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Czy – zdaniem Państwa ugrupowania – miasto Częstochowa podejmuje wystarczające starania, by wykorzystując trwający właśnie sezon pielgrzymkowy, zatrzymać
w mieście turystów na dłużej? (jeśli tak – prosimy o przykłady, a jeśli nie - jakie są
czytaj na stronie 5
Państwa propozycje?)

Zazdroszczę innym
mądrych samorządowców
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„Wkurzają mnie parlamentarzyści i samorządowcy, a właściwie to, że mają nas za durniów i to
z krótką pamięcią. Samorządowcy mają naszą opinię „w głębokim poważaniu” i uważają, że gołda
nas utuli. Tak się składa, że nie choruję na chorobę
tajską, ni piłkarską. Do urn zgłoszę się trzeźwa.
Przedstawiciele samorządu i to wszystkich
opcji odmieniają przez wszystkie przypadki: Jasna
Góra, Papież Franciszek i tak bez końca.

ciąg dalszy na stronie 3

Czy miasto radzi
sobie z podatkami?
Magistrat i ZGM bez sprzeciwu, a nawet bardzo
chętnie przyjmują „prezenty” od Wspólnot
Mieszkaniowych w postaci usługi – sprzątania m.in.
trawników, parkingów wokół bloków, choć właścicielem terenów jest Gmina Miasto Częstochowa.
O porządek dbają Wspólnoty, więc ZGM tego robić
nie musi bądź robi znacznie rzadziej, a tym samym
miasto wydaje mniej pieniędzy na sprzątanie, czyli oszczędza. Problem jednak w tym, że korzyścią
uzyskaną w ten sposób zwaną "nieodpłatnym
świadczeniem", trzeba się podzielić z fiskusem.
Czy Gmina Miasto Częstochowa powinna płacić podatek dochodowy od korzyści za „nieodpłatne świadczenie”, które na rzecz miasta wykonują
Wspólnoty Mieszkaniowe? (Chodzi o sprzątanie terenów przyległych do budynków tychże Wspólnot,
gdy tereny te są własnością Gminy Miasto Częstochowa).

Ustalmy stan faktyczny

Fakt pierwszy: Wspólnoty Mieszkaniowe, zarówno te wyodrębnione (administrowane przez prywatne firmy), jak i nadal pozostające w administracji
ZGM-u, płacą z własnych pieniędzy za porządek
wokół budynku. Sprzątają trawniki, chodniki, parkingi, pielęgnują drzewa i krzewy etc. ZGM przyjmuje taki stan rzeczy za normę wraz ze sporą grupą
niezorientowanych Wspólnot. Pozostali właściciele
mieszkań prywatnych sprzątają dobrowolnie po to,

by nie utonąć w śmieciach i nie zgubić się na osiedlu
porośniętym metrową trawą.
Fakt drugi: Wyodrębnione Wspólnoty Mieszkaniowe płacą z własnej kieszeni firmom sprzątającym oraz pielęgnującym zieleń i posiadają na
to faktury. Natomiast Wspólnoty administrowane
przez ZGM również płacą, ale jako ogólny koszt
eksploatacji budynku. Po szczegółowej analizie
dokumentów rozliczeniowych ZGM-u można jednak doszukać się pozycji „sprzątanie powierzchni zieleni”. Innymi słowy, wszystkie Wspólnoty
Mieszkaniowe, które są właścicielami budynku po
obrysie i chcą mieć czysto, niezależnie od tego kto
nimi administruje, za porządek wokół budynków
– płacą.
Fakt trzeci: ZGM informuje, że utrzymuje tereny
wokół 700 budynków w Częstochowie.
ciąg dalszy na stronie 3
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ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl

smary

OLCHEM Ostrowski Tomasz

płyny

olchem

®
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RTV,AGD
RTV, AGD

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

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

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

Wynajmę 44 m²
kawalerka typu studio
cena: czynsz – 500 zł
+ opłaty(prąd) – 350 zł
tel: 605 554 470
Wizualizacja:
www.wera.czest.pl
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niestosowne
Idąc za potrzebą
Odpowiadając na domniemane potrzeby wiernych słuchaczy ksiądz R. redaktor Radia M. wygłosił pogląd, że nie
należy sypiać w jednym łóżku z psem.
Pogląd ten wywołał lawinową falę niechęci u osób, których raczej nie podejrzewamy o słuchanie audycji Radia M.
Takie czasy, takie reakcje...
Ustalmy na wstępie pewne oczywistości. Każdy człowiek ma prawo wypowiadać różne poglądy, mądre lub
głupie. Człowiek, który uważa się za
inteligentnego, z zasady wysłuchuje
różnych poglądów, świadomy, że posiadana wiedza lub doświadczenie pozwoli mu odróżnić mądrość od głupoty.
Niektórzy ludzie posiadają większe od
innych możliwości narzucenia swoich
poglądów: mogą to uczynić siłą (przekształcić pogląd w prawo i wysłać służ-

by do egzekwowania) lub mocą autorytetu.
Otóż ksiądz R. skorzystał z możliwości
wypowiedzenia własnego zdania, tak jak
i ja, gdy powtarzam, że w czasie deszczu
dzieci się nudzą. Poglądu księdza można
wysłuchać, zgadzając się z nim lub nie.
Z pewnością ksiądz R. nie ma możliwości narzucenia nam swojej opinii. Nie
może ustanowić prawa zakazującego sypiania w łóżku z psem, nie jest także autorytetem w dziedzinie kynologii, takim
którego sądy przyjmujemy bezrefleksyjnie. Pogląd księdza R. w tej sprawie jest
równoważny mojemu poglądowi; choć
niewątpliwie z różnych innych względów zdanie księdza będzie bardziej wysłuchiwane. Podkreślmy jednak wyraźnie: nawet gdyby pogląd księdza zyskał
poparcie 90 % Polaków, to w żaden sposób nie wpłynie na sytuację jednostek, z
sobie wiadomych powodów, dzielących

