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W połowie czerwca w siedzibie redakcji Tygodnika „7 dni” doszło do pierwszego, organizacyjnego spotkania
mieszkańców, administratorów i zarządów Wspólnot Mieszkaniowych.

Rado Miasta, czy pamiętasz o Wspólnotach Mieszkaniowych?
zebraniu wzięło udział kilkanaście osób z różnych dzielnic
Częstochowy i różnych Wspólnot, administrowanych przez
prywatne podmioty, jak również przez ZGM. Większość przybyłych
do naszej redakcji przedstawicieli mieszkańców chciała podzielić się
problemami, z którymi borykają się Wspólnoty. Wśród poruszanych
tematów znalazły się sprawy braku miejsc parkingowych, dokładnych
pomiarów na budynkach (inwentaryzacja) i nieuregulowanych spraw
właścicielskich w przypadku piwnic. Na niektóre z trudnych pytań,
mieszkańcy uzyskali odpowiedź od razu. W spotkaniu uczestniczył
przedstawiciel ZGM–u Krzysztof Chochliński (Dział ds. Wspólnot).

W

Tematem przewodnim, najbardziej interesującym Wspólnoty była
sprawa utrzymania czystości i porządku na terenach przylegających do
budynków, w tym pielęgnacji zieleni, a zwłaszcza ponoszenia za to kosztów. Większość obecnych na spotkaniu Wspólnot ma nieuregulowany
stan prawny do gruntów wkoło budynków, a tym samym utrzymuje je
w czystości z naruszeniem prawa. Z sali padło pytanie, kierowane do
przedstawiciela ZGM: „dlaczego administrator terenów gminnych (ZGM)
przerzuca te koszty na Wspólnoty Mieszkaniowe? Zdaniem pracownika
Działu ds. Wspólnot: „nie są to duże pieniądze”. Z tak stawianą kwestią
wydatków, które ponoszą Wspólnoty (koszty eksploatacji budynku) nie
zgadzali się obecni na spotkaniu mieszkańcy: „Dla nas każdy grosz się
liczy, nie będziemy sprzątać terenu, którego właścicielem jest magistrat.
O tym zresztą mówi ustawa o porządku i czystości w gminach – dbałość
o te tereny to obowiązek miasta, podobnie jak wymiana nawierzchni płyt
chodnikowych czy jezdni”.

Ponad trzy godzinne spotkanie zakończyło się postulatem do radnych
miasta Częstochowy:
„Zwracamy się z prośbą do radnych miasta Częstochowy, by podczas
najbliższej sesji rady miasta zajęli się sprawą terenów wokół bloków.
Wiele lat temu powinno być podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta a Wspólnotami Mieszkaniowymi, regulujące stan prawny
dotyczący korzystania i utrzymywania terenów wokół bloków, na korzystnych warunkach dla mieszkańców. Niestety, ok. 90 procent Wspólnot, dba
o czystość, porządek i pielęgnację zieleni, mimo, że nie są właścicielami
tych terenów. Co prawda w roku 2010 prezydent wydał na bazie uchwały
rozporządzenie w sprawie zasad wydzierżawiania Wspólnotom Mieszkaniowym nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy
Miasta Częstochowy przylegających do nieruchomości tych Wspólnot, ale

nie daje ono żadnych praw do dysponowania dzierżawionym terenem, a
jedynie opłaty, z tytułu czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości,
obciążających Wspólnoty.
My mieszkańcy możemy ponosić koszty, ale chcemy czuć się właścicielami tych terenów!
Prosimy radnych o zajęcie się tym tematem, gdyż Wspólnoty Mieszkaniowe nie chcą być dłużej wykorzystywane przez miasto i łamać prawa.
Zapowiadamy, że obecny stan rzeczy jest dla nas nie do zaakceptowania,
a to oznacza, iż w przyszłości Wspólnoty zaprzestaną utrzymywania terenów miasta”.
Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania i dalszych dyskusji w
ważnych dla Wspólnot Mieszkaniowych sprawach.
Renata R. Kluczna
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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

RTV,AGD
RTV, AGD

smary

olchem

®

płyny

Wynajmę 44 m²
kawalerka typu studio
cena: czynsz – 500 zł
+ opłaty(prąd) – 350 zł
tel: 605 554 470
Wizualizacja:
www.wera.czest.pl

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

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

sob.
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Kalendarium

25 czerwca – Dzień Stoczniowca, Światowy Dzień
Smerfa
26 czerwca – Dzień Zapobiegania Narkomanii, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień
Walki z Cukrzycą, Dzień Swawoli oraz Pokątnych Figli
w Towarzystwie
28 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego
Czerwca 1956, Światowy dzień Grania w Butelkę
29 czerwca – Dzień Marynarki Wojennej, Dzień
Ratownika WOPR
30 czerwca – Dzień Motyla Kapustnika
1 lipca – Światowy Dzień Architektury, Dzień Psa,
Dzień Jazzu, Święto Dowództwa Operacyjnego Sił
Zbrojnych
2 lipca – Dzień Dziennikarza Sportowego, Międzynarodowy Dzień UFO
3 lipca – Święto niczego
4 lipca – Święto Hot-doga, Światowy Dzień Mleka,
Dzień Niepodległości USA
5 lipca – Dzień Łapania za Biust, Święto Niepodległości
(Algieria, Republika Zielonego Przylądka, Wenezuela)
6 lipca – Światowy Dzień Pocałunku
7 lipca – Dzień Spółdzielczości, Japońska Tanabata
Wszystkim obchodzącym swoje święto, Tygodnik„7
dni” życzy pomyślności, sukcesów, spełnienia marzeń,
optymizmu i mnóstwo pozytywnej energii.

uwagi

niestosowne

Ciała Polska czeka
Łoj, gorąco, gorąco... I wieje wiatr historii,

który kury zmienia w orły i trzęsie portki pętakom. Nie będą to zwykłe kanikuły. Nie po to
mamy ciało, by słońcu się dawało, lecz by pierś
mężnie w obronie uciemiężonej Ojczyzny wystawić. Partia zawodowych patryjotów i partia
podstarzałych rebieliantów idą ciało naprzód,
po władzę sięgając śmiało.

Do podstarzałych rebeliantów nic nie mam,
wręcz przeciwnie. Kocham Tinę Turner i Mika
Jaggera za to, że od blisko półwiecza są zawsze
młodzi i zbuntowani. Doświadczenie, niestety,

podpowiada, że rebelianci zdobywając władzę
tworzą Partię Zinstytucjonalizowanej Rewolucji, czyli - jak opisał Orwell - zmieniają się ze
świń czworonożnych w dwunożne.
Mam też mieszane uczucia jeśli chodzi o
zawodowych patryjotów. Ogólnie patriotyzm
uważam za poczciwe hobby, szanuję też trud z
tego się utrzymujących (przewodników miejskich, pisarzy, dziennikarzy, filmowców itp).
Nie widzę też zagrożenia, gdy ktoś, dzięki głoszonym patriotycznym hasłom, zmienia skromną, złotówkową pensję nauczyciela na dość
dobrą gażę deputowanego w Brukseli płaconą
w euro. Problem mam z tymi, którzy tą swoją
profesję patriotyczną chcą traktować poważnie.
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Naleśniki:

Ze szpinakiem + sos pomidorowy
Ze szpinakiem + sos pomidorowy + filet z kurczaka
Z serem + sos truskawkowy
Z dżemem różanym
Z jabłuszkiem + polewa czekoladowa
Z owocami + polewa czekoladowa
Z mięsem
Meksykańskie

Dania mięsne:
9,00 zł
11,00 zł
9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

Placki:

Po węgiersku (duża porcja)
Ziemniaczane z cukrem
Ziemniaczane ze śmietaną / 3 sztuki
Ziemniaczane z sosem pieczarkowym / 3 sztuki
Ziemniaczane z tzatzikami
Ziemniaczane z jabłuszkiem

12,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

10,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Dania drobiowe:

Filet panierowany
Filet w chrupiącej koszulce
Filet z warzywami na parze
Filet zapiekany z pomid. i serem

8,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
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francuskie wino... Ale jednocześnie ideowość
nie pozwala im tego samego życzyć mieszkańcom naszego kraju. Oni mają być skazani na
złotówki, polskie czołgi i samochody, polską
wódkę i kiełbasę.
Jeśli o mnie chodzi, wolę patriotyzm bezobjawowy. Sam wybieram polskie piwo, wędliny i
pierogi, wypoczywam jeżdżąc po Polsce, ale nie
mam ochoty nikogo namawiać, czy zmuszać ,by
postępował podobnie. Polskich czołgów nie lubię
(podobnie jak ruskich i niemieckich), bo mi psują
drogi. Do polskiej złotówki podchodzę z umiarkowanymi obawami; jest ona dla rządzących
kuszącym narzędziem, by drogą oszustwa (nadmiernej emisji), obniżać moje realne dochody.
Jeśli w imię racji stanu przyszły Prezydent
czy Premier będą paradowali w kontuszach,
przyjmę to z aprobującym uśmiechem. Ale
gdy w imię tej racji sięgną po moje pieniądze,
by podtrzymywać więdnący interes państwa w
górnictwie, hutnictwie, rolnictwie, lecznictwie,
szkolnictwie, to będę się burzyć jak Kukiz na
wiosnę.
Jarosław Kapsa

Smoothie:

Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe
(banan, ananas, mango)

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
9,99 zł

6
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Za patriotyzm uznają oni (z niewiadomego powodu) umacnianie i rozpychanie się państwowych instytucji w naszym kraju. W tym sensie
patriotyzm staje się, jak za czasów rządów Jaruzelskiego, uzasadnieniem budowy socjalizmu.
Zatrzymali się chłopcy, tam gdzie stało ZOMO i
stoją w tych zadekretowanych przez generała rogatywkach, przyozdobionych orłem w koronie.
Nie da się racjonalnie dyskutować z ludźmi
uznającymi czas PRL-u za raj, zniszczony podstępnie przez agentów: Wałęsę, Mazowieckiego
i Balcerowicza. Od ich mózgu odbijają się argumenty, że aktualne problemy Polski nie wynikają z nadmiaru wolności gospodarczej, lecz
generowane są przez enklawy socjalizmu (miejsca intensywnej ingerencji urzędniczej): usługi
zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, szkolnictwo, a także górnictwo, energetyka, budowa
dróg, rynek rolniczy itd. Najgorsza jest ideowość tych zawodowych patriotów. Sami wolą
zarabiać w euro, leczyć się w prywatnej klinice,
na emeryturę odłożyć w banku szwajcarskim,
jeździć niemieckim samochodem, mieć toaletę z włoskiej ceramiki, by tam wydalać wypite

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za

4

7,00 zł

Małe co nieco:

Dodatki:
Frytki
Ziemniaki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza
Warzywa na parze z masełkiem
Surówki

6,00 zł
7,00 zł

3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

Frytki + nuggetsy
+ surówka

Soki owocowe:

marchwiowy,
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy,
marchwiowo-buraczany,
pomarańczowy
grapefruitowy

7,00 zł
od 3,00 zł
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Czytelnik donosi: "Na ilu stanowiskach pracuje pan Staroniek?"
Redakcja "7 dni" na prośbę naszego Czytelnika zwróciła się do częstochowsikego magistratu o informacje dotyczące zatrudnienia Adriana Starońka w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz jednostkach mu podległych.

