
Pierwsze myśli pani llony P., po otrzymaniu od ZGM-u rozliczenia 
zużycia wody w swoim mieszkaniu za rok 2014 krążyły wokół ogrom-
nego basenu w salonie, bo lokatorka do dziś nie zrozumie, skąd bierze 
się po raz kolejny (sytuacja powtarza się rokrocznie) tak duża dopła-
ta. - Niemożliwością jest, by płacąc co miesiąc ponad 200 zł, jeszcze 
dopłacać prawie 500 zł przy rozliczaniu rocznym – twierdzi lokatorka. 

„Winowajca” jest ukryty w gąszczu 
dokumentów i rachunków, które pani 
Ilona otrzymuje z ZGM-u. Po pierw-
sze, inaczej rozliczani są mieszkańcy 
na tak zwanym ryczałcie, a inaczej ci, 
którzy mają zainstalowane indywidual-
ne (w swoich mieszkaniach) wodomie-
rze. Po drugie, niebagatelną różnicę 
stanowi status lokatora – inaczej płaci 
właściciel mieszkania a inaczej najem-
ca ZGM-u. Skąd ta różnica? Rozwikłanie zagadki powierzyliśmy za-
rządowi Wspólnoty Mieszkaniowej ze Słowackiego 8. 

- Ta sprawa naszej Wspólnocie nie jest obca, zresztą od 3 lat usiłu-
jemy wyjaśnić ją z ZGM-em i z Wydziałem Komunalnym miasta Czę-
stochowy. Odnosząc się do pierwszego pytania to rzeczywiście osoba 
posiadająca wodomierz płaci tylko tyle, ile zużyła wody, co wynika ze 
wskazania wodomierza. Najczęściej jest to mniejsza kwota niż w przy-
padku ryczałtu. Osoby nieposiadające wodomierzy w mieszkaniu są 
rozliczani ryczałtowo, a kwota ustalana jest – w naszym przypadku – 
przez Wspólnotę Mieszkaniową. Ostatnią w tej sprawie uchwałę pod-
jęliśmy w 2012 roku, podnosząc ryczałt zużycia wody na jedną osobę 
w lokalu z 5,5 metrów sześciennych na 6,5 - miesięcznie. Takie stawki 
w przypadku ryczałtu powinni płacić wszyscy mieszkańcy, niezależnie 
od tego czy są właścicielami lokalu czy tylko najemcami ZGM-u – wy-
jaśnia członek zarządu Wspólnoty Słowackiego 8. 

Trzeba przyznać, że zużycie wody w całym budynku jest większe 
niż wpłacane przez mieszkańców zaliczki. Po zakończeniu roku ka-
lendarzowego administrator, na podstawie faktur z wodociągów rozli-
cza wodę całego bloku. 

- Z lokalami opomiarowanymi sprawa jest prosta, ile zużyli 
tyle płacą. Natomiast w mieszkaniach bez wodomierzy znacze-
nie ma ilość zużytej wody i kwota wpłaconych zaliczek. Od 2012 

roku wpłaty nie pokrywają faktycznego zużycia, więc mieszkań-
cy muszą dopłacać. Zdumiewa nas jednak różnica w dopłatach 
do wody w lokalach gminnych, a własnościowych. Właściciel 
ma do wyrównania za 2014 rok kwotę 3,50 zł za osobę, a na-
jemcy około 120 zł na osobę. Nie wiemy, skąd się biorą takie 
różnice – informuje członek zarządu Wspólnoty.

Rozbieżność wynika z tego, że ZGM 
nadal nalicza lokatorom na ryczałcie 
opłaty za 5,5 metrów sześciennych na 
osobę, zamiast 6,5. 

- Wszystkie uchwały podjęte przez 
Wspólnotę Mieszkaniową Słowackiego 
8 są przesyłane do Wydziału Komu-
nalnego Urzędu Miasta Częstochowy, 
któremu podlega ZGM. Urzędnicy nie 
mogą się więc tłumaczyć, że nie wiedzą 

o wyższym ryczałcie obowiązującym na budynku. A mimo to nadal 
ZGM wprowadza ludzi w błąd, naliczając im zaniżone zaliczki na 
podstawie niższych norm. W ten sposób pracownicy ZGM-u i urzę-
du miasta krzywdzą najuboższych mieszkańców, których nawet nie 
stać na założenie wodomierza, a co dopiero na jednorazową wpłatę 
500 zł. Każdy z nich wolałby co miesiąc płacić ciut więcej niż potem 
naraz tak dużą kwotę. Co roku, my Wspólnota Mieszkaniowa jeste-
śmy świadkami dramatu najemców ZGM-u...  – mówi przedstawiciel 
Wspólnoty Słowackiego 8.

Renata R. Kluczna
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 oleje: 
• silnikowe  • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe
 smary: 
• plastyczne  • samochodowe
 płyny: 
• hamulcowe • eksploatacyjne

OLCHEM Ostrowski Tomasz
ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa

tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl

olchem®
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Wynajmę 44 m² 
kawalerka typu studio
cena: czynsz – 500 zł 

+ opłaty(prąd) – 350 zł
tel: 605 554 470

Wizualizacja: 
www.wera.czest.pl

Wejście do parlamentu, to dla lokalnych polityków przede 
wszystkim spełnienie własnych ambicji, to także prestiż spo-
łeczny, a na przyszłość intratne kontakty. A wszystko za niezłą 
kasę. Kandydaci przed wyborami składają wiele obietnic, potem 

my, wyborcy, płacimy im za ich spełnienie.
Dziś mówimy: sprawdzam. Czy posłowie zasłużyli swoją 

pracą na wynagrodzenie, które od nas otrzymywali?

czytaj str. 6 i 7

Surowe kary 
dla piłkarzy Rakowa 
- co działo się w Wałbrzychu?

Od 5 do 14 lipca drużyna częstochowskiego Rakowa przebywała 
w Wałbrzychu na obozie przygotowawczym przed nowym sezonem 
II ligi. Zawodnicy RKS-u mieli szlifować piłkarską formę przed 
długą batalią o awans na zaplecze Ekstraklasy, ale podobno szlifo-
wali też inne umiejętności - bynajmniej nie mające wiele wspólnego 
z grą w piłkę.

Jakie? Można się tylko domyślać, bo w klubie z Limanowskiego 
wszyscy nabrali wody w usta – nikt nie udziela precyzyjnych informa-
cji. Domysły zaczęły się po przegranej Rakowa w Pucharze Polski z 
trzecioligowym średniakiem z Łomży. „Kompromitacja, wstyd, hań-
ba...” - to komentarz właściciela Rakowa Michała Świerczewskiego po 
pucharowej wpadce.

Zarząd klubu nie pozostawił na piłkarzach suchej nitki i wydał komu-
nikat, w którym czytamy, że włodarze ukarali fi nansowo piłkarzy gra-
jących w meczu z ŁKS-em Łomża, a na dokładkę wszystkim zawodni-
kom zawieszono premie meczowe i pieniądze obiecane za ewentualny 
awans do I ligi.

Ponadto Wojciech Reiman musiał pożegnać się z funkcją kapitana 
drużyny, w konsekwencji „niesportowego zachowania na obozie tre-
ningowym w Wałbrzychu”. O jakie „niesportowe zachowanie” chodzi? 
Tego nie wyjaśniono, rzecznik prasowy Rakowa powiedział nam tylko 
tyle, że piłkarz złamał jeden z punktów regulaminu obozu. Wcześniej 
informowano, że Reiman nie gra, bo jest kontuzjowany. Pytanie, co tak 
naprawdę wydarzyło się na obozie w Wałbrzychu i czy sprawa doty-
czyła tylko jednego zawodnika...? Od osoby, która była tam na miej-
scu nieofi cjalnie dowiedzieliśmy się, że chodzi o zachowanie niegodne 
sportowców. Największe gromy spadły na Reimana, któremu zresztą 
odechciało się reprezentować barwy Rakowa i w środę został wysta-
wiony na sprzedaż.

dokończenie na str. 3

Jak pracowali i ile zarobili nasi posłowie? cz. 2

„Nie mam z czego zapłacić ZGM-owi za wodę”

- Nie rozumiem, dlaczego mam do-
płacić prawie 500 zł do wody, prze-
cież co miesiąc płaciłam, ile kazali – 
rozpacza najemca lokalu gminnego 
w bloku przy Słowackiego 8.
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uwagi 
niestosowne

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

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

9,00 zł
11,00 zł

9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

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

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

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

Dania mięsne:
Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

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

10,00 zł
8,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

8,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

na ul. Ewy 23, 
okolice Jasnej Góry

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

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy 
+ surówka

Soki owocowe:
marchwiowy, 
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy, 
marchwiowo-buraczany, 
pomarańczowy
grapefruitowy

6,00 zł
7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

od 3,00 zł

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179

HAMBURGERY • CHEESBURGERY 
HOT-DOG

Zestawy obiadowe 
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

DAWID Sp. z o. o.     
ul. Gronowa 23     

42-271 Częstochowa
Sabinów

tel.: +(48) 34 365 01 36
        +(48) 34 365 01 74
fax:  +(48) 34 365 01 57

tel. kom.: + (48) 501 579 722
e-mail: dawid@dawid.pl 
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Taśmy transporterowe
Sita i siatki z drutu

Ogrodzenia panelowe 
Ogrodzenia uliczne

BU
DO

WNICT

Taśmy transporterowe

Tkaniny techniczne
Siatki architektoniczne

Gabiony zgrzewane
Gabiony plecione

pyszne pierogi własnej produkcji

ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl

        DOWÓZ !!!

 500-694-374

Pierogarnia

pierogi włwłw asnej produkcjcjc icodziennie 3 inne zestawy obiadowe od 11-15 zł

R E K L A M A

PR dla Śląska 2.0
Pendolinem przyjechała na Górny 

Śląsk pani Premier z rządem. Przywio-
zła z sobą 100 kartkowy wydruk czegoś 
tam, zatytułowanego „Śląsk 2.0 - pro-
gram wsparcia przemysłu Województwa 
Śląska i Małopolski Zachodniej”. I tym 
sposobem zrobiła wrażenie.

Chwyt ten budzi żenadę, jak koncert 
disco-polo w Filharmonii. Pokazuje się z 
daleka grubawą książkę, wmawiając, że 
znajduje się tam rozwiązanie trudnych 
problemów. Nikt nie ma szans poznania 
treści przed propagandowym okazaniem; 
rolą odbiorcy jest zachwycić się w ciem-
no. Potem, jak już ktoś to przeczyta, to 
zmieni się temat dyskusji (zaprezento-
wany zostanie kolejny chłam pt Łódź 4.0 
albo Wąchock 6.1).

Ponieważ miałem nieprzyjemność 

przeczytać ten twór umysłów rządowych, 
garnie mi się na usta pytanie: co to,k..., 
jest... W treści mamy zbiór przeróżnych 
mniej czy bardziej przypadkowych dzia-
łań. Jest tu wyliczenie kosztownych in-
westycji w podtrzymywanie górnictwa, 
bez przedstawienia jakiegoś sensownego 
celu owych działań. Jest zarys projektu 
dotowania hutnictwa, też w szczegółach 
nie wiadomo po co... Włączono wcze-
śniej przygotowane projekty rewitalizacji 
Bytomia oraz tabelę wydatków z sekto-
ra podległego Ministerstwu Pracy, Płacy 
itd. w 2015 r. na obszarze województwa. 
Przepisano z innych programów listę 
najważniejszych inwestycji dotowanych 
środkami UE. Przy okazji pani Wasiak, 
będąca z nieodgadnionych przyczyn od-
powiedzialna za rozwój, zachwyciła wi-
zją budowy nowych pustych peronów, 
przy których nigdy nie zatrzyma się po-

ciąg, na linii Częstochowa – Chorzew 
Siemkowice.

W całości zamiast słowa „program” na-
leżałoby użyć określenia „gra w durnia”.

Tak się właśnie kończy świat partyjnej 
władzy. Jaki rząd, taki program. Podpo-
rządkowanie polityki wizerunkowi od-
danemu w mediach, powoduje, że prze-
kraczalna została granica śmieszności. 
Pani Premier nie wie, czy jeszcze rządzi 
krajem, czy tylko gra główną rolę w se-
rialu „M jak miłość”. Ministrowie utra-
cili związek z podlegająca sobie rzeczy-
wistością, stając się kolumną dworskich 
klakierów. Posły dokonały dekapitacji 
swych organów; błyskawicznie na rozkaz 
głosując za populistycznymi rozwiąza-
niami, utwierdzili wyborców w przeko-
naniu swej zbędności.

Najgorsze jest to, że 
brak jest alternatywy. 
Prezydent – elekt jedy-
nie dobrze się zapowia-
da; pani Premier „przy-
szłościowa”, podobnie 
jak i obecna, jeździ po 
kraju i opowiada ba-
jeczki. „Buntownik bez 

powodu”, czyli pan Kukiz, nie wie jesz-
cze, czy będzie ministrem obrony, a może 
sportu. Resztówka czegoś nazywanego 
lewicą łączy się drogą podziału. Trudno 
poważnie traktować elity abdykujące z 
rozumu.

Szczęściem wszystko tłumaczy pora 
roku. Sezon ogórkowy, czas magdalenek 
i oranżady z bąbelkami. Czas, by z szaf 
wyciągnąć zakurzone książki, by rozło-
żywszy się pod lipą leniwie przetrawiać 
bywsze doświadczenia. Czas telewizor 
wyrzucić przez okno, odłączyć się od in-
ternetu, nabrać dystansu do siebie i rze-
czywistości.

Bywaj, Pani Premier, Ojczyzna mnie 
wzywa; jadę leżeć z dala od twojego Pendo-
lino, twoich programów, słów i złotych ust.

Jarosław Kapsa



CZWARTEK 23.07.2015   3  
dokończenie ze str. 1

Surowe kary dla piłkarzy...
Częstochowskie środowisko piłkarskie hu-

czy od plotek, a na ofi cjalnym profi lu Rakowa 
na Facebooku rozgorzała dyskusja:

„Robert P: Martwią mnie informacje o Re-
imanie.

Jacek Z: Drobny uraz... kibice i tak wie-
dzieli lepiej. Trzeba było rąbnąć w stół wcze-
śniej, a nie opowiadać bajki...

Przemek W: W każdym przypadku jest zia-
renko prawdy.

Łukasz J: Potknięcie po pijaku.
Jacek G: Kiedyś piłkarze jarali i chlali 

na umór, ale na meczu orali boisko i gryźli 
trawę! Niech walą wóde i piwsko ale kur.. 

zapierd...ć mości panowie.
Przemek W: Brawo. Albo to grupa profe-

sjonalistów albo drużyna podwórkowa. Wal-
czymy o 1 ligę. Będzie dobra gra to i premie 
zostaną odwieszone. Proste!”

Na tym jednak nie koniec, bo „w przypad-
ku nie zrealizowania celu minimum, jakim 
jest awans do pierwszej ligi, Zarząd Klubu 
zapowiedział wyciągnięcie daleko idących 
konsekwencji”. Jakie to konsekwencje? Tego 
też nie zdradzono, więc można tylko domnie-
mywać, że właściciel Rakowa Michał Świer-
czewski w przypadku braku awansu, mówiąc 
kolokwialnie – może „spakować walizki”.

Mieli już swoje afery związane z „niespor-
towym zachowaniem” siatkarze i piłkarze re-
prezentacji Polski, mają także i piłkarze czę-
stochowskiego Rakowa.