łóżko z psem, kotem czy nawet świnką zabić albo przynajmniej osłabić. Czy to
morską.
jest dobre? Pewnie nie, ale trudno się
Przekleństwem naszych czasów jest oburzać na rzeczywistość.
jednak fakt, że nie ważne co ktoś powieCóż jednak dziwić się anonimowym
dział i po co; ważne kto to powiedział. „nienawistnikom”. Niedawno wicepreNie lubienie danej persony daje nam pra- zydent sąsiadującego z Częstochową
wo nawyzywaniu mu, bez względu na miasta, nazwał gnojkiem burmistrza
treść wypowiedzianego poglądu. Nawet
innego miasta. Osobiście nie ryzykogdyby ksiądz R. wypowiadał rady bezdyskusyjnie słuszne, w rodzaju – chroń wałbym załatwiania spraw w urzędzie
głowę od słońca nosząc czapeczkę – był- kierowanym przez pana o mentalności
by publicznie obwiniany o niecny plan i języku przekupy. A na miejscu obywazniewolenia ateistycznych czerepów. teli tegoż miasta chodziłbym rumiany ze
Wzajemnie taka sama opinia wypowie- wstydu, że takowego władcę utrzymuję.
Pewnie ten miejski włodarz tłumaczyć
dziana przez pana Palikota, zderzyłaby
się z oskarżeniem o próbę naruszenia będzie swój brak kultury polityczną popraw naturalnych przez Boga stanowio- trzebą. Niech więc chodzi za tą potrzebą
nych.
w miejsca ustronne, a nie hańbi swym
O ile w życiu prywatnym od prywat- zachowaniem instytucje samorządu.
nych osób przyjmujemy spokojnie różJarosław Kapsa
ne opinie, zgadzając się
REKLAMA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
z nimi lub nie; podejmując lub nie podejmując
dyskusję; w życiu politycznym trwa ciągła wojna, czy raczej ustawka
kibolska. Jedno plemię
walczy z drugim, wybór
metod i broni jest obojętnym; ważne by wroga
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

zastawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

9,99 z ł

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
 naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

CATERING*

*zamówienie powyżej 25 zł
na terenie miasta GRATIS!

Czynne:
wtorek-niedziela
od 10.00
tel. 508 433 179
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Taśmy transporterowe
Sita i siatki z drutu

DAWID Sp. z o. o.
ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa
I
Sabinów
DLA LUB
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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Gabiony zgrzewane
Ogrodzenia panelowe Gabiony plecione
Ogrodzenia uliczne
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DOWÓZ !!!
500-694-374
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Czy miasto radzi sobie
z podatkami?
ciąg dalszy ze strony 1
Ponad połowa tych obiektów
to Wspólnoty Mieszkaniowe
(zawiązali je mieszkańcy po
wykupieniu lokali na własność). Zaledwie 9 spośród
kilkuset Wspólnot wydzierżawiło od miasta tereny wokół
bloków i to one odpowiadają
za porządek na dzierżawionym
przez siebie gruncie (trawniki,
parkingi itp.). Właścicielem
pozostałych terenów przy blokach jest urząd miasta. Zgodnie
z ustawą o porządku i czystości
w gminach, sprzątać powinno więc miasto bądź ZGM, w
przypadku powierzenia mu
tego zadania przez magistrat.
Dotyczy to nie tylko terenów
zielonych, ale również wynajmowanych na rzecz osób prywatnych przez ZGM parkingów, z których spółka miejska
czerpie zyski. Do Wspólnoty
należy tylko utrzymanie chodnika w czystości, który bezpośrednio przylega do budynku.
Fakt czwarty: Skoro za
sprzątanie terenów gminnych
płacą Wspólnoty Mieszkaniowe z prywatnych pieniędzy,
mamy do czynienia z tak zwanym „nieodpłatnym świadcze-
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niem z tytułu utrzymania terenów zielonych i porządku”. I tu
kłania się ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
a wraz z nią należny podatek
dochodowy do urzędu skarbowego.
Fakt piąty: Pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” wcale
nie jest oczywiste, bowiem
ustawodawca zadbał, by mało
kto zrozumiał, o co w tym
wszystkim chodzi. W tego
typu sprawach od lat zresztą
orzekają sądy powszechne. By
mówić o podatku dochodowym
od „nieodpłatnego świadczenia”, to musi ono spełniać kilka
warunków. Z całą pewnością
natomiast, jeśli dochodzi do
takiego świadczenia mamy do
czynienia z przychodem, co rodzi skutek podatkowy.
Osoba prawna, dzięki bezpłatnej usłudze wykonanej
przez inną osobę prawną zaoszczędziła wydatków, które musiałaby ponieść, gdyby świadczenie na jej rzecz nie było
nieodpłatne. W interpretacji do
ustawy czytamy: „wszystkie
zdarzenia prawne i zdarzenia
gospodarcze w działalności
osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. nie-

związane z kosztami lub inną
formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy, prowadzi do następstwa
jakim jest uzyskanie korzyści
jednego podmiotu kosztem
innego podmiotu”. Kolejna
przesłanka, która musi pojawić
się, by mówić o „nieodpłatnym
świadczeniu” występuje wówczas, gdy korzyści majątkowe
przypadają wyłącznie jednej
stronie, na rzecz jednego podmiotu. Orzecznictwo sądowe
zwraca natomiast szczególną
uwagę na to, czy przysporzenie w majątku podatnika ma
dla niego wartość, którą można wyrazić w wymiarze finansowym, jeśli tak, to mamy
do czynienia z „nieodpłatnym
świadczeniem”. Jest jeszcze
jedne istotny warunek, niewynikający wprost z brzmienia
ustawy, a przy tym racjonalny
i powszechnie akceptowany w
praktyce - „świadczenie nieodpłatne stanowiące przychód
podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych nie może być
nieodpłatne z zasady”. Innymi
słowy, by posprzątać wokół
bloku, komuś trzeba zapłacić,

