteresowały się już nie
tylko media, ale wyjaśnień od władz Politechniki oczekuje też Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlament
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. A
władze PCz wciąż milczą.
Dziś (wtorek) z wizytą u rektor Marii Nowickiej-Skowron
był poseł Szymon Giżyński. Do spotkania jednak nie doszło,
poseł „pocałował klamkę”. Poseł PiS zapewnia, że dopilnuje,
by sprawa nieprawidłowości, do których doszło podczas Juwenaliów, trafiła do prokuratury.
- W pełni popieram studentów, którzy zachowali się bardzo
godnie, bardzo przytomnie i działają dla dobra Częstochowy.
W tej sprawie są co najmniej trzy bardzo bulwersujące wątki, każdy z nich jest złamaniem prawa. Uważam, że są podstawy do tego, by złożyć zawiadomienie do prokuratury, ale
to wymaga starannego przygotowania. Takie doniesienie do
prokuratury jest przeze mnie przygotowywane – mówi poseł
Giżyński, mocno zaangażowany w sprawę.
Do władz Politechniki Częstochowskiej wpłynęło pismo
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który w
imieniu wszystkich polskich studentów wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją na częstochowskiej uczelni. W liście
adresowanym do rektor PCz czytamy:
„W związku z licznymi, niepokojącymi głosami pochodzącymi od studentów Politechniki Częstochowskiej, które

Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje radny
Artur Gawroński:
„Sport służy wszechstronnemu rozwojowi człowieka,
zachowaniu jego zdrowia i
sprawności oraz zagospodarowaniu czasu wolnego. Sprawność fizyczna przekłada się na wiele obszarów rozwoju
miasta, ale ma wpływ przede wszystkim na
zdrowie i pozytywne samopoczucie mieszkańców, a także na poprawę jakości ich życia.
Wychowanie w kulturze fizycznej i sporcie
sprzyja kształtowaniu charakteru oraz doskonali umiejętność zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie. Widzimy potrzebę zwiększenia środków przekazywanych na mniej
popularne dyscypliny sportu, które zapewnią
warunki pozwalające sportowcom z Częstochowy włączenie się w walkę o najwyższe
laury w kraju i za granicą. Udział środków
powinien być ustalony procentowo dla każdej
dyscypliny sportowej, a przyznawane środki
finansowe dla klubów zgodnie z kryteriami
obowiązującymi w danej dyscyplinie sportowej i w zależności od liczby uczestników w
stowarzyszeniu. Brak czytelności przyznawania środków w ostatnim okresie czy nawet
nadużycia ze strony niektórych stowarzyszeń
wskazują, że należy szczegółowo kontrolować przyznawane dotacje. Pamiętać musimy
także o stworzeniu bazy sportowo-rekreacyjnej, niezbędnej do funkcjonowania i rozwoju danej dyscypliny sportowej, dziś wiele
stowarzyszeń nie czuje realnego wsparcia
ze strony władz miasta. Zbyt małe jest także
zaangażowanie władz miasta w pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych zewnętrznych, takich jak Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny, Norweski Instrument Finansowy, Instrument Finansowy
EOG, czy indywidualni sponsorzy. Wysokość
przekazywanych środków jest zawsze niewystarczająca z punktu widzenia klubów czy
stowarzyszeń, zwrócić należy jednak uwagę,
że przyznawane dotacje są z puli budżetowej i
wydatkowanie ich musi być poprzedzone dokładną analizą potrzeb.”
Swoją opinię prezentuje
także reprezentant Ruchu
Wolności – Marek Domagała:
„W życiu tak prywatnym, jak
publicznym dobrze mieć jakiś
Kodeks Wartości. W tym spisanym przez nas kilka lat temu stoi:

dotarły do nas w ostatnich dniach - w formie listownej i
elektronicznej - pragnę prosić o wyjaśnienie kilku kwestii:
1. Pierwszą poruszaną przez studentów kwestią są wybory do władz Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii
Produkcji i Technologii Materiałów. Studenci zgłaszają w
zakresie wyborów szereg uwag. Część z nich stanowią obiekcje, które zostały zgłoszone w studenckim piśmie z 17.12.2013
roku. Uwagi te dotyczyły przede wszystkim nieskutecznej
formy obwieszczania wyborów, co zostało zgłoszone również
w piśmie z 28.05.2015 r. Studenci uważają za dalece niewystarczające ogłaszanie terminu wyborów jedynie za pośrednictwem strony internetowej samorządu. Kolejną zgłaszaną
kwestią jest miejsce przeprowadzania wyborów - tj. Dom
Studencki nr 5, zamiast budynku rodzimego wydziału. W
przesłanych do nas zgłoszeniach pojawiał się również wątek
dotyczący terminu przeprowadzenia wyborów - 27.05.2015 r.
- który uniemożliwiał oddanie głosu w wyborach przez studentów III roku na kierunku Inżynieria Materiałowa.
W związku z powyżej zgłoszonymi zastrzeżeniami proszę
o informację dotyczącą kroków, jakie władze Politechniki
Częstochowskiej i/lub przedstawiciele Samorządu Studenckiego podjęły w celu usprawnienia procedury wyborczej od poprzednio zgłoszonych skarg z końca roku 2013?
Jak prezentuje się frekwencja w wyborach do Samorządu
Studenckiego na Wydziałach Politechniki Częstochowskiej? Czy istnieją jakieś mechanizmy profrekwencyjne,
jakie władze Uczelni i/lub przedstawiciele Samorządu Studenckiego podejmowały w tym zakresie?
2. Kolejnym zgłaszanym do Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej problemem jest kwestia związana z Juwenaliami Politechniki Częstochowskiej. W
załączonych do nas listach studenci podnoszą problem
pobierania opłat od studentów Politechniki Częstochowskiej podczas tegorocznej edycji studenckiego święta. W
załączeniu do pisma składam wniosek w trybie dostępu
do informacji publicznej dotyczący środków finansowych, które zostały wykorzystane w ramach Juwenaliów

- że jednostka jest zawsze w stanie lepiej
gospodarować
swoją
własnością
od państwa czy samorządu, że ważny
jest
zrównoważony budżet jako fundament zdrowych finansów publicznych, że
niezbędna jest redukcja wydatków itd...
Ostatnio mieliśmy okazję obejrzeć film p.t.
„Ballada o chytrym rycerzu”. To o tym, jak
łatwo dać miliony złotych samorządowych
pieniędzy na prywatny związek osób zajmujący się siatkówką. I jak trudno uzyskać od
nich odpowiedź: na co panowie je wydali.
Morał? Nie ma żadnej korelacji między wydawaniem środków publicznych a efektami,
a często jest korelacja odwrotna. Przykład?
Za „moich czasów” w piłkę graliśmy na
małych trawnikach, było jedno boisko asfaltowe przy szkole, czekaliśmy na swoją
kolejkę, jak skończą grać starsi. Młodzież
i tak grała w piłkę po kilka godzin dziennie, była wysportowana, a Polska piłka była
światową czołówką. Dzisiaj wybudowaliśmy za miliardy wielkie stadiony, za kolejne miliardy Orliki, młodzież gra, ale w FIFA
na komputerach, a nasza piłka się nie liczy.
Jeśli już mamy wydawać publiczną kasę
na sport to tylko na masową kulturę fizyczną dla dzieci i młodzieży, a to dlatego, że
w przyszłości mniej wydamy na lekarzy.”
W imieniu „Mieszkańców
Częstochowy”
stanowisko
przedstawia Marcin Maranda:
„Sport odgrywa ważną rolę
w życiu naszego miasta. Inwestycja w sport to dobra inwestycja. Mam na myśli zarówno
sport profesjonalny, jak również sport amatorski i różne formy rekreacji.
To źle, że władze miasta nie wypracowały do
tej pory przejrzystego modelu finansowania
częstochowskiego sportu. To zdecydowanie
negatywnie odbija się na kondycji finansowej mniej popularnych dyscyplin sportu. Jest
wiele klubów, które funkcjonują wyłącznie
dzięki zaangażowaniu swoich działaczy, rodziców, opiekunów oraz sponsorów, którzy
bezinteresownie poświęcają swój czas i prywatne pieniądze. Nie można podcinać skrzydeł zapaleńcom, którzy angażując się w sport,
niejednokrotnie z sukcesami, budują sukces
Częstochowy. W tym kontekście trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy
miastem z ambicjami i czy chcemy osiągać
sukcesy? Jeżeli tak, to powinniśmy wspierać
tych, których sukcesy przekładają się na sukces miasta.”
Renata R. Kluczna