Mateusz Strączyński

Mówisz Grecja 
myślisz Polska

W 2009 roku w trakcie prezentacji wykonania 
budżetu Częstochowy pozwoliłem sobie na 2 slaj-
dy odnoszące się do otoczenia zewnętrznego, czyli 
sytuacji w Islandii i Grecji. Było to w kontekście 
zagrożeń jakie niesie za sobą zadłużenie w każdej 
postaci. Co się zmieniło od 6 lat? Skala. Teraz i 
nasze miasto i państwo są zadłużone około 2 razy 
bardziej. Wtedy na sesji słyszałem pomruk paru 
„prawicowych” notabli: a co to ma do rzeczy? 
Każdy rozsądny człowiek powinien uczyć się na 
błędach, najlepiej cudzych. Czytając i słuchając 
komentarzy na temat Grecji mam wrażenie, że 
uczestniczę w jakimś zbiorowym przedsięwzięciu 
pt: zrobimy z czytelników idiotów. 

Co spowodowało grecki kryzys? Czy taki 
sam grozi Polsce? Czy na niższym szczeblu bu-
dżetom miast? Jak takich sytuacji uniknąć? 
Ta sytuacja to bankructwo, niemożność spłaty kre-
dytów, wstrzymanie nowych. W efekcie: skurczenie 
się rynku (w Grecji to już o 25%), redukcja płac, 
emerytur, może ich czasowe wstrzymanie, zwolnie-
nia, bezrobocie, bieda, na końcu agresja, zamieszki, 
beznadzieja, rozkład państwa! Tak się kończy socja-
lizm: bankructwem! Nie ważne zresztą, jak to zja-
wisko/ustrój/system rządzenia nazwiemy. Ważne są 
jego najważniejsze elementy:

- wydajemy więcej niż zarabiamy,
- brakujące pieniądze pożyczamy od bankowej 

lichwy,
- mówimy (a nawet to robimy) ludziom, że to dla 

ich dobra, że im damy większe płace, skrócimy czas 
pracy itd…

- zwiększamy zatrudnienie w sferze budżetowej, 
oczywiście też dla dobra ludzi mimo, iż mieszkań-
ców ubywa, w efekcie niebezpiecznie zmienia się 
proporcja zatrudnionych w budżecie do tych co bu-
dżet zasilają, 

- nie jesteśmy w stanie zredukować ŻADNEGO 
wydatku bieżącego na żadnym szczeblu państwa czy 
samorządu bo się „nie da”. Dla przykładu nie umie-
my zmienić sieci szkół choć dzieci o 25% mniej, dla 
dobra ludzi oczywiście. W uzasadnieniu (autorstwa 
urzędu) do wykonania budżetu miasta za rok 2014 
czytałem kuriozalne zdanie: wprawdzie wydatki bie-
żące rosły przez X lat o 7%, to wg nas tylko o 1,5%, 

bo reszta to na nowe zadania. To podobny szczyt idio-
tyzmu jak pisanie, że wprawdzie wzięliśmy jakieś 
100 milionów kredytów, ale to nie był kredyt... nowy, 
choć był zaciągnięty w tym roku. Aby mieć większe 
wpływy na rosnące wydatki podnosimy podatki, 
efekt oczywisty – wpływy spadają, pętla się zaciska.

Bankowa lichwa zniesie wszystko, wojnę, kata-
klizm, ale nie zniesie, żeby ktoś co do dnia nie zapła-
cił im lichwiarskich odsetek. Na dziś różnimy się od 
Grecji tylko tym, że te lichwiarskie odsetki jeszcze 
spłacamy. Spłata odsetek stała się w Grecji niemoż-
liwa, bo po latach rządów socjalistów naród wybrał 
jeszcze bardziej oszalałych komunisto-socjalistów. I 
nowy rząd poczuł poparcie społeczeństwa, które zna 
tylko jedno prawo ekonomii: nam się należy! Tak czy 
inaczej wszystko kończy się grecką tragedią, oczy-
wiście w wyniku polityki: „dla dobra ludzi pracy”.
Nazywając rzecz po imieniu sprawy mają się tak: 
w makroekonomii utworzył się 3-warstwowy oszu-
kańczy łańcuch. Ogniwo 1: bankowa lichwa - o jej 
roli nie czas tu pisać, ale opanowała całą gospodar-
czą nadbudowę, kreując pusty pieniądz, wykonując 
dziwne operacje, uzależniając od siebie całe rzą-
dy, czy samorządy. Ogniwo 2: rządy (samorządy). 
Skoro tamci (lichwa) dają kasę, to rządy (samo-
rządy) biorą! Budują 90% rzeczy, które nikt nigdy 
za swoje, by nie zbudował, wydają na swoich, na 
stanowiska dla partyjnych klanów. Ogniwo 3: My! 
Obywatele. Najważniejsze i najtrudniejsze do zmia-
ny ogniowo w cwaniackim układzie niszczenia go-
spodarki, niszczenia samego siebie! Bo to MY wy-
bieramy te rządy i samorządy! Bo to MY chcemy, 
żeby DAWALI nam jak najwięcej, ale równocześnie 
żądamy żebyśmy mniej i krócej pracowali. To my 
chcemy zmian, ale nigdy nie mogą dotyczyć nasze-
go zawodu, urzędu. To MY chcemy dla swojego 
zawodu PRZYWIJELÓW, lecz nie za wydajniejszą 
pracę, ale za sam FAKT, że udało się nam załapać 
na etat w urzędzie, w szkole, na uczelni, w szpitalu, 
w mundurówce, w agencji miejskiej itd... ! To MY 
niszczymy taką postawą kraj łudząc się, że może 
jakoś się uda jeszcze trochę oszukać innych. To 
MY wybieramy tych co nam to wszystko obiecują! 
A następnie jak Tsipras udajemy Greka i dziwimy 
się: to jak się od złodziejskiej lichwy pożyczyło, to 
też trzeba oddać? Otóż trzeba, bo jak nie oddajesz 
(choćby złodziejowi) to też stajesz się złodziejem. 
Morał: najlepiej nie pożyczaj, żyj za swoje. Co po-
daję jako jedyną słuszną receptę na życie bez stresu, 
że przyjdą Niemcy i zabiorą to co jeszcze mamy i 
to bez wojny. 

Marek Domagała

Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

www.kisiel.info

www.caseih.com.pl

www.caseih.com.plwww.kisiel.info

www.caseih.com.pl

Serwis
tel. (41) 302 32 10
kom. 505 175 926

e-mail: serwis@kisiel.info

Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”

Jasionka 908c (droga DK19)
36-002 Jasionka k/Rzeszowa

tel/fax (17) 851 00 27
kom. 502 041 500
kom. 505 107 025

e-mail: biuro@kisiel.info

Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU Marian Kisiel

Górno 88
26-008 Górno k/Kielc

tel./fax (41) 302 32 10
kom. 515 073 800
kom. 519-100-518
kom. 512-056-556

e-mail: kisiel@kisiel.info

Woj. Ma³opolskie
Oddzia³ Miechów
ul. Rac³awicka 26

32-200 Miechów k/Krakowa
tel./fax (41) 389 90 05

kom. 504 107 512
kom. 505 222 768

e-mail: miechow@kisiel.info

Czêœci zamienne
tel. (41) 302 31 10
kom. 510 559 724

e-mail: sklep@kisiel.info

Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

www.kisiel.info

www.caseih.com.pl

www.caseih.com.plwww.kisiel.info

www.caseih.com.pl

Serwis
tel. (41) 302 32 10
kom. 505 175 926

e-mail: serwis@kisiel.info

Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”

Jasionka 908c (droga DK19)
36-002 Jasionka k/Rzeszowa

tel/fax (17) 851 00 27
kom. 502 041 500
kom. 505 107 025

e-mail: biuro@kisiel.info

Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU Marian Kisiel

Górno 88
26-008 Górno k/Kielc

tel./fax (41) 302 32 10
kom. 515 073 800
kom. 519-100-518
kom. 512-056-556

e-mail: kisiel@kisiel.info

Woj. Ma³opolskie
Oddzia³ Miechów
ul. Rac³awicka 26

32-200 Miechów k/Krakowa
tel./fax (41) 389 90 05

kom. 504 107 512
kom. 505 222 768

e-mail: miechow@kisiel.info

Czêœci zamienne
tel. (41) 302 31 10
kom. 510 559 724

e-mail: sklep@kisiel.info

www.caseih.com.pl

Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

www.kisiel.info

www.caseih.com.pl

www.caseih.com.plwww.kisiel.info

www.caseih.com.pl

Serwis
tel. (41) 302 32 10
kom. 505 175 926

e-mail: serwis@kisiel.info

Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”

Jasionka 908c (droga DK19)
36-002 Jasionka k/Rzeszowa

tel/fax (17) 851 00 27
kom. 502 041 500
kom. 505 107 025

e-mail: biuro@kisiel.info

Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU Marian Kisiel

Górno 88
26-008 Górno k/Kielc

tel./fax (41) 302 32 10
kom. 515 073 800
kom. 519-100-518
kom. 512-056-556

e-mail: kisiel@kisiel.info

Woj. Ma³opolskie
Oddzia³ Miechów
ul. Rac³awicka 26

32-200 Miechów k/Krakowa
tel./fax (41) 389 90 05

kom. 504 107 512
kom. 505 222 768

e-mail: miechow@kisiel.info

Czêœci zamienne
tel. (41) 302 31 10
kom. 510 559 724

e-mail: sklep@kisiel.info

Sprzedaż:
●ciągników
●maszyn rolniczych
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  i pogwarancyjne
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Chociaż restauracja Sowa i Przyjaciele jest dale-
ko, bo w Warszawie, to wcale nie oznacza, że Ma-
rek Falenta, znany z afery taśmowej, jest w Często-
chowie osobą obcą i to nie tylko z powodu ostatnio 
zakończonej przez niego batalii sądowej. Falenta, 
oskarżany o współudział w nagrywaniu najważ-
niejszych osób w państwie – ministrów, czołowych 
polityków, biznesmenów, został właśnie przez Sąd 
Rejonowy w Częstochowie - uniewinniony. Sprawa 
dotyczyła korupcji biznesowej.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Marek Falenta nie 
może narzekać na brak „popularności”. Prócz znanej 
w całej Polsce sprawy podsłuchów zainstalowanych 
przez kelnerów restauracji Sowa i Przyjaciele, których 
„bohaterami” nagrań (podobno odkupionych przez 
Falentę) stały się osoby ze szczytów władzy, biznes-
men usłyszał kilka dni temu zarzut korupcyjny. Podej-
rzany jest o wręczenie lekarzowi 500-złotowej łapów-
ki w zamian za fi kcyjne zaświadczenie, które Falenta 
przedstawił w prokuraturze jako usprawiedliwienie 
nieobecności. Równie głośno zrobiło się o nim w po-
łowie lipca tego roku, gdy media krajowe obwieściły, 
iż Falenta „był współpracownikiem aż trzech służb 
specjalnych: ABW, CBA i CBŚ, które nawzajem o 
sobie nie wiedziały”.

Problemów z wymiarem sprawiedliwości Marek 
Falenta ma w ostatnim czasie niemało, co nie oznacza, 
że po raz pierwszy, i tu pojawia się wątek częstochow-
ski.

W 2009 roku Prokuratura Okręgowa w Legnicy 
przekazała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w 
Częstochowie, zarzucając Markowi Falencie korup-
cję biznesową. Śledztwo dotyczyło działalności Fa-
lenty w naszym mieście już w roku 2004. Wówczas 
to spółka Electus, należąca do biznesmena, odkupiła 
od częstochowskiego Zakładu Energetycznego długi 
kilku szpitali, w tym w Częstochowie, Myszkowie, 
Kłobucku i Oleśnie. W zasadzie nie byłoby w tym nic 

dziwnego, gdyż założona w 2000 roku przez Falentę i 
jego ojca spółka, specjalizowała się w odzyskiwaniu 
długów służby zdrowia - gdyby nie świadek oskarże-
nia. Twierdził on, że Falenta skorumpował prawnika 
Zakładu Energetycznego w Częstochowie oraz nama-
wiał go do ujawnienia tajemnicy fi rmy. Spółka Falen-
ty od dawna chciała przejąć długi szpitali z naszego 
regionu. Zakład wcześniej odrzucał jej propozycje. 
Organa ścigania zainteresowały się przedsiębiorczym 
biznesmenem, który w zawrotnym tempie zbił fortunę 
na skupowaniu długów instytucji publicznych, a na-
wet w 2007 roku znalazł się na 95 miejscu na liście 
najbogatszych Polaków Tygodnika „Wprost”, z mająt-
kiem o wartości 245 mln zł. W 2009 roku Prokuratura 
Okręgowa w Legnicy oskarżyła o korupcję biznesową 
Marka Falentę oraz Marcina B. Pierwszy wątek spra-
wy dotyczący skorumpowania prawnika częstochow-
skiego Zakładu Energetycznego, sąd w Częstochowie 
umorzył (bez procesu) w 2011 roku. Wymiar spra-
wiedliwości uznał wówczas, że o korupcji (łapówce) 
nie może być mowy, ponieważ Zakład Energetyczny 
to nie instytucja „dysponująca środkami publiczny-
mi”. Decyzja w tym wątku zapadła więc w związku 
„z oczywistym brakiem podstaw do oskarżenia”. Sąd 
częstochowski zajmował się jeszcze drugim z zarzu-
tów prokuratury o namawianie prawnika Zakładu do 
ujawnienia tajemnicy fi rmy. Ponad miesiąc temu (pod 
koniec maja 2015 roku) częstochowski wymiar spra-
wiedliwości uznał Marka Falentę za niewinnego, tak-
że i w tym wątku. Prokuratura Okręgowa w Legnicy 
zapowiada apelację. Zarówno oskarżeni, jak i oskar-
życiele czekają teraz na uzasadnienie wyroku. Na mar-
ginesie należy dodać, że sprawa Falenty toczyła się tak 
długo, aż przestępstwo zdążyło się przedawnić.

Marek Falenta jest w Częstochowie znany nie tylko 
z powodu sprawy, która toczyła się przeciwko niemu 
w sądzie. Faktem są wcale nierzadkie wizyty Falenty 
w naszym mieście i faktem są jego kontakty z często-
chowskimi politykami i biznesmenami...

Renata R. Kluczna

Senator Jarosław Lasecki (Platforma 
Obywatelska) zagłosował przeciw ustawie 
o leczeniu niepłodności metodą in vitro. - 
Cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie – w 
skrócie skomentował swoją decyzję senator 
ziemi częstochowskiej.

To – zdaniem premier Ewy Kopacz – naj-
ważniejsza ustawa jej rządu. Niewiele jednak 
brakowało, a zapowiadany znacznie wcześniej 
sukces stałby się kompletną klapą. Senat przy-
jął wprawdzie ustawę o in vitro, ale o wyniku 
głosowania zadecydowały zaledwie trzy głosy 
senatorów niezależnych, którzy poparli nową 
ustawę. 43 senatorów PO głosowało „za” wraz 
z trójką niezależnych, natomiast 43 członków 
Wyższej Izby Parlamentu było „przeciw” usta-
wie (wszyscy senatorowie PiS, dziewięciu PO, 
jeden z PSL i trzej ze Zjednoczonej Prawicy 
oraz niezrzeszeni).