Nasze pytania:

1. Czy Pan Adrian Staroniek został oddelegowany do pracy w MOPS?
(jeśli tak, na jakie stanowisko?)
2. Czy Pan Staroniek jest pracownikiem Urzędu Miasta?

"Pan Adrian Staroniek od trzech lat jest zatrudniony w Urzędzie Miasta Częstochowy na stanowisku Naczelnika Wydziału [Polityki Społecznej
– przyp. red.]. Od maja bieżącego roku pełni również obowiązki dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, co nie wiąże się z
nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. Obie funkcje nie kolidują ze sobą,
ponieważ obejmuje je nienormowany czas pracy."
red.

Miasto wylicza koszty Juwenaliów
O konflikcie wokół tegorocznych Juwenaliów pisaliśmy już kilkakrotnie. Wygląda na to, że sprawa
nieprędko się wyjaśni, choć angażowane są w nią
coraz to nowe instytycje: Parlament Studentów RP,
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, a nawet prokuratura. Ta ostatnia umorzyła właśnie postępowanie w sprawie nielegalnego pobierania opłat za
wstęp na imprezę w ramach święta studentów 2015.

Jedno z pytań, które pada ze strony niezadowolonych studentów,
dotyczy sprawy finansowania tegorocznych Juwenaliów: dlaczego
organizatorzy pobierali opłaty za wejścia na imprezy, skoro otrzymali już pieniądze m.in. z budżetu miasta? "7 dni" wystąpiło do
Urzędu Miasta z prośbą o wyjaśnienie tej spornej kwestii:
* Jakie środki przekazał Urząd Miasta Częstochowy na organizację Juwenaliów 2015?
* Jakiej organizacji (podmiotowi) zostały te środki przekazane?
* W jaki sposób organizacja, która otrzymała środki, rozliczyła
się z Urzędem Miasta?
* Wnosimy o udostępnienie preliminarza wydatków, faktur,
sprawozdań finansowych i innych dokumentów księgowych dotyczących wydatkowania środków z Urzędu Miasta poniesionych na
organizację Juwenaliów 2015.
* Jakie kroki podjął Urząd Miasta w sprawie wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości przy organizacji Juwenaliów 2015?
* Jakie ustalenia zostały podjęte przez władze miasta Częstochowy podczas spotkań z kilkuset- osobową grupą oburzonych
studentów?
Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:
"Na podstawie ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie,
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Odpowiedź magistratu:

na organizację Juwenaliów oraz na imprezy poprzedzające, Gmina Miasto Częstochowa przekazała następujące środki:
1) Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1 w Częstochowie dysponował kwotą w wysokości 68.133,43
zł, którą wydatkował na bezpłatne, ogólnodostępne – nie tylko dla
studentów - koncerty w ramach Juwenaliów:
Zakład Koncertowy Artakcja - zespoły: Hurt, Sidney Polak,
Cała Góra Barwinków- 31.000 zł,
Zespół BEDNAREK – 25.275 zł,
Zespół PAJUJO – 4.396 zł,
ZAiKS – wynagrodzenie autorskie – 7.462,43 zł.
2) Zrzeszenie Studentów Polskich w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 48, Rada Okręgowa w Częstochowie, przy ul. Akademickiej 5 p. 2 w Częstochowie - kwota 5 000 zł na organizację VI
Mistrzostw Uczelni Wyższych w Grach Zespołowych, w tym na:
zakup nagród,
zakup artykułów spożywczych,
wynajem sprzętu technicznego,
wynajem sędziów i personelu technicznego,
usługa zabezpieczenia medycznego,
[na podstawie oferty]
oraz 35 000 zł na koszty organizacji III Festiwalu Muzycznego
Częstochowskich Uczelni Wyższych [na podstawie oferty konkursowej]
Przekazane środki w wysokości 68.133,43 zł zostały włączone
do dotacji podmiotowej Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” i będą rozliczone w ramach całej dotacji za rok 2015. Natomiast realizacja zadań w łącznej wysokości 40.000 zł zakończyła
się 31 maja i zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie obowiązuje
30-dniowy termin na dokonanie rozliczenia.
W związku z powyższym, Gmina Miasto Częstochowa nie dysponuje fakturami, sprawozdaniami finansowymi ani innymi dokumentami księgowymi dotyczącymi wydatkowania ww. środków.
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Pierogarnia 
ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

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

Wyjaśnianie wątpliwości związanych z innymi punktami programu juwenaliów nie leży w gestii Miasta Częstochowy, ponieważ
miasto nie było ich organizatorem. Wkład finansowy miasta dotyczył jedynie bezpłatnych koncertów i rozgrywek odbywających się
w ramach juwenaliów.
Jednocześnie informuję, iż w sprawie Juwenaliów nie odbyły
się spotkania władz miasta z „kilkusetosobową grupą oburzonych
studentów”. Według wiedzy Urzędu Miasta Częstochowy reprezentant społeczności studenckiej zapisał się – w sprawie dotyczącej
juwenaliów – na przyjęcia interesantów, ale na ustalone spotkanie
z resortowym zastępcą prezydenta miasta nie przyszedł."
Renata R. Kluczna
REKLAMA

Dlaczego kupujemy w dyskontach i supermarketach?
Na tak zadane pytanie 90% respondentów odpowie: bo jest tanio, wygodnie i widziałem reklamę
w telewizji. A przecież nic nie robię po przyjściu z
pracy tylko oglądam telewizję, bo należę do społeczeństwa obrazkowego, bo zostałem zaprogramowany na człowieka konsumpcyjnego, człowieka który
zobaczy, poczuje potrzebę (zazwyczaj niekonieczną), pojedzie ,,darmowym autobusem”, kupi, wrzuci
pieniądze do maszyny (kasy samoobsługowe), sam
sobie spakuje (Tesco, Real) i nie usłyszy nawet pocałuj mnie w d…ę… Zacznijmy analizę pierwszego
atrybutu ,,tanio”, co to znaczy i kto za to płaci? I jakie
triki stosują na tobie, jajowate głowy od marketingu wielko-powierzchniowego. Czy zastanowiłeś się
kiedyś, jak dany produkt z gazetki jest wyszantażowany od dostawcy, który dla dobra sprawy sprzedaje go sieci na stratach, tylko dlatego, że nie chce
stracić kontraktu, bo taką złodziejską umowę musiał
podpisać, bo mafia ,,hiper” przejęła 70% rynku handlowego? Producent na taki szantaż musi odpowiedzieć, przecież musi zarobić, ponieważ ma ludzi na
utrzymaniu. I co wtedy robi? W innych produktach,
które sprzedaje normalnie poza gazetką, doda gorszej
jakości składnik, w dużym opakowaniu zmniejszy
gramaturę, obniży przydatność i gwarancję, ale co
to kogo obchodzi, jak wszystko nam wisi. Gazetka, reklama, promocja, to tylko półśrodek, aby Cię
wciągnąć w tę nieczystą grę handlową, bo jak jesteś
w środku, to już przegrałeś, tylko o tym nie prędko
się dowiesz. System alejek, ustawienia produktów,
rozmieszczenia cen, jest tak skonstruowany, abyś
w dyskoncie lub hipermarkecie był jak najdłużej.
Supermarkety do perfekcji opanowały sztukę manipulacji i socjotechniki handlu. Odpowiednio regulują
temperaturę panującą w pomieszczeniu, puszczają
muzykę dobraną przez psychologów, a towary promocyjne ustawiają tak, abyś miał je przy kasie. Te
żmudne zabiegi mają spowodować, by klient nie
chciał zbyt szybko opuścić sklepu, a tym samym
kupił więcej. Czy powstało w waszych głowach
pytanie, dlaczego hipermarket, w którym pracują

dziesiątki osób, w godzinach szczytu ma czynną
tylko jedną kasę na sześć istniejących (np. Biedronka). Wbrew pozorom nie dlatego, że akurat nie ma
wolnych rąk do pracy, ale po to, by podczas stania
w kolejce klient pooglądał sobie stojaki przykasowe, a nuż coś mu się jeszcze przyda. Może przyjdzie mu chęć na coś słodkiego, może przypomni
sobie, że powinien jeszcze dokupić jakąś rzecz, albo
po prostu będzie chciał mieć w koszyku ten sam
produkt, który ma jego sąsiad z kolejki, np. gazetę
albo baterie, bo przecież zawsze mogą się przydać.
Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście układ półek oraz ustawionych na nich produktów. Artykuły
spożywcze, po które przychodzimy najczęściej np.
pieczywo, wyroby mięsne, znajdują się zawsze na
końcu marketu. Żeby kupić jogurt lub mleko, musimy przejść przez cały sklep, a przy okazji sięgniemy
po mrożonki albo paczkowane pseudo-sery. Idziesz
kupić ,,tanio” dziesięć produktów, ale kupujesz tylko jeden taniej, sześć w normalnych cenach i trzy
drożej niż w innych sklepach, a doprowadza do
tego pokrętny system ustawiania cen produktów.
Na wysokości oczu klientów zawsze są układane
artykuły najdroższe, bo te oko przyswaja pierwsze
. A my nie lubimy się schylać, ani wysoko sięgać.
Znalezienie w super - lub hipermarkecie ceny odpowiadającej danemu produktowi czasem jest niemożliwe. A wszystko przez to, że cen nie umieszcza się na sprzedawanych towarach. Zapisuje się je
na licznych wywieszkach, których czasem jest tak
dużo, że dopasowanie ich do konkretnego produktu
może trwać wiecznie. Młody i sprytny jeszcze sobie
poradzi, ale emeryt? Artykuły muszą być posegregowane, ale niekoniecznie położone przy dobrej cenie.
Klient albo znajdzie odpowiadającą towarowi cenę,
albo nie, a spytać się też nie ma kogo, jak przy kasie
okaże się, że towar jest droższy, to machnie ręką, bo
kolejka, każdemu się spieszy i wstyd. Nie wspominając już o towarach zakupionych niepotrzebnie, tylko
z wrodzonej potrzeby posiadania i gromadzenia. Czy
wyliczając średnią zakupionych towarów, utratę zysków producenta, stratę podatkową Państwa, będzie
taniej? Wątpię… .
Piotr Stefański
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W ostatnim czasie grupa studentów
zgłosiła do władz Politechniki Częstochowskiej i miasta Częstochowy zawiadomienie o nieprawidłowościach
związanych z organizacją Juwenaliów 2015, współfinansowanych przez
budżet miasta. Jaka jest Państwa wiedza w tym temacie? I czy zamierzacie
Państwo podjąć konkretne kroki w
celu wyjaśnienia tej sprawy?
Z imieniu Platformy Obywatelskiej (w ramach koalicji
PO-SLD) opinię przedstawia
radna Jolanta Urbańska:
„Kolegium Rektorskie Politechniki Częstochowskiej w dniu
10 czerwca 2015 roku podjęło
Uchwałę oceniającą Wiosnę Studentów PCz w
2015 roku. Jest to reakcja uczelni na haniebne
zachowania studentów. Sprawę skierowano do
Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów. Na
bazie doniesień medialnych taka reakcja władz
uczelni ma pełne uzasadnienie.
Jako radna oczekuję na działania wyjaśniające
od uczelni, tym bardziej że uczelnia skierowała
sprawę do rozpatrzenia Policji (wraz z nagraniami z przebiegu Wiosny Studentów). Wszelkie
działania na poziomie Rady Miasta nie powinny
być podejmowane do czasu rozpatrzenia przez
Policję oraz władze Politechniki.
Analiza dostępnych w Dziale Nauczania dokumentów nie budzi żadnych wątpliwości co do jaREKLAMA