2015 odbywających się na Politechnice Częstochowskiej.
Szczególne wątpliwości budzi przede wszystkim zasadność i sposób pobierania opłat od studentów oraz dalszy
los zebranych środków. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia
w tej sprawie, gdyż tylko dobrze pojęta transparentność
może rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotowej sprawy.
Jako Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, ustawowego przedstawicielstwa
wszystkich polskich studentów, wyrażam głębokie zaniepokojenie docierającymi do mnie sygnałami dotyczącymi procedury przeprowadzania wyborów do Samorządu
Studenckiego Politechniki Częstochowskiej oraz niejasnościami związanymi z pozyskiwanymi przez Samorząd
Studencki środkami oraz ich gospodarowaniem. Odpowiedź na zamieszczone wyżej pytania pomoże lepiej zrozumieć kontekst zaistniałych sytuacji.”
Parlament Studencki RP zażądał również od władz uczelni
szczegółowego rozliczenia finansowego częstochowskich Juwenaliów 2015:
„Na podstawie Art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 poz. 782, z
późn. zm.) wnoszę o udostępnienie preliminarza wydatków, faktur, sprawozdania finansowego, ewidencji środków przyjętych od studentów oraz informacji dotyczącej
podmiotów współorganizujących Juwenalia 2015 odbywających się na Politechnice Częstochowskiej.”
Protest uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów I
LO Słowackiego w Częstochowie przetarł szlaki. Konflikt
„Słowaków” z władzami miasta zakończył się dla pierwszych wielkim sukcesem. Teraz na wygraną liczą studenci, a
zapewne determinacji im nie zabraknie.
Renata R. Kluczna
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Tygodnik „7 dni” obchodzi... DZIEŃ KIOSKARZA!
@ Protest studentów

kamil664@interia.eu: Po przeczytaniu artykułu odnośnie
nielegalnych opłat za juwenalia postanowiłem spróbować nawiązać do tego podczas ostatniej imprezy w gigancie i oto
efekt, po wejściu przez główne drzwi do giganta podszedłem do stolika gdzie wszyscy byli kierowani przez ochronę
w sprawie opłaty i gdy Pani powiedziała ile kosztuje bilet.
Powiedziałem dokładnie to co wyczytałem o Juwenaliach, że
wejście powinno być dla studentów za okazaniem legitymacji
pcz za darmo, że nie zapłacę za to skoro to i że to co robią jest
nielegalne, po krótkiej chwili podleciał do mnie ochroniarz
złapał mnie za ramię i powiedział: płacisz albo wylatujesz...
I niestety aby się dobrze pobawić musiałem zapłacić, już nie
wspomnę o piwie, które smakowało jak woda.
@rtur: Na P.Cz. dalej samorząd się samorządzi? Widzę że
od 10 lat się nic nie zmieniło.
mitocholix@gmail.com: Kamil Bednarek - 12 tysięcy złotych (koncert klubowy). A to niby największa gwiazda Juwe.
Zakładając, że za całość zapłacili może z 50 tys. gdzie reszta?
Nie da się ściągnąć kogoś bardziej ambitnego? Owszem da
się, ale po co się wysilać?
Anonim: Stare trepy z SLD, które od 2010 roku obsiadły
urząd miasta i „władzę samorządową” zwyczajnie dbają o
swoje interesy i kupują część częstochowskiej studenterii dotując solidnie m.in. juwenalia. Kolejna sitwa i zaplecze nomenklatury partyjnej SLD. Tyle, że z roku na rok to coraz
większe głąby tyle, że cwane głąby. Jest okazja by przepędzić
to kmieciarstwo.

@ Studenci: Nigdy się nie poddamy!

Anonim: Prorektor Rusek to przecież człowiek SLD od
niepamiętnych czasów wspierał działania obecnych władz
miasta w przejmowaniu władzy wśród studentów (w czasach
gdy jeszcze działali w samorządzie), oraz dotował hojnie ich
wszelakie inicjatywy. Oni rewanżowali się głosami w wyborach.
m_janc@o2.pl: No właśnie... I jak tu chcieć być uczciwym
studentem/obywatelem... Nawet jeżeli coś zauważamy to i tak
często każą nam siedzieć cicho...Ważne że Studenci nie dają
się stłamsić i nie siedzą cicho. Chwała im za to!!!

@ Rozliczamy posłów
– Halina Rozpondek (PO)

denver@op.pl: Droga pani, pani i koleżeństwa z PO, największą porażką jest to, że przegrał Komorowski, a i w nadchodzących wyborach parlamentarnych może być różnie.
Wyborcy ocenili „pracę” PO kompleksowo. Ponad 8 mln
wyborców w II turze wyborów prezydenckich, oddało głos
na innych. Niekompetencja, afery w administracji rządowej
i samorządowej (Śląsk, Tomczykiewicz, koleje regionalne,
stadion śląski) zrobiły swoje, brak klasy i kompetencji lansowanych polityków PO (Nowak, Schetyna, Sikorski, kompromitacja Bieńkowskiej i wiele, zbyt wiele innych przykładów)
dopełniły kielich goryczy nawet u dawnych sympatyków
Platformy. Absolutnie czas na emeryturę, niestety, w poczuciu wstydu.

@ Rozliczamy posłów
– Jerzy Sądel (PiS)

po.marek@poczta.onet.pl: Jureczku co za subregion województwo może po połączeniu Cz-wy z Toruniem? Marginalizacja powiatów? - to należy natychmiast zlikwidować!!
Lasy - powinny płacić takie same podatki jak każdy podmiot
gospodarczy. Co ty wiesz o rzeczywistości gospodarczej...
Sprawdźcie jakie uposażenie otrzymuje leśniczy to policjant
okaże się żebrakiem? Proszę zapytać jakie i ile podatku płaci
POSEŁ ten i inny...
zachowano pisownię oryginalną

REKLAMA

Zatrudnię: Konsultant Telefoniczny
– Częstochowa
Praca stała, wynagrodzenie
godzinowe + premie
i inne dodatki
Kontakt: a.janas-lukasik@
leasingteam.pl
Tel.: 698-964-873 , 32 775-95-30

Zatrudnię firmę
instalacyjną do
przebudowy sieci
preizolowanej.
Kontakt:
office@skorut-solar.pl
tel: 12 272 – 20 - 25,
12 272 – 31 - 24

Okazji do świętowania nie brakuje – i dobrze. Obchodzimy Dzień
Lachona, Dzień Toalet, Błyszczyków i Smakowitych Ust, a nawet –
uwaga... Aproksymacji Liczby Pi. Pomysłowość w tej mierze nie zna
granic. Swoje święto posiada niemal każda profesja: hutnicy, elektrycy, listonosze, dziennikarze, sklepikarze – wszyscy mogą się pochwalić
wyjątkowym dniem, który należy wyłącznie do nich. Jednak na karcie
żadnego kalendarza nie było... Dnia Kioskarza.