Uwagę komentatorów życia politycznego w 
naszym kraju przykuł fakt, iż aż dziewięcioro 
senatorów Platformy zagłosowało przeciwko 

ustawie własnego rządu. Wśród przeciwników 
legalizacji zapłodnienia pozaustrojowego zna-
lazł się senator ziemi częstochowskiej – Jaro-
sław Lasecki. Decyzja parlamentarzy o tyle 
może dziwić, że jego kolega partyjny, często-
chowski poseł Grzegorz Sztolcman był szefem 
specjalnej podkomisji przygotowującej właśnie 
projekt tej ustawy. 

- PO jest partią, gdzie głosuje się zgodnie ze 
swoim sumieniem i ja to zrobiłem. Nie było w 
tej sprawie dyscypliny partyjnej – twierdzi Ja-
rosław Lasecki.

Przeciwnicy polityczni już wypominają se-
natorowi - choć to jeszcze nie czas kampanii 
wyborczej - „bezduszność, gdyż sam jest ojcem 
piątki dzieci, a nie wszyscy mają tyle szczę-
ścia”. Inni konkurenci zauważają natomiast 
ostry skręt Laseckiego w „prawą stronę”, czego 
powodem jest obopólna sympatia polityczna 
senatora i europosłanki ziemi częstochowskiej 
z Prawa i Sprawiedliwości Jadwigi Wiśniew-
skiej.

Renata R. Kluczna

Przeważyły trzy głosy 
– nasz senator był przeciw in vitro

Co wspólnego z Częstochową ma bohater 
afery podsłuchowej Marek Falenta?
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Jakie - zdaniem 
Państwa ugrupowania - 
zaistniały przesłanki do 
podjęcia uchwały zwięk-
szającej liczbę punktów 
sprzedaży alkoholu na 
terenie Częstochowy?

W imieniu 
Platformy 
Obywatelskiej 
(w ramach 
koalicji PO-
-SLD) opinię 
przedstawia 
radny Jacek 
Krawczyk:

„Rada Miasta Częstochowy 
zgodziła się, że liczba punktów 
sprzedaży alkoholu powinna 
zostać zwiększona do 550 z 
pierwotnej liczby 500. Wiel-
kość ta, po ostatnich zmianach 
nie odbiega od ilości punktów 
sprzedaży alkoholu w innych 
miastach i pozwala na swo-
bodną konkurencję pomiędzy 
przedsiębiorcami. Warto pod-
kreślić, że osoba, która chce ku-
pić alkohol i tak to zrobi, nawet 
nielegalnie. Przed zmianą wolne 
były 4 miejsca, zatem zmiana o 
dodatkowe 50 pozwoli, w mo-
jej ocenie, zamknąć temat do 
końca kadencji. Nie spowoduje 
też negatywnych skutków spo-

łecznych, a za większy problem 
i zagrożenie uważam obecnie 
dopalacze. Zwiększenie liczby 
punktów sprzedaży alkoholu 
to wpływ do budżetu 50 tysię-
cy złotych, które będzie można 
przeznaczyć np. na budowę pla-
cu zabaw, czy też boisko spor-
towe.”

Stanowi-
sko Polskiego 
Stronnictwa 
Ludowego w tej 
sprawie przed-
stawia Stani-
sław Gmitruk:

„Problem zwiększania ilości 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych w Częstochowie 
istnieje od wielu lat. Podejmo-
wane inicjatywy w tym zakre-
sie zawsze wywoływały emo-
cjonalne dyskusje, w ramach 
których krytykowano pomysły 
zwiększania miejsc, w których 
sprzedaje się alkohol. Jednak 
niemalże także zawsze wnioski 
o zwiększenie punktów sprze-
daży były przez Radę Miasta 
Częstochowy - jako organu 
władzy samorządowej - akcep-
towane i na mocy właściwej 
uchwały były wdrażane. Spra-
wa ta została także „załatwiona” 
w ostatnim okresie. Sądzimy, 
że władze Miasta Częstochowy 
kierują się przede wszystkim 

chęcią dodatkowych dochodów 
fi nansowych do miejskiej kasy, 
bowiem podmioty czy osoby 
wnoszą, co dwa lata, opłaty za 
uzyskanie koncesji na sprzedaż 
alkoholu. Jest to jednak jedyna 
korzyść dla Samorządu Miasta 
Częstochowy. Poza tym nasu-
wają się następujące wnioski:

- przed decyzją o kolejnym 
zwiększeniu ilości punktów 
sprzedaży napojów alkoholo-
wych, ich dotychczasowa ilość 
była wystarczająca dla pokrycia 
potrzeb uprawnionych miesz-
kańców w zakresie dostępności 
do tych produktów;

- zwiększenie ilości punktów 
sprzedaży alkoholu, zwiększa 
jednocześnie konkurencyjność 
podmiotów zajmujących się 
sprzedażą tych produktów, a to 
powoduje, że sklepy prowadzą 
zwiększoną promocję alkoholu, 
oczywiście stosując także obo-
wiązujące w tym zakresie prze-
pisy prawa;

- „piękne” wystawy z alko-
holem zachęcają mieszkańców, 
w tym szczególnie młodzież do 
interesowania się tymi produk-
tami i w trybie niekoniecznie 
bezpośrednim, wpływają na 
zwiększanie spożycia alkoholu.

Reasumując stwierdzamy, że 
aktualna ilość punktów sprze-
daży napojów alkoholowych 
w Częstochowie jest zbyt duża 
i dalszej przyszłości fakt ten 

może przynieść więcej szkód 
społecznych niż doraźne korzy-
ści z dodatkowych wpływów 
fi nansowych do miejskiej kasy.”

Opinię 
Prawa i Spra-
wiedliwości 
reprezentuje 
poseł Szymon 
Giżyński:

„Na jednej z pierwszych 
sesji Rady Miasta obecnej 
kadencji, radny Marcin Ma-
randa, lider „Mieszkańców 
Częstochowy” postulował 
zwiększenie ilości punktów 
sprzedaży alkoholu w na-
szym mieście. Jeszcze kilka 
dni przed ostatnią sesją, inny 
lider „Mieszkańców Często-
chowy”, radny Piotr Strach, 
na posiedzeniu Komisji Roz-
woju Regionalnego wygłosił 
tyradę za zwiększeniem w 
Częstochowie liczby punktów 
sprzedaży alkoholu oraz – na 
Komisji - głosował „za”.

Prawo i Sprawiedliwość 
nie zauważa żadnych przesła-
nek w kierunku konieczności 
zwiększenia w Częstochowie 
liczby punktów sprzedaży al-
koholu; dlatego nasi radni, w 
głosowaniu podczas ostatniej 
Sesji Rady Miasta, byli „prze-
ciw”.

„Za” głosowało 14 rad-
nych - 9 z SLD, 4 z PO i Piotr 
Strach z „Mieszkańców Czę-
stochowy”. „Przeciw” 11 – 9 
radnych z Prawa i Sprawie-
dliwości i 2 z „Mieszkańców 
Częstochowy”. Wstrzymali 
się od głosu: Łukasz Banaś z 
PO i z „Mieszkańców Często-
chowy” Marcin Maranda.”

Renata R. Kluczna
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Korwinowcy 
pikietowali 
przeciwko Platformie
Kilka dni temu częstochowski oddział Partii KORWiN zorgani-

zował pikietę zatytułowaną „PrzyPOminamy 8-letnie rządy PO”, 
mającą na celu rozliczenie Platformy Obywatelskiej, a szczególnie 
jej członków z okręgu częstochowskiego, z niespełnionych obietnic 
składanych podczas kampanii wyborczych. Pikieta odbyła się pod 
biurem poselskim Platformy przy ulicy Nowowiejskiego w Często-
chowie. Pikietujący, rozdając ulotki, przypominali zarówno człon-
kom PO jak i przechodniom znajdującym się w pobliżu pikiety, 
takie sprawy jak wydłużenie pracy dla niepełnosprawnych, podnie-
sienie wieku emerytalnego, likwidację kopalń oraz to, że Platforma 
głosowała przeciw referendum w sprawie wieku emerytalnego, a 
także przeciw obniżeniu podatku dla najuboższych. Członkowie 
KORWiN-y zaznaczyli fakt, iż jedyny poseł na Sejm VII kaden-
cji pochodzący z Partii KORWiN, głosował dokładnie odwrotnie 
aniżeli członkowie częstochowskiej Platformy. Prezes częstochow-
skiego okręgu KORWiN, Przemysław Ficenes, wygłosił

przemówienie i wręczył częstochowskiemu sekretariatowi PO 
ofi cjalne pismo, pod którym podpisali się członkowie partii.

Ugrupowanie KORWIN zostało założone przez Janusza Korwin-
-Mikke kilka miesięcy temu i jak podkreśla jej pomysłodawca, jest 
„polską prawicową partią o charakterze konserwatywno-liberal-
nym”. KORWIN to nie tylko nazwisko, ale też skrót, który należy 
rozwijać w następujący sposób: Koalicja Odnowy Rzeczypospoli-
tej Wolność i Nadzieja.

red.

Oświadczenie
„W związku z nieporozumieniem przy formalnościach związa-

nych z moimi obowiązkami radnej Miasta Częstochowy, którego 
dopuściłam się w sposób nieświadomy, przepraszam Mieszkań-
ców za zaistniałą sytuację.

Krystyna Stefańska
Radna Miasta Częstochowy”
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Za kilka miesięcy będziemy wy-
bierać naszych reprezentantów do 
Parlamentu. Za nim oddamy na 
kandydatów do Sejmu i Senatu 
nasz głos, sprawdźmy, co już obec-
ni posłowie i senatorowie dla nas 
zrobili - po prostu rozliczmy ich.

Ostatnim, wypowiadającym się 
w naszym cyklu jest poseł ziemi 
częstochowskiej Grzegorz Sztolc-
man (Platforma Obywatelska). W 

kolejnych numerach „7 dni” przedstawimy opinie dwóch 
senatorów: Andrzeja Szewińskiego i Jarosława Laseckiego 
(obaj z Platformy Obywatelskiej).

- Dobiega końca kolejna kadencja Parlamentu. Prosimy 
wymienić trzy najważniejsze sprawy dla regionu często-
chowskiego, które udało się Panu załatwić i jaka z nich wy-
pływa korzyść dla mieszkańców ziemi częstochowskiej?

- Pociągi Intercity ze Stradomia. Przebudowa DK 1. Specjalne 
strefy Ekonomiczne. Te trzy wymienione są oczywiście wspól-
ną pracą parlamentarzystów PO , natomiast pociągi Intercity ze 
Stradomia to współpraca ponadpartyjna, ale głównie PO, PSL i 
SLD. Do sukcesów w kategorii osobistej zaliczyłbym udział w 
rozwiązaniu konfl iktu w Szpitalu na Parkitce pomiędzy Spółką 
Lekarzy a Dyrekcją. Przekonywałem UW do rozwiązań zgod-
nych z prawem i jednocześnie satysfakcjonujących środowisko 
lekarskie. Utworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych - to 
też wspólna praca parlamentarzystów.

I wreszcie dla mnie największy sukces osobisty to usta-
wa o in vitro. Jako przewodniczący podkomisji udało mi się 
sprawnie i dość szybko przeprowadzić ustawę, bez zmian po-
wodujących znaczne pogorszenie jakości i dostępności do in 
vitro w Polsce i zdążyć przedstawić Sejmowi RP tak, aby z 
podpisem zdążył jeszcze Prezydent Komorowski. Największą 
wartością tej ustawy jest fakt, iż skończył się czas „samowoli” 
w tej kwestii, a zarodki otrzymały realną, prawdziwa ochronę 
prawną. Myślę także, że to dla wielu Polaków ważne i ocze-
kiwali tej regulacji.

- Jedną z niezałatwionych spraw (chociaż nie zgodzę się 
z określeniem... „załatwionych...”, bowiem głównym zada-
niem posła na Sejm RP jest praca przy tworzeniu ustaw czyli 
prawa, a nie „załatwianie” takich czy innych spraw. Bo co to 
znaczy „załatwić”? Obejść prawo, zrobić coś za czyimiś ple-
cami, naginać przepisy, przekonywać ministrów, urzędników, 
że „moja” sprawa jest ważniejsza, a inne mogą czekać? Są 
odpowiednie procedury, wymagania, warunki i jeśli instytucja 
aplikująca spełnia je, to jej projekt jest realizowany i nie trze-
ba „pomocy” posła. Niemniej myślę, że budowa autostrady A1 
do Pyrzowic i do Tuszyna jest taką „niezałatwioną” sprawą i 
to „boli” mnie najbardziej. Następna sprawa to powstanie Uni-
wersytetu w Częstochowie myślę równie „bolesna”.

I jeszcze jedna, o której może mało się mówi, ale jest nią 
brak dofinansowania do budowy Hali Poligonowej przy Wyż-
szej Szkole Pożarnictwa w Częstochowie. To jest bardzo cie-
kawa inwestycja i inicjatywa komendanta szkoły - takich hal 
są na Świecie - 2! Ta Hala daje ogromne możliwości szkolenia 

strażaków nie tylko polskich, ale i zagranicznych i znakomicie 
podniesie poziom nauczania w Szkole Pożarnictwa z korzy-
ścią dla Szkoły i nas wszystkich. 

- Czy zamierza Pan kandydować w najbliższych wybo-
rach parlamentarnych (do Sejmu czy do Senatu)?

- Oczywiście myślę o kandydowaniu do Sejmu RP, ale to 
nie do końca zależy ode mnie, ta decyzja podejmowana jest 
wspólnie tzn. ja jako członek PO RP i statutowe organy PO RP 
odpowiednich szczebli, podejmiemy ją razem w odpowiednim 
czasie.

- 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 ponownie mieszkańcy Częstochowy i powiatów: 
kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego oraz ziemskie-
go częstochowskiego, zaufają mi i wybiorą na tę zaszczytną 
funkcję, to chciałbym oczywiście zajmować się sprawami 
zdrowia publicznego i sprawami dotyczącymi naszego re-
gionu. Priorytetem jest sfinalizowanie budowy autostrady A1 
do Pyrzowic i myślę niekoniecznie autostrady, ale np. Drogi 
Ekspresowej do Tuszyna, to dałoby znakomite skomuniko-
wanie drogowe Częstochowy z północą i południem Polski i 
nie tylko, bo Europy też. Byłoby to świetnym uzupełnieniem 
poprawionej komunikacji kolejowej. A droga ekspresowa nie 
„odcinałaby” dostępu dla gmin, przez które będzie przebiegać 
(warto zauważyć, iż decyzje o budowie tych dróg już zapadły 
z odpowiednimi terminami!).

Ponadto działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu Czę-
stochowskiego, choć to zależy przede wszystkim od władz 
AJD, a wiem że pracują nad tym i są blisko sukcesu, na pewno 
warto w tym pomóc. I wreszcie pomoc w szukaniu inwesto-
rów, którzy będą chcieli wybudować fabryki, zakłady w SSE. 
Myślę że ten ostatni punkt jest bardzo ważny, bo tylko miejsca 
pracy mogą zatrzymać ucieczkę młodych mieszkańców Czę-
stochowy.

W następnym numerze opublikujemy wypowiedź kolejnego 
parlamentarzysty. 

Renata R. Kluczna

Wiemy, co my możemy zrobić dla posła

Dziś pytamy: 
co poseł zrobił dla nas?