snych i zgodnych z prawem zasad finansowania
Wiosny Studentów. Zatem oficjalne stanowisko
uczelni (posiedzenie Senatu Politechniki Częstochowskiej odbędzie się jeszcze w czerwcu) może
stać się przyczynkiem do oceny Wiosny Studentów, a wszelkie wcześniejsze komentarze mają
charakter nieuprawomocnionego domniemania.”
Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tej sprawie
przedstawia Stanisław Gmitruk:
„Nie mamy konkretnej wiedzy
w sprawie pt. ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji finansowej
na organizację i przeprowadzenie Juwenaliów
2015 r.
Nasza wiedza jest ogólna i wynika z informacji medialnych. Jednak mimo to można z tej sygnalnej informacji wysnuć konkretne stanowisko
i wnioski. I tak:
* bardzo dobrze się dzieje, że częstochowscy
studenci organizują tradycyjne Juwenalia, bawią
się, mile spędzają czas na to przeznaczony – po
latach będą mieli co wspominać z okresu studiów;
* dobrze też, że Miasto Częstochowa wspiera
aktywność społeczności studenckiej, organizacyjnie a także poprzez udzielenie dotacji na konkretne cele tej imprezy;
* pieniądze miejskie należą jednak do publicznych środków finansowych, wobec czego ich
przeznaczenie musi być konkretne, zgodnie z celami jakie mają powodować; formalności w tym
zakresie muszą być konkretne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a po realizacji zada-

nia - wykorzystane środki finansowe muszą być
dokładnie rozliczone;
* w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości,
szczególnie dotyczących finansów publicznych,
należy przeprowadzić działania wyjaśniające i
dać szansę na naprawę ewentualnych nieprawidłowości.
Motto: Można i należy dobrze się bawić jak
jest na to odpowiedni czas, a jednocześnie odpowiedzialnie korzystać z pomocy innych, w tym
Samorządu Miasta Częstochowy.”
Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje poseł Szymon Giżyński:
„1 czerwca spotkałem się, w
moim biurze poselskim przy
ulicy Łódzkiej 8/12 w Częstochowie, z grupą studentów Politechniki Częstochowskiej, którzy, prosząc o pomoc w sprawie
– konkretnie i wiarygodnie – przedstawili mi
przypadki łamania prawa przez samorządowych
działaczy studenckich PCz, zarówno podczas
tegorocznych, majowych Juwenaliów jak i – w
ostatnich latach - w przypadku licznych pogwałceń regulaminu w wyborach do samorządu studenckiego.
Poprosiłem władze Politechniki Częstochowskiej o natychmiastową rozmowę w tych sprawach i następnego dnia przed południem, 2
czerwca, zostałem przyjęty przez panią rektor
prof. Marię Nowicką - Skowron i pana prorektora prof. Jacka Przybylskiego. Przedstawiłem
Państwu Rektorom, opisany w obszernej relacji
studentów, stan rzeczy: nielegalne pobieranie,
podczas tegorocznych Juwenaliów – przez działaczy samorządu - opłat za wstęp na imprezy i
nielegalną – podczas tych -że - sprzedaż alkoholu. Dodałem do tego opinię o statusie władz
samorządu studenckiego Politechniki Częstochowskiej, pozbawionych elementarnej wiarygodności i legitymizacji, skoro wybory w
większości wydziałów odbywały się z naruszeniem regulaminu i wbrew stanowionym opiniom
dziekanów. Dodałem do tego jeszcze – zupełne i

budzące najwyższe zaniepokojenie – curiosum:
projekt nowego regulaminu studenckiego PCz,
autorstwa jego obecnych władz z przewodniczącym Bartoszem Czają na czele; przewidujący
pełną i wyłączną władzę samorządowego establishmentu nad przydziałem stypendiów, innych
finansowych form pomocy i dotacji, na kwotę
przekraczającą rocznie 30 mln złotych.
Państwo Rektorzy, w pełni potwierdzając powagę sytuacji, poinformowali mnie o zamiarze i
konieczności szybkiej, energicznej i stanowczej
reakcji władz Politechniki Częstochowskiej.
Pozostając z protestującymi, częstochowskimi
studentami w stałym kontakcie poparłem ich List
otwarty do pani Rektor, dopisanym doń – moim
oświadczeniem: „W pełni popieram, stanowisko
niżej podpisanych studentów Politechniki Częstochowskiej jako wyraz ich najwyższej troski o
losy Częstochowy i jej Uczelni”.
Przekazałem także, w rzeczonej sprawie, pismo studentów Politechniki Częstochowskiej,
zgodnie z ich wolą – Panu Prezydentowi Elektowi Andrzejowi Dudzie.
Przygotowuję również – w odniesieniu kilku wątków sprawy, powiadomienie Prokuratury o domniemaniu popełnienia przestępstwa.”
W imieniu „Mieszkańców
Częstochowy”
stanowisko
przedstawia Marcin Maranda:
„O całej sprawie dowiedziałem się z mediów. W klubie radnych Mieszkańcy Częstochowy
jesteśmy oburzeni sytuacją. Jeżeli to prawda konsekwencje wobec sprawców
powinny wyciągnąć nie tylko władze uczelni,
a tematem zająć organy ścigania. Jeżeli jako
radni będziemy mogli pomóc studentom w tej
sprawie - jesteśmy do dyspozycji. Będziemy
także żądać od prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka wyjaśnień związanych z finansowaniem przez miasto tegorocznych juwenaliów,
co w kontekście całej sytuacji może nabrać nowego znaczenia.”
Renata R. Kluczna
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Wiemy, co my możemy zrobić dla posła

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.
W tym numerze „7 dni” wypowiada
się Szymon Giżyński (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?
- Po pierwsze: robiłem, co w mojej mocy, by mieszkańcy Częstochowy
i regionu częstochowskiego coraz częściej mieli okazję publicznie dawać
świadectwo swego patriotyzmu. Było – na tej drodze - wiele spektakularnych wydarzeń i sukcesów, osiągniętych wspólnie z naszymi lokalnymi środowiskami patriotycznymi.
W tej konstelacji, zorganizowałem, na przykład, – o ogólnopolskim znaczeniu i wymiarze uroczystości 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i - w szczęśliwie precedensowej formule: Marsz Niepodległości
– 11 listopada 2015. roku, który, w rzeczywistości, był trzygodzinnym, na
trzykilometrowej trasie, od Archikatedry po Jasną Górę, z udziałem licznie
przybyłych częstochowian – „marszowym” koncertem, płomiennego patrioty – krakowskiego rapera – „Tadka” Polkowskiego.
Patriotyczne imprezy, które organizowałem, współorganizowałem bądź
obejmowałem patronatem – „szły” w dziesiątki ; przemówienia – podczas
patriotycznych spotkań – w setki.
Po drugie: czyniłem, co tylko mogłem, by skutecznie przypominać i kołatać - tam gdzie trzeba i gdzie były na to realne szanse – w sprawie powrotu
województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski, czego
efektem stały się kilkakrotne i pozytywne – pełne zrozumienia i aprobaty
– publiczne oświadczenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w tym
to koronne: z 27 listopada 2014. roku, kiedy obwieścił całej Polsce, że

Częstochowa stanie się ponownie miastem wojewódzkim, gdy – jesienią
2015. roku – Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne i
utworzy rząd.
Po trzecie: Odpowiadałem na potrzeby i problemy różnych częstochowskich – z miasta i regionu – instytucji. Dobra wiadomość jest taka:
wszystko wskazuje na to, iż rusza budowa, na Mirowie, osiedla domków
jednorodzinnych dla kadry powstającego Uniwersytetu Częstochowskiego. To głównie zasługa prezes Spółdzielni „Campus”, pani prof.
Akademii Jana Długosza, dr hab. Urszuli Cierniak, ale jako szef Fundacji
Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego również w tym
dziele uczestniczyłem i pomagałem.
Zainicjowałem także, ponad politycznymi podziałami, wspólne stanowiska wszystkich parlamentarzystów okręgu częstochowskiego na
rzecz utrzymania zatrudnienia w Hucie Częstochowa; pozostawienie w
Częstochowie oddziału firmy Tauron; pozostawienie częstochowskiego Liceum imienia Słowackiego w jego dotychczasowej, historycznej
siedzibie; sejmikowo – rządowego sfinansowania budowy wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie, w rejonie rzek: Warty, Stradomki i
Kucelinki.
Myślę, iż – ze spraw, którymi się zajmowałem w ostatniej kadencji –
największą nadzieję, energie i moc dadzą mieszkańcom Częstochowy i
regionu: duch czynnego patriotyzmu i przywrócenie województwa częstochowskiego.
I to właśnie – skuteczna praca na rzecz tych dwóch wielkich wartości,
a także powołania Państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego – jest
dla mnie źródłem – także osobistej – satysfakcji.
- Prosimy wymienić trzy sprawy, które niestety zakończyły się porażką, których nie udało się Panu załatwić i co było przyczyną niepowodzenia.
- Były takie trzy sprawy: w 2012, 2013 i 2014. roku. Trzy razy składałem do przyszłorocznych budżetów państwa wnioski dotyczące różnych
potrzeb mieszkańców okręgu częstochowskiego, przede wszystkim dofinansowania inwestycji w dwóch częstochowskich, państwowych szkołach wyższych: Akademii Jana Długosza i Politechnice Częstochowskiej. Wszystkie moje wnioski przepadały wolą rządzącej koalicji PO
– PSL. To były trzy porażki; wszystkie - jednakowo przykre.