Mirosław ze Stradomia
- No super, cieszę się. Może częściej ktoś się uśmiechnie do okienka.
Niby człowiek z ludźmi ma do czynienia, ale mało kto zamieni parę słów.
Nie ma co się dziwić – każdy się spieszy. No ale jak będziemy mieli swój
dzień, to może prześle ktoś czasem uśmiech albo miłe słowo.
red.

W 2013 roku ten stan rzeczy zmienił Tygodnik „7 dni”, ogłaszając 13
czerwca Międzynarodowym Dniem Kioskarza. Bo przecież to oni sprzedają nam rano świeżą prasę czy bilety, to do nich często kierujemy pierwsze, poranne „dzień dobry”. Kiosk to dziś mini dyskont, w którym nabyć
możemy nie tylko coś dla ducha, ale i ciała: słodkości, napoje, środki czystości, a nawet rajstopy czy czapkę z daszkiem. Przy tak wielu „zasługach”
Kioskarzom należy się święto.
Warto wiedzieć, że pierwsze w Polsce kioski zagościły już prawie 100
lat temu na początku XX wieku. Początkowo miały formę tak zwanych
„trafik”, czyli niewielkich sklepików zlokalizowanych na dworcach, w
których można było nabyć prasę, wyroby tytoniowe i inne drobiazgi. Przez
lata zmieniał się asortyment, dostępne gazety, ale niewielkie budki na stałe
zagościły w polskim krajobrazie.
O opinię na temat Dnia Kioskarza zapytaliśmy częstochowskich Kioskarzy:
Maria ze Śródmieścia
- Wiadomo, że taki Dzień Kioskarza nie zmieni tego, że wbrew powszechnemu wyobrażeniu jest to ciążka praca, ale miło, że ktoś o nas pomyślał.

Festiwal filmowy
w Częstochowie
Przez trzy dni w częstochowskim Kinie Studyjnym OKF odbywał się będzie II Festiwal Filmów Dokumentalnych „Moja mała
ojczyzna”. Na ekranie zostaną pokazane projekcje, które opowiadają historię Częstochowy i filmy, których autorami bądź współautorami są częstochowianie. Patronami festiwalu są bracia Krzemińscy - pionierzy kinematografii na ziemiach polskich.

Festiwal rozpocznie się 12 czerwca o 15:00 z wysokiego „C”. Jako
pierwszy zostanie zaprezentowany film „Obiekt”, który - jak zapewniają organizatorzy - ma duże szanse na nominację do Oscara za film
krótkometrażowy. W piątek nastąpi też przegląd zgłoszonych filmów
konkursowych.
Drugiego dnia na ekranie zostaną wyświetlone aż cztery produkcje.
Najciekawszą propozycją wydaje się być „Historia mojego życia Nomi
Zohar nee Zander” - film pokazujący przedwojenną Częstochowę oczami częstochowianki pochodzenia żydowskiego.
Niedziela rozpocznie się od filmu wspominającego Marka Perepeczkę, od którego śmierci w tym roku mija dziesięć lat. Festiwal zamknie
film pokazujący Częstochowę lat 80. ubiegłego wieku.
Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa starych urządzeń kinematograficznych i III Giełda Filmowa.
Wstęp wolny.
Mateusz Strączyński
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„Od około 3 tygodni trwa remont chodnika
wzdłuż alei Wolność od dworca PKS do ronda
Mickiewicza. Cały czas zastanawia mnie dlaczego
zdecydowano się na chodnik i ścieżkę rowerową
po stronie gdzie jest mniej miejsca. Wyjeżdżając
z bram wzdłuż nowej ścieżki rowerowej nie widać
tramwajów przez wysoki mało zadbany żywopłot,
a teraz dojdą jeszcze szybko poruszający się rowerzyści - nieszczęście nie trudno. Natomiast to co
dziś zobaczyłem przeszło moje wszelkie wyobrażenia. Się Panowie troszeczkę minęli jak robili krawężniki z od dwóch stron.
Pozdrawiam.
Czytelnik”

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELÓW
z dnia 11 czerwca 2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015
r. poz. 199) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. Nr 1235, z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lelów
uchwały Nr VI/54/2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów.
Uchwała jest dostępna do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lelów (www.biplelow.pl)
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Lelowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie,
kierując je na adres siedziby Urzędu Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, w terminie do dnia 6 lipca 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda
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Wiemy, co my możemy zrobić dla posłów

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.
Kolejnym, przepytanym przez „7 dni” posłem
ziemi częstochowskiej jest Artur Bramora (dziś Polskie Stronnictwo Ludowe, mandat posła otrzymał będąc w partii Janusza Palikota - Twój Ruch).
- 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?
- Poseł pracuje zgodnie z prawem dla dobra ogólnego i publicznego i tak do
tego podchodzę w mojej pracy poselskiej, stąd moje działania mają taki właśnie
charakter.
1/ przyjęcie przez Sejm RP ustawy o zmianie zasad finansowania pobytu bardzo chorych, porzuconych przez rodziców dzieci w ośrodkach pielęgnacyjno-opiekuńczych – to było niezwykle ważne, nie tylko dla dzieci pochodzących z
Częstochowy i przebywających w Ośrodku „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”,
ale także dla innych dzieci z Polski, trafiających do takich ośrodków. Przypomnę tylko, że trzeba było zawalczyć z systemem aż poprzez kilkunastodniową
moją głodówkę, bo żadne argumenty nie trafiały do ministra zdrowia i rządu.
Zakończyła się pełnym sukcesem. Korzyść dla mieszkańców ziemi częstochowskiej – ma wymiar duchowy i materialny. Duchowy, bo uruchomił się ogromny
międzynarodowy łańcuch ludzkich współczujących serc, solidaryzujących się z
porzuconymi chorymi dziećmi, materialny – bo udało się znowelizować prawo,
przyjazne dla nich. I nagle do ośrodka zaczęły spływać fundusze finansowe z
całego kraju i części Europy, najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt medyczny zakupiony przez polonijno-europejskie fundacje luksemburskie i dzięki ich
staraniom ośrodek w Częstochowie zyskał fundusze na wyposażenie.
2/ pomoc polskim i częstochowskim obywatelom zrealizowana w postaci
poprawek mojego autorstwa wniesionych do „ustawy o odnawialnych źródłach
energii”. W Częstochowie, w prasie lokalnej nie było wzmianki na ten temat,
choć wszystkie ogólnopolskie media o tym pisały. Nie wchodząc zanadto w
szczegóły dodam, że toczyła się niemalże wojna o prosumenta przeciwko gigantom energetycznym i zaraz przed plenarnym głosowaniem nad ustawą o OZE
sejmowa komisja ds. energetyki odrzuciła poprawkę prosumencką, tymczasem
nieoczekiwanie przegłosował ją cały Sejm na korzyść obywatela - prosumenta i poprawka nazywana odtąd tzw. „poprawką Bramory” polega na ustaleniu
taryf gwarantowanych na odsprzedaż przez obywatela energii wytworzonej w
małych instalacjach przydomowych korzystniejszych niż zakładał to pierwotny
projekt ustawy. Co to oznacza dla np. Częstochowianina? Dokładnie to, że jeśli
przysłowiowy Kowalski zbuduje sobie przydomową mikroinstalację np. z paneli
fotowoltaicznych to będzie mógł odsprzedać wyprodukowaną energię elektryczną np. Tauronowi za godziwą cenę, dzięki czemu jego inwestycja będzie uzasadniona ekonomicznie. Do 2020 roku może powstać ok. 200 tys. takich instalacji.
3/ rozszerzenie stref ekonomicznych – mieleckiej i śląskiej na tereny Częstochowy - same strefy to zasługa wielu posłów z różnych ugrupowań, ale rozszerzenie to już zasługa ministra gospodarki, u którego zabiegałem o tę decyzję.
Skutecznie pomogłem częstochowskiej rodzinie Białorusinów, którzy zostali
uniewinnieni od stawianych im zarzutów udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej. I na koniec – po wielu zabiegach, konsultacjach w różnych śro-