W poprzednich numerze „7 dni” opublikowa-
liśmy wykaz kosztów Juwenaliów, poniesiony 
przez Urząd Miasta Częstochowy. Informowa-
liśmy również o decyzji prokuratury w sprawie 
nielegalnego pobierania opłat przez Samorząd 
Studencki za wstęp na imprezy w ramach Wio-
sny Studentów 2015. Prokuratura pierwotnie 
odmówiła wszczęcia dochodzenia, jednak teraz o 
tym czy sprawa będzie miała ciąg dalszy czy też 
nie, zdecyduje Sąd Rejonowy w Częstochowie, 
gdyż wpłynęło do niego zażalenia na decyzję pro-
kuratora. 

O zamknięciu tematu z pewnością nie chcą sły-
szeć studenci. Jeden z nich przesłał do przewodni-
czącego Samorządu Studenckiego Bartosza Czai, 
list otwarty. Stawia w nim wiele kontrowersyjnych 
pytań i liczy na odpowiedź. Oto kilka z nich:

„- Czy procedura pobierania opłat od studentów 
na tegorocznych „Balach na Gigancie” była Pana 
zdaniem zgodna z obowiązującym prawem? Jeżeli 
tak, to proszę o podanie podstawy prawnej.

- Czy sprzedaż alkoholu na tegorocznych „Balach 
na Gigancie” była w pełni legalna? Czy Pan jako 
organizator lub czy podmiot współorganizujący, je-
żeli taki istniał, posiadał stosowne zezwolenia bądź 
koncesję na sprzedaż alkoholu na terenie Państwo-
wej Uczelni Wyższej, jaką jest Politechnika Często-
chowska? Jeżeli tak, proszę o przesłanie kopii tych 
dokumentów.

- Czy opłaty, które były pobierane na tegorocz-
nych „Balach na Gigancie” podlegają opodatkowa-
niu przez Urząd Skarbowy? Proszę o bezwzględne 
podanie podstawy prawnej.”

- Czy od pieniędzy uzyskanych w wyniku sprze-
daży alkoholu podczas tegorocznych „Balów na 
Gigancie” powinien zostać odprowadzony podatek 
do Urzędu Skarbowego? Jeżeli tak, to czy zostało 
to zrobione?

- Czy pieniądze uzyskane w wyniku pobierania 
opłat oraz sprzedaży alkoholu podlegają odprowa-
dzeniu do Uczelni uzysku, z tytułu przychodu uzy-
skanego na mieniu Uczelni?

- W materiale pt. „Juwenalia...pod stołem? Co 
się stało na Juwenaliach w Częstochowie 2015” 
wyemitowanym 02.06.2015 r. w Telewizji Silesia 

(TVS) oświadczył Pan, że opłaty pobierane za wstęp 
na tzw. „Bale na Gigancie” podczas tegorocznych 
Juwenaliów były dobrowolnymi cegiełkami, prze-
znaczonymi częściowo na cele charytatywne (cyt. 
„To były dobrowolne cegiełki. To co z tego zostało, 
zostało przeznaczone na zakup słodyczy dla wycho-
wanków Domu Małego Dziecka w Częstochowie”.

Student w swoim liście wspomina o spotkaniu 
mediacyjnym. Ponieważ o konfl ikcie pomiędzy Sa-
morządem Studenckim a sporą grupą studentów Po-
litechniki Częstochowskiej wie już brać studencka 
w całym kraju, łącznie z Ministerstwem Szkolnic-
twa Wyższego, na mediację do Częstochowy przy-
jechali przedstawiciel  Parlamentu Studentów RP.

- Odebraliśmy niepokojące sygnały z Częstocho-
wy i dlatego przyjechaliśmy, by zdiagnozować sytu-
ację studentów. Niestety należy stwierdzić, że to co 
dzieje się na Politechnice Częstochowskiej dalece 
odbiega od standardów, jakimi powinna cechować 
się społeczność akademicka. Głównym problemem 
jest przede wszystkim brak skutecznej komunikacji 
pomiędzy trzema stronami: administracją uczel-
ni, samorządem studenckim, a samymi studentami. 
Mamy do czynienia z syndromem tzw. oblężonej 
twierdzy - przez co trudno wypracować rozwiązania. 

Absolutnie nie może być tak, że frekwencja w wy-
borach do samorządu studenckiego wynosi na całej 
- 11-tysięcznej - uczelni około 30 studentów.

Podczas szeregu spotkań, jakie odbyliśmy, pełnili-
śmy rolę mediatorów - przyjechaliśmy z propozycją 
skrócenia kadencji samorządu oraz przeprowadze-
nie ponownych wyborów, na początku nowego roku 
akademickiego. Zaproponowaliśmy również, aby 
wybory odbyły się według nowej, tymczasowej or-
dynacji wyborczej - którą PSRP pomoże stworzyć. 
Propozycja spotkała się z ciepłą reakcją wszystkich 
stron. Rozmowy na temat szczegółów trwają - mówi 
przewodniczący Parlamentu Studentów RP Mateusz 
Mrozek.

Z ostatniej chwili...
W tym tygodniu do rektor Politechniki Często-

chowskiej Marii Nowickiej-Skowron trafi ł List 
Otwarty od Parlamentu Studentów Rzeczypospoli-
tej Polskiej. (CZYTAJ OBOK)

Renata R. Kluczna

Parlament Studencki walczy o prawa studentów w Częstochowie
Do rektor Politechniki Częstochowskiej 

Marii Nowickiej-Skowron 

„(...) Artykuł 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w punkcie 7 stanowi: 
„Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną z przepisami pra-
wa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu”. Przepis ten 
powinien posłużyć do wsparcia postulowanych przemian. To właśnie w kompeten-
cjach Magnifi cencji zawarty jest mechanizm bezpieczeństwa, który powinien zafunk-
cjonować w przypadku wątpliwości co do działania organów Samorządu Studentów. 
Stąd też zdziwienie budzi stanowisko Uczelni prezentowane w pismach i komuni-
katach, jakoby bezprzedmiotowym byłaby ingerencja w sprawach protestów wybor-
czych. Zachęcamy do uwzględnienia przez Magnifi cencję protestów wyborczych i 
powtórzenie procedury wyborczej w wątpliwych przypadkach.

Nasze zdziwienie wzbudza również postawa Uczelni podczas ofi cjalnych spotkań ze 
studentami oraz w korespondencji z nimi. Sytuacje, których byliśmy świadkami oraz 
pisma jakie nam przekazano budzą uzasadniony niepokój. Na zaproszenie studentów 
uczestniczyliśmy w spotkaniu Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. inż Andrzeja 
Ruska ze Studentami Wydziału Elektrycznego. Spotkanie zostało zorganizowane w 
warunkach, które uniemożliwiały przedstawienie studentom swoich racji (obecność 
prawników, protokołowanie, nagrywanie, listy obecności etc.). Dzięki zaproszeniu ze 
strony studentów mieliśmy możliwość bronić ich interesów bezpośrednio. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że sposób w jaki odbyło się spotkanie należy do złych praktyk, 
a także daleko odbiega od standardów akademickich w demokratycznym państwie 
prawa, jakim jest Polska. Podobne znamiona nosi list z 16 lipca 2015 r. skierowany 
do Studenta Wydziału Elektrycznego – Michała Cichonia – w którym Pan Prorektor 
wyraża swoje niezadowolenie co do informacji kierowanych poza Politechnikę Czę-
stochowską. Trudno w takich warunkach oczekiwać zaangażowania ze strony studen-
tów, którzy takimi działaniami mogą czuć się zastraszani i skutecznie zniechęceni do 
aktywności w akademickiej społeczności Uczelni. Warto w tym zakresie zastanowić 
się nad głębszym wsłuchaniem się w głos studentów, wykazujących się sporą odpo-
wiedzialnością artykułując głośno swoje uwagi dotyczące funkcjonowania Uczelni i 
Samorządu Studentów (…).

Mateusz Mrozek
Przewodniczący Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej”.



Jak pracował na początku? (2007-2011)

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 62 – 2 o regionie częstochowskim 

(oba dotyczące obaw mieszkańców w związku z pla-
nami utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego) 

- interpelacje: 52 – 3 o Częstochowie (m.in. w spra-
wie planów fi nansowania lecznictwa szpitalnego w 
Częstochowie i regionie częstochowskim przez Ślą-
ski Oddział Wojewódzki NFZ na 2008 r.)

- zapytania/pytania: 18 – 3 o Częstochowie (m.in. 
w sprawie częstochowskiego odcinka autostrady A1 
w kontekście „Programu budowy dróg krajowych na 
lata 2011-2015”)

- oświadczenia: brak

Przynależność do Komisji:
- Komisja Zdrowia
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Jak pracował w obecnej kadencji? (2011-2015)

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 30 – 1 o Częstochowie (w sprawie 

ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej roku 2015 

Rokiem Jana Długosza z okazji 600. rocznicy jego 
urodzin)

- interpelacje: 45 – 6 o Częstochowie (m.in. w spra-
wach PKS w Lublińcu i Częstochowie oraz w spra-
wie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla dzieci 
w Częstochowie prowadzonego przez Stowarzysze-
nie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie 
Tysiąclecie”)

- zapytania/pytania: 15 – 2 o regionie częstochow-
skim (m.in. w sprawie planu zlikwidowania Sądu Re-
jonowego w Lublińcu)

- oświadczenia: 2 – 1 o Częstochowie (w sprawie 
ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej roku 2015 
Rokiem Jana Długosza z okazji 600. rocznicy jego 
urodzin)

Przynależność do Komisji:
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Zdrowia

- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z 

ograniczaniem biurokracji

Współpracownicy w latach 2007-2015:
Kabus Dominik (pracownik) od 06.12.2007, wy-

cofanie – 08.03.2010
Sabat Bartłomiej (pracownik) od 06.12.2007, wy-

cofanie – 22.08.2008
Wrona Przemysław (pracownik) od 06.12.2007, 

wycofanie – 08.03.2010
Folcholc Fryderyk (pracownik) od 12.06.2008, 

wycofanie – 24.02.2015
Matuszewski Marek (społeczny) od 13.03.2008 do 

końca VI kadencji
Piaszczyk Justyna (społeczny) od 25.06.2013 do 

dziś
Kisielow Piotr (społeczny) od 09.12.2014, wyco-

fanie 24.02.2015, (pracownik) od 24.02.2015 do dziś
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Jak kończy?
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Grzegorz 
Sztolcman
(Platforma Obywatelska)
w Sejmie od 8 lat (kadencje: VI, VII)

22 lipca godz. 800

Blachownia,
ul. Bankowa 5

O
ferta w

ażna:
22.07–28.07

Oferta dotyczy sklepu POLOmarket: Blachownia, ul. Bankowa 5. Sprzedaż limitowana - ilość zakupionych produktów w danym dniu nie może przekroczyć 10 (sztuk, kg, litrów) na osobę.

Karkówka bez kości 
1 kg

-50%

399
798

Pieczarki
1 kg

Karkówka bez kości 
1 kg

-50-50%

399

-37%

9.

99
15.

99

WIELKIE
otwarcie

Hity tygodnia

R E K L A M A

Jak pracowali i ile zarobili nasi posłowie? cz. 2
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Jak pracował w obecnej kadencji? (2011-2015)

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 74 – brak o Częstochowie
- interpelacje: 42 – 1 o Częstochowie (w sprawie 

zwolnień pracowników podczas sprzedaży Zakładu 
Elektroenergetycznego ELSEN)

- zapytania/pytania: 26 – brak o Częstochowie
- oświadczenia: 5 – brak o Częstochowie

Przynależność do Komisji:
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

- Komisja Zdrowia
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i 

surowców energetycznych

Współpracownicy w latach 2011-2015:
Niedostatkiewicz Marek (pracownik) od 

18.06.2012 do dziś
Brzezowska Iwona (pracownik) od 18.06.2012 do 

dziś
Wolny Marek (społeczny) od 06.11.2013 do dziś

Artur
Bramora
(PSL, do Sejmu wszedł z listy Ruchu 
Palikota)
w Sejmie od 4 lat (kadencja: VII)

Jak kończy?
(oświadczenie złożone w 2015 r.)

praca/zarobki miejsce zarobki

uposażenie poselskie

dieta poselska

prowadzenie działalności gospodarczej:
- Inter-Optica Artur Bramora

133.519,98 zł

29.594,52 zł

łącznie 163.310,14 zł

Jak zaczynał?
(oświadczenie złożone w 2011 r.)

miejsce zarobki

prowadzenie działalności gospodarczej:
- Centrum Kształcenia Optyczno-Medycznego
- Inter-Optica Artur Bramora
- prywatna policealna szkoła optyczna

łącznie 153.673,58 zł

36.000 zł

Artur Bramora

oszczędności

egzaminator w zawodzie (umowa o dzieło)

dochód: 150.673,97 zł
(przychód: 662.865,58 zł)

ok. 3.000 zł netto

163.200 zł

dochód: 195,64 zł
(przychód: 349.352,60 zł)

nieruchomości
dom - 260 mkw

udziały w spółkach

mienie ruchome

zadłużenie

działalność społeczna

Audi TT 1.8 - rocznik 1999

kredyt na bieżące potrzeby osobiste 

wartość: 800.000 zł

50% w Salony Optyczne Bramora&Pawłowski 
(wkład 20.000 zł)

dochód: -12.889,02 (strata)
(przychód: 40.772,46 zł)

Renault Megane - rocznik 1999 

20.000 zł

brakbrak 

Yamaha F21 - rocznik 2009

Citroen Xara Picasso - rocznik 2007

działka budowlana - 0,0987 ha

działka rolna - 0,0585 ha

wartość: 140.000 zł

wartość: 70.000 zł

Suzuki GSX-R 750 - rocznik 2000

kredyt na zakup pojazdu 14.328,16 zł

kredyt na rachunek bieżący ROR 12.448,42 zł

brak 

Renault Megane - rocznik 1999

Porsche Carrera - rocznik 2002

BMW 530 d - rocznik 2005

kredyt PNB Paribas 29.141,88 zł

kredyt PNB Paribas 26.312,56 zł

kredyt CA Bank 48.768,13 zł

dom - 260 mkw wartość: 800.000 zł

działka budowlana - 0,0987 ha

działka rolna - 0,0585 ha

wartość: 140.000 zł

wartość: 70.000 zł

Jak pracował w obecnej kadencji? (2011-2015) 

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi 184 - 2 o Częstochowie (m.in. w spra-

wie poprawy bezpieczeństwa na trasie Opole – Czę-
stochowa)

- interpelacje 54 – 10 o Częstochowie (m.in. w 
sprawie projektu likwidacji Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Lublińcu i przeniesienia CPR dla 
powiatu lublinieckiego do Częstochowy; w sprawie 
skandalicznych warunków pracy policjantów, na przy-
kładzie Kłomnic pod Częstochową oraz w sprawie 
możliwości wsparcia organizacji koncertu gwiazdy 
światowego formatu w hali sportowo-widowiskowej 
w Częstochowie)

- zapytania/pytania 26 – 4 o Częstochowie (m.in. w 
sprawie zmniejszenia limitów na aktywizację zawo-
dową z Funduszu Pracy na fi nansowanie Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Częstochowie na lata 2012-2014, 
a także w sprawie nowych wskaźników powodują-
cych zmniejszenie środków, jakie NFZ przeznacza na 
utrzymanie Centrum Medycznego św. Łukasza, jak i 
Centrum Położniczego św. Łukasza w Częstochowie)

- oświadczenia 2 – 2 o Częstochowie (m.in. w spra-
wie dramatycznej sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w 
Częstochowie)

  Przynależność do komisji:
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa
- Komisja Zdrowia
- Komisja Polityki Senioralnej

Wykaz współpracowników (obecne kadry: 3 pra-
cowników i 10 asystentów społecznych)