5

- Czy zamierza Pan kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych (do Sejmu czy do Senatu)?
- Zamierzam kandydować do Sejmu.
Jestem członkiem założycielem i posłem Prawa i Sprawiedliwości ; wcześniej – w 1990 roku - współtworzyłem grono kilkunastu założycieli Porozumienia Centrum, na poziomie ogólnokrajowym – w Warszawie.
Kandydowanie do Sejmu, z listy Prawa i Sprawiedliwości, jest, w moim
przypadku, ufundowane na niewzruszonej wierze, iż to właśnie PiS może
zapewnić Polsce wielkość i siłę, a Polakom – bezpieczeństwo i dobrobyt.
- 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.
- Pierwsza – najważniejsza – sprawa, to budowa wskrzeszonego województwa częstochowskiego.
Druga: przekształcenie – wreszcie – Akademii Jana Długosza w Państwowy Uniwersytet.
Trzecia – ma charakter obywatelskiej i patriotycznej pedagogii. Dotyczy
nas wszystkich: mieszkańców Częstochowy i regionu i dotyka sprawy najważniejszej – naszej samoświadomości, naszych celów i oczekiwań.
Często się mówi, że Częstochowa jest duchową stolicą Polski. Nie jest,
a być powinna... i będzie nią, gdy młodzi ludzie przestaną z Częstochowy
wyjeżdżać; gdy Częstochowa przestanie się wyludniać; gdy znikną z jej pejzażu wielkie obszary nędzy: materialnej i duchowej; gdy powróci do nas
województwo; powstanie uniwersytet; wrócą finanse, inwestycje i przemysł,
czyli miejsca pracy; gdy miasto będzie zasobne i bogate z trwałą perspektywą rozwoju. Dopiero wtedy: promieniując wysoką, instytucjonalną kulturą,
a nie tak jak dzisiaj – często – populistyczną chałą; będzie Częstochowa tym,
co jest jej misją – integralną cywilizacyjną otuliną duchowej stolicy Polski.
Mówi się równie często, przeinaczając intencje słów św. Jana Pawła II, że
Częstochowa jest dobrym miastem. Nie jest, co wyjaśnił dobitnie ks. abp. Stanisław Nowak, w jednym z procesyjnych kazań, podczas uroczystości Bożego
Ciała w Częstochowie, w 2009. roku, jednoznacznie tłumacząc, iż nasz Ojciec
Święty użył tego określenia – w odniesieniu do Częstochowy – jako zadania,
celu, powinności. To nasz obowiązek – częstochowian – być mieszkańcami
dobrego miasta, ale to dobre miasto musimy dopiero zbudować, własną wolą i
ciężką pracą, sięgając do najświętszych wzorców – dla przykładu – pokolenia
1909. roku, tego, który wystawiło sobie wiekopomny pomnik – na europejską i
światową skalę – Wystawę Rolniczo-Przemysłową w Częstochowie i na długie
dziesięciolecia określiło cywilizacyjny kształt naszego miasta.
Duch czynnego patriotyzmu, powrót województwa częstochowskiego,
powstanie państwowego uniwersytetu, pozwoli nam – mieszkańcom Częstochowy i regionu częstochowskiego A.D. 2015 – podążyć cywilizacyjną
drogą, wytyczoną przez pokolenie 1909.
W następnym numerze opublikujemy wypowiedź kolejnego parlamentarzysty.
Renata R. Kluczna

Obchody 120-lecia Ruchu Ludowego w Polsce P

rzerwane wały na Warcie, zalane cztery dzielnice, dziesiątki domów pod wodą, ewakuacja setek
osób - tak w 2010 roku wyglądała Częstochowa w czasie powodzi. Co zrobić, by ta sytuacja się nie
powtórzyła? Odpowiedź jest prosta - trzeba wzmocnić wały przeciwpowodziowe, ale... nie ma na to pieniędzy. O tym jak je zdobyć debatowali w czwartek 18 czerwca parlamentarzyści ziemi częstochowskiej.

W Częstochowie odbyły się
uroczystości poświęcone 120
rocznicy powstania politycznego Ruchu Ludowego w Polsce.
Organizatorami tych uroczystości byli: Ludowe Towarzystwo
Naukowo-Kulturalne, Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Częstochowskie,
Związek Młodzieży Wiejskiej,
Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie, Towarzystwo
Inicjatyw Społecznych Nowy
Świat. Patronat nad obchodami
objął JM Rektor Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie,
prof. dr hab. inż. Zygmunt Bąk.

Uroczystości zaczęły się na Jasnej Górze, gdzie w
Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawiona
została msza święta za Ruch Ludowy w Polsce. Mszę
celebrował i homilię wygłosił O. Eustachy Rakoczy,
który w kazaniu podkreślił wielkie zasługi Ruchu
Ludowego dla Ojczyzny, nawiązywał także do literatury poświęconej patriotycznym dziejom polskiego
ludu. Wspominał wielkich Ludowców: Wincentego
Witosa, Stanisława Mikołajczyka, Macieja Rataja, a
szczególnie przyjacielskie kontakty z gen. Franciszkiem Kamińskim, komendantem Głównym BCh.
Po mszy świętej delegacja ludowców ze sztandarami, udała się do Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej
Górze. Tam słowa powitania wygłosił Stanisław
Gmitruk, Prezes Zarządu Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Częstochowie, po
czym modlono się za zmarłych ludowców. Dr Janusz
Gmitruk Dyrektor MHPRL i Prezes ZG LTN-K, w
asyście organizatorów uroczystości, złożył wiązankę
kwiatów przed tablicą poświęconą Wincentemu Witosowi, a następnie podziękował O. E. Rakoczemu
za pomoc w pielęgnowaniu 120-letnich tradycji Ruchu Ludowego w Polsce.
W dalszej części uroczystości uczestnicy spotkali
się w paw. A Muzeum Częstochowskiego w parku
St. Staszica, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy: „Bataliony Chłopskie”, ze zbiorów MHPRL w Warszawie. W sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego w

Debata

przeciwpowodziowa

Częstochowie odbyła się konferencja nt. 120-lecia
powstania politycznego Ruchu Ludowego w Polsce.
Wygłoszenie referatów poprzedzone zostało uhonorowaniem zasłużonych działaczy Ruchu Ludowego
odznaczeniami „Za zasługi dla Ruchu Ludowego
Medalem im. Wincentego Witosa” oraz „Złotą Koniczynką” oraz podziękowaniem za współpracę dyrektorowi Muzeum Częstochowskiego Januszowi
Jadczykowi
Stanisław Gmitruk odczytał list od Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Grzegorz
Boski - list od Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego.
Autorzy obu listów dziękowali za zaproszenie na jubileuszowe uroczystości, podkreślali wielkie zasługi
Ruchu Ludowego dla polskiej wsi i Ojczyzny oraz
życzyli wszelkiej satysfakcji z działalności w Ruchu
Ludowym.
W trakcie uroczystości głos zabrał też Czesław
Orliński, Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusz Kościuszki w Szczekocinach, który dziękował
za organizację uroczystości 120-lecia powstania politycznego Ruchu Ludowego w Polsce. Zaznaczył,
że na uroczystości te przyjechała delegacja ziemi
szczekocińskiej, na której w stodole Jana Paska we
wsi Grabiec podjęto decyzję o powstaniu zbrojnego ramienia Ruchu Ludowego – Chłopskiej Straży,
przekształconej następnie w Bataliony Chłopskie.
red.

Efektem spotkania, które zainicjowała radna miejska Krystyna Stefańska, jest list, który nasi posłowie
zamierzają złożyć na ręce premier Ewy Kopacz. List
ma zobrazować rządowi trudną sytuację w naszym
mieście i wnioskować o zapewnienie finansowania
rozbudowy wałów przeciwpowodziowych.
Takie wsparcie zakładał wieloletni rządowy przeciwpowodziowy Program Odra-2006, ale... z dniem 1
stycznia tego roku decyzją koalicji PO-PSL został on
uchylony. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych znalazł się w kropce, bo nie ma pieniędzy nawet
na projekty, a co dopiero na ich realizację – Przygotowujemy cztery projekty, które mają zabezpieczyć
Częstochowę przed powodzią. Jesteśmy na etapie
uzyskiwania pozwoleń przez projektantów. Nie mamy
zapewnionych pieniędzy, a na już potrzebujemy ponad
milion złotych. Trzeba będzie aneksować umowy, o ile
wykonawcy zgodzą się na przesunięcie terminów. Nie
wiemy też czy dostaniemy środki na przyszły rok –

wyliczali na czwartkowym spotkaniu przedstawiciele
ŚlZMiUW.
– Musimy te pieniądze „wyrwać” od rządu. Działamy dla dobra Częstochowy i wierzę, że wszyscy
posłowie i senatorowie z naszego okręgu, niezależnie
od przynależności partyjnej, podpiszą się pod listem.
Wówczas to będzie potężna broń i poważny argument
w rozmowach z rządem. Sytuacja jest poważna i liczy
się każdy tydzień, bo później znowu okaże się, że powódź nas zaskoczy – przekonywał podczas debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości, Szymon Giżyński.
– Na własnej skórze odczułem powódź w 2010 roku
na Zawodziu, więc wiem co to znaczy. Nie wiem skąd
rząd weźmie te pieniądze, ale sprawę trzeba możliwie
szybko rozwiązać, bo tutaj chodzi przecież o bezpieczeństwo obywateli – dodawał Artur Bramora z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Rodzi się pytanie, czy władze miasta mogą jakoś
pomóc? – My na terenie Częstochowy robimy, co
możemy. Problemem jest finansowanie, a to kwestia
budżetu państwa – ucinał spekulacje Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Andrzej Szczerba. Na
debacie, która odbyła się w budynku Urzędu Miasta,
niestety nie zjawił się ani prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, ani żaden z jego zastępców.
Mateusz Strączyński
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@ Opinie radnych – Co jest powodem, że
tylko 11% mieszkańców Częstochowy jest usatysfakcjonowanych z życia w naszym mieście?

sasanka: … teraz już nie mam wątpliwości, że ten Krawczyk Jacek to prymityw czyli jeb... inaczej. Jakie zaniedbania deb... z lat
2006-2007? Jakie remonty muzeów? Wrony nie ma już prawie 6
lat. A ty o Wronie i kumulacji. Nie od dzisiaj dla mnie Krawczyk
Jacek to synonim niekumatego prostaka karierowicza. Że też takie
jest radnym.
stempel: Te, Gmitruk, chłopie to ty jesteś „niewiarygodny”. Jak
można takiego roztropa pytać o zdanie? Przecież to jawne naigrawanie się z ćwierćinteligencji działacza.
pędzel: Gawroński - kolejny kumaty inaczej. A Gliwice, a Bielsko-Biała, a Tychy, Krosno, Gdynia miasta niewojewódzkie - myśl
cudzie bo wychodzi żeś ograniczony mocno typ.
Anonim: Na taki wynik niezadowolenia bardzo napracowała się
sama GW krytykując bezpardonowo wszystko co zrobił prezydent
Wrona i w sumie doprowadzając do jego odwołania. Ale trzeba przyznać ,że jak słusznie zauważył Pan Domagała władzą i synekurami
się nie dzielił i dziennikarzy z GW /typu piersiak/ nie zatrudniał oraz
ich żon, kuzynek itd. Teraz GW jest cichutka i zadowolona bo nie
pisze nic oprócz pierdoletów i ma się dobrze póki co. Niestety miasto zostało ludziom zbrzydzone a teraz dodatkowo nie mogą patrzeć
na tę sitwę i styl sprawowania władzy w wydaniu koalicji PO-SLD.
Wrony już nie ma z 6 lat a niektórzy kretyni jeszcze próbują go zdyskredytować. Gdyby ta m...da z wilgotnymi łapami Krawczyk widział przynajmniej jedną ankietę inwestorów szukających terenów
to zobaczyłby ile jest pytań czy w mieście są teatry, muzea, obiekty
sportowe, dobre szkoły. Tam gdzie to jest jest inwestor. Czasy łóżka
i fabryki skończyły się w XVII w. Poszedł by ćwok chociaż raz w
noc muzeów bezpłatnie i zobaczył co to jest. Najlepiej sprzedać jak
AL49 co jest zasługą również tego radnego niż konsekwentnie ratować zabytki i remontować. Dzięki Prezydentowi Wronie wszystko
co nowe w mieście po 90 r. to jego zasługa i nikt tego nie odbierze a
już na pewno taki zas. krawczyk.
ssij@go,.pl: Jak słucham tych „ludzi sukcesu” to aż mnie rozwolnienie dopada. Prawie żaden nie żył nigdy na swój koszt. W
większości skończyli studia, po których nie było zapotrzebowania
na specjalistów i pchają swoje ryjki do korytka jakim jest UM w
Częstochowie. Zycie w sforze to ich jedyna szansa na przeżycie. Tak
atakować można każdego, mimo iż nie ma się niczego sensownego
w zamian.
@rtur: PYTANIE - a pan Maranda pracował w jakiejś korporacji,
prowadził swój biznes czy od samego początku same etaty urzędnicze UM, MPK czy biblioteka w Konopiskach?