Zazdroszczę
innym mądrych
samorządowców

ciąg dalszy ze strony 1

Patrzymy na świat

ó

z przymr zeniem oka

wynająć firmę lub zatrudnić
pracownika - nikt za darmo, z
„zasady” robił tego nie będzie.
Fakt szósty: Wielokrotnie
władze ZGM-u podkreślały,
że „decyzja Wspólnot Mieszkaniowych o utrzymywaniu
porządku na terenach przyległych do budynku, które to tereny są własnością miasta, są
suwerennymi i dobrowolnymi
decyzjami właścicieli lokali”. Z
taką opinią nie zgadza się część
Wspólnot, ale i tak w odniesieniu do przepisów podatkowych
nie ma to najmniejszego znaczenia – „dobrowolnie” czy też
nie, korzyść wystąpiła.
Tyle faktów, a na koniec najważniejsze pytanie: ile przez
ostatnie 15 lat Gmina Miasto
Częstochowa
odprowadziła
podatku dochodowego wynikającego z „nieodpłatnych
świadczeń”, które otrzymała od
Wspólnot Mieszkaniowych?
Oby nie było tak, że za niefrasobliwość urzędników zapłacą wszyscy mieszkańcy
Częstochowy.
Do tematu powrócimy w kolejnych numerach „7 dni”.
Renata R. Kluczna

ROZMIAR NIE MA
ZNACZENIA

REKLAMUJ SIĘ w 7 dniach
tel. 536 530 905
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mała podczęstochowska gmina tak.
I teraz czego zazdroszczę innym? Zazdroszczę mądrych samorządowców umiejętnie dbających o lokalną faunę i florę np. w opolskim,
gdzie uzgodniono z miejscowymi rolnikami,
by nie kosili trawy do końca sierpnia. Chodzi
o ochronę modraszków. U nas nad Wartą też
są, lecz nikt nie czeka z wykoszeniem traw
do końca sierpnia, nawet nie wiem, czy czekali do końca sezonu lęgowego. Zazdroszczę
też małym gminom ich poczucia tożsamości,
umiejętnego wsparcia lokalnej inicjatywy,
lokalnego rolnictwa, u nas rzemiosła, tak jak
wspierają włosi małe lokalne firmy. Wiele
słynnych w świecie włoskich butów wykonano w takich firmach. Co stoi na przeszkodzie,
by u nas tak było.
Jedyne co potrafią, to festyn ludowy w Alejach. Dlaczego nasi samorządowcy zachowują
się niczym śląscy niewolnicy. Częstochowa
jest w województwie śląskim, lecz nasze korzenie nie są śląskie. Bliżej nam do Małopolski, niż Śląska.
Nie ubędzie lokalnym władcom, gdyby w
trakcie lokalnych świąt np. rocznica lokacji
włożyli stroje rajców miejskich dawnej Częstochowy, wystarczy pogrzebać w archiwach.
Za przykład wystarczy podać: Belgię, Holandię, Bawarię. Lecz kiedy się stworzy lokalnych
bezpaństwowców, to łatwiej niszczyć zabytki,
bo nikt się nie upomni. Wystarczy popatrzeć na
Rynek Wieluński, przecież tam można było we
współpracy z kamienicznikami stworzyć częstochowską „Małą Stranę”, tam był odpowiedni
klimat.
Częstochowianka”.

Czy oni uważają, że dzięki temu nikt nie
Kupujesz
przez
internet?
zauważy ich nieudolności
i niekompetencji.
Przecież
przez
to
wygrało
SLD,
bo
ludzie
bali
Kupujesz
przez internet?
się rządów - cytujęwww.sklepkisiel.pl
zasłyszane na ulicy - „tych
sprawdź:
czarnych”. To też
jest błąd, który popełnił były
sprawdź:
www.sklepkisiel.pl
prezydent Wrona. Jak wskazuje doświadczenie strach trwa dwie kadencje; to już druga.
Obecnie coraz więcej osób oddziela kwestie:
wiary, poglądów politycznych, traktuje je jako
sprawy prywatne, nie publiczne. Samorządowcy tej nauki jeszcze nie przyswoili, to pewnie
taka rutyna.
Pan senator Lasecki ma nadzieję, że wyborcy mają krótaką pamięć. Otóż nie panie senatorze i niezależnie od naszych poglądów na in
vitro; nie lubimy hipokrytów.
To prawda panie i panowie posłowie, że
inwestorzy zapytają o muzea, teatry, dobre
szkoły, sport i rekreację. Zapytają także, co
robią samochody na chodnikach, dlaczego nie
wyciąga się konsekwencji wobec ludzi łamiących przepisy. Szacunek dla prawa i przepisów
mówi o nas bardzo wiele i nie mamy co liczyć
na inwestorów z krajów, w których rozumie
się znaczenie powiedzenia o fraku, zaczynającym dobrze leżeć w czwartym pokoleniu.
Dumna jestem z takich osób jak: Janusz
Darocha, zawodnicy taekwondo, Wojciech
Zawada, Bartłomiej Mirecki, rozsławiających
nasze miasto. Chciałabym być dumna z tego,
jak wspierani są artyści, ale tu nie ma z czego.
Najwybitniejsi wyjeżdżają, przykładem Jerzy
Kędziora. Miasto Częstochowa nie zdobyło
się na zaoferowanie odpowiednich warunków,
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Kupujesz przez internet?
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

Sprzedaż:

●ciągników
●maszyn rolniczych
●części zamiennych
●opon

Usługi:

●przeglądy gwarancyjne
i pogwarancyjne
●serwis

Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”
Woj. Podkarpackie
Jasionka 908c
(droga
DK19)
F.H.U.
„Kisiel”
36-002 Jasionka
k/Rzeszowa
Jasionka
908c (droga
DK19)
tel/fax (17)
851 00 27
36-002 Jasionka
k/Rzeszowa
kom.
502
500
tel/fax (17) 851 041
00 27
kom.
505
107
025
kom.
502
041
500
e-mail:
kom.biuro@kisiel.info
505 107 025
e-mail: biuro@kisiel.info
Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU
Marian Kisiel
Woj.
Œwiêtokrzyskie
PPHU MarianGórno
Kisiel88
26-008 Górno
k/Kielc
Górno
88
tel./faxGórno
(41) 302
32 10
26-008
k/Kielc
800
tel./faxkom.
(41) 515
302 073
32 10
kom.
519-100-518
kom.
515
073 800
kom.
512-056-556
kom.
519-100-518
e-mail:
kisiel@kisiel.info
kom. 512-056-556
e-mail: kisiel@kisiel.info
Woj. Ma³opolskie
Oddzia³
Miechów
Woj.
Ma³opolskie
ul.
Rac³awicka
26
Oddzia³ Miechów
o26
f
32-200 Miechów
k/Krakowa
n
i
.
l
ul.
Rac³awicka
e
i
.kis (41)
tel./fax
389 90
p05l
32-200
k/Krakowa
wwwMiechów
m.512
co107
.389
kom.
504
h
i
e
tel./fax
(41)
90
05
s
a
kom.
505
222
768
w.c kom.
504
107
512
wwe-mail:
miechow@kisiel.info
kom. 505 222 768
e-mail: miechow@kisiel.info
Serwis
tel. (41) 302
32 10
Serwis
kom.
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Wiemy, co my możemy zrobić dla senatora