Daniel Franciszek Głowacki (społeczny) od 
18.11.2011 do dziś

Karina Szewczyk (pracownik) od 14.12.2011; wy-
cofanie – 10.08.2012

Piotr Gajda (pracownik) od 10.01.2012; (społecz-
ny) od 04.01.2013 do dziś

Kamila Boczkowska (pracownik) od 10.01.2012; 
(społeczny) od 05.03.2012; wycofanie – 28.01.2013

Gabriela Kuzior (pracownik) od 13.02.2012; wy-
cofanie – 10.08.2012

Przemysław Koperski (społeczny) od 13.02.2012 do dziś
Łukasz Wabnic (społeczny) od 13.02.2012 do dziś

Paweł Deszcz (społeczny) od 05.03.2012 do dziś
Bartosz Czaja (pracownik) od 25.05.2012  do dziś
Martyna Ćwik  (społeczny) od 10.08.2012 do dziś
Piotr Urbaniak (społeczny) od 04.01.2013 do dziś
Łukasz Bogdan Kasprzak (społeczny) od 

04.01.2013; wycofanie – 14.03.2014
Piotr Paweł Pala (pracownik) od 04.01.2013; wy-

cofanie – 14.03.2014
Marcin Jakubas (pracownik) od 04.01.2013  do dziś
Marcin Przybyła (społeczny) od 25.03.2013; wy-

cofanie – 19.01.2015
Marcin Mieczysław Michoń (społeczny) od 

25.03.2013; wycofanie – 14.03.2014
Tomasz Blukacz (społeczny) od 25.03.2013 do dziś
Piotr Kurkowski (społeczny) od 02.09.2013 do dziś
Adam Zaczkowski (społeczny) od 02.09.2013 do dziś
Magdalena Katarzyna Rzepka (społeczny) od 

28.03.2014; wycofanie – 19.01.2015
Martyna Wyżnikiewicz (pracownik) od 03.02.2015 

do dziś

Marek 
Balt
(Sojusz Lewicy Demokratycznej)
w Sejmie od 4 lat  (kadencja: VII)

Jak kończy?
(oświadczenie złożone w 2015 r.)

praca/zarobki miejsce zarobki

uposażenie poselskie

dieta poselska

odsetki z lokaty

119.833,57 zł

29.947,20 zł

7.474,95 zł

łącznie 157.255,72 zł

Jak zaczynał?
(oświadczenie złożone w 2011 r.)

miejsce zarobki

ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.

łącznie 139.016,94 zł

58.000 zł; 950 $; 350 euro

Marek Balt

oszczędności

nieruchomości dom z działką - 286 mkw + 0,1077 ha
(współwłasność z ojcem)

udziały w spółkach

mienie ruchome

zadłużenie

działalność społeczna

Toyota Avensis rocznik 2001

kredyt budowlano-hipoteczny 

Urząd Miasta Częstochowa (dieta radnego)

115.169,73 zł

23.847,21 zł

wartość: 460.000 zł

BIOTON SA - 211.000 sztuk

585.000 zł; 1000 $, 500 euro

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp z o.o. w Będzinie
(członek rady nadzorczej)

dochód: brak

dochód: 34.545,80 zł

Volkswagen Golf rocznik 2008

wartość: 16.400 zł

wartość: 36.500 zł

136.731,47 CHF (do spłaty)

brak 

dom z działką - 286 mkw + 0,1077 ha
(współwłasność z ojcem)

wartość: 460.000 zł

BIOTON SA - 2.110 sztuk dochód: brak

Volkswagen Golf rocznik 2008

Volkswagen Passat rocznik 2010 wartość: brak informacji

wartość: brak informacji

kredyt budowlano-hipoteczny 121.959 CHF (do spłaty)

brak 



POLO
market 

w Blachowni
Wczoraj w Bla-

chowni przy ulicy 
Bankowej 5 został 
otwarty nowy sklep 
polskiej sieci PO-
LOmarket. Otwar-
ciu towarzyszyły 
konkursy dla klien-
tów, słodkie niespo-
dzianki, degustacje 
oraz promocje na 
wybrane produkty.

Supermarket w Bla-
chowni to nowo wybu-
dowany budynek wol-
nostojący, wyposażony 
w klimatyzację, o po-
wierzchni handlowej 
ponad 500 m2. Sklep 
będzie prowadził sprze-
daż szerokiego asorty-
mentu produktów, za-
równo żywnościowych, 
jak i przemysłowych. 
POLOmarket wyróżnia 
się na tle konkurencji 
bogatą ofertą produk-
tów świeżych – w skle-
pie znajdą się stoiska 
z owocami i warzywami, 
nabiałem, ciastami oraz 
wędlinami i mięsem, por-
cjowanymi, krojonymi 
i pakowanymi na życze-
nie klienta. Dostępny 
będzie również alko-
hol. POLOmarket przy 
ul. Bankowej 5 czynny 
będzie od poniedziałku 
do soboty w godzinach 
7.00-21.00, natomiast w 
niedzielę w godzinach 
9.00-18.00. Przy sklepie 
znajduje się parking dla 
około 40 samochodów. 
Sklep jest przyjazny dla 
osób niepełnosprawnych 
oraz matek z wózkami 
dziecięcymi. Obok bu-
dynku została odnowio-
na droga, z której sko-
rzystają nie tylko klienci 
marketu, ale również 
wszyscy mieszkańcy. W 
sklepie znalazło zatrud-
nienie 25 osób, głów-
nie mieszkańców gminy 
Blachownia i okolicz-
nych miejscowości.

red.
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@ Giełda nazwisk ruszyła
sasanka: Nie ma nikogo wśród tych zgranych patafi anów 

godnego głosu. Same przymuły i żadne pudrowanie czy pi-
cowanie tego stanu nie zmieni. Przerażająca nędza. I jeszcze 
gorsza perspektywa.

Anonim: no to sobie mareczek nie zagwarantuje emery-
turki parlamentarnej.

@rtur: Jaskóła na bank będzie posłem - pewniak. A czy 
szef gminnej biblioteki w Konopiskach - pan Maranda też 
ma aspiracje poselskie/senatorskie?

kchrzanka@gmail.com: PSL - Bramora obiecał publicz-
nie, że pomoże w akcie apostazji! Gmitruk - zapłaci za ro-
bienie kampanii za publiczną kasę! Boski - wybaczcie, to 
nie nasze klocki! Kiepura - jedzie na nazwisku ta k.....ra ! 
PO - samo dno, - do potęgi n-tej DNO! PiS - poplątanie krzy-
żowe plotek, tak jak Kargul z Pawlakiem przez płotek! SLD 
- Iżyńska to adiutantka Szczuki, wciskająnam banialuki! Ku-
kiz - śmieszy mnie ta niezguła, Tomasz J......!

@ Parlament Studencki walczy 
    o prawa studentów w Częstochowie
ha@o2.pl: Dla uściślenia w roli „mediatora” Prorektor 

PCz ds. nauczania prof. dr hab. inż. Andrzej Rusek, który w 
1989 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w MOSKIEWSKIM Instytucie. Zatem Demokrata 
z przekonania :-)

dfg@poczta.onet.pl: Ciekawe jak wytłumaczy się Prze-
wodniczący... słyszałem już o aresztowaniu jednej z osób za-
mieszanej w „brudne juwenalia”. Niedługo media o naszym 
przewodniczącym będą pisać Bartosz C. :]

inzynieromagister: Taki klasyczny przykład częstochow-
skiego potencjału naukowego. Niezlustrowane kanalie prze-
kazujące szmacianą wiedzę młodym ludziom. Rusofi le i ru-
sycyści w jednym.

jola93@onet.eu: Brawo dla autora listu!!! Nareszcie ktoś 
Czaje rzeczowo zapytał o te lody, które od lat kręci na PCz. 
W urzędzie miasta chyba aż tak dobrze nie płaca żeby jeź-
dzić nowym volvo s80 :) Ciekawa jestem tych pozwoleń na 
sprzedaż alkoholu, i dlaczego urząd skarbowy go jeszcze nie 
prześwietlił trzy pokolenia wstecz...

klaudusia81@interia.eu: Hańba hańba hańba! Wstydzę 
się że studiuję na takiej uczelni, kiedyś PCz (szczególnie 
metal) to była potęga, ale nieodpowiednie osoby na nieod-
powiednim miejscu doprowadziły że nasza uczelnia bije się 
o najniższe miejsca w rankingu i ciągle spada w dół. Jestem 
pełna podziwu dla studentów, którzy chcą coś zmienić, to 
jest z ich strony czyn godny naśladowania. Mam nadzieję że 
sprawy potoczą się w dobrym kierunku i uda nam się przy-
wrócić dawne mienie naszej uczelni czego sobie i moim ko-
legom życzę!!

Maniek: Brawo brawo brawo studenci gonić oszustów. A 
co na to władze uczelni?

Leonm@wp.pl: Samorząd studencki PCz = zorganizowa-
na grupa przestępcza boja się wszyscy studenci, doktoranci 
a nawet pracownicy! Oby studentom i pracownikom którzy 
stanęli teraz murem przeciwko tej mafi i nic się nie stało. 
Widać że są odważni i zdeterminowani, ale bez interwencji 
państwowych instytucji/służb spoza Częstochowy to może 
być walka z wiatrakami... Czas skończyć to częstochowskie 
państwo w państwie!!!

inka4h@wp.pl: A mnie zastanawia jak to się stało, że 
przez chyba 7 lat nikt zdawał się nie zauważać problemu... Z 
resztą niektórzy nadal go nie widzą...

mariamikulska87@gmail.com: Samorząd Studencki PCz 
to młodzieżówka SlD chłopcy na posyłki miejskich włoda-
rzy...

Anonim: A jak w końcu z tymi warsztatami pt. „jak zrobić 
wałek na 200tys zł”. Bo już się nie mogę doczekać a mam 
wolny czas, w końcu są wakacje :)

Anonim: Co się na tej Uczelni dzieje, ręce opadają....
Anonim: „Co się na tej Uczelni dzieje, ręce opadają...” To 

samo od dziesięcioleci. Tylko bohaterowie się wymieniają.
d17piotreek@onet.eu: Samorząd studencki na PCz to zło-

dzieje i oszuści z poparciem zarządu uczelni. Na każdej innej 
Uczelni już dawno by wylecieli na zbity ryj za takie działa-
nia, a tutaj próbuje się to usprawiedliwiać... aż się prosi o 
niezapowiedzianą kontrole z NIKu i MNiSW... 

Anonim: d17piotreek: uczelnia jest samorządna więc tyl-
ko prokuratura może ją ruszyć. A władze współpracowały, 
współpracują i współpracować będą z tą kliką, która ma 
znaczącą ilość głosów w wyborach na rektora i głos decy-
dujący przy wyborze prorektora. Za takie stanowiska nie je-
den naukowiec się skurwi i będzie podkupywać/przymykać 
oczy na przekręty i złodziejstwo. Jak wiadomo stanowisko 
we władzach uczelni to nie tylko prestiż i pieniądze ale i 
przepustka do obsadzania stanowisk rodziną, znajomymi, 
głosującymi na nich członkami samorządu studenckiego i 
dzieciakami ludzi na stanowiskach. Tych ostatnich upycha 
się aby trzymać mocno za jaja rodziców oczekując wzajem-
ności w razie potrzeby.

mi...10
Róże to królowe ogrodów, działek, miejskich 

rabatek, a nawet przydomowych tarasów. Za-
chwycają elegancją, zapachem, delikatnością, 
pasują do wielu bylin i krzewów. Przez to, 
że mają kolce sprawiają wrażenie niedostęp-
nych. Dla wielu ogrodników są źródłem tro-
ski i kłopotów w uprawie. Dlatego tak ważne 
jest poświęcenie im dostatecznej ilości czasu, 
najpierw podczas wyboru odmian do hodow-
li, a później w czasie sadzenia i odpowiedniej 
pielęgnacji. Właściwa opieka oznacza długi 
żywot każdego różanego krzewu. Wybierając 
odmiany do uprawy należy przede wszystkim 
wziąć pod uwagę ich zdrowotność  i postawić 
na odmiany odporne na choroby. Miłośnicy róż 
powinni być świadomi, że bez ochrony (środ-
kami chemicznymi czy ekologicznymi) nie da 
się ich niestety uprawiać. Na działkę czy do 
przydomowego ogrodu najlepiej tak dobrać 
formę róży (krzew, pnąca, pienna, okrywowa), 
by ładnie wpisała się w wybrane dla niej miej-
sce, np. trawnik, miejsce przy ogrodzeniu czy 
klomb na tarasie. Najlepiej, by wybrane od-
miany powtarzały kwitnienie, albo wręcz kwi-
tły prawie przez całe lato. Najlepszy czas do 
sadzenia róż to kwiecień. Ale każda grupa ma 
własne wymogi, co do miejsca uprawy. Nale-
ży im zapewnić dobre, zgodne z wymaganiami 
stanowisko, glebę bogatą w materię organiczną, 
w górnej warstwie najczęściej piaszczysto-gli-
niastą, a w dolnej zazwyczaj gliniastą. Należy 
wykopać odpowiednio duży i głęboki dołek. 
Róże nie lubią wody zgromadzonej w okolicy 
korzeni, więc gleba powinna być dość prze-
puszczalna. Dobrze jest wyściółkować na ko-
niec miejsce sadzenia kompostem lub spróch-
niałym obornikiem. Podlewamy ostrożnie, nie 
po liściach. Obserwujemy rośliny i gdy zauwa-
żymy zmienione chorobowo liście - obrywamy 
je. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie w 
pobliżu posadzonych róż domków dla poży-
tecznych owadów – biedronek czy złotooków, 

które zjadają mszyce, często atakujące krze-
wy różane. Dla wzmocnienia można stosować  
opryski wywarami z pokrzyw. Chyba najważ-
niejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie 
róż jest  ich cięcie. Do tego celu nieodzowny 
jest wygodny i ostry sekator, najlepiej z cien-
kimi ostrzami, aby móc wycinać precyzyjnie 
przekwitnięte kwiatostany lub stare i martwe 
pędy na wiosnę. Ważna uwaga: gdy przekwit-
ną wszystkie pojedyncze kwiaty, ścinamy niżej 
o dwa liście cały przekwitnięty pęk. Na zimę 
krzewy kopczykujemy ziemią. By pnące róże 
obfi ciej kwitły, przyginamy ich długie pędy w 
łuki i przywiązujemy do podpór. Pędy ułożone 
poziomo wypuszczają pędy kwiatowe z każde-
go pąka przy liściu i tym sposobem wyrasta kil-
kakrotnie więcej kwiatów. Jeśli chodzi o róże w 
postaci krzewu, tzw. parkowe, to najlepiej posa-
dzić je pojedynczo na trawniku lub przy ścianie 
domu, otaczając niskimi krzewami czy bylina-
mi. Wielu ogrodników wybiera „drzewka na 
pniu”, czyli róże pienne. Na wyprostowanym 
pniu (np. róży dzikiej), na wysokości 1,2-1,8 
m szczepi się szlachetną odmianę i przez kilka 
sezonów formuje jej koronę, by powstała gęsta 
kula o średnicy od kilkudziesięciu cm do ok. 1 
m. Pień każdego roku trzeba czyścić z bocznych 
odrostów, a koronę wciąż formować. Taki okaz 
najlepiej umieścić pośrodku klombu i otoczyć 
trawnikiem albo różami okrywowymi. Ten z 
kolei rodzaj róż rozrasta się szeroko i osiąga po-
nad metr średnicy. Może zastąpić inne rośliny 
okrywowe, np. jako obwódki wokół trawnika, 
na murkach kwiatowych. Większość odmian 
róż okrywowych bardzo obfi cie kwitnie przez 
wiele tygodni w sezonie.  Ilość odmian i gatun-
ków róż dostępnych w sprzedaży jest ogromna. 
Bez względu na to jakie wybierzemy, przy od-
powiedniej ich pielęgnacji i trosce odwdzięczą 
się tym, co najlepsze: urodą i zapachem.