„Już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę... Lato,
lato, lato czeka...”, a wraz z nim nowe przyjaźnie, wyzwania, doświadczenia i piękne, nieznane miejsca. Niewątpliwą zaletą wakacji
spędzanych przez nasze pociechy na wyjazdach jest nauka samodzielności i dojrzałości, nie tylko w relacjach z rówieśnikami, ale też
w załatwianiu codziennych spraw. W dużej mierze to od nas rodziców zależy czy wrócą z wakacji nie tylko wypoczęci i zadowoleni, ale
też bogaci w nowe doświadczenia procentujące w przyszłości.

Kolonia i obóz w praktyce

Jeśli nasze dziecko wyjeżdża na kolonię czy obóz pierwszy raz, zastanawia nas wiele kwestii. Od bezpieczeństwa, poprzez tęsknotę, aż do
kwestii formalnych. Na pewno przyda nam się lista rzeczy, które trzeba
przygotować do zabrania. Każdy wyjazd ma swoją specyfikę, dlatego
warto dużo wcześniej zrobić spis rzeczy niezbędnych do zabrania, wtedy
pakowanie będzie łatwiejsze. Pamiętajmy też, że to ostatnia chwila, aby
sprawdzić ważność paszportów, dowodów osobistych czy legitymacji
szkolnych. Przeczytajmy też dokładnie ofertę zakupionej kolonii, często
są tam podane dodatkowe rzeczy jakie trzeba zabrać (np. jaką gitarę na
obóz gitarowy). Z doświadczeń wynika, że dzieciaki zabierają za dużo
rzeczy - trudno jest im potem utrzymać porządek, znaleźć coś, czy się
spakować. Zabierają też rzeczy niepotrzebne, których nie używają w
trakcie obozu (np. gry elektroniczne, tablety).

Jakie kieszonkowe dać dziecku

Czy można odwiedzać dziecko na obozie?

Zawsze można do dziecka dzwonić i je odwiedzać. Ograniczeniem
mogą być tylko zajęcia, gdy dziecko będzie miało wyłączony telefon.
Dobrą porą na dzwonienie jest czas po śniadaniu lub po obiedzie. Wieczorem młodsze dzieci łatwiej się „rozklejają”, więc lepiej dzwonić do
nich rano, gdy mają dużo energii i siły lub po kolacji, przed zajęciami
wieczornymi. Zawsze można zadzwonić do wychowawcy, który poprosi dziecko do telefonu. Odwiedziny nie są już raczej praktykowane,
nie ma dni wyznaczonych na wizyty rodziców, gdyż dzisiejsze kolonie
zwykle trwają najwyżej 11-12 dni. Odwiedzając dziecko należy pamiętać też o innych dzieciach na kolonii w pokoju naszego dziecka - miłym
gestem jest przywieźć również dla nich np. cukierki. Pamiętajmy, że
innym dzieciom może być przykro, że do nich nikt nie przyjechał – jest
to jeden z dwóch powodów, dla którego odwiedziny na kolonii nie są
dobrym pomysłem. Drugim powodem jest to, że dziecko widząc rodzica odrywa się od zajęć kolonijnych, od kolegów z grupy, przestaje się
integrować i skupia się na myśleniu o domu. Ale oczywiście są różne
dzieci, niektóre potrzebują odwiedzin nawet na krótkiej kolonii - zwykle są to dzieci niegotowe jeszcze emocjonalnie na wyjazd i rozłąkę z
rodzicami - zawsze więc należy pamiętać o rozważnym wyborze odpowiedniego momentu w rozwoju emocjonalnym dziecka na ten pierwszy wyjazd na obóz czy kolonię. Na obozach „maluszkowych” często
wyznaczona jest jedna pora w ciągu dnia na korzystanie z telefonów
(np. po obiedzie).

...a może na wycieczkę do lasu czy w góry

Zależy to od wieku dziecka i rodzaju kolonii. Im młodsze dziecko,
tym mniej pieniążków potrzebuje na wyjazd - często kieszonkowe przechowywane jest na życzenie rodzica u wychowawcy. Starsze dzieci (powiedzmy od lat 10) dysponują pieniędzmi same. Jeżeli kolonia organizowana jest w modnej miejscowości wypoczynkowej lub przewidziano w
programie jakieś wycieczki - wówczas kieszonkowe powinno być nieco
większe, niż w przypadku stacjonarnych kolonii w jednym ośrodku w lesie. Najlepsza kwota dla dzieci i w miejscach o mniejszej liczbie „pokus”
to 50-80 zł, dla nastolatków i w miejscach turystycznych to ok. 100 - 150
zł. Oczywiście ostateczna decyzja w sprawie kieszonkowego na kolonie należy do opiekuna dziecka. W przypadku obozów zagranicznych
- najlepiej wziąć kwotę sugerowaną przez organizatora (czasem zawierać
musi wstępy, napoje do posiłków, opłaty za klimatyzację, za wypożyczenie parasola na plażę, opłaty klimatyczne czy kaucje).

Wyjazd na łono natury dla współczesnego człowieka jest już niemal
szkołą przetrwania. Dla dziecka mieszkającego w bloku, wakacje w lesie
mogą okazać się dużym wyzwaniem, przygodą, a nawet wielkim przeżyciem. Polskie lasy, łąki, góry są naprawdę fascynujące i zawierają skarby,
o których wielu z nas nie wie. O każdej porze roku można tam znaleźć
coś ciekawego, jeśli tylko odpowiednio się do tego przygotujemy. Nauczmy tego też nasze dzieci. Lato zachęca do wycieczek po Polsce, i to
nie tylko tych przyrodniczych. Wiele miejsc oferuje rozmaite festiwale
przeznaczone dla rodzin z dziećmi, turnieje, inscenizacje dawnych bitew
itp. Taka wyprawa to mnóstwo nowych doświadczeń oraz dobrej zabawy
np. w klimacie wikingów. Tak spędzone wakacje na pewno zapadną w
pamięć naszym pociechom.
red.

Zastanawiacie się, gdzie wspólnie z dziećmi spędzić
wakacje, tak by pociechy przywiozły do domu niezapomniane wspomnienia? Z czystym sumieniem polecamy
nadmorskie centrum wypoczynkowe - Panoramę Morską w Jarosławcu (położonego w bliskiej odległości od
Darłowa).

młodszych przygotowano też specjalny kącik
w restauracjach. Dania
serwowane są w atrakcyjnej formie, dzięki czemu
nawet kapryśne maluchy
chętnie skosztują tamtejszych specjalności.

@ Juwenalia w prokuraturze?

Anonim: Politechnika to skostniały relikt PZPR wzmocniony
"nowoczesnością" SLD pod sztandarem wiadomego posła. Studenci
szkoda że tak późno wzięliście sprawy w swoje ręce. Bądźcie konsekwentni „mury runą...”
um@wpe.pl: Czy zgłoszono w Urzędzie Miasta, że dokonywano
sprzedaży alkoholu bez wymaganego prawem zezwolenia? Za takie
„handlowanie” jest wysoka grzywna dla osób, które dopuściły się
takiego procederu.
@rtur: Brawo dla tej grupy która chce to wyjaśnić!!! Obawiam się
tylko że władze P.Cz. temat zbagatelizują.
ha@o2.pl: Skandalem jest fakt iż Bartosz Cz. nadal działa na Politechnice jako przewodniczący samorządu!!! W jakim świetle stawia
to uczelnie?
Anonim: Prawda jest taka albo Panowie z samorządu dostaną
szybko dyscyplinarkę albo PCz będzie ośmieszona na skalę krajową... Póki co Władze Uczelni robią sobie zwyczajnie niepoważne
żarty, nawet nie zawieszając tych bandytów!
majkel76@o2.pl: Może warto cofnąć się również w przeszłość.
Koniec poprzedniego stulecia i początek obecnego kiedy podobne
przekręty robili panowie obecnie sprawujący najwyższe funkcje w
naszym mieście. Mam nadzieję, że bez wypisywania nazwisk wszyscy wiedzą, o których panów chodzi.

@ LIST OD CZYTELNIKA:
„Zbierajmy takie kwiatki...”
Anonim: Dobra ocena ludzi i zdarzeń w liście czytelniczki. To nie
pierwszy taki sygnał który jest kompletnie ignorowany przez władze
co rozumiem bo ona po to przyszła by właśnie to robić w interesie
"biedronek" pilichowców i innych kolesi. Dziwi natomiast postawa
radnych, posłów, senatorów. Im czas się zatrzymał ze dwie dekady
ale szczęśliwi dietami czasu nie liczą. Radni natomiast to niestety
wszystko najgorsze co mogliśmy dać temu miastu albo nieuki albo
cwaniaki lub połączenie tych dwóch przypadlości/vide krawczyk/.
Pozałatwiać plany przestrzenne
dla swoich działek, wybudo- R E K L A M A
wać drogę i światło dla własnej
Zatrudnię firmę
chałupy, oczernić innych żeby
instalacyjną do
zabłysnąć i zdobyć władzę dla
siebie a pracę dla żon i mężów w
przebudowy sieci
miejskich spółkach. Tak w skrópreizolowanej.
cie wygląda życie „świecznika”.
Kontakt:
Czas pogasić te knoty!!!!
zachowano
pisownię oryginalną

office@skorut-solar.pl
tel: 12 272 – 20 - 25,
12 272 – 31 - 24

Raj dla dzieci

Na uśmiechu dzieci najbardziej nam zależy - tak reklamuje się Panorama Morska Jarosławiec, która oferuje specjalne
pakiety rodzinne, w ramach
których zarówno dzieci, jak i
ich rodzice mogą tu cieszyć się
pełnią lata, korzystając z szerokiego wachlarza atrakcji.
Na co mogą liczyć najmłodsi? Na zabawę od rana do
wieczora! Codziennie, przez kilka godzin, dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez grupę animatorów. Najmłodsi zostaną przeniesieni w świat bajek, będą
spotkania integracyjne (m.in. „Piracka przygoda”, „Podróż dookoła świata”, „Świat wg nadmorskich górali”,
„Wybory Miss i Mistera”), koncerty na zawodowej scenie, wieczory tematyczne ze szwedzkim bufetem (dania
kuchni z całego świata). Dzień zwieńczają dyskoteki z
konkursami, np. Bal Piżamowca. To ulubiony punkt dnia
nie tylko dzieci, ale również rodziców, podczas którego
wszyscy wspólnie tańczą.
Jakie jeszcze atrakcje czekają na nasze pociechy? Nie
sposób nie wspomnieć o Świecie Dziecka, czyli sali zabaw, w której znajdują się m.in. dwa suche baseny wypełnione piłeczkami, labirynty, zjeżdżalnie. Na terenie kompleksu wypoczynkowego
znajdują się też drewniane place zabaw.
Dzieci mogą także
spróbować konnej
przejażdżki, a dla
tych nieco starszych
organizowane
są
mecze piłki nożnej,
siatkowej, turnieje tenisa stołowego i inne
eventy.
Z myślą o naj-

Wodne
szaleństwa

Na terenie Panoramy Morskiej w Jarosławcu znajduje się Aquapark Health Resort.
Wśród dzieci ogromną popularnością cieszy
się kryty, podgrzewany basen o głębokości
25 cm. Dzięki pomysłowym rozwiązaniom i
atrakcyjnym postaciom zwierząt uruchomiono
tutaj kolorowy świat bajek i fantazji. Hitem
wśród młodych pływaków są też zjeżdżalnie.
Starsze dzieci najchętniej korzystają z basenu
wewnętrznego z rwącą rzeką o głębokości 1.25
m. i długości 55 m. oraz z dwóch basenów
wielofunkcyjnych zewnętrznych. Nad bezpieczeństwem korzystających z wodnych atrakcji
czuwają wykwalifikowani ratownicy.