„Dług” na scenie,

wstrząs na widowni
Młodzi aktorzy z IX liceum im. C. K.Norwida wystąpili przedwczoraj w szkole nr 38 im. L Zamenhofa na konkursie małych form teatralnych „Młodość bez
uzależnień”, a w ubiegłą środę, w ratuszu, uświetnili wernisaż wystawy fotografii
nagrodzonych w konkursie „Uzależnieniom stop”. Alkohol, narkotyki, dopalacze i papierosy wciąż imponują części młodych ludzi, ale coraz większej części
zaczynają wyraźnie przeszkadzać. Spektakl zatytułowany „Dług” pokazuje jak
młodzież jest poirytowana tym, że koledzy i koleżanki ćpają.
– To trudny temat i wyzwanie aktorskie – mówi Piotr Mielczarek. – Gdy przeczytaliśmy scenariusz do końca, postanowiłem zagrać dilera, którego zachowanie w finałowej scenie mocno odbiega od tego, co uważamy za normalne – tłumaczy młody aktor i dodaje, że chciałby uczulić i uwrażliwić swoich rówieśników,
by nie było znieczulicy i by młodzi ludzie nie bali się reagować, gdy ich koledzy
popadają w konflikt z prawem i pogrążają się w nielegalnych interesach.
– Zadanie aktorskie było faktycznie wymagające – przyznaje Konrad Kowalczyk. – Temat jest być może wszystkim znany, ale wyraziste pokazanie ponurego,
szarego, codziennego świata było niesłychanie trudne i chciałem sprostać temu
zadaniu.
Uczeń „Norwida” dodaje, że niełatwa w odbiorze i kontrowersyjna sztuka jest
doskonałym ostrzeżeniem i być może otworzy oczy tym, którzy w swoich wyborach kierują się presją grupy, czy chęcią dostosowania do środowiska.
Podobnego zdania jest Katarzyna Palacz. – Podoba mi się możliwość rzucenia
nowego światła na kwestie wszystkim niby dobrze znane – mówi uśmiechnięta
nastolatka. – Naszą grą uwypuklamy to, co nieoczywiste i patrzymy na codzienne
problemy pod nietypowym kątem. To musi zmuszać odbiorców do zastanowienia.
Chwile konsternacji na widowni i oszołomiony wyraz twarzy widzów najlepiej
dowodzą, że świetnie nam się to udaje – komentuje uczennica.
Marta Garncarz, koleżanka Kasi, zwraca także uwagę na praktyczne
walory widowiska. Młodzi ludzie dostrzegają bowiem brud na częstochowskich osiedlach, przeszkadza im szkło na chodnikach, czy niedopałki

dowiskach społecznych usunięcie śmieciowego jedzenia /nowelizacja ustawy
o bezpieczeństwie żywności.../ ze sklepików szkolnych od 1 września br. oraz
skierowanie do Sejmu wyczekiwanej od dawna nowelizacji ustawy o rzemiośle
polskim.
- Prosimy wymienić trzy sprawy, które niestety zakończyły się porażką,
których nie udało się Panu załatwić oraz prosimy podać przyczyny niepowodzenia.
- 1/ z przykrością – stwierdzam to jako przedsiębiorca – muszę powiedzieć,
że nie udało mi się skutecznie pomóc przedsiębiorcom z branży paliwowej, którzy od wielu lat walczą z dziwnymi praktykami urzędów celnych oraz zawiłymi
przepisami, i tak np. przedsiębiorcy z regionu częstochowskiego systematycznie
protestują przeciwko nadmiernym i rygorystycznym kontrolom urzędu celnego,
które skutkują karami finansowymi za najmniejsze błędy w oświadczeniach, dotyczących sprzedaży lekkiego oleju opałowego. Biznesmeni twierdzą, że chociaż
często sprowadzają się one do zwyczajnych literówek, to nie ma możliwości ich
korekty, a sankcje rosną potem do setek tysięcy lub nawet milionów złotych. Widziałem tych ludzi, wielokrotnie z nimi rozmawiałem i widząc ich rozpacz jest
mi przykro, że mimo moich starań i rozmów z odpowiednimi władzami, sprawa
nadal jest nie załatwiona.
2/ nie udało mi się stworzyć i wprowadzić w życie rozwiązań motywujących
młodych ludzi do pozostania w Częstochowie. Niepokojącym jest fakt, że w
ciągu roku szkolnego ubywa uczniów w szkołach podstawowych z uwagi na
wyprowadzkę rodziców z Częstochowy, choćby do Lublińca. Jednak, by temu
zaradzić potrzeba nowych miejsc pracy, stabilności gospodarczej w mieście, i
radnych, z którymi można realizować korzystną dla rozwoju lokalnego politykę.
- Czy zamierza Pan kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych (do Sejmu czy do Senatu)?
- Jeszcze nie podjąłem w tej sprawie decyzji. Osobiście jestem za dwu kadencyjnością posła czy senatora. Na początku pierwszej kadencji przez pierwsze
miesiące pracy w Sejmie poseł tak naprawdę zdobywa doświadczenie i poznaje
możliwości skutecznego działania, dopiero potem można realnie i skutecznie
wpływać na politykę. Praca w Sejmie jest obarczona ogromnym stresem - jeśli
jest się posłem funkcyjnym, a ja mam zaszczyt do tej grupy się zaliczać. Jeśli
chce się być dobrym posłem to nie ma czasu na życie osobiste, trzeba ciężko
pracować, konsultować się ze środowiskami społecznymi, często podejmować
bardzo trudne decyzje mające znaczący wpływ na życie obywateli. To ogromna
odpowiedzialność.
- 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.
- Jeśli dane by mi było zostać posłem na drugą kadencję, kontynuował bym
podjęte inicjatywy - pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, starałbym się o wypracowanie korzystniejszych dla przedsiębiorców pod względem
finansowym mechanizmów współpracy ze szkołami zawodowymi. Powinniśmy
ewaluować reformę szkolnictwa zawodowego, bo jej pierwsze efekty już widać i
wiadomo co należy poprawić. Powinniśmy przyjąć ustawowe zapisy preferujące
zwolnienia z podatków dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą i
wiele, wiele innych. Przede wszystkim jednak chciałbym dalej pomagać potrzebującym pomocy mieszkańcom Częstochowy, bo wtedy tak naprawdę ma się
satysfakcję z pełnienia tej zaszczytnej funkcji Posła RP.
W następnym numerze opublikujemy wypowiedź kolejnego parlamentarzysty.
Renata R. Kluczna
na klatkach schodowych. Marta posługuje się przykładem:
– Odwiedziła mnie niedawno kuzynka i przecięła oponę w rowerze na potłuczonej butelce. Było mi smutno, bo przecież przyjechała do mnie byśmy miło
spędziły czas, a przez nieodpowiedzialnych ludzi miała kłopot – opowiada z
niesmakiem licealistka i dodaje, że ma nadzieję, iż wystawiana przez młodych
aktorów z „Norwida” sztuka nie tylko uratuje kilku ćpunów, ale i zwróci uwagę
Częstochowian na kwestie higieny i porządku.
Spektakl „Dług” bezlitośnie obnaża prawdę o bandyckich mechanizmach
rządzących półświatkiem narkomanów i szokuje sporą część dorosłej widowni.
– Tak być musi. Uzależnienia są brutalne i taka jest prawda – wyjaśnia Zbigniew Jadczak, terapeuta uzależnień. – w „Długu” nie ma żadnego zakłamania.
Tych spraw nie da się wygładzić. Mówienie o tym całym szambie w ładnych słówkach po prostu nie miałoby sensu.
hubb