⃰⃰   ⃰⃰   ⃰⃰

A .  W o ź n i a k

 we współpracy

Usługi hotelarskie
Według Ustawy o usługach turystycznych: wyróżnia-

my:
1) hotele – obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, 

w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuoso-
bowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z 
pobytem klientów,

2) motele – hotele położone przy drogach, zapewnia-
jące możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i 
dysponujące parkingiem,

3) pensjonaty – obiekty posiadające co najmniej 7 po-
koi, oferujące całodzienne wyżywienie,

4) kempingi – obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg 
w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach 
turystycznych oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie 
samochodów,

5) domy wycieczkowe – obiekty posiadające co naj-
mniej 30 miejsc noclegowych, świadczące minimalny 
zakres usług związanych z pobytem klientów, za to oferu-
jące warunki umożliwiające klientom samoobsługę.

6) schroniska młodzieżowe – obiekty przeznaczone do 
indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dosto-
sowane do samoobsługi klientów,

7) schroniska – obiekty zlokalizowane poza obszarami 
zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące 
minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów,

8) pola biwakowe – obiekty nie strzeżone, umożliwiają-
ce nocleg w namiotach.

Kategorie:
1) hotele, motele i pensjonaty – pięć kategorii oznaczo-

nych gwiazdkami,
2) kempingi – cztery kategorie oznaczone gwiazdkami,
3) domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe – trzy 

kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
Na zewnątrz obiektu hotelarskiego musi być umiesz-

czona:
- tablica określająca rodzaj i kategorię obiektu,
- informacja o przystosowaniu obiektu do obsługi osób 

niepełnosprawnych.
Ponadto wewnątrz obiektu, ale na widocznym miejscu 

musi być umieszczona:
- nazwa przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko) oraz 

adres,
- informacja o zakresie świadczonych usług wraz z 

podstawowymi cenami, pełny cennik usług musi być 
udostępniony na nasze żądanie. Odpowiedzialność ho-
telarza.

Hotelarz odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy 
gości i nie może on zwolnić się od tej odpowiedzialności, 
nawet jeśli taki zapis umieści w umowie lub regulaminie.

Są tylko trzy sytuacje (zapisane w Kodeksie cywil-
nym), w których nie możemy domagać się od hotelarza 
odszkodowania za nasze rzeczy:

- utrata lub uszkodzenie powstało wskutek działania siły 
wyższej, niezależnej od woli hotelarza, który nie mógł 
przewidzieć ani przeciwdziałać takiemu wydarzeniu,

- szkoda lub utrata jest wynikiem tylko i wyłącznie na-
szego zawinionego działania,

- szkoda lub utrata nastąpiły wyłącznie z winy naszego 
gościa.

Hotelarz odpowiada za utratę lub uszkodzenie naszych 
rzeczy do wysokości: stukrotnej ceny doby hotelowej, w 
przypadku kilku rzeczy lub pięćdziesięciokrotnej ceny 
doby hotelowej w przypadku jednej rzeczy. Reklamacja 
usług hotelarskich.

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z poziomu usług świad-
czonych w hotelu lub są one niezgodne z kategorią ho-
telu możemy domagać się odszkodowania za poniesione 
przez nas straty. Ale pamiętajmy, że poniesiona przez nas 
szkoda musi być wymierna i musimy udowodnić, że fak-
tycznie zaistniała. Najlepiej od razu w chwili płacenia za 
rachunek negocjujmy odpowiednie obniżenie ceny. Jeśli 
mieszkamy w hotelu rekomendowanym przez Polskie 
Zrzeszenie Hoteli, możemy również skorzystać z ich po-
mocy podczas reklamacji usług hotelowych.

Listę rekomendowanych hoteli można znaleźć w inter-
necie. Rekomendacja obejmuje bardzo wiele elementów 
istotnych dla konsumenta i jest gwarancją, że będziemy 
zadowoleni z usług oferowanych przez hotel.

⃰⃰   ⃰⃰   ⃰⃰
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 Uważaj na dopalacze!
Osoby sprzedające dopalacze przyciągają ludzi ceną i fałszy-

wym co do zawartości opisem przedmiotu i jego składem che-
micznym - oferują w zamian niezapomniane wrażenia i dozna-
nia.

Wszystkie niebezpieczne substancje są oferowane do sprzeda-
ży jedynie z chęci zysku, a szkody wyrządzone w organizmach 
ludzi okazują się nieodwracalne. Pod żadnym pozorem nie na-
leży zażywać żadnych środków niewiadomego pochodzenia 
i o nieznanym składzie chemicznym. Skutki przyjęcia takich 
specyfików mogą okazać się tragiczne. Producenci cały czas 
modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często mieszkanki te 
okazują się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy uwagę na za-
chowanie naszych najbliższych, na środowisko w jakim przeby-
wają. Policja prosi, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, na 
podejrzane zachowania u dzieci. Znaleziony w mieszkaniu, czy 
ubraniu dziecka susz roślinny może być sygnałem, że zażywają 
dopalacze lub inne środki odurzające. Wtedy, aby zapobiec naj-
gorszemu, konieczna jest właściwa i szybka reakcja. Wystarczy 
chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy jedna decyzja, by 
jej zapobiec.

 Tour de Pologne zawita do Częstochowy
Ponad tysiąc kilometrów przejadą uczestnicy tegorocznego 

wyścigu Tour de Pologne. Kolarze pojawią się również w Czę-
stochowie. Tegoroczna 72. edycja Tour de Pologne odbędzie się 
w dniach 2-8 sierpnia pod hasłem „Łączymy stolice”. Uroczyste 
otwarcie wyścigu i start pierwszego etapu nastąpią na błoniach 
Stadionu Narodowego w Warszawie, natomiast meta finałowe-
go etapu i dekoracja zwycięzcy będą miały miejsce na Rynku 
Głównym w Krakowie. Kolarze pokonają w sumie 1076 kilo-
metrów. W Częstochowie pojawią się już drugiego dnia wyści-
gu (3 sierpnia). Kolumna Tour de Pologne przejedzie po starcie 
honorowym na placu Biegańskiego Aleją NMP, ul. Popiełuszki, 
alejami Jana Pawła II, Kościuszki, Wolności i Niepodległości, ul. 
Powstańców Śląskich i Aleją Wojska Polskiego (DK-1). Po star-
cie „ostrym” na ul. Bugajskiej zawodnicy wyruszą z Częstocho-
wy na liczącą 146 km (155 km od startu honorowego) trasę do 
Dąbrowy Górniczej, jadąc m.in. przez malownicze tereny Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.

 Kongres Świadków Jehowy w Hali Sportowej Często-
chowa

Od piątku 31 lipca do niedzieli 2 sierpnia odbędzie się dorocz-
ny kongres Świadków Jehowy. Będzie mieć on charakter otwarty 
i wszyscy będą mile widziani. Hasło przewodnie kongresu to: 
„Naśladujmy Jezusa”. - Podczas kongresu rozważane będą bi-
blijne relacje o życiu Jezusa. Uwypuklone zostaną praktyczne 
korzyści, jakie z jego przykładu i nauk może odnieść każdy czło-
wiek – bez względu na pochodzenie, styl życia czy wyznawaną 
religię- mówi rzecznik prasowy kongresu. Wstęp na kongres jest 
wolny, a cały program można znaleźć na stronie www.jw.org

 Rowerowa stacja naprawcza w Olsztynie
Mieszkańcy gminy i cykliści odwiedzający Olsztyn mogą już 

korzystać z bezpłatnej stacji samoobsługowej służącej do na-
prawy rowerów. Stację w kolorystyce Gminy zamontowano na 
rynku w Olsztynie. Punkt na wyposażeniu ma zestaw narzędzi i 
pompkę rowerową oraz stojak serwisowy, który ułatwia powie-
szenie roweru. Dodatkową usługą jest możliwość zeskanowania 
smartphonem kodu QR,  za pomocą którego możemy dowie-
dzieć się jak naprawić daną usterkę.

Stacja jest odpowiedzią na coraz większą rzeszę osób korzy-
stających z rowerów, co z kolei ma pozytywny wpływ na zdro-
wie i środowisko naturalne. 

 XVI edycja Konkursu na fi lm amatorski 
CZĘSTOCHOWA W KADRZE
Od kilku lat Konkurs ukazuje filmowy obraz naszego miasta 

w różnorodnych formach (fabuła, dokument, impresja, teledysk 
i in.). Autorzy filmów rejestrują zmiany w rozmaitych dziedzi-
nach życia, starają się uchwycić problemy mieszkańców oraz 
odkrywają nowe, nieznane oblicze miasta.

Impreza cieszy się niesłabnącym powodzeniem, a konkurs do-
starcza autentycznych i oryginalnych wypowiedzi o naszym mie-
ście, o warunkach życia, a także filmowych refleksji o wszyst-
kim, co nas otacza na co dzień. Film wraz z kartą uczestnictwa 
należy dostarczyć ( osobiście lub przesyłką ) do 30 października 
2015 r. na adres: OKF,  Al. NMP 64. Twórcy filmów konkurso-
wych rywalizować będą o I, II i III miejsce  - nagrody pieniężne 
w wysokości 2 500 zł, 1500 zł, 700 zł i nagroda specjalna MPK 
1500 zł. Jury może zdecydować o innym podziale nagród. Na-
grodzone filmy będą prezentowane na publicznych pokazach w 
OKF. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada 2015 roku. 

 ⃰ ⃰  ⃰. ⃰ ⃰  ⃰.

Jak chronić swoje dane osobowe?
Dane osobowe to ważne informacje. Ich kradzież może wiązać się 

z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dlatego warto zwrócić 
szczególną uwagę na to, komu udostępnia się swoje dane oraz w jaki 
sposób zabezpieczać własną tożsamość i jakie kroki podjąć w sytu-
acji, gdy mamy podejrzenie, że ktoś może podszywać się pod nas.

W mediach szerokim echem odbija się sprawa hakera, który 
twierdzi, że wykradł dane osobowe klientów pewnego banku i ich 
część opublikował w internecie. Ci, którzy korzystają z usług innych 
instytucji finansowych odetchnęli zapewne z ulgą, gdy dowiedzieli 
się, że sprawa nie dotyczy ich banku. Warto jednak pamiętać, że 
niemal stale jesteśmy narażeni na ryzyko tzw. kradzieży tożsamości. 
Część swoich danych (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) często 
udostępniamy różnym firmom, z których usług korzystamy. Rza-
dziej podajemy PESEL i nr dowodu osobistego. Niestety od cza-
su do czasu ich podanie także jest wymagane. Co więcej, czasami 
proszą o to instytucje nie tak dobrze zabezpieczone jak większość 
banków.

Poza tym przestępcy nie zawsze zadają sobie tyle trudu, aby wła-
mywać się do banku, sklepu internetowego czy na nasz komputer. W 
celu poznania naszych danych mogą skorzystać z dużo łatwiejszych 
sposobów. Często wysyłają e-maile, w których podszywają się np. pod 
różne firmy, prosząc o udostępnienie swoich danych. Zwykle tłuma-
czą, że ich podanie jest konieczne z jakiegoś ważnego powodu.

Do czego przestępcom są potrzebne nasze dane
Przestępcy wykorzystują nasze dane, aby na nich zarobić. Podszy-

wając się pod nas, mogą chcieć uzyskać kredyt. Podejmą pieniądze, 
ale oczywiście nie będą regulowali należności. W rezultacie po pew-
nym czasie zgłosi się do nas komornik, który zajmie wynagrodzenie 
lub będzie chciał sprzedać część naszego majątku. Oszuści mogą rów-
nież np. podpisać w naszym imieniu umowę z operatorem telefonii ko-
mórkowej. W takim przypadku wybierają drogi telefon komórkowy, 
który później sprzedają. Rachunków za telefon oczywiście nie płacą. 
W rezultacie kradzież tożsamości oznacza dużo kłopotów dla osoby, 
która padnie jej ofiarą.

Jak się zabezpieczyć
W celu uniknięcia problemów, warto być bardzo ostrożnym w 

sytuacji, gdy ktoś prosi nas o podanie danych. Przede wszystkim 
należy sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z tym, za kogo 
ktoś się podaje. Dla przykładu, ktoś może do nas zadzwonić i twier-
dzić, że jest pracownikiem naszego banku, ale żeby mógł podać 
informacje, prosi o podanie numeru PESEL. W takiej sytuacji war-
to potwierdzić, z kim mamy do czynienia. Nigdy nie należy nato-
miast podawać danych mailowo. Takie prośby pochodzą zwykle od 
przestępców podszywających się pod bank czy jakąś firmę. Dobrą 
metodą jest używanie niejednakowych haseł do różnych celów. Dla 
przykładu do poczty elektronicznej, do bankowości elektronicznej 
oraz do portalu społecznościowego – każde hasło powinno być inne. 
Dodatkowo nie należy zostawiać swojego dokumentu np. w sytu-
acjach gdy wypożyczamy jakiś sprzęt sportowy. Nie możemy mieć 
bowiem pewności czy osoba, która będzie przetrzymywała doku-
ment nie wykorzysta naszych danych.

Co zrobić, gdy obawiamy się, że ktoś poznał nasze dane
Gdy mamy podejrzenie, że ktoś mógł poznać nasze dane osobo-

we, przede wszystkim warto wyrobić sobie nowy dowód osobisty. 
Numer tego starego należy natomiast zastrzec zgłaszając to w swo-
im banku. Instytucje finansowe mają bowiem wspólną bazę doku-
mentów zastrzeżonych. Jeśli ktoś będzie chciał się pod nas podszyć 
i poda taki numer dokumentu, banki będą wiedziały, że najprawdo-
podobniej mają do czynienia z oszustem.

Ważne jest także byśmy uzyskali informacje w sytuacji, gdy-
by ktoś chciał zaciągnąć kredyt na nasze dane czy skorzystać 
z usług telefonii komórkowej. Dlatego najlepiej włączyć sobie 
powiadamiania SMS o zapytaniach na nasz temat w bazach ta-
kich jak BIK, InfoMonitor, KRD czy ERIF. Na wszelki wypadek 
można też uruchomić usługę informującą o transakcjach doko-
nywanych na naszym koncie bankowym. Poza tym najlepiej 
zmienić wszystkie hasła dostępu do kont bankowych, poczty 
elektronicznej itp. i zadbać o to, by było inne dla każdej z tych 
usług. Dobrze jest też wymienić kartę płatniczą.

red.

 Sola czy Limanda?
Sola zwyczajna, to bardzo smaczny gatunek ryby 

morskiej, ale i bardzo drogi. Przez znawców  uważana 
jest za najwykwintniejszą rybę kuchni francuskiej. W 
polskich warunkach jeden kilogram soli odłowionej 
na Atlantyku może kosztować powyżej 150 zł – bazu-
jąc na cenach detalicznych w regionie Ile-de France 
we Francji oraz na cenach polskiego importera tej 
szlachetnej ryby. 