Nie tylko dla dzieci

Panorama Morska Jarosławiec to raj nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Miła obsługa,
pyszne jedzenie w klimatycznych restauracjach, piękne widoki, sala fitness, baseny, strefa
wellness - świat jacuzzi, sauna
fińska, sanarium, kort tenisowy,
grota z inhalacją thalasso i łaźnią parową, gabinety odnowy
biologicznej, salon SPA, salon
fryzjerski - lepszej rekomendacji chyba nie trzeba, a to i tak
jeszcze nie wszystkie atrakcje,
jakie oferuje dorosłym nadmorskie centrum wypoczynkowe z Jarosławca.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.panorama-morska.
pl. Rezerwacji można dokonywać pod numerem telefonu 71 353 96 97.
MS
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 Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa znów na podium

Czerwiec to już niemal lato. Mieszkańcy naszego regionu i odwiedzający nas goście wychodzą na szlaki Jury. Zaczyna się sezon wędrówek i biwaków. Dla każdego harcerza, czy trapera, podstawowym wycieczkowym
narzędziem jest nóż. Minęły już jednak czasy finek ze składnicy harcerskiej.
Wymagania użytkowników są coraz bardziej wyśrubowane, a postęp technologiczny pozwolił na wytwarzanie narzędzi, o jakich pod koniec XX wieku
jeszcze się nikomu nie śniło. W Częstochowie i okolicach robi się właśnie takie cudeńka. Miłośnicy ostrych narzędzi mieli je okazję podziwiać w Gliwicach podczas trzeciej międzynarodowej wystawy noży „Knifeshow.pl 2015”.
Na imprezie prezentowały się zarówno firmy importujące i dystrybuujące noże na terenie Polski, jak i indywidualni rzemieślnicy. Przez cały dzień
tłumy zwiedzających i kupujących tłoczyły się wokół kilkudziesięciu stoisk.
Można było podziwiać nie tylko noże do ciężkiej pracy, ale i wykonane z
jubilerską precyzją egzemplarze kolekcjonerskie, wykonane z najwyższej
jakości materiałów. Te nigdy nie pojadą na wycieczkę, bo szkoda byłoby je
zabrać w piach i błoto i tam zakatować terenową robotą.

Nóż do wszystkiego

Rośnie popularność ekstremalnych sportów plenerowych i wciąż przybywa entuzjastów „zabawy w Indian” w nowoczesnym wydaniu. Obecnie
częściej przypomina ona „zabawę w Rambo”, ale wciąż chodzi o to samo.
Adepci szkól przetrwania uczą się pozyskiwania wody, szukania jadalnych
roślin i łowienia ryb, chcą się nauczyć strzelania z łuku, czy rzucania tomahawkiem. Muszą za pomocą lin pokonać przepaść, czy urwisko, a potem
jeszcze zbudować szałas i wysuszyć ubranie przy ognisku. Do większości
wędrówkowych i obozowych prac niezbędny jest więc nóż. Nowoczesny nóż
musi być wytrzymały, bo czasami trzeba nim coś podważyć, czy wydłubać,
a nawet uderzyć go w grzbiet pobijakiem z ciężkiej gałęzi. Nie może się pogiąć, czy wykruszyć. Musi długo trzymać ostrość, by nie wymagał codziennego ostrzenia. Musi też być ergonomiczny, by kilka kwadransów mozolnej
pracy nie powodowało otarć i pęcherzy na dłoniach. Takie „terenowe” noże
są lubiane także jako narzędzia do codziennej pracy. Doceniają je rzesze stolarzy, tapicerów, ogrodników, budowlańców i wszystkich tych, którym znudziło się bieganie co kilka tygodni do Obi, czy Castoramy, bo przez nieuwagę
lub nadużycie połamali, czy wyszczerbili kolejny nóż „z marketu”.

Człowiek, który słucha noży

Wojciech Zawada wytwarza właśnie takie noże które starczają na wiele
lat. Robi to w Krzepicach. Nazwał swoja firmę „Acoustic Blades”. Wyjaśnia,
że ma to związek z jego podstawową pracą, bo na co dzień ma do czynienia
z dźwiękiem.
– Każdemu aspektowi użycia noża towarzyszą dźwięki. Czy będzie to
dźwięk rozcinanego materiału, dźwięk ostrza przesuwanego po osełce czy
charakterystyczne kliknięcie pochwy, zawsze użyciu noża towarzyszy dźwięk.
Cokolwiek robimy nożem, jest akustyczne – tłumaczy Zawada.
Wytwórca opowiada, że noże towarzyszyły mu w zasadzie od zawsze. Najpierw jako najbardziej podstawowe podręczne narzędzie, później również jako obiekt kolekcjonerski. Stara się łączyć te wszystkie doświadczenia w swoich wyrobach. Przy wykonywaniu noży największy
nacisk kładzie na projekt. Musi harmonijnie łączyć funkcję, formę oraz
zastosowane materiały. Jego noże są wykonywane w dwóch standardach wykończenia. Jedne wykańczane są maszynowo i mają rękojeści z
superwytrzymałych tworzyw. Są to przede wszystkim narzędzia do pracy. Drugi rodzaj wyrobów pana Wojciecha to noże wykańczane ręcznie
z precyzją i pieczołowitością, której nie spotkamy na co dzień. Rękojeści
wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, ale mimo bycia arcydziełem sztuki, taki nóż nadal pozostaje w pełni funkcjonalnym narzędziem.
Naszą regionalną ciekawostką jest, że tworzone w Krzepicach noże są
pokrywane specjalną przemysłową powłoką antykorozyjną. Do Wojciecha
Zawady zgłaszają się ludzie z całej Polski, by na swoje noże (nierzadko wykonane ze stali węglowej, czyli łatwiej rdzewiejące) nałożyć właśnie taką,
przedłużającą żywotność noża i poprawiającą jego wygląd, powłokę. Zawada wykonuje noże własnego projektu i raczej nie przyjmuje zamówień
indywidualnych, ale zdarzają się od tej reguły wyjątki, więc przedyskutować
z nim nowatorskie pomysły na pewno warto.

Noże, które słuchają człowieka

Inaczej podchodzi do produkcji noży Radosław Łęgowik z Sobuczyc.
Zręczny kowal i szlifierz eksperymentował już z różnymi rodzajami stali,

przerabiał na noże resory, łożyska i łańcuchy od pił spalinowych, eksperymentował metodą prób i błędów z hartowaniem w wodzie i oleju, a teraz
potrafi spełniać życzenia najbardziej wybrednych i wymagających klientów.
W Sobuczycach, w firmie pana Radosława „LKW Knives”, powstają
noże dla indywidualistów, takie, których nie ma nikt inny. Myśliwy często
chce mieć rękojeść z poroża, a wędkarzowi może się podobać skóra jesiotra.
Możliwe jest oprawienie noża w egzotyczne gatunki drewna, albo połączenie
materiałów naturalnych z np. mosiądzem. Podróżnicy nierzadko chcą mieć
noże wzorowane na typowych kształtach stosowanych np. w Nepalu, czy
na Filipinach. Tamtejsze wyroby podobają im się ze względu na ergonomię, ale marzą o takim nożu z materiałów wykonanych w technologii ery
kosmicznej. Takie nietypowe marzenia spełnia Łęgowik, chociaż mówi, że
wzorem starszego kolegi po fachu z Krzepic, dąży do przestawienia produkcji na projekty własne. Do Radosława Łegowika wciąż jednak zgłaszają się
ci użytkownicy noży, którzy dokładnie wiedzą czego chcą. Noża z Sobuczyc
używa na przykład Jerzy Romańczuk, słynny polski podróżnik i traper, były
żołnierz jednostek specjalnych, miłośnik bytowania na łonie natury i ekspert
od polowań z łukiem.

Czarodziej od stali

Najwięcej okrzyków zdumienia i westchnień zachwytu wzbudziło na Gliwickiej wystawie stoisko, na którym leżały nie noże, a małe wielofunkcyjne
narzędzia przypominające wyglądem miniaturki płaskich kluczy rowerowych
wielkości szwajcarskiego scyzoryka. Produkuje je Paweł Chrzęstek z Częstochowy w swojej firmie „MelonTools”. Częstochowianin zaczynał od handlu
stalą na potrzeby producentów noży, a trzy lata temu jego doświadczenie z
wieloma gatunkami stali i obszerna wiedza o jej obróbce termicznej pozwoliła
na rozpoczęcie produkcji narzędzi, których jakość i wytrzymałość są niewiarygodne. Fakt, że niepozornej blaszki nie da się wygiąć w palcach może jeszcze
nie zaskakuje, ale to, że nie da się jej zniszczyć dwiema parami kombinerek
budzi już kręcenie głową i niedowierzanie świadków takich testów.
– Zaczynałem produkcję od ocynkowanej stali 40HM, co jest według mnie
najlepszym połączeniem wytrzymałości i trwałości – opowiada pan Paweł.
– Później firma „GrafKnives” zasugerowała tworzenie narzędzi ze stali
nierdzewnej. „Przecież one muszą lepiej wyglądać!”. To zrobiłem je ze stali
nierdzewnej 420HC. Są cały czas produkowane, mam w ofercie kilkadziesiąt
wzorów – Chrzęstek dokonał rzeczy niemal niemożliwej, a opowiada o niej
jak o czymś najzwyklejszym
– Właściciel firmy „GrafKnives” lubi rzucać nożami. Poprosił o noże
przeznaczone stricte do rzucania. „Klient nasz Pan”. Dostał rzutki. Jest tak
zadowolony z moich produktów, że poprosił jeszcze o topory do rzucania oraz
topory taktyczne. Oczywiście dostał, co można zobaczyć w ofercie „GrafKnives” – kontynuuje skromnie nasz rozmówca.
Wyrobów pana Pawła używa też wielu harcerzy i traperów z naszego regionu, chociaż niekoniecznie wiedzą, że to nasza regionalna myśl technologiczna.
– Częstochowska Firma „Survivaltech”, poprosiła o turystyczne kuchenki.
Miały być składane, lekkie, małe, uniwersalne i na paliwo stałe, czyli drewno, szyszki, cokolwiek się znajdzie w lesie – Chrzęstek wylicza postawione
przed nim wymagania. – Oczywiście hasło „Klient nasz Pan” obowiązuje
cały czas, dzięki czemu moje kuchenki są w ofercie „Survivaltechu” nieprzerwanie od dwóch lat. Oni też zażyczyli sobie topór, ale z możliwością wykorzystania do ratownictwa, czyli cięcia blachy samochodowej, by otworzyć
auto jak konserwę. Dostali. Poprosili tez o małe, lekkie nożyki do noszenia na
szyi. Dostali – kwituje nasz rozmówca tonem „nie ma rzeczy niemożliwych”.
„MelonTools” prowadzi też badania nad preparatem chroniącym detale stalowe przed odwęgleniem podczas hartowania. Preparat podstawowy,
działający do temperatury 900 st. Celsjusza jest testowany z powodzeniem
już od pół roku i niedługo wejdzie do produkcji, a preparat chroniący przed
odwęgleniem do temp. 1100 st. też jest już w fazie badań.
– Jest też technologia umacniania powierzchni węglikiem wolframu. Podstawowe urządzenie, oferowane majsterkowiczom, nie działało tak skutecznie, jak maszyny przemysłowe. Z pomocą kolegów elektryków i elektroników
stworzyliśmy więc urządzenie działające na innej zasadzie niż pierwowzór,
ale za to z lepszym skutkiem – chwali się częstochowski czarodziej od stali
mając nadzieję na wprowadzenie i tego urządzenia do sprzedaży. Co ciekawe, nasz cudotwórca nie strzeże zazdrośnie swoich tajemnic, bo firma
„MelonTools” organizuje też szkolenia z podstaw obróbki cieplnej dla wytwórców noży i kowali. Prowadzi je osobiście właściciel, któremu także nie
wystarczały finki z marketów.
hubb