 Można bezpłatnie zbadać swoją płodność

Do 15 czerwca w Częstochowie można bezpłatnie przebadać
swoją płodność. W ramach specjalnego programu profilaktycznego
mężczyźni mogą zgłaszać się na badania nasienia, kobiety z kolei
mogą skorzystać z konsultacji i porady ginekologicznej w zakresie
diagnostyki i leczenia niepłodności. Nieodpłatne badania, skierowane do mieszkańców regionu mających problemy z poczęciem
dziecka, prowadzone są przez częstochowską klinikę Gyncentrum
przy ul. Kozielewskiego 9. To pierwszy tego typu program w Częstochowie, jego celem jest zaktywizowanie osób mających problemy z płodnością. Organizatorzy namawiają, aby przystąpiły do niego szczególnie pary. Badania są proste, nieinwazyjne i bezbolesne.
Żeby wziąć udział w badaniach lub konsultacjach, należy umówić
się na wizytę dzwoniąc pod numer tel. 34 506 57 65.
 ...oraz nerki
Już 14 czerwca (w niedzielę) w Centrum Dializ Fresenius w Częstochowie (na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego na Zawodziu) będzie można wykonać bezpłatnie badanie krwi celem wykrycia choroby nerek Ilość miejsc na badania jest ograniczona i wynosi
400. Akcja JEST organizowana przez Nefron Sekcję Nefrologiczną
Izby Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem,
Centrum Dializ Fresenius w Częstochowie. - Rejestrować będziemy
na konkretną godzinę, aby usprawnić całą akcję i uniknąć tłoku. Nie
trzeba być na czczo, więc równie dobrze można przyjść w godzinach
popołudniowych. Przypominamy jednak, że zapisać mogą się osoby,
które ukończyły 45 lat – mówi Dorota Flasińska, pielęgniarka oddziałowa Centrum Dializ w Częstochowie. Chętni mogą rejestrować
się 11 – 12 czerwca (czwartek i piątek) w godz. 10.00-15.00, pod numerami tel: 797 736 776 lub 797 736 767. Przy rejestracji wymagane
będzie podanie numeru PESEL.
 Skorzystaj z warsztatów rozwoju osobistego
W dniu 24 czerwca odbędzie się spotkanie pasjonatów rozwoju
osobistego MeetPRO Częstochowa. Jest to ogólnopolski projekt
odbywający się w całej Polsce, w trakcie którego realizowane są
inspirujące warsztaty, praktyczne ćwiczenia z obszaru emocji, komunikacji i współpracy.
Czerwcowe spotkanie odbędzie się pod hasłem: ,,Projektowanie
wymarzonego stylu życia”. Gościem specjalnym będzie Orest Tabaka - znany blogger i podróżnik w środowisku rozwoju osobistego,
inspirator i organizator wielu wydarzeń rozwojowych, który zwiedził około 30 krajów, pracując tylko po 40-60 dni w roku. Więcej informacji odnośnie wydarzenia można znaleźć na stronie http://www.
meetpro.pl/events/meetpro-czestochowa-24-06-2015/
 Industriada 2015
Rusza kolejna INDUSTRIADA. Już 13 czerwca będziemy mogli wybierać spośród 372 wydarzeń w 42 zabytkach zlokalizowanych w 27 miastach w regionie śląskim. W akcji biorą jak zwykle
obiekty zlokalizowane w Częstochowie: Muzeum Górnictwa Rud
Żelaza, Muzeum Historii Kolei i Muzeum Produkcji Zapałek. W
wyborze atrakcji pomoże drukowany program, który jest już dostępny w obiektach biorących udział w akcji. Za sprawą Kolei Śląskich
każdy uczestnik INDUSTRIADY będzie mógł bezpłatnie wsiąść
do pociągu na jednej ze 170 stacji i bez trudu dotrzeć do wybranej
miejscowości, w której odbywa się festiwal. Wystarczy wcześniej
zajrzeć do jednego z 42 obiektów biorących udział w Święcie Szlaku, odebrać specjalny kupon przejazdowy i wypełnić go zgodnie z
instrukcją. Kupony są już dostępne w obiektach. Liczba kuponów
jest ograniczona.
 Lelów – uroczystość w gimnazjum
Gimnazjum w Lelowie realizuje od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca
2015 r. wraz ze szkołą partnerską Maria-Ward-Gymnasium Altötting (Bawaria – Niemcy) dwustronny projekt pt. „Tolerancja – nasz
wspólny cel“ w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Celem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości na inne narody i różne
kultury, przełamywanie stereotypów, uczenie się tolerancji wobec
innych ludzi poprzez wzajemne poznanie się, a także rozwijanie
umiejętności językowych uczniów. W ramach projektu odbyły się
dwie 11-sto dniowe wymiany młodzieży – w Altötting i w Lelowie.
17 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie przy
ul. Szczekocińskiej 31, o godz. 17:00 odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu.
 Przedłużenie ul. Racławickiej do ul. Staszica
– konsultacje społeczne
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy przedłużenia ulicy Racławickiej do ulicy Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie i uwagi
do 30.06.2015 r. w wersji pisemnej osobiście w kancelarii Urzędu
Miasta lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu), e-mailem na
adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl lub podczas otwartego
spotkania z mieszkańcami w dniu 18.06.2015 r.
 Biegaj z Duchami Jurajskimi Ścieżkami
Po raz pierwszy na jurajskich ścieżkach w Gminie Żarki, 3 lipca
br., odbędzie się bieg nocny. Pokonując trasę 8 km biegiem lub z kijkami uczestnicy być może spotkają Białą Damę lub inne legendarne
tajemnicze postacie. Do wyboru będzie bieg na 8 km lub marsz Nordic Walking na 8 km. Zawody zostaną przeprowadzone na malowniczych ścieżkach pieszo-rowerowych poprowadzonych w typowo
jurajskim krajobrazie. Start i meta przy leśniowskim sanktuarium,
a w kawiarence - centrum zawodów. Zapisów można dokonywać
poprzez Facebook – Bieg Jurajskich Ścieżek oraz na adres email:
lks@zielonizarki.pl lub tel: 664715931.
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REKLAMA

Poszukujemy lakierników
meblowych, magazynierów,
murarzy, tynkarzy, malarzy,
kierowców C+E, dekarzy oraz
lakierników samochodowych,
wymagane doświadczenie,
mile widziana znajomość języka
niemieckiego, francuskiego lub
angielskiego, bardzo dobre
zarobki, kontakt 731 016 952,
oferta.pracy889@gmail.com

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

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

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

P.P.H.U.
PRACA NA TERENIE CZĘSTOCHOWY I OKOLIC
SORTOWANIE
PAKOWANIE
KONTROLA JAKOŚCI
WSPARCIE PRODUKCJI

JEŚLI SZUKASZ PRACY PRZYŚLIJ DO NAS SWOJE CV

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

LUB ZGŁOŚ SIĘ OSOBIŚCIE DO NASZEGO BIURA

autoryzowany dealer
UL. DEKABRYSTÓW 33 LOK. 9
CZĘSTOCHOWA
TEL. 34 375 17 52
E-MAIL: praca@sgp.biz.pl

www.sgp.biz.pl

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

pilarki, kosy spalinowe

kosiarki spalinowe

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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częstochowski
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różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko.
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bezcenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możliwość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to docenia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stuttgart 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.