Tymczasem, jest ona przedmiotem oferty prawie każdego 
sklepu rybnego i wielu restauracji, w cenie sklepowej 22 zł za 
kilogram filetu – co nie stanowi ceny wygórowanej.  

Skąd  ten paradoks?
Ostatnie kontrole Inspekcji Handlowej w Katowicach wyka-

zały, że ryba oferowana pod nazwą „Sola”, to Limanda żółtopłe-
twa, tańsza i zupełnie inna ryba choć do Soli podobna.

Na 9 skontrolowanych sklepów w Myszkowie, Katowicach, 
Chorzowie, Bielsku – Białej, Czechowicach – Dziedzicach w 8 
oferowano Solę, która w rzeczywistości była Limandą. 

W prawie polskim – ale i unijnym - taka podmiana nazywa-
na jest zafałszowaniem produktu i podlega restrykcjom finan-
sowym nakładanym na przedsiębiorców. W niektórych szcze-
gólnie rażących przypadkach  wysokość kary finansowej sięga 
setek tysięcy złotych. Kary takiej nie unikną ci przedsiębiorcy, 
którzy w ramach „czarnego marketingu” sprzedają Limandę żół-
topłetwą jako Solę, wprowadzając w ten sposób konsumentów 
w błąd. Sama zaś rybka niczemu nie winna. Jest odławiana na 
północnym Pacyfiku przez rybaków chińskich w ilościach zagra-
żających istnieniu gatunku i przy pomocy metod dewastujących 

środowisko morskie. Najprawdopodobniej też, 
jest hodowana przez człowieka - ze wszystkimi 
konsekwencjami takiego sposobu postępowa-
nia ze stworzeniami wodnymi. 

Zgodnie z przepisami Sola może być sprze-
dawana pod nazwą Sola zwyczajna (Solea 
vulgaris)  oraz Sole ( Solea spp.), natomiast 
Limanda pod nazwą Limanda żółtopłetwa (Li-
manda aspera) i taka też – nazwa łacińska – po-
winna również znaleźć się w oznaczeniu tego 
produktu – w miejscach sprzedaży.

Warto znać obowiązujące przepisy i dostrzec 
różnicę między tymi rybami. Inaczej Limanda 
stanie się Solą w oku, za którą przyjdzie słono 
zapłacić, a kontrole będą kontynuowane.

red.

Informacja
Wójt Gminy Lelów informuje, 
że w Urzędzie Gminy Lelów 
przy ul. Szczekocińskiej 
18 został wywieszony do 
publicznej wiadomości 
wykazy  przeznaczonych 
do sprzedaży lokali 
mieszkalnych położonych w 
Domu Nauczyciela w Lelowie 
przy ul. Szczekocińskiej 43 
wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i udziałem w 
gruncie oznaczonym jako 
działka nr 305/1 o pow. 
0,1551ha. 
Wykaz dostępny na stronach 
www.biplelow.pl i www.lelow.pl
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Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli wypocząć na wczasach i przy okazji „podreperować” swoje zdrowie? 
Polecamy odwiedzić Panoramę Morską w Jarosławcu. Tamtejszy  Health Resort & Medical SPA cieszy się opinią 
jednego z najlepszych sanatoriów nad morzem!
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Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała z 
myślą o inicjatywach, których działania ukierunko-
wane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu, 
kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów 
obywatelskich. Fundacja opieką otacza inicjaty-
wy społeczne podejmowane w miejscowościach, w 
których działają zakłady produkcyjne firmy CEMEX 
– cementownie, wytwórnie betonu towarowego i 
kopalnie kruszyw. Działalność Fundacji jest częścią 
globalnej strategii firmy i koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju. Swoją działalność opiera na dwóch 
filarach: corocznych konkursach grantowych dla or-
ganizacji pozarządowych i szkół oraz konkursach dla 
wolontariuszy CEMEX.

G łównym celem 
przedsięwzię -

cia w wykonaniu Sto-
warzyszenia „SOPEL” 
było propagowanie 
postaw proekologicz-
nych, rozbudzanie 
zainteresowań doty-
czących środowiska 
przyrodniczego oraz 
poszerzanie wiedzy 
dotyczącej ochrony 

środowiska, ochro-
ny przyrody, a także 
znajomości obszaru 
Parku Krajobrazowe-
go „Lasy nad Górną Li-
swartą”. Te cele zreali-
zowane zostały dzięki 
aktywnemu udziałowi 
uczniów szkół z tere-
nu gmin Mstów i Rę-
dziny w warsztatach 
pod nazwą „Poznaj z 

bliska złe strony nie-
legalnego wysypi-
ska”. Uczestnicy zajęć 
dowiedzieli się, jakie 
znaczenie dla środo-
wiska naturalnego 
ma segregacja od-
padów i w jaki spo-
sób ograniczać ilość 
wytwarzanych co-
dziennie odpadów w 
gospodarstwach do-
mowych.

W ramach pro-
jektu zrealizo-

wano cykl 1-dniowych 
warsztatów ekolo-
gicznych, w których 
udział wzięło 17 grup 
uczestników (łącznie 
504 osoby) - ucznio-
wie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych 
z terenu gmin Mstów i 
Rędziny.

Warsztaty od-
bywały się w 

Ośrodku Edukacyj-
nym Zespołu Parków 
Krajobrazowych Wo-
jewództwa Śląskie-
go w Kalinie (gm. 
Herby), stanowią-
cego jednocześnie 
bazę „wypadową” do 
zajęć terenowych. 
Część praktyczna 
realizowana była na 
terenie Parku Kra-
jobrazowego „Lasy 
nad Górną Liswartą” 

- na ścieżce przyrod-
niczo-dydaktycznej 
„Kalina-Olszyna”.

W trakcie zajęć 
stacjonarnych 

uczestnicy zapozna-
li się z problematyką 
zanieczyszczeń po-
wietrza, gleby i wody. 
Poznali negatywne 
skutki zanieczyszcze-
nia środowiska natu-
ralnego oraz sposo-
by jego ograniczania 
m.in. poprzez wyja-
śnienie terminów: 
czym są odpady nie-
bezpieczne, odpady 
komunalne, odpady 
obojętne, odpady we-
terynaryjne, odpady 
zielone, smog, recy-
kling, biodegradacja, 
segregacja odpadów, 
wysypisko odpadów. 

W trakcie zajęć 
t e r e n o w y c h 

natomiast dzieci miały 
okazję zapoznać się z 
walorami przyrodni-
czymi Parku Krajobra-
zowego „Lasy nad Gór-
ną Liswartą”. Nauczyły 
się rozpoznawania 
wybranych, charakte-
rystycznych dla Par-
ku gatunków roślin i 
zwierząt, które moż-
na spotkać w trakcie 
marszu po ścieżce dy-
daktyczno-przyrodni-

czej „Kalina-Olszyna”. 
Dowiedzieli się także, 
jakie formy ochrony 
przyrody występują 
na terenie wojewódz-
twa śląskiego. Dodat-
kowo mieli możliwość 
poznać najciekawsze 
przyrodniczo miej-
sca znajdujące się na 
trasie ścieżki lub w 
jej bezpośrednim są-
siedztwie, m.in. po-

mnik przyrody nieoży-
wionej tzw. „Diabelski 
Kamień” (granitowy 
głaz narzutowy, bę-
dący pozostałością po 
zlodowaceniach), sta-
nowisko bobra euro-
pejskiego czy pomnik 
przyrody - klon jawor 
w miejscowości Olszy-
na..

red.

Zapraszamy na kolejny odcinek z serii artykułów, w 
których prezentujemy najlepsze - naszym zdaniem 
- projekty realizowane w ramach Konkursów Gran-
towych organizowanych corocznie przez Fundację 
CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Dziś przedstawiamy 
projekt Stowarzyszenia „SOPEL”, oparty na warsz-
tatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z gmin 
Mstów i Rędziny – „Poznaj z bliska złe strony niele-
galnego wysypiska”.

Stowarzyszenie „SOPEL” 
z Będzina powstało w 2007 roku. Po-
przez swoją działalność podejmu-
je próby rozbudzenia świadomości 
ekologicznej, szacunku dla przyrody, 
budowania nawyku aktywnego wy-
poczynku na łonie natury, poznawa-
nia piękna fauny i flory otaczającej 
przyrody z poszanowaniem jej praw. 
Przedsięwzięcia, które realizuje Sto-
warzyszenie są przede wszystkim ad-
resowane do dzieci i młodzieży.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

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

P.P.H.U.

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

autoryzowany dealer 

pilarki, kosy spalinowe

kosiarki spalinowe

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

Lecznica VITA
      Przychodnia weterynaryjna

tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235
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leczenie
profi laktyka i szczepienia

pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna

stomatologia
dermatologia

połoznictwo i ginekologia

Zakres usług:

Załatwianie wszelkich formalności związanych z pochówkiem
Bezgotówkowa organizacja ceremonii pogrzebowych 
    we wszystkich obrzędach
Rozliczenie z ZUS, KRUS,MSWiA
Całodobowy transport zwłok
Kremacje, ekshumacje

www.styx.com.pl

Częstochowa, ul. Wielkoborska 196, 

tel. 34 327 10 56, 603 471 221 Kompleksowe, całodobowe usługi pogrzebowe

POGRZEB 
już od 1800 zł

Praca od zaraz dla elektryków, 
płytkarzy, murarzy, 

tynkarzy, dekarzy, malarzy 
i hydraulików na terenie 

Niemiec. Komunikatywny 
język niemiecki, mile 

widziane własne auto.
792 452 604

Zatrudnimy budowniczych 
dróg, operatorów koparki, 

stolarzy, izolatorów 
termicznych, monterów 

silosów, monterów mebli 
z Ikei, mile widziane 

podstawy niemieckiego.
792451986 

oferta5582@gmail.com

Praca 
dla spawaczy 

MIG/MAG 
+ wózki widłowe

731 016 952
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W poprzednim numerze naszego ekologicznego cyklu omawialiśmy tradycyjne, nieodnawialne źródła energii - spraw-

dziliśmy czy i kiedy odejdą do lamusa. Tym razem pod lupę bierzemy alternatywne źródła energii – opiszemy naj-

ważniejsze z nich, sprawdzimy jakie niosą ze sobą szanse, ale i zagrożenia.

Alternatywne, czyli odnawialne
Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, ropa naftowa czy 

gaz ziemny to surowce nieodnawialne, więc kiedyś się wyczer-
pią – to pewne. Eksperci przewidują, że może to nastąpić już 
za kilkadziesiąt lat. Najwcześniej, bo już ok. 2047 roku, może 
zabraknąć ropy naftowej (dane Europe's Energy Portal), choć 
trzeba pamiętać, że do tego czasu mogą zostać odkryte nowe 
złoża i wówczas ten szacunkowy okres się wydłuży. To skłoniło 
świat do poszukiwania i inwestowania w alternatywne źródła 
energii, takie które pomimo stałego ich użytkowania powstają 
na nowo. Człowiek nauczył się wykorzystywać naturalne zaso-
by przyrody, tak by przekształcać je w energię.

Odpowiedzialne kraje i organizacje robią co w ich mocy, by 
zredukować wykorzystywanie tradycyjnych źródeł energii, sku-
piając się i inwestując w alternatywne metody, takie jak bio-
masa, energia wiatru, słońca czy wody, które przy okazji nie 
niszczą tak bardzo środowiska. Restrykcyjna w tym temacie 
jest Unia Europejska, która w ramach pakietu energetyczno-
-klimatycznego chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów 
cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w 
bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektyw-
ność energetyczną. W maju tego roku w Polsce weszła w życie 
ustawa o OZE, która jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju 
rynku odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Dzięki tej 
ustawie Polska ma wypełnić unijne zobowiązania – nasz kraj 
zadeklarował, że do 2020 r. udziału odnawialnych źródeł ener-
gii w ogólnym „miksie energetycznym” wyniesie 19,3 procent.

Odnawialne źródła energii to:
- energetyka wodna
- energetyka słoneczna
- podmorskie młyny
- energia fal
- energia wiatru
- energia ziemi 

Hydroenergia
Najintensywniej wykorzystywanym źródłem odnawialnej energii 

są elektrownie wodne, które w 2014 roku dostarczyły 16,5% całko-
witej produkcji energii elektrycznej na świecie. Liderami w produkcji 
energii z wykorzystaniem wody są takie kraje jak Norwegia, Demo-
kratyczna Republika Konga, Paragwaj i Brazylia – uzyskują one po-
nad 85% swojej energii elektrycznej z elektrowni wodnych. W Polsce 
ten procent jest zdecydowanie niższy – zaledwie 1,4%.

Jak działają elektrownie wodne? Ich działanie jest dość proste - 
woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów np. z gór do zbiorni-
ków wodnych (mórz lub jezior). Energia potencjalna zamienia się w 
energię kinetyczną płynącej wody i fakt ten wykorzystuje się właśnie 
w elektrowni wodnej przepuszczając przez turbiny wodne płynącą 
rzeką wodę.

Słońce, jako źródło energii
Energię słoneczną wykorzystywano już w starożytności – 6 tysięcy 

lat temu w Ameryce Południowej. Pierwsze wodne kolektory słonecz-
ne wykorzystywano do podwyższania temperatury ziemi uprawnej, 
aby przyśpieszyć wzrost roślin. Obecnie energia słoneczna jest jed-
nym z najszybciej rozwijających się przemysłów na świecie i jedną 
z najszybciej rozwijających się technologii energetycznych. Tylko w 
2014 r. globalne inwestycje na tą gałąź przemysłu wyniosły 149,6 
mld dolarów. Energię słoneczną uzyskuje się za pośrednictwem ko-
lektorów i baterii słonecznych. 

Siła wiatru
Po raz pierwszy moc wiatru do produkcji prądu wykorzystano pod 

koniec XIX wieku, choć pierwsze turbiny wiatrowe szybko ulegały 
uszkodzeniom. Pierwszą turbinę wiatrową, która produkowała prąd 
stworzył Charles Brush, Moc tego urządzenia wynosiła tylko 12 kW – 
dla porównania współczesne turbiny wiatrowe osiągają moc nawet 
200 razy większą. Energię wiatru można wykorzystać do oświetlenia 

pomieszczeń, pompowania wody konsumpcyjnej, nawadniania pól 
czy natleniania zbiorników wodnych. W 2014 roku krajami produ-
kującymi najwięcej energii z elektrowni wiatrowych były USA , Chiny, 
Niemcy i Hiszpania. Z kolei krajami, w których energetyka wiatro-
wa dostarczała największy procent energii elektrycznej były Dania 
(41,4%), Portugalia (22,6%), Irlandia (20,4%) i Hiszpania (18,8%). 
Dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej posiada także Pol-
ska – najlepsze na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, gdzie średnia roczna 
prędkość wiatru na wysokości 30 metrów wynosi 5-6 m/s.

Zalety alternatywnych źródeł energii:
- wykorzystanie odnawialnego źródła energii
- zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza
- zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
- stosunkowo niskie koszty wytwarzania energii, 
   choć wysokie koszty budowy np. elektrowni wodnej

Wady alternatywnych źródeł energii:
- uzależnienie od warunków naturalnych
- możliwe zmiany krajobrazu i mikroklimatu
- w przypadku elektrowni wodnych konieczność 
   zalania dużych obszarów i przesiedleń ludzi
- w przypadku elektrowni wiatrowych stosunkowo
   mała wydajność w produkcji energii, hałas, 
   zakłócenia odbioru fal radiowych.