Dziś pytamy:
co senator zrobił dla nas?
Za kilka miesięcy będziemy
wybierać naszych reprezentantów do Parlamentu. Za nim oddamy na kandydatów do Sejmu i
Senatu nasz głos, sprawdźmy, co
już obecni posłowie i senatorowie
dla nas zrobili - po prostu rozliczmy ich.
Czas na senatorów, zaczynamy
od Andrzeja Szewińskiego, senatora ziemi częstochowskiej (Platforma Obywatelska).
- Dobiega końca kolejna kadencja Parlamentu. Prosimy wymienić trzy najważniejsze sprawy
dla regionu częstochowskiego,
które udało się Panu załatwić i jaka z nich wypływa korzyść
dla mieszkańców ziemi częstochowskiej?
- Spraw, którymi się zajmowałem z pozytywnym skutkiem
było znacznie więcej niż wynika z prośby o wskazanie trzech.
Jeśli jednak mam to uczynić, to chciałbym wskazać dwie inwestycje infrastrukturalne i jedną w tworzenie przyszłych miejsc
pracy. Pierwszą jest budowa wiaduktu DK-1 z Jana Pawła II
wraz z mostem przy ul. Srebrnej. Pozyskane środki na budowę to ok. 64 mln zł. Warto podkreślić, że z inwestycją były
problemy i moja zdecydowana, osobista interwencja pozwoliła
uratować kilka mln zł, których ministerstwo w pewnym momencie nie kwalifikowało na budowę nowego mostu przy ul.
Srebrnej.Kolejną inwestycją jest przebudowa ul. Warszawskiej
i Rędzińskiej, na które pozyskaliśmy 48 mln zł. Początkowo

inwestycja znalazła się na liście rezerwowej, ale w tym przypadku również udało mi się przekonać o słuszności realizacji
tego ważnego zadania drogowego dla Częstochowy. Trzecią
sprawą jest pozyskanie środków finansowych do rozwoju strefy inwestycyjnej „Skorki” w kontekście objęcia terenu Specjalną Strefą Ekonomiczną. Moje zabiegi i współpraca z Zarządem
Województwa Śląskiego zostały uwzględnione i miasto otrzymało na rozwój strefy 6,9 mln zł. Już dziś widać, że zainteresowanie inwestorów jest bardzo duże, co ewidentnie przełoży się
w niedługim czasie na nowe miejsca pracy dla Częstochowian.
W przypadku przebudowy Warszawskiej i Rędzińskiej oraz
środków pomocowych na rozwój strefy „Skorki” moje starania
zostały docenione także przez Prezydenta Miasta Częstochowy, za co otrzymałem publiczne podziękowania.
- Prosimy wymienić trzy sprawy, które niestety zakończyły
się porażką, których nie udało się Panu załatwić i co było
przyczyną niepowodzenia.
- O porażkach zawsze się trudno mówi, jednakże w przypadku moich działań trudno wskazywać zaniedbania względem
mieszkańców. Bardziej zakwalifikowałbym je jako opóźnienia
w realizacji zadań, które nie zawsze miałem możliwość przyspieszyć. Z pewnością nie jestem zadowolony z tempa budowy
obwodnicy autostradowej A1 miasta Częstochowy. Opóźnienia w moim przekonaniu wpłynęły na wolniejszy rozwój miasta, jednakże na finiszu kadencji sprawy zmierzają w dobrym
kierunku – jesteśmy praktycznie po przetargach i teraz pozostaje sama realizacja. Opóźnieniem też mogą być strefy ekonomiczne, jednakże było to uzależnione od decyzji Brukseli.
Przy współpracy parlamentarzystów PO nadrobiliśmy także tę
ważną sprawę.

- Czy zamierza Pan kandydować w najbliższych wyborach
parlamentarnych (do Sejmu czy do Senatu)?
- Z pewnością będę bronił mandatu parlamentarzysty i poddam się ocenie mieszkańców. Jest jednak za wcześnie, aby
rozmawiać o szczegółach. W stosownym czasie poinformuję
o swoich dalszych decyzjach, a teraz skupiam się na dalszej pracy
dla naszych mieszkańców, bo kadencja się jeszcze nie skończyła.
Będę bronił mandatu parlamentarzysty reprezentując Platformę
Obywatelską. Mieszkańcy potrzebują skutecznego i doświadczonego parlamentarzysty, który wsłuchuje się w ich potrzeby i realizuje skutecznie dla miasta i regionu niezbędne inwestycje.
- 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.
- Kadencja 2015-2019 to okres w nowej perspektywie środków unijnych. Przede wszystkim chcę wesprzeć miasto Częstochowa przy podziale środków z Kontraktu Terytorialnego, aby
nie zabrakło w nim właśnie Częstochowy i naszego regionu.
Potrzebni będą skuteczni parlamentarzyści, którzy zadbają o
naszą małą Ojczyznę przy współpracy z Rządem. Jestem przekonany, że wiele z zapisanych inwestycji można zrealizować,
czego przykładem jest obecna kadencja. Oczywiście, chciałbym również dopilnować, aby NFZ przy nowym kontraktowaniu na najbliższą dekadę odniósł się do faktycznych potrzeb w
zakresie finansowania szpitala miejskiego i marszałkowskich.
Zapewnienie dostępu do bezpłatnej służby zdrowia jest naszym
obowiązkiem i nie można zaniedbać okresu kontraktowania.
Jak ważny to temat pokazuje przykład miejskiego szpitala, który ma problemy z finansami m.in. przez zbyt niski kontrakt i
brak płatności za nadwykonania. To musi się zmienić i doprowadzę to tego. Kolejnym tematem jest wsparcie dla młodych
ludzi. Potrzeba budowy nowych mieszkań i pracy, aby miasto
i region się rozwijały. Wsparcie z budżetu centralnego dla projektów mieszkaniowych i inwestycje w kolejne miejsca pracy to kluczowe działania dla regionu. Dzięki zaangażowaniu
Platformy Obywatelskiej zaczynamy osiągać w powyższych
sprawach sukcesy w samorządzie, ale ważne będzie wsparcie z
zewnątrz i to chciałbym zapewnić jako parlamentarzysta.
W następnym numerze opublikujemy wypowiedź kolejnego
parlamentarzysty.
Renata R. Kluczna
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Czy – zdaniem Państwa
ugrupowania – miasto
Częstochowa podejmuje
wystarczające starania,
by wykorzystując trwający właśnie sezon pielgrzymkowy, zatrzymać
w mieście turystów na
dłużej? (jeśli tak – prosimy o przykłady, a jeśli
nie - jakie są Państwa
propozycje?)
Swoją opinię
prezentuje
reprezentant
Ruchu Wolności – Marek
Domagała:

„Obecnie rządzący miastem
doszli do władzy m.in. z wykorzystaniem haseł antyklerykalnych i skierowanych przeciwko znaczącej roli Jasnej
Góry w budowaniu tożsamości miasta. Padały absurdalne
pomysły opodatkowania pielgrzymów, symbolicznie „Poniedziałek”
przeciwstawiono „Niedzieli”, a poseł SLD
[Marek Balt – red.] starał się
przenieść ten ton na korytarze
sejmowe. Na szczęście nieco więcej rozsądku wykazuje
prezydent miasta, który moim
zdaniem stara się tę linię ataków na Kościół zniwelować.
Ogólnie taka walka nie mogła przynieść miastu nic dobrego, to i nie przyniosła.
W tym kontekście pytanie:
jak z takimi hasłami miasto mogło i może skutecznie
tworzyć dobry klimat do skutecznego wykorzystania sezonu pielgrzymkowego i do
zatrzymania naszych gości w
mieście, staje się retoryczne.
Skoro gości uważa się za niechcianych gości, no to nie ma
tematu ich zatrzymania.
Propozycji jak wykorzystać
obecność Pielgrzymów dla
budowania bogactwa obywateli jest pewnie tyle co mieszkańców. Ale zacząć trzeba od
stworzenia dobrego klimatu
życzliwości dla Pielgrzymów,
którzy niezależnie od władz
miasta od wielu lat dają pracę
tysiącom częstochowian, czy
to tym pracujących w gastronomii, przemyśle i handlu dewocjonaliami czy w świadczeniu innych usług.
W ramach przewrotności
na lewicowy pomysł opodatkowania pielgrzymów, kilka
lat temu zaproponowałem
odwrócenie pomysłu! Dla naszych miłych Gości Pielgrzymów proponujemy pyszną
bezpłatną kawę czy herbatę w
uroczych miejskich restauracjach czy kawiarniach! Oczywiście nie ma nic bezpłatnie,
ale jestem pewien, że 100 takich punktów gastronomicznych chętnie wzięłoby udział
z sfinansowaniu programu
emisji „częstochowskiej waluty” typu bon kawowy z logo

miasta, starą fotografią itp. z
jakim Gość mógłby usiąść i
poczuć się kimś wyjątkowym
i mile widzianym! Zapewne
większość z nich kupiłaby coś
więcej. Taki elementarz marketingu.”
Opinię Prawa
i Sprawiedliwości
prezentuje
radny Artur
Gawroński:

„Częstochowa i Jasna Góra
jest największym w świecie
ośrodkiem pielgrzymkowym
kultu Maryjnego. Jest to swojego rodzaju przywilej, ale i
wielkie zobowiązanie stojące przed każdą władzą, które
dzięki odpowiedniej strategi
może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności miasta
na mapie Polski i świata. Ten
ogromny potencjał szczególnie w okresie pielgrzymkowym jest niewykorzystywany
przez obecne władze miasta,
które nie potrafią wykorzystać sezonu pielgrzymkowego
do zatrzymania pielgrzymów
na dłużej. Wynika to z braku
odpowiednich starań często
wyprzedzonych odpowiednim
przygotowaniem z rocznym
wyprzedzeniem. Kluczowym
działaniem, pozwalającym na
osiągnięcie sukcesu na rynku
turystycznym, jest skuteczny
marketing, którego podstawą
musi być stworzenie silnego wizerunku Częstochowy,
wzmocnionego o bogatą ofertę
regionalną. Chcąc zwiększyć
natężenie ruchu turystycznego
w Częstochowie należy podjąć
skuteczne działania promocyjne, w tym promocję regionu w
Europie i na świecie razem z
innymi ośrodkami, takimi jak:
Kraków, Gdańsk, Wrocław.
Kluczowe działania, jakie należy podjąć to promowanie oferty co najmniej z rocznym wyprzedzeniem, które ma wpływ
na ilość dni spędzonych w
Częstochowie np. przy etapie
formowania się pielgrzymek
na parafiach.
W celu wypromowania oferty należy:
- wprowadzić „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Regionu Częstochowskiego” , którego zapleczem
będzie portal internetowy
wskazujący atrakcje turystyczne, kulturalne, sportowe i usługowe dostępne w regionie;
- stworzyć bazę odwiedzających i mieszkańców - potencjalnych odbiorców oferty
kulturalno-turystycznej,
do
których będzie wysyłana aktualna oferta wzajemnie powiązanych i przenikających się
wydarzeń;
- stworzyć mapy szlaków
turystycznych Częstochowy
(m.in. szlak Orlich Gniazd,
Szlak Jury Wieluńskiej oraz
Szlak Walk 7. Dywizji Piechoty) i regionu, wskazując do-