T

o właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobieganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo

Jaka jest przyszłość ekorolnictwa?

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” zapytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszystkim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warszawy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosferze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posługiwały 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 państwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla rożnych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam nadzieję, 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 interesującej
okolicy.
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o 1%
za każdy
roboczy
opóźnienia.
Zatem
ostaprzyleśnych
w składania
porozumieniu
z gospodarstwami
agroturystycznyteczny termin
wniosków
upłynie 10 lipca
2015 r.
mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miejsca.
Najlepsze
do tego są
oczywiście tereny
byłych poligonów.
W
Czy
warto posiadać
gospodarstwo
ekologiczne?
Na to pytatej
części
Jury
naturalnym
ujściem
stała
się
Pustynia
Siedlecka,
ale
nie każdy rolnik musi odpowiedzieć sobie sam. Nie ulega jednak
nie
można dopuszczać
motocykli
i czterokołowców
w bezpośredwątpliwości,
że jest to jedna
z najbardziej
dynamicznie
rozwijanie
pobliże
parków
czy rezerwatów
przyrody.
jących
się gałęzi
tegokrajobrazowych,
sektora gospodarki,
zarówno w skali
całeBardzo
ważne
więc edukowanie
małychwdzieci,
żeby ostatnich
od samego świata,
jakjest
i naszego
kraju. W Polsce
przekroju
go
początku
świadomie
Jeśli już młody
człowiek
dziesięciu
lat,
zarówno korzystały
liczba, jakz ilasu.
powierzchnia
gospodarstw
ma
nawyk,
żeby
nie
śmiecić
w
lesie,
to
jako
dorosły
też
będzie
się
ekologicznych, zwiększyła się dziesięciokrotnie. Ekorolnictwo
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowieto już nie skansen i zacofanie, tylko wyznacznik nowoczesnego
kowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.
rolnictwa.
ziękuję za rozmowę.
Hubert Bar
Mateusz Strączyński
fot. wikimedia Commons
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oﬁcjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

L
-
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"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
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Muchowe
Mistrzostwa Okręgu

31 maja br. na rzece Warcie na odcinku od mostu w
Poraju „przy Bakutilu” do mostu w Kolonii Borek odbyły się Muchowe Mistrzostwa Okręgu Częstochowskiego. W zawodach wzięło udział 25 seniorów i 3 juniorów.
Mistrzostwa odbyły się w dwóch turach: pierwsza w
godzinach 8-11, druga 13-16. Warta wymagała od zawodników naprawdę dużych umiejętności tym bardziej,
że poziom wody był niski a słoneczna pogoda też „nie
była po stronie” wędkujących. Wielu zawodników w
trakcie pierwszej tury zrezygnowało z wędkowania już
po dwóch godzinach twierdząc, że na swoim stanowisku nie są w stanie złowić ryby. Niestety, kilku kolegów
po losowaniu stanowisk na drugą turę zrezygnowało z
wędkowania, co świadczy o braku „ducha sportowego”.
Jeszcze kilku po godzinie, dwóch wędkowania wróciło
do głównej komisji sędziowskiej wraz z sędzią kontrolnym, po czym udało się do domu.
W momencie ogłaszania wyników z 28 zawodników
zgłoszonych do zawodów tylko około połowy oklaskiwało zwycięzców – świadczy to niestety nie najlepiej
o nieobecnych. W kilku przypadkach jest to usprawiedliwione (nagły przypadek złego samopoczucia bliskiej
osoby, czy jak najszybsze udanie się na uroczystości
rodzinne) niemniej według mnie jest to po prostu lekceważenie kolegów, którzy łowili do końca i starali się
dać z siebie jak najwięcej. W rezultacie sklasyfikowanych zostało 12 seniorów i 1 junior. Trzeba przyznać,
że wszyscy trzej juniorzy „walczyli” do końca. Pięciu
kolegom udało się zaliczyć ryby w obu turach. Ogólnie
zgłoszono do sędziów 23 pstrągi i 6 lipieni.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować kole-

dze Andrzejowi Chęcińskiemu za przygotowanie stanowisk na kilkukilometrowym odcinku Warty – naprawdę
dobra robota Andrzeju!!!
Wyniki zawodów:
JUNIORZY
1. Dawid Witkowski - Mykanów - 4 pkt sektorowe
SENIORZY
1. Daniel Kasprzak - Jurajski Salmoklub EGO - 2 pkt
sektorowe
2. Bartosz Magnuszewski - Jurajski Salmoklub EGO
- 3 pkt sektorowe
3. Hubert Wawrowski - Jurajski Salmoklub EGO - 4
pkt sektorowe
4. Rafał Klimczak – PZW Mykanów - 5 pkt sektorowych
5. Przemysław Będuch - Jurajski Salmoklub I - 5 pkt
sektorowych
6. Andrzej Kokoszka - Jurajski Salmoklub III - 10 pkt
sektorowych
DRUŻYNOWE
1. Jurajski Salmoklub EGO (Daniel Kasprzak, Bartosz Magnuszewski, Hubert Wawrowski) 9 pkt sektorowych
2. Mykanów ( Rafał Klimczak, Sebastian Jop, Krystian Broniszewski) 26 pkt sektorowych
3. Jurajski Salmoklub I (Andrzej Tracz, Będuch Przemysław, Biernacki Andrzej) 34 pkt sektorowe
Tekst: Maciej Brudziński
Zdjęcie: Daniel Kasprzak

CZERWIEC
Z

OKF

11 VI

godz. 15.15 – Plemię (Holandia/Ukraina 2014)
godz. 17.00 – Apartament (Polska 2015)
godz.18.30 – Citizenfour (Usa/Niem. 2014)
godz. 20.30 – Plemię (Holandia/Ukraina 2014)

Festiwal Filmów Dokumentalnych im.
Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”
12 VI godz. 15.00 – inauguracja Festiwalu, pokazy zgłoszonych filmów, obrady jury, werdykt
13 VI godz. 11.00 – pokazy filmów, debaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi, od 14.00 III Giełda
Filmowa
14 VI godz. 11.00 – pokazy filmów, debaty,
spotkania z zaproszonymi gośćmi, zakończenie Festiwalu

12 VI

godz. 20.30 – Strefa nagości (Hol./Pol. 2014)

14 VI

godz. 18.30 – Dziewczyna z perłą i inne skarby
haskiego Mauritshuisu
godz. 20.30 – Strefa nagości (Hol./Pol. 2014)

15 - 18 VI

godz. 14.15 –Złota dama (USA/W.B. 2015)
godz. 16.15 – Dureń (Rosja 2014)
godz. 18.30 – Złota dama (USA/W.B. 2015)
godz. 20.30 – Strefa nagości (Hol./Pol. 2014)

21 VI

godz. 18.30 – Łucja z Lammermooru Donizettiego – retransmisja z Metropolitan Opera w N.Y.