Odnawialne źródła energii to ważny temat także dla Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, który realizuje politykę ekologiczną województwa śląskiego.

MS

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią o� cjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

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

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

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

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

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

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

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

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

1108.01.2015 czwartek

region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

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

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

Odnawialne źródła energii to:
- energetyka wodna
- energetyka słoneczna
- podmorskie młyny
- energia fal
- energia wiatru
- energia ziemi 

Zalety alternatywnych źródeł energii:
- wykorzystanie odnawialnego źródła energii
- zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza
- zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
- stosunkowo niskie koszty wytwarzania energii, 
   choć wysokie koszty budowy np. elektrowni wodnej

Wady alternatywnych źródeł energii:
- uzależnienie od warunków naturalnych
- możliwe zmiany krajobrazu i mikroklimatu
- w przypadku elektrowni wodnych konieczność 
   zalania dużych obszarów i przesiedleń ludzi
- w przypadku elektrowni wiatrowych stosunkowo
   mała wydajność w produkcji energii, hałas, 
   zakłócenia odbioru fal radiowych.
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Okręg Polskiego Związku Węd-
karskiego w Częstochowie na zlece-
nie Zarządu Głównego zorganizo-
wał na początku lipca, na zbiorniku 
„Zimnym” Wodociągów w Często-
chowie Mistrzostwa Polski Młodzie-
ży w Wędkarstwie Spławikowym. 

Zawody zostały rozgrywane w ka-
tegoriach: Kadet (U-14), Junior (U-
18) i Młodzież (U-23). Prowadzący 
ceremonię otwarcia, sekretarz Okręgu 
PZW Częstochowa i radny Dariusz 
Kapinos przywitał zaproszonych go-
ści, po czym wprowadzono poczty 
fl agowe: z Flagą Narodową, Flagą 
PZW i Sztandarem Okręgu Często-
chowa. Potem Sędzia Główny Zawo-
dów przekazał meldunek o gotowości 
138 zawodników z całej Polski do ro-
zegrania zawodów. 

Przez następne dwa dni młodzie-
żowa elita Polski w dyscyplinie spła-
wikowej rywalizowała o największe 
laury w ekstremalnym upale (ponad 
30 stopni Celsjusza). Łowiono przede 
wszystkim: płocie, leszcze, okonie i 

sumiki karłowate. Trafi ały się oczy-
wiście bonusy: ponad kilogramowe 
leszcze i jazie. Podczas całych zawo-
dów złowiono 392 kg ryb i jak na ta-
kie upały to doskonały wynik. 

Zwycięscy zawodów zostali udeko-
rowani medalami, pucharami, dyplo-
mami i nagrody podczas uroczystego 
zakończenia zawodów. 

Wielkie podziękowania dla: TV 
Kablowej Orion, fi rm: M-Elektrosta-
tyk, Sensas Polska, Trofea pl, Big-
-Fish Centrum Wędkarskie i Callida, 
sędziów wędkarskich, członków Za-
rządu Okręgu i pracowników biura 
za pracę włożona w przygotowanie 
całych zawodów, Wodociągów Czę-
stochowskich za pomoc w organizacji 
zawodów oraz Restauracji La Strada 
za obsługę gastronomiczną.

Wyniki: 
Kadeci
1. Hubert Marcinkowski OKRĘG PZW 
WROCŁAW
2. Damian Dudek OKRĘG PZW KRA-
KÓW

3. Remigiusz Kubiak OKRĘG NADNO-
TECKI PZW W PILE
19. Mikołaj Głąb PZW OKRĘG CZĘ-
STOCHOWA

Juniorzy
1. Marcin Kurzepa OKRĘG PZW KA-
TOWICE
2. Michał Kaj OKRĘG PZW KALISZ
3. Bartłomiej Okoń OKRĘG PZW TAR-
NOBRZEG
9. Adam Tomżyński PZW OKRĘG CZĘ-
STOCHOWA
11. Dawid Ujma PZW OKRĘG CZĘ-
STOCHOWA

U-23
1. Mikołaj Geisler OKRĘG NADNO-
TECKI PZW W PILE

2. Grzegorz Kochański OKRĘG 
PZW BIAŁYSTOK

3. Konrad Kuchciak OKRĘG PZW 
WAŁBRZYCH

4. Maciej Trippner OKRĘG PZW 
CZĘSTOCHOW

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski

Mistrzostwa Polski Młodzieży w Wędkarstwie Spławikowym
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Zatrudnię 
blacharzy samochodowych, 
monterów silosów, spawaczy, 

izolatorów termicznych 
oraz pizzermana 

ze znajomością francuskiego
792 451 986 

praca889@gmail.com

OPIEKUNKI NIEMCY

Pracuj legalnie 

w rodzinnej fi rmie 

Aktivmed24.pl 

tel. 83 307 04 44 

Zatrudnię fi rmę 
instalacyjną do 

przebudowy sieci 
preizolowanej.

Kontakt: 
offi  ce@skorut-solar.pl 
tel: 12 272 – 20 - 25, 

12 272 – 31 - 24
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Dziewięć medali Mistrzostw Świata przywiozła 
do kraju siedmioosobowa reprezentacja często-
chowskich taekwondzistów z Klubu Sportowego 
Orient. Podopieczni trenera Zbigniewa Pawlaka 
we włoskim Rimini wywalczyli osiem krążków w 
konkurencjach indywidualnych i złoto w druży-
nowych walkach seniorów.

Indywidualnie częstochowianie zdobyli jeden 
złoty medal, trzy srebrne i cztery brązowe. Najle-
piej zaprezentowała się Olimpia Grela, która została 
mistrzynią w walkach juniorów i wicemistrzynią w 
technikach specjalnych juniorów. Po dwa medale MŚ 
zdobyli też Weronika Burdzyńska i Artur Kula, któ-
ry w drodze po srebro w walkach seniorów popisał 
się dwoma nokautami. Kula, a także dwóch innych 
zawodników KS Orient - Artur Stefański i Maciej 

Kwaśniak, byli w składzie polskiej reprezentacji, 
która zdobyła złoty krążek w drużynowych walkach 
seniorów.

Otwarte Mistrzostwa Świata w Taekwondo odbyły 
się w ostatni weekend czerwca we włoskim Rimini.

Medaliści KS Orient:
Olimpia Grela – Mistrzyni Świata w walkach ju-

niorów -65kg, Wicemistrzyni Świata w technikach 
specjalnych juniorów

Klaudia Wójcik – Druga Wicemistrzyni Świata w 
testach siły seniorów

Monika Cieślik – Druga Wicemistrzyni Świata w 
układach formalnych seniorów I Dan

Weronika Burdzyńska – Druga Wicemistrzyni 
Świata w testach siły seniorów, Wicemistrzyni Świa-
ta w walkach seniorów -65kg                       


Artur Kula – Wicemistrz Świata w walkach senio-

rów +83kg, Drugi Wicemistrz Świata w testach siły 
seniorów

Polski zespół wywalczył tytuł Mistrzów Świata w 

drużynowych walkach seniorów. W skład drużyny 
weszli: Artur Kula (KS Orient), Artur Stefański (KS 
Orient), Maciej Kwaśniak (KS Orient), Mateusz Dyla-
werski (KCT Kraków), Adam Zięba (KCT Kraków).

red..

Worek medali
Mamy Mistrzów Świata w Taekwondo

1 2 9

4 1 7 2

2 5

4 1 3 5

8 6

6 4 3

6 8 7

5 7 9

3 9 8
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Kalendarium
   23 lipca – Dzień Włóczykija 
    24 lipca – Dzień Policjanta, Światowy Dzień 
Tequili, Dzień Pszczółki Mai 
    25 lipca – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 
    26 lipca – Święto Rewolucji Kubańskiej 
    27 lipca – Dzień Zwycięstwa w Korei Północnej 
    28 lipca – Dzień Zrównoważonego Psychicznie 
Mudżahedina 
    29 lipca – Święto narodowe Wysp Owczych 
    30 lipca – Święto Tronu w Maroko, Święto 
Niepodległości Vanuatu 
    31 lipca – Wigilia Lughnasadh 
    1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powsta-
nia Warszawskiego 
    2 sierpnia – Dzień Karmienia Piersią, Świato-
wy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów 
    3 sierpnia – Święto Sił Zbrojnych w Gwinei 
Równikowej, Święto Niepodległości (Niger) 
    4 sierpnia – Święto Rewolucji Burkina Faso 
    5 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Piwa i 
Piwowara 

Wszystkim obchodzącym swoje święto, Ty-
godnik „7 dni” życzy pomyślności, sukcesów, 
spełnienia marzeń, optymizmu i mnóstwo 
pozytywnej energii. 

Od stycznia 1997 roku prowadzimy produkcję jako niemiecko-polskie
przedsiębiorstwo w Częstochowie. Aby zapewnić pomyślną działalność
naszego zakładu i jego załogi przez następne dziesięciolecia, poszuku-
jemy zainteresowanych młodych kobiet o zdolnościach rzemieślniczych,
które pod doświadczonym kierunkiem możemy wykształcić teoretycznie 
i praktycznie w charakterze wykwalifikowanych 

technicznych szwaczek 
specjalistycznych

(nie chodzi o przemysł odzieżowy)

z możliwą perspektywą otrzymania zakładowego dyplomu specjalisty-
cznego oraz umowy o pracę na czas nieograniczony. Część nauki
zawodu odbywa się – w blokach tygodniowych – w technicznym dziale
tekstylnym naszej spółki-matki (patrz: www.bahama.de).

Jeżeli jest Pani zainteresowana, proszę przesłać nam pisemny list 
motywacyjny, załączając życiorys (CV) oraz fotokopie Pani świadectw
szkolnych i innych – można także pocztą elektroniczną – na adres:

BAHAMA-POLSKA Sp. z o.o. 
42-201 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 121
e-mail: bahama@interia.pl • tel. & fax: 34-361-51-92 • mobil: 601-49-26-71
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 – Polska to dziwny kraj. Trzeba się zmierzyć 
z tym co się ma... Nie marudzić, nie narzekać, 
tylko iść do przodu i ciężko pracować na sukces – 
mówił nam jeszcze kilka dni temu szkoleniowiec 
Skry Częstochowa, Piotr Mrozek. Dziś trenera 
Mrozka w Skrze już nie ma, „uciekł” z Często-
chowy do Krakowa, zostawiając drużynę na trzy 
tygodnie przed startem nowego, arcytrudnego 
sezonu piłkarskiej III ligi.

Reorganizacja ligi
Słowa Piotra Mrozka, które cytowaliśmy na począt-

ku artykułu, odnosiły się do reorganizacji rozgrywek 
III ligi. Zakłada ona, że od sezonu 2016/2017 będzie-
my mieli cztery 16-zespołowe grupy międzyokręgowe 
(obecnie jest osiem takich grup). Oznacza to, że w 
nadchodzącym sezonie w lidze utrzymają się zespoły 
z miejsc 2-7, czyli połowa drużyn spadnie, a może i 
jeszcze więcej. W praktyce - chcąc się utrzymać, trze-
ba walczyć o awans.

Duże zmiany w składzie
Nowa formuła rozgrywek stawia III-ligową druży-

nę z Częstochowy w bardzo trudnym położeniu. Zma-
gająca się w poprzednim sezonie z problemami natury 
organizacyjnej Skra, przechodzi właśnie kolejną re-
wolucję w składzie, więc o czołowe lokaty nie będzie 
łatwo. Z zespołu odeszło kilku ważnych zawodników, 
m.in. świetny w swoim fachu golkiper Patryk Procek, 
doświadczony Sławomir Piwiński, dynamiczny skrzy-
dłowy Dawid Niedbała i co chyba najbardziej bolesne 
- najlepszy strzelec i asystent Kamil Sobala. A to i tak 
jeszcze nie są nazwiska wszystkich graczy, którzy la-
tem zdecydowali się pożegnać z „Loretą”.

Kto ich zastąpi? Klub z Loretańskiej już zakontrak-
tował trio z Rakowa Częstochowa – młodzieżowców 
Artura Kierata (14 goli w poprzednim sezonie IV ligi) 
i Eryka Krupę oraz 23-letniego pomocnika Łukasza 
Kowalczyka, który swego czasu strzelił pięknego 

gola ówczesnemu mistrzowi Polski, Wiśle Kraków. 
Do drużyny dołączył też 16-letni wychowanek UKS-
-u Raków Częstochowa, Maciej Obodecki, który jest 
jednym z najzdolniejszych graczy młodego pokolenia 
w Częstochowie - w poprzednim sezonie otrzymał 
powołanie na konsultację szkoleniową reprezentacji 
Polski U-16, został też dostrzeżony przez skautów Le-
gii Warszawa, do której został zaproszony na treningi. 
Chrapkę na jego pozyskanie miał także Raków, ale to 
Skra wygrała wyścig po podpis młodego zawodnika 
pod kontraktem. Ponadto sztab szkoleniowy III-ligow-
ca testuje dwóch nowych bramkarzy, młodego obroń-
cę mającego za sobą występy w warszawskiej Legii, 
trwają także poszukiwania jeszcze jednego napastnika.

Nowy trener
Długo nie trwały za to poszukiwania nowego tre-

nera. Na początku tego tygodnia Piotr Mrozek ogłosił 
swoją rezygnację, przyjmując ofertę pracy w Cracovii 
Kraków i niemal natychmiast pojawiło się nazwisko 
Jakuba Dziółki, który został nowym pierwszym trene-
rem Skry. Jego niewątpliwym atutem jest to, że bardzo 
dobrze zna specyfi kę drużyny, ponieważ do tej pory 
zasiadał na ławce szkoleniowej Skry tuż obok trenera 
Mrozka, pełniąc rolę jego asystenta. 34-letni Dziółka 
całą piłkarską karierę spędził w śląskich klubach, a 
największe sukcesy święcił w Polonii Bytom, z którą 
wywalczył awans i grał w Ekstraklasie. Jako trener za-
skarbił serca sympatyków MKS-u Myszków, z którym 
w sezonie 2012/2013 awansował do częstochowskiej 
Klasy Okręgowej. To właśnie z Myszkowa trafi ł do 
Skry prowadzonej przez Mrozka.

Czy Jakub Dziółka podbije serca kibiców często-
chowskiej Skry? Pierwszy ofi cjalny test nastąpi 8 sierp-
nia – właśnie wtedy zostanie rozegrana inauguracyjna 
kolejka nowego sezonu III ligi opolsko-śląskiej. Często-
chowianie w pierwszym meczu zmierzą się na wyjeź-
dzie z beniaminkiem z Opolszczyzny - LZS Piotrówka.

Mateusz Strączyński

Idzie nowe w Skrze Częstochowa
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Profesjonalny sklep muzyczny

ASSASSASSASS

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

Polecamy 

PŁYTY 
Z muzykĄ 

z każdego 

gatunku 

oraz szerok
i

wybór 
stylowych

koszulek

FHU ASS Artur Siwczak 

ul. Brzozowa 2/8 lokal 164

42 -200 Częstochowa

I p. okrąglak CH Jagiellończycy

tel. 501 138 539, 

e-mail: sklepass@o2.pl

        płyty CD w szerokim wyborze
gadgety: pasy, pieszczochy, chusty, naszywkigadgety: pasy, pieszczochy, chusty, naszywki

TYLKO 
        U NAS!!!
śląskie szlagiery

OMEGA
W. ZIELIŃSKI

ΩKANTOR
     

 WYMIANY      W
A

LU
T

www.kantor-omega.eu
zapraszamy:

poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

tel. 516 099 510