skonałe tereny dla miłośników
turystyki pieszej, rowerowej,
konnej, wspinaczkowej, jaskiniowej, lotniarstwa i kajakarstwa;
- stworzyć mapy najatrakcyjniejszych miejsc naszego
miasta wraz z bazą hotelową
i gastronomiczną, promując
kuchnię regionalną;
- stworzyć szeroką ofertę dla
pielgrzymów, wskazując walory Częstochowy i regionu;
- wesprzeć promocję bazy
noclegowej w mieście, by zatrzymać na dłużej pątników i
turystów;
- wesprzeć rozwój sektora
turystyki, promując markowe
produkty turystyczne np. przez
odpowiednie oznaczenie dojazdu do interesujących miejsc;
- przygotować szeroką gamę
materiałów
promocyjnych,
przewodników i folderów tematycznych (uwzględniając
różne oczekiwania potencjalnych gości) oraz dystrybuować
je m.in. na potrzeby punktów
informacji turystycznej, hoteli
w Częstochowie oraz zagranicznych ośrodków Polskiej
Organizacji Turystycznych;
- zorganizować cykliczne
wizyty studyjne dla ekip telewizyjnych i radiowych, a także
dziennikarzy i przedstawicieli
biur podróży, którzy podczas
pobytu zapoznają się z ofertą
regionu i nawiążą kontakty z
rodzimą branżą turystyczną i
gastronomiczną;
- dokonać rewitalizacji historycznych dzielnic Częstochowy, takich jak Rynek Wieluński,
Stary Rynek, przygotowując
program ich kulturalnego i handlowego ożywienia;
- dostosować ofertę kulturową i turystyczną do zmieniającego się popytu, takiego jak
turystyka biznesowa, specjalistyczna, industrialna i aktywny
wypoczynek;
- wykorzystać fakt spotykania się w Częstochowie wielu
grup zawodowych (pielgrzymki „tematyczne”) z różnych
miast przez inicjowanie sympozjów, konferencji czy dostosowaną do oczekiwań ofertę
kulturalną;
- wykreować markowe produkty turystyczne regionu
przeznaczone dla różnych grup
odbiorców;
- rozwinąć walory turystyki
rowerowej w Częstochowie i
regionie, współpracując z takimi miejscowościami jak Bobolice, Złoty Potok, Olsztyn;
- stworzyć partnerstwo miasta i branży turystycznej na
rzecz spójnego systemu zarządzania rynkiem turystycznym
regionu;
- wesprzeć udział Częstochowy w kształtowaniu spójnej
polityki rozwoju turystyki w
województwie;
- zainicjować multimedialne
wydawnictwa związane z promocją i rozwojem turystyki w

Częstochowie i regionie. Wiele
pomysłów można wykorzystać na bazie innych miast o
podobnej specyfice jak wprowadzenie Karty Turystyczno-Pielgrzymkowej, sprzedaż i
dystrybucja wody częstochowskiej, która jest doskonałej jakości czy choćby wydanie dukatów częstochowskich itp.”.

stochowie. Dobrym przykładem, godnym upowszechnienia - są organizowane w
Częstochowie
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie,
podczas których dziękujemy
Matce Bożej za plony, a rolnikom za trud pracy, ale także promujemy na cały kraj –
miasto Częstochowę.”

Stanowisko
Polskiego
Stronnictwa
Ludowego w
tej sprawie
przedstawia
Stanisław
Gmitruk:

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

„Bardzo ważnym zadaniem miasta Częstochowy
jest utrzymać skalę ruchu turystyczno/pielgrzymkowego
na dotychczasowym poziomie oraz „zatrzymać” uczestników tego ruchu na dłużej
w naszym mieście. Od lat
czy nawet wieków utrzymuje
się w większości przypadków taki stan faktyczny, że
turyści/pielgrzymi przybywają na Jasną Górę do Częstochowy na krótko, bardzo
często tylko na jeden dzień.
Trzeba nadal działać, by zachęcić naszych gości do pozostania na co najmniej kilka
dni. W ostatnich latach dużo
w tym zakresie zrobiono w
okolicach Jasnej Góry, poprzez utworzenie parkingów,
miejsc noclegowych oraz
możliwości skorzystania z
posiłków. Dużo także zrobiło miasto, czego przykładem jest modernizacja Alei
NMP, dworców kolejowych,
parków podjasnogórskich,
ulic wokół Jasnej Góry,
m.in. ul. A. Kordeckiego i
7 Kamienic, miejsc gastronomicznych w Alei NMP
i w innych częściach centrum Częstochowy. Potrzebna jest jednak dalsza praca
promocyjno-informacyjna.
Jest wiele miejsc - poza Jasna Górą - które pielgrzymi/
turyści mogą odwiedzić w
samej Częstochowie oraz w
regionie, w tym słoneczny/
jurajski Olsztyn. Należy prowadzić dalszą działalność
promocyjno-informacyjną
poprzez elektroniczne, społecznościowe
publikatory
oraz przez bezpośrednie kontakty z organizatorami pielgrzymek i imprez świeckich,
które odbywają się w Czę-

„Częstochowa na przestrzeni ostatnich 25 lat zawsze próbowała wykorzystać
swój potencjał turystyczny,
systematycznie podnosząc
markę nie tylko w oparciu o
charakter pielgrzymkowy.
Sanktuarium na Jasnej Górze nie potrzeba reklamować,
bo jest znane na całym świecie i jesteśmy z niego dumni,
natomiast główny problem
jaki się pojawia, to zatrzymanie przynajmniej części
pielgrzymów w mieście na
dłużej niż jeden dzień oraz
zwiększenie liczby turystów
niezwiązanych bezpośrednio
z ruchem pątniczym.
Poprawa bazy turystycznej
– nowe hotele przy „Oleńce”
oraz w przebudowywanym
dawnym budynku PZU pozwolą w lepszych warunkach gościć turystów. Niestety, musimy poczekać na
te obiekty przynajmniej do
przyszłego sezonu.
Miasto od kilku lat zwiększa promocję poprzez liczne
imprezy miejskie oraz liczbę
wydarzeń o ogólnopolskim i
międzynarodowym charakterze. Ten proces się rozpoczął
i wymaga systematycznego
zwiększania oferty. Nie zapominajmy o propozycjach
aktywnego wypoczynku na
naszej Jurze, co doskonale
może uzupełnić i zachęcić do
pozostania turystów.
W przypadku zatrzymania
pielgrzymów potrzebujemy
przekonać do lepszej współpracy władze klasztoru na Jasnej Górze. Gdyby udało się
wprowadzić wzorem zachodnich ośrodków pielgrzymko-
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wych np. Lourdes, co najmniej dwudniowe obchody
religijne, spowodowałoby to
zatrzymanie pielgrzymów.
Przykładem mogłyby być
wieczorne msze połączone
z obchodami na drugi dzień
w godzinach około południowych. Teraz po każdym
święcie lub religijnym wydarzeniu pielgrzymi niemalże
natychmiast wyjeżdżają. Jak
widać, miasto czyni starania,
ale także ze strony klasztoru
potrzeba lepszej współpracy
na co liczymy.”
W imieniu
„Mieszkańców Częstochowy”
stanowisko
przedstawia
Marcin
Maranda:

„Częstochowa na całym
świecie identyfikowana jest
głównie z klasztorem na Jasnej Górze. Dla pielgrzymów
właśnie to miejsce jest celem, a Częstochowa ostatnim
odcinkiem drogi. Pielgrzymowanie ma swoją charakterystykę i obyczaj, który mało
prawdopodobne, aby uległ
zmianie. Pątnicy wchodzą na
Jasną Górę, a za klasztorem
czekają już autokary, które rozwiozą ich do domów.
I trudno się dziwić, że po
wielodniowych trudach pragną jak najszybciej odpocząć
we własnym domu. Obiektywnie patrząc, dotąd, dopóki pielgrzymki będą organizowane w ten sposób – nie
będzie w programie miejsca
na zwiedzanie Częstochowy.
Z drugiej strony warto się
zastanowić, co robimy, aby
Częstochowa była atrakcyjna dla turystów? Czy Aleje
banków i „sklepów wyprzedażowych” zachęcają do spacerów? Czy mamy wspólny
projekt turystyczny z Olsztynem albo Mstowem? Jeżeli
miasto znajdzie sposób, by
pokazać się światu od strony
turystycznej, to goście sami
chętnie zostaną u nas na dłużej. A jak to zrobić? Poprzez
przemyślaną promocję. Wątpię, czy dobrym pomysłem
jest wydawanie mnóstwa
pieniędzy po to, by przez
piętnaście minut pokazać
Plac Biegańskiego i kawałek
III Alei w telewizji.”
Renata R. Kluczna
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Jak pracowali i ile zarobili nasi parlamentarzyści? cz. 3
Jak pracował w obecnej kadencji?
(2014-2015)

Jerzy
Sądel

(Prawo i Sprawiedliwość)
w Sejmie od roku (zastąpił Jadwigę Wiśniewską, która weszła do Parlamentu
Europejskiego)

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- wypowiedzi: 54 – 21 o regionie, większość o powiecie kłobuckim; wszystkie w
formie oświadczeń (m.in. w sprawie rozpoczęcia II wojny światowej w powiecie
kłobuckim; w sprawie 96 lat harcerstwa
ziemi kłomnickiej)
- interpelacje: 92 – brak dotyczących
Częstochowy

JerzyJSądel

Przynależność do Komisji:
- Komisja Administracji i Cyfryzacji
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Nadzwyczajna do spraw
związanych z ograniczaniem biurokracji
Współpracownicy w latach 2014-2015:
- Sowińska Agnieszka (pracownik)
od 24.06.2014, wycofanie – 10.09.2014
- Nowak Anna (pracownik)
od 10.09.2014 do dziś

Jak zaczynał?

Jak kończy?

toświadczenieJzłożoneJwJ:RP;JrVY

toświadczenieJzłożoneJwJ:RPóJrVY

miejsce

pracagzarobki

- zapytania/pytania: 11 – 4 o Częstochowie i regionie (m.in. w sprawie trudnej sytuacji ISD Huty Częstochowa; w
sprawie niszczenia środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Lublinicy)
- oświadczenia: 33 - 21 o regionie, w
tym większość o powiecie kłobuckim
(m.in. w sprawie 71. rocznicy egzekucji
10 zakładników z Gnaszyna; w sprawie
stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zajączkach Pierwszych, małej miejscowości w powiecie kłobuckim)

zarobki

miejsce

zarobki

NadleśnictwoJKłobuckJtIIVJ:RP;Y

:8V9ó9K8óJzł

NadleśnictwoJKłobuckJtIIVJ:RP;Y

;;V76óK99Jzł

dietaJwiceprzewodniczącegoJRady
PowiatuJJtIIVJ:RP;Y

7V:P;KP6Jzł

dietaJwiceprzewodniczącegoJRady
PowiatuJJtIIVJ:RP;Y

7V:P;KP6Jzł

uposażenieJposelskie

68V;67K+óJzł

dietaJposelska

P6V98PK8:Jzł

łącznieJ36.174,01 zł

oszczędności
nieruchomości

+:V8+6K7óJzł

łącznieJ137.429,32 zł

óVRRRJzł

domJIJP6RJmkwJ

wartość:JokVJ:óRVRRRJzł
warto

gruntyJorneJNJRK+RJhaJlasuJIJłącznieJ+K:;:9Jha;J
zabudowa:JbudynekJgospodarczyJ76JmkwJNJ+J
garażeJoJpowVJó8JmkwJtwspółwasnośćJmałżeńskaY
dzia
działkaJbudowlanaIJRKR9ó;Jha

twspó
twspółwłasnośćJmałżeńskaY

domJIJP6RJmkwJ

wartość:JokVJ:óRVRRRJzł
warto

wartość:JokVJP8RVRRRJzł
warto

gruntyJorneJNJRK+RJhaJlasuJIJłącznieJ+K:;:9Jha;J
zabudowa:JbudynekJgospodarczyJ76JmkwJNJ+J
garażeJoJpowVJó8JmkwJtwspółwasnośćJmałżeńskaY