19 - 25 VI

godz. 14.00 – Magical Girl (Hiszpania 2014)
godz. 16.15 – Twarz anioła (Hisz./W.B./Wł. 2014)
godz. 18.15 – Magical Girl (Hisz. 2014) oprócz 21 VI
godz. 20.30 – Twarz anioła (Hisz./W.B./Wł. 2014)
oprócz 21 VI

Witamy lato, witamy wakacje!

19 – 22 VI

godz. 12.00 – Sekrety morza (Dania/Irlandia
2014)

26 - 29 VI

godz. 12.30 – Kopciuszek (USA 2014)

26 – 30 VI

godz. 14.30 – Manglehorn (USA 2014)
godz. 16.30 – Stary człowiek i może (Fin. 2014)
godz. 18.30 – Twarz anioła (Hisz./W.B./Wł. 2014
godz. 20.30 – Manglehorn (USA 2014)
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Hala Częstochowa szczęśliwa

dla Polski
3:1 i 3:2 – to wyniki pojedynków Polski z Iranem, które rozegrano w Hali Sportowej Częstochowa w ramach elitarnych siatkarskich rozgrywek - Ligi Światowej. Na wypełnionej po brzegi
kibicami biało-czerwonych hali przy ul. Żużlowej
pierwsze skrzypce w naszej reprezentacji grał Mateusz Bieniek, który swoje pierwsze siatkarskie
kroki stawiał właśnie w Częstochowie.

Pochodzący z Blachowni 21-latek przebojem
wdarł się się do wyjściowej szóstki zespołu Stephane'a Antigi. Bieniek, który w swoim niedawnym debiucie z Rosją zdobył 16 punktów, w meczach z Iranem
potwierdził, że doskonały występ przeciwko Sbornej
nie był dziełem przypadku. Dla naszego środkowego
gra przed częstochowską publicznością miała szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie tutaj, w Norwidzie, uczył się tego sportu. Młody siatkarz nie dał po
sobie poznać zdenerwowania i grał niczym rutyniarz.
W pierwszym meczu zdobył 11 punktów, a jeszcze

Raków w barażach

o I ligę

Raków Częstochowa w niewiarygodnych okolicznościach awansował do barażów o awans do piłkarskiej I ligi. Podopieczni Radosława Mroczkowskiego czwarte miejsce na koniec sezonu zapewnili
sobie w ostatniej kolejce w Tarnobrzegu... w 90 minucie! Raków o awans na zaplecze Ekstraklasy powalczy w barażowym dwumeczu z Pogonią Siedlce.
Na dwie kolejki przed zakończeniem tegorocznych
zmagań w II lidze, częstochowianie mieli po swojej
stronie wszystkie atuty, by znaleźć się w top 3 i tym samym wywalczyć bezpośredni awans. Raków plasował
się na drugim miejscu w tabeli i wystarczyło wygrać
dwa ostatnie mecze. Łatwo powiedzieć, a jak się okazało - zdecydowanie trudniej wykonać.
Piłkarze Rakowa zostali bezlitośnie obnażeni przed
własną publicznością przez Nadwiślan Góra, który w
przedostatniej kolejce sezonu wygrał pod Jasną Górą
4:0 – W takich meczach poznaje się wartość drużyny.
My nie wytrzymaliśmy presji. Jeśli ktoś nie może sobie
z nią poradzić, to powinien zmienić zawód – komentował w dosadnych słowach postawę swoich podopiecznych trener Mroczkowski. Rzeczywiście, Raków na tle
beniaminka wyglądał jak zagubione dzieci we mgle, a
już na pewno nie jak zespół gotowy do gry w I lidze.
Nadwiślan pierwsze trafienie zadał pięć minut przed
przerwą, a w ostatnim kwadransie meczu wyprowadzał zabójcze kontrataki i „punktował” odkrytych
częstochowian niczym wytrawny pięściarz. Na domiar
złego, tego dnia Rakowowi nie sprzyjała fortuna, bo
tak trzeba określić chociażby akcje, po których piłka
po strzałach Artura Pląskowskiego dwukrotnie ostemplowała słupek bramki przyjezdnych.
Zamiast wielkiego święta, na Limanowskiego atmosfera zrobiła się gęsta i niemal grobowa, bo przed
ostatnią serią spotkań Raków znacznie skomplikował
swoją sytuację w tabeli. RKS spadł na piątą pozycję,
która nie dawała ani awansu, ani baraży i tym samym
w ostatniej kolejce musiał już nie tylko wygrać na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg, ale też liczyć na potknięcia rywali.
Pierwsze 45. minut spotkania w Tarnobrzegu nie
wróżyło piłkarskiego cudu. Raków nie wypracował
sobie żadnej stuprocentowej sytuacji do strzelenia
gola, z kolei gospodarze mieli ich kilka i jedną wykorzystali, obejmując prowadzenie po bardzo ładnym,
technicznym uderzeniu Roberta Tunkiewicza. Podopieczni Mroczkowskiego raz jeszcze udowodnili, że
jak nikomu innemu należy im się miano specjalistów
od piłkarskich horrorów. Przypomnijmy, że wiosną w
pojedynkach z Legionovią, Zniczem, Błękitnymi i Limanovią, Raków gole na wagę zwycięstw, bądź remisów zdobywał niemal w ostatnich sekundach. Nie ina-

lepiej było drugiego dnia, kiedy to zapisał na swoje
konto 13 „oczek”. Bieniek imponował atakami ze
środka (po 9 punktów w obu meczach), ale i kąśliwą
zagrywką, która zwłaszcza w drugim spotkaniu sprawiała mnóstwo problemów Irańczykom.
Siatkówka to jednak gra, w której do zwycięstwa
potrzebna jest dobra gra całego zespołu i bez wsparcia
kolegów Bieniek w pojedynkę nic by nie zdziałał. A
kolegów do pomocy miał przecież nie byle jakich, bo
Polacy to aktualni mistrzowie świata. Biało-czerwoni za rywala też bynajmniej nie mieli „chłopców do
bicia” - Iran to światowa czołówka, o czym świadczy szóste miejsce tego zespołu na ubiegłorocznych
MŚ. Na tych właśnie mistrzostwach Polacy stoczyli
wyczerpujący bój z Irańczykami, w którym musieli
nawet bronić meczbola, zwyciężając ostatecznie w
setach 3:2.
Teraz, w Częstochowie, zwycięstwa nad ekipą z
Bliskiego Wschodu też nie przyszły łatwo. W pierwszym spotkaniu dwa pierwsze sety padły łupem Polaczej było tym razem w Tarnobrzegu. Sygnał do ataku
dał doświadczony snajper Wojciech Okińczyc, który
w 51. minucie, po podaniu Buczkowskiego, strzałem
z najbliższej odległości doprowadził do remisu 1:1.
Taki rezultat nic częstochowianom jednak nie dawał,
potrzebne było zwycięskie trafienie. To przyszło w 90.
minucie! Bohaterem meczu i całego Rakowa został kapitan - Wojciech Reiman. Po dalekim, rozpaczliwym
wręcz wstrzeleniu piłki „na aferę” w pole karne Siarki,
do futbolówki tuż przed „szesnastką” dopadł właśnie
Reiman i uderzeniem tuż przy słupku ulokował ją w
bramce, po czym utonął w objęciach kolegów.
Raków pokonał Siarkę 2:1 i dzięki korzystnym
wynikom w innych meczach zakończył sezon na
czwartym miejscu, które daje prawo gry w barażach
o I ligę. Największym przegranym ostatniej kolejki
II ligi okazał się Energetyk ROW Rybnik, który „frajersko” poległ u siebie w starciu z Limanovią Limanowa. Frajersko, bo pomimo gry z przewagą jednego
zawodnika, Energetyk przegrał ze spadkowiczem 0:2 i
wypadł poza pierwszą czwórkę. Bezpośredni awans na
zaplecze Ekstraklasy wywalczyły: MKS Kluczbork,
Zagłębie Sosnowiec i Rozwój Katowice.
Częstochowianie o awans do I ligi powalczą w barażach z Pogonią Siedlce - zespołem, który ten sezon zakończył na 15 pozycji na zapleczu elity i w dwumeczu
z Rakowem będzie walczył o utrzymanie w lidze. Kibice już ostrzą sobie apetyty i liczą na podobne emocje
jak przed dziesięciu laty, kiedy to po emocjonującym,
barażowym dwumeczu z Koszarawą Żywiec rozstrzygniętym w rzutach karnych (9:8), RKS awansował do
trzeciej ligi. Mecze Rakowa z Pogonią odbędą się 14 i
20 czerwca. Pierwsze spotkanie w niedzielę Siedlcach,
rewanż tydzień później w sobotę o 17:00 w Częstochowie na stadionie przy Limanowskiego 83.
Mateusz Strączyński