W Płocku odbył się XXIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych OSP. Uczestniczyło w nim 19 najlepszych orkiestr wyłonionych spośród 800 zespołów działających w strukturach OSP. Wśród
finalistów znalazła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów,
która dwukrotnie stawała na najwyższym stopniu podium (2007 r.
i 2011 r.) Muzycy rywalizowali w dwóch kategoriach: koncercie
scenicznym, który odbywał się w Teatrze Dramatycznym im. J.
Szaniawskiego i był połączony z prezentacją gry w marszu oraz w
musztrze paradnej, która miała miejsce na Stadionie Miejskim oraz
na malowniczym molo nad Wisłą. Po dwóch dniach rywalizacji
koncert finałowy odbył się w płockim Amfiteatrze, podczas którego, komisja nagrodziła laureatów. II miejsce w musztrze paradnej
i I miejsce w koncercie scenicznym zdobyła po raz trzeci z rzędu
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów. Gratulujemy.
 Warsztaty teatralne dla młodzieży
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprasza młodzież
w dniach 27 VI – 1 VII 2015 r. na warsztaty, prowadzone przez:
Iwonę Chołuj (improwizacja), Bartosza Kopecia (elementarne zadania aktorskie), Agnieszkę Łopacką (wiersz, pozawerbalne środki
ekspresji), Piotra Dłubaka (replika fotografii), Bazylego Ogińskiego
(choreografia).Koszt Warsztatów – 250 zł. Informacje i zapisy – 34
372 33 41 lub ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl
 Częstochowianin Mistrzem Europy w nordic walking
W miejscowości Strbske Pleso w słowackich Tatrach Wysokich
rozegrano pierwsze Mistrzostwa Europy w Nordic Walking. Na bardzo trudnej górskiej trasie (ponad 1300 m n.p m.), w temperaturze
7 st. C i przy padającym miejscowo deszczu i gradzie, wystartowali
reprezentanci Słowacji, Czech, Polski, Włoch, Niemiec i Szwajcarii. Zawody wygrał, zostając Mistrzem Europy 2015, reprezentujący
Regatta Nordic Team Częstochowa - Daniel Wojtasiński, wyprzedzając na mecie o 2 s innego reprezentanta Polski - Rafała Kuchtę z
Chełmka. Rywalizację kobiet wygrała mieszkanka Żarek - Mariola
Pasikowska. Jest to ogromny sukces sportowy naszego miasta, regionu i kraju. Panu Danielowi i Pani Marioli gratulujemy i mamy
nadzieję, że ich sukces zaowocuje większym zainteresowaniem tą
dyscypliną sportu i zachęci mieszkańców naszego regionu do jej
uprawiania.
 Budynek z Częstochowy wyróżniony
w konkursie architektonicznym
Konkurs Fasada Roku od kilku lat nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku wśród nagrodzonych realizacji znalazł się
obiekt z Częstochowy zlokalizowany przy ul. Kościuszki, zgłoszony
do konkursu przez: Krzysztof Nalewajka, Studio Architektury Ego.
Obiekt został wyróżniony za powściągliwość i prostotę. Projektant
wykazał się wstrzemięźliwością w dobieraniu kolorów. Laureatów
w konkursie Fasada Roku 2014 wyłoniło grono Jurorów, złożone
z wybitnych architektów, osób zawodowo związanych z budownictwem i architekturą oraz przedstawicieli mediów branżowych. Nagradzano realizacje podkreślające charakter budynku oraz te, które
w naturalny sposób wpisują się w otoczenie i nie burzą harmonii
przestrzeni, w jakiej się znajdują.
Prace oceniano na wszystkich płaszczyznach i nagradzano autorów projektów – nowo budowanych, jak i poddawanych modernizacji, budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, które
- współistniejąc - wpływają na otaczający nas krajobraz. Jurorzy
zwracali szczególną uwagę na zastosowane kolory i struktury na elewacji oraz ich kreatywne łączenie.
 Puchar Polski Modeli Makiet Latających
na lotnisku w Rudnikach
W dniach 27-28 czerwca na lotnisku w Rudnikach odbędzie się
Memoriał Zdzisława Szajewskiego i Jerzego Ostrowskiego. Uczestnicy zmierzą się ze sobą w następujących klasach: półmakiety samolotów latających na uwięzi (F4B/P), makiety samolotów sterowanych za pomocą fal radiowych (F4C), makiety o masie startowej
do 25 kg (F4C) oraz półmakiety samolotów tzw. „Stand- off” (F4H).
Aeroklub Częstochowski już po raz 35 organizuje Memoriał Zdzisława Szajewskiego i Jerzego Ostrowskiego. Zawody upamiętniają
wielkiego miłośnika lotnictwa, nauczyciela modelarstwa oraz jego
ucznia. Więcej informacji na stronie Aeroklubu Częstochowskiego.
 Nowy szlak konny
W naszym regionie powstał międzygminny szlak konny, a to dzięki staraniom trzech gmin - Koziegłów, Poraja i Żarek. W ramach
zadania finansowanego w 85% ze środków UE przygotowano 120
km tras, które stanowią wyjątkowo atrakcyjny teren turystycznych
wędrówek konnych. Trasy oznaczone są zgodnie z zasadami znakowania szlaków turystycznych PTTK i położone są w sąsiedztwie
stadnin zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin. Wzdłuż
szlaku, w 7 lokalizacjach wybudowano miejsca postojowe, które
wyposażone są w zagrodę dla konia,
altanę ze stołem i ławkami, lampę solarną oraz tablicę obrazującą
przebieg szlaku.
Główną atrakcją inwestycji jest profesjonalny tor T.R.E.C z przeszkodami, który ma za zadanie posłużyć organizacji imprez sportowych o znaczeniu krajowym. Nowy szlak konny zapewne wzmocni
i rozszerzy ofertę turystyczną regionu, a dostęp do profesjonalnej
infrastruktury wypełni lukę pomiędzy jeździectwem rekreacyjnym
a sportowym. Istotnym atutem jest również to, że nowo wytyczony
szlak łączy się z popularnym wśród jeźdźców Transjurajskim Szlakiem Konnym.
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Częstochowa

P.P.H.U.

EKO

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

autoryzowany dealer

NOWA JAKOŚĆ

pośrednictwa kredytowego

pilarki, kosy spalinowe

kosiarki spalinowe
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.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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Doradztwo rolnicze
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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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Zawody spławikowe
o Mistrzostwo Okręgu
PZW Częstochowa
Na początku czerwca odbyły się „Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Spławikowym”. Seniorzy i młodzież
U-23 rywalizowali na zbiorniku zimnym Wodociągów
Częstochowskich, natomiast kobiety, juniorzy i kadeci
na zbiorniku Łezka w Krzepicach.
Zwycięscy poszczególnych kategorii wiekowych
otrzymali: dyplomy, medale, puchary oraz nominację
do reprezentowania Okręgu Częstochowa w „Spławikowych Mistrzostwach Polski”.
Najlepsi w zawodach:
Seniorzy
1. Henryk Pielka - KOŁO PZW KONOPISKA
2. Zbigniew Mnich - KOŁO PZW LUBLINIEC
3. Ernest Kuziorowicz - KOŁO PZW OKOŃ DOSPEL
4. Jerzy Łebkowski - KOŁO PZW HUTMAR
5. Roman Kowalczyk - KOŁO PZW OKOŃ DOSPEL
6. Roman Bubel - KOŁO PZW MYSZKÓW
U-23
1. Maciej Trippner - KOŁO PZW LUBLINIEC
2. Mareusz Dróżdż - KOŁO PZW POCZESNA
3. Tomasz Kobędza - KOŁO PZW PÓŁNOC

Juniorzy
1. Adam Tomżyński - KOŁO PZW KONOPISKA
2. Michał Ciuk - KOŁO PZW BLACHOWNIA
3. Dawid Ujma - KOŁO PZW STARÓWKA
4. Adam Psik - KOŁO PZW PAJĘCZNO
5. Mateusz Dobosz - KOŁO PZW CZĘSTOCHOWA
MIASTO
6. Adrian Gaj - KOŁO PZW BLACHOWNIA
Kadeci
1. Mikołaj Głąb - KOŁO PZW HUTMAR
2. Piotr Kokot - KOŁO PZW OKOŃ DOSPEL
Kobiety
1. Ksymena Tracz - KOŁO PZW STARÓWKA
2. Edyta Juszczyk - KOŁO PZW BUDOWLANI
3. Edyta Wolak - KOŁO PZW PAJĘCZNO
4. Katarzyna Tarkiewicz - KOŁO PZW CZĘSTOCHOWA MIASTO
5. Karina Trippner - KOŁO PZW LUBLINIEC
6. Katarzyna Piwowarczyk - KOŁO PZW MYSTAL
MYSZKÓW
Robert Amborski
Rzecznik Prasowy Okręg Częstochowa
Zdjęcie: Sławomir Bednarek

W Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Pegaz” odbył się XV Międzynarodowy Turniej
Policji Konnej. W samych zawodach wystartowało 12 dwuosobowych drużyn. Zawodnicy
mieli do pokonania skomplikowany tor przeszkód, na którym oprócz tradycyjnych przeszkód znalazły się między innymi: płonąca
przeszkoda, schody czy otwierane bramki.
Oceniano: bezbłędność, czas i styl, w jakim
jeźdźcy pokonywali cały tor. Najlepszą ekipą okazali się sierżanci sztabowi z Miejskiej
Komendy Policji w Częstochowie Grzegorz
Wypchlak na koniu Don Camillo i Jarosław
Wysmołek na koniu Dumny. Ten pierwszy
okazał się również najlepszym jeźdźcem indywidualnie. Tuż za nimi znalazły się ekipy
z Brna i Ostrawy. Indywidualnie za Grzegorzem Wypchlakiem uplasowała się reprezen-

tantka policji czeskiej z Brna Eva Kovartkova a za nią policjant z Pragi Martin Hornik.
Z największą gracją i w najlepszym stylu tor
pokonała Węgierka Klara Szmid z policji w
Budapeszcie. Po zmaganiach z torem przeszkód kilkunastu zawodników przystąpiło do
konkursu „Potęga skoku”. Najlepsza okazała
się Vladimira Blazkowa z policji w Brnie,
która skacząc 1,65 m pobiła o 5 cm ubiegłoroczny rekord. Najlepszym zawodnikom oraz
najlepszym drużynom puchary, dyplomy i nagrody wręczali między innymi: mł.insp Anna
Kuźnia w imieniu Komendanta Głównego
Policji, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Piotr Kucia oraz
Komendant Miejski Policji nadkom. Sławomir Litwin.
Robert Amborski
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oba barażowe mecze zakończyły się remisami, to
z utrzymania w I lidze cieszyła się Pogoń Siedlce, bo zdobyła więcej goli na wyjeździe.

Co dalej?

Tak blisko...
I liga nie dla Rakowa
W

ielkie emocje, pełne
trybuny,
sędziowskie kontrowersje, dwa
rzuty karne, gol w doliczonym czasie i... brak awansu częstochowskiego Rakowa do piłkarskiej I ligi.
Rewanżowy pojedynek Rakowa z Pogonią Siedlce zakończył się remisem 2:2, a
taki wynik oznacza, że to
Pogoń triumfowała w barażach i zachowała status
pierwszoligowca. Z kolei
RKS spędzi kolejny sezon
w gronie II-ligowców.
Częstochowianie do rewanżowego meczu z
Pogonią przystępowali pełni optymizmu, bo tydzień wcześniej zremisowali w Siedlcach 1:1.
Co prawda lekki niedosyt po tamtym spotkaniu
pozostał, bo Raków wypuścił zwycięstwo z rąk
w 90 minucie, tracąc gola po rzucie rożnym, ale
i tak bramka strzelona na wyjeździe była sporym
handicapem przed rewanżem.

Bramka wisiała w powietrzu

Piłkarze z Limanowskiego byli w o tyle komfortowej sytuacji, że u siebie mogli przyjąć rywala własnej połowie i czekać na to, co zrobi przeciwnik, ponieważ wynik bezbramkowy dawał
awans Rakowowi. Tymczasem trener Radosław
Mroczkowski i jego podopieczni przyjęli zupełnie inną taktykę - od pierwszej minuty przepuścili szturm na bramkę gości. Tylko w pierwszym
kwadransie wypracowali pięć bardzo dobrych
sytuacji do objęcia prowadzenia, a najbliżej celu
był Joshua Balogun. Piłka po strzale nieszablonowego nigeryjskiego skrzydłowego ostemplowała poprzeczkę bramki Andrzeja Witana.

Brak awansu do I ligi ma dla Rakowa określone konsekwencje. Przede wszystkim klubowi koło nosa przeszły niemałe pieniądze.
Mówi się o nawet 500 tysiącach złotych z
transmisji telewizyjnych i od potencjalnych
sponsorów.
Mała rewolucja czeka szatnię Rakowa.
Najważniejsza informacja jest taka, że trenerem pozostanie Radosław Mroczkowski,
który pomimo ofert z klubów z Ekstraklasy i
I ligi, zdecydował się pozostać kolejny sezon
na Limanowskiego. Jeśli natomiast chodzi o
zawodników, to działacze nie przedłużą wygasających z końcem czerwca kontraktów z
Plutą, Kuralem i Pląskowskim. Nowych klu-

Kontrowersje wokół karnych

11

bów mogą też szukać Wróbel, Holik, Baraniak, Serafin, Stępień, Krupa i Marchewka.
Z powodu wchodzącego od nowego sezonu
ograniczenia co do liczby obcokrajowców
spoza Unii Europejskiej, w barwach Rakowa
prawdopodobnie nie zobaczymy już też Joshuy Baloguna i Daniela da Silvy. W drużynie pozostanie za to najlepszy strzelec - Dariusz Pawlusiński. Pytanie, co z Wojciechem
Reimanem? Kapitan RKS-u w ostatnich meczach prezentował wyborną formę i zakusy
na jego pozyskanie mają kluby z wyższych
lig.
A kto wzmocni Raków przed walką o
awans w nowym sezonie? Póki co konkretne nazwiska jeszcze nie padły. Co prawda
w kuluarach mówiło się o ex-Rakowiakach:
Lenartowskim, Rogalskim i Malinowskim,
ale tylko w przypadku awansu na zaplecze
Ekstraklasy.
Mateusz Strączyński

Przyjezdni przetrwali napór i sami zaczęli
coraz śmielej atakować. Po jednym z takich wypadów po interwencji Da Silvy w polu karnym
upadł Demaniuk i Jarosław Przybył wskazał na
jedenasty metr. Piłkarze Rakowa zaczęli burzliwie protestować, a po chwili do akcji wkroczył
sędzia liniowy. Po konsultacji obu sędziów, arbiter z Kluczborka cofnął pierwotną decyzję i nakazał grać dalej. Co się odwlecze... można rzec
po sytuacji z 39 minuty. Wówczas nieprzemyślane wyjście Mateusza Kosa zakończyło się...
rzutem karnym. Bramkarz Rakowa na granicy
„szesnastki” wykosił równo z trawą Demaniuka
i sędzia po raz drugi wskazał na „wapno” i tym
razem ani myślał wycofywać się z tej decyzji. Do
futbolówki podszedł Hiszpan Antonio Calderon i
technicznym uderzeniem pokonał Kosa.

W końcówce zabrakło sił

Podrażnieni piłkarze Rakowa zaraz po przerwie ruszyli do odrabiania strat i ta sztuka udała
im się już pięć minut po zmianie stron. W pole
karne Pogoni z impetem wpadł kapitan RKS-u
Wojciech Reiman i w stuprocentowej sytuacji
skierował piłkę do siatki.
Po godzinie gry karty zaczęła rozdawać pogoda, bo nad stadionem na Limanowskiego rozpętała się ulewa. Częstochowianie z każdą minutą byli coraz słabsi, co prawdopodobnie było
efektem zrywów z początku pierwszej i drugiej
połowy, za które piłkarzom Rakowa przyszło
zapłacić wysoką cenę. Do 84 minuty na tablicy
świetlnej utrzymywał się wynik 1:1, który oznaczał dogrywkę, ale pięć minut przed końcem
regulaminowego czasu gry pozostawiony bez
opieki na piątym metrze Donald Djousse miał
tylko skierować piłkę głową do bramki. I skierował. Do końca meczu pozostawało kilka minut, a
Raków do awansu potrzebował dwóch goli. Udało się strzelić tylko jednego. Już w doliczonym
czasie gry, po dośrodkowaniu Dariusza Pawlusińskiego, we własnym polu karnym piłkę ręką
zagrał jeden z obrońców Pogoni i sędzia raz jeszcze podyktował „jedenastkę”. Rzut karny pewnie
egzekwował Wojciech Reiman, ale na strzelenie
zwycięskiego gola zabrakło już czasu. Mimo że

Wójt Gminy Lelów informuje, iż w Urzędzie Gminy Lelów
przy ul. Szczekocińskiej 18 zostało wywieszone do publicznej wiadomości
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 4751
o pow. 0,1091 ha położonej w obrębie Białka Wielka.
Na nieruchomości znajdują się ruiny budynku mieszkalnego.
Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl.

Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów
przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały wywieszone do publicznej wiadomości
wykazy dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych
w Nakle dz. nr 387 i nr 388, w Drochlinie dz. nr 246 i nr 1705/1
oraz w Białej Wielkiej dz. nr 4776 i nr 4873.
Wykazy dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl.

fot. Marta Wiorowa
Poprzedni artykuł z cyklu ,,Woda, ścieki, ekologia - praktyczny przewodnik po przepisach
prawa” poświęcony został założeniom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) w nowej perspektywie finansowej pod kątem możliwości dofinansowania zadań proekologicznych. W dzisiejszym odcinku, na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014 - 2020, przedstawię niektóre aspekty
programów regionalnych, które w latach 2014 - 2020 pozwolą na wsparcie projektów
istotnych ze względu na ochronę środowiska naturalnego.

,,Woda, ścieki, ekologia …

- praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 11
Z pieniędzy pochodzących z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa
śląskiego (RPO WSL) będą realizowane projekty o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju regionu. Część środków RPO WSL
przeznaczona będzie na zadania
inwestycyjne wspierające przedsiębiorców, budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, drogowej
i sanitarnej, zadania mające na
celu ochronę środowiska, czy
infrastrukturę ochrony zdrowia
oraz wspieranie osób mających
trudności na rynku pracy, a także
chcących założyć własną firmę
lub podnieść swoje kwalifikacje.
W latach 2014-2020 ze środków
RPO WSL będzie można uzyskać dofinansowanie na następujące zadania z zakresu ochrony
środowiska: budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych
dla ścieków komunalnych oraz
wody deszczowej, oczyszczalni
ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę; budowa lub rozwój
zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych; unieszkodliwianie
odpadów zawierających azbest;
ochrona różnorodności biolo-

gicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie ośrodków
prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej,
kampanie informacyjno-edukacyjne; poprawa stanu środowiska
miejskiego poprzez inwestycje
przyczyniające się do likwidacji
istotnych problemów gospodarczych i społecznych między
innymi na obszarach poprzemysłowych,
powojskowych,
popegeerowskich oraz innych
zdegradowanych obiektach. Dodatkowo z RPO WSL w ramach
efektywności
energetycznej,
odnawialnych źródeł energii i
gospodarki niskoemisyjnej mogą
zostać dofinansowane projekty
związane z budową i przebudową infrastruktury służącej do
produkcji i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz projekty związane z
wymianą lub modernizacją pieców bądź podłączaniem budynków do sieci cieplnych.
Rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z
Regionalnego Programu dla
województwa śląskiego zostały określone w programie oraz
szczegółowym opisie jego priorytetów. Ze wsparcia w ramach
RPO WSL można korzystać

bezpośrednio jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub
realizujący projekt oraz pośrednio - jako osoba biorąca udział
w przedsięwzięciach organizowanych przez osoby trzecie. O
dotacje z RPO WSL mogą ubiegać się w szczególności: mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa,
jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne inne niż
administracja, instytucje ochrony zdrowia, klastry, partnerstwa
publiczno-prywatne, instytucje
wspierające biznes, instytucje
nauki i edukacji oraz organizacje
społeczne i związki wyznaniowe.
Za zarządzanie RPO WSL
odpowiada zarząd województwa za pośrednictwem Wydziału
Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Natomiast Instytucjami Pośredniczącymi, powołanymi dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa
śląskiego, są: Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości, Wojewódzki
Urząd Pracy w Katowicach oraz
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)/ Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT).
Arkadiusz Radło
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REKLAMA

Profesjonalny sklep muzyczny
DARIUSZ KOWALIK
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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

Oferujemy:
koszulki, bluzy, śmieszne koszulki,
gadgety: pasy, pieszczochy, chusty, naszywki
płyty CD w szerokim wyborze
czyste płyty CD/DVD
koncerty DVD,
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