Wojciech Reiman – bohater meczu Raków - Siarka/fot.
Marta Wiorowa

ków, którzy wygrali pewnie do 20 i 22. Reprezentacja
Iranu, prowadzona przez serbskiego mistrza olimpijskiego z Sydney - Slobodana Kovaca, odrodziła się
w trzeciej partii, którą wygrała do 21. Czwarty set to
walka punkt za punkt, na przewagi. Walka, którą skutecznym blokiem zakończyli Kurek wespół z Bieńkiem. Jeszcze bardziej wyrównany przebieg miał
drugi pojedynek, w którym kibice obejrzeli aż pięć
setów. Decydująca partia była popisem podopiecznych Antigi. W tie-breaku Polacy wręcz zmiażdżyli
Irańczyków, zwyciężając 15:6.
W obu meczach najlepiej punktującym siatkarzem
w polskim zespole był Bartosz Kurek, który zdobył
30 i 21 punktów. Na wyróżnienie zasłużył też MVP
drugiego meczu - Michał Kubiak oraz wspomniany
już Mateusz Bieniek. Teraz przed biało-czerwonymi
w Lidze Światowej kampania wyjazdowa. Polacy
udadzą się do Stanów na mecze z również niepokonaną reprezentacją USA (12 i 13 czerwca), tydzień później w Kazaniu zmierzą się z Rosjanami, a następnie
czekają ich rewanże z Irańczykami.
Liga Światowa zawitała pod Jasną Górę pierwszy
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raz w historii. Nasze miasto zabiegało o występ polskich siatkarzy w Częstochowie od kiedy tylko oddano do użytku nowoczesną halę na Zawodziu. Gościliśmy już tutaj siatkarski Superpuchar Polski i finałowy
turniej Pucharu Polski, teraz wreszcie zawitała do
nas reprezentacja, którą w obu spotkaniach z trybun
dopingował komplet 7 tysięcy kibiców. Oby więcej
takich imprez w Częstochowie!
Liga Światowa FIBV:
5 czerwca, piątek
Polska – Iran 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 27:25)
Polska: Drzyzga (1), Kubiak (13), Bieniek (11),
Kurek (30), Mika (15), Nowakowski (5), Zatorski (libero) - Możdżonek, Łomacz.
6 czerwca, sobota
Polska – Iran 3:2 (22:25, 25:22, 25:16, 22:25, 15:6)
Polska: Drzyzga (3), Kubiak (14), Bieniek (13),
Kurek (21), Mika (13), Nowakowski (5), Zatorski
(libero) - Wrona (4), Buszek (2), Jarosz, Możdżonek.
W nawiasie liczba zdobytych punktów.

Mateusz Strączyński

Bartosz Kurek – najlepiej punktujący siatkarz w meczach z Iranem/fot. P. Drabik - Wikimedia Commons
Polska od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Dzięki funduszom unijnym oraz
środkom krajowym zrealizowano wiele inwestycji proekologicznych, dzięki którym otaczające
nas środowisko jest czystsze. Oczywiście i w tej dziedzinie jest wciąż wiele do zrobienia, niemniej jednak dzięki źródłom finansowania przewidzianym w nowej perspektywie mamy
szansę sfinansować kolejne zadania z myślą o przyszłych pokoleniach. Niniejszy artykuł
- oraz następny z cyklu ,,Woda, ścieki, ekologia …” - będą próbą ogólnego zobrazowania możliwości finansowania przedsięwzięć o charakterze proekologicznym w Polsce.

,,Woda, ścieki, ekologia …

- praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 10
Unia Europejska finansuje zadania poprzez różne fundusze, programy i instrumenty finansowe.
Głównymi funduszami wspierającymi rozwój gospodarczy wszystkich krajów UE zgodnie z celami
strategii Europa 2020 są: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
W perspektywie finansowej na
lata 2014-2020 w Polsce, środki
unijne na ochronę środowiska
będą rozdzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), którego
budżet wynosi 27,4 mld euro. Jest
to największy program finansowany z Funduszy Europejskich
nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary, na
które zostaną przekazane środki
to: gospodarka niskoemisyjna,
ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona
zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
Głównym źródłem finansowania
POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz
Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Po-

dział środków przewidzianych w
ramach POIiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia się następująco
(dane szacunkowe): energetyka
– 2 800,2 mln euro, środowisko
- 3 508,2 mln euro, transport - 19
811,6 mln euro, kultura - 467,3
mln euro, zdrowie - 468,3 mln
euro oraz pomoc techniczna 330,0 mln euro. W ramach programu realizowanych będzie 10 osi
priorytetowych, w tym zmniejszenie emisyjności gospodarki (I Oś
priorytetowa) oraz ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu (II Oś priorytetowa). W
ramach I Osi priorytetowej finansowana będzie produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
np. poprzez budowę i rozbudowę
farm wiatrowych oraz instalacji
na biomasę bądź biogaz, poprawa efektywności energetycznej w
sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz rozwój i wdrażanie
inteligentnych systemów dystrybucji (np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia). Planowany wkład unijny
dla tej osi ma wynieść 1 828,4
mln euro. W ramach II Osi priorytetowej finansowane będą: rozwój infrastruktury środowiskowej
(np. oczyszczalnie ścieków, sieć

kanalizacyjna oraz wodociągowa,
instalacje do zagospodarowania
odpadów komunalnych, w tym do
ich termicznego przetwarzania),
ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa
jakości środowiska miejskiego
(np. redukcja zanieczyszczenia
powietrza i rekultywacja terenów
zdegradowanych), dostosowanie
do zmian klimatu - np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami
opadowymi, projekty z zakresu
małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.
Przewidywany wkład unijny dla
tej osi ma wynieść 3 508,2 mln
euro. Ze środków POIiŚ finansowane są projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub
międzynarodowym. Ze wsparcia
można korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator
lub uczestnik projektów bądź też
pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki
dofinansowaniu z Funduszy Europejskich. Beneficjentami POIiŚ
2014-2020 mogą być m. in. małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa,
administracja publiczna, instytucje
ochrony zdrowia oraz instytucje
nauki i edukacji..
Arkadiusz Radło
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