wartość:JokVJP8RVRRRJzł
warto

wartość:JokVJóRVRRRJzł
warto

dzia
działkaJbudowlanaIJRKR9ó;Jha

wartość:JokVJóRVRRRJzł
warto

twspó
twspółwłasnośćJmałżeńskaY

gruntyJorneJNJlasJIJłącznieJPK69:Jha

wartość:JokVJ+RVRRRJzł

gruntyJorneJNJlasJIJłącznieJPK69:Jha

wartość:JokVJ+RVRRRJzł

działkaJrekreacyjnoJIJbudowlanaJIJRKR86+Jha

wartość:JokVJ;RVRRRJzł

działkaJrekreacyjnoJIJbudowlanaJIJRKR86+Jha

wartość:JokVJ;RVRRRJzł

udziałyJwJspółkach

brakJ

brakJ

mienieJruchome

brakJ

ToyotaJYarisJIJrocznikJ:RP;

wartość:JokVJóóVRRRJzł

zadłużenie

brakJ

kredytJnaJzakupJsamochoduJ

okVJ:óVRRRJzłJtdoJspłatyY

działalnośćJspołeczna

brakJ

brak

„Pszczoła potrzebna od zaraz!”
Zespół Szkół we Wrzosowej jest jednym z 10
laureatów ogólnopolskich grantów programu „Z Kujawskim
Pomagamy Pszczołom”. Szkoła opracowała i wdrożyła projekt
„Pszczoła potrzebna
od zaraz!”, którego
celem nadrzędnym jest
zmiana postaw społeczeństwa i promocja
pozytywnych działań
związanych z ochroną
owadów zapylających,
których znaczenie dla
człowieka i środowiska
naturalnego jest kluczowe.
Cała społeczność szkolna nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali wyposażeni w
wiedzę teoretyczną dotyczącą
pszczołowatych poprzez prelekcje członków Regionalnego
Związku Pszczelarzy w Częstochowie, pokazy w sklepie
pszczelarskim i warsztaty w
Muzeum Regionalnym w Częstochowie. Młodzież uczestniczyła również w warsztatach
we wzorcowej pasiece i odbywała zajęcia terenowe na
obszarze sołectwa Wrzosowa.
Zdobyte umiejętności uczniowie przekazali przedszkola-

Świadkowie Jehowy
w Hali Sportowej
Częstochowa
Świadkowie Jehowy spotkali się na dorocznym kongresie pod hasłem „Naśladujmy
Jezusa!”, który trwał trzy dni w Hali Sportowej Częstochowa.
Uczestnicy w liczbie 3.550
osób wzięli udział w wykładach, obejrzeli dwa filmy historyczne oraz w sobotę byli
świadkami uroczystego chrztu
dwudziestoosobowej grupy.
W niedzielnym wykładzie
publicznym pt. „W jaki sposób Jezus Chrystus zwycięża
świat” mówca zwrócił uwagę
na rolę Jezusa w naszym życiu

kom podczas przygotowanych
przez siebie zajęć opartych na
grze dydaktycznej.
W szkole powstał, założony przez uczniów gimnazjum
i pracowników szkoły ogród
roślin miododajnych. Elementami wzbogacającymi ogród
jest ścieżka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi, pokazowy ul oraz wykonane przez
uczniów hotele dla murarek –
pszczół samotnic.
Na terenie szkoły zaprezentowane zostały wystawy sprzętu pszczelarskiego,

produktów pszczelich i prac
plastycznych. Każde szkolne
działanie sprzyjało w upływającym roku szkolnym promowaniu owadów zapylających, np. w czasie dni nauki
uczniowie uczyli się symetrii
tworząc plaster miodu i robili
świece woskowe, podczas pikniku rodzinnego zorganizowali
kiermasz roślin miododajnych
i hoteli dla zapylaczy. Projekt
trwa nadal, w planach jeszcze
wiele ciekawych działań.
Już 8 sierpnia 2015 roku
od godz. 15.00, we Wrzoso-

wej, tak jak w całej Polsce,
obchodzony będzie Wielki
Dzień Pszczół . Został on ustanowiony, aby przypominać
o niezastąpionej roli, jaką owady zapylające pełnią w całym
środowisku oraz o tym, że są
zagrożone wyginięciem.
W programie obchodów:
występy artystyczne, kiermasze produktów pszczelich,
wielki korowód małych przyjaciół pszczół, przyznanie tytułu „Ogród przyjazny pszczołom” oraz degustacja miodów.
red.

osobistym oraz na jego rolę w
Bożym zamierzeniu dotyczącym całego świata.
W całej Polsce do tej pory
odbyło się 30 kongresów
Świadków Jehowy. W sierpniu odbędą się jeszcze 3 kongresy - w Płocku i Wałbrzychu
- w języku polskim oraz w
Warszawie - w polskim języku
migowym.
red.
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Spółdzielni Mieszkaniowej „Jura” gruntów, na
których stoi osiedle mieszkaniowe; w sprawie
akceptacji przez GDDKiA usytuowania projektowanych linii telekomunikacyjnych na terenie
gminy Lelów w pasie DK-46; w sprawie zwrotu
niewykorzystanych środków na naprawę szkód
powodziowych przez miasto Częstochowa oraz
powiat częstochowski; w sprawie możliwości
likwidacji Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie; w sprawie
Agencji Wydawniczej „Technopol” Spółka z o.o.
z Częstochowy; w sprawie wprowadzenia opłat na
planowanej obwodnicy miasta Częstochowy).

Andrzej
Szewiński
(Platforma Obywatelska)

w Senacie 8 lat (kadencje: VII, VIII)
Jak pracował w latach 2007-2011?
Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:
- oświadczenia: 41 – 26 o Częstochowie i regionie
(m.in. w sprawie możliwości przekazania przez
Regionalny Fundusz Gospodarczy SA na rzecz

Andrzej Szewiński

Przynależność do Komisji:
- Komisja Spraw Unii Europejskiej

Przynależność do Komisji:
- Komisja Nauki, Edukacji i Sportu - zastępca
przewodniczącego
- Komisja Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Ustawodawcza

- Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Współpracownicy w latach 2007-2011:
Jan Wojciech Błaszczyk od 09.07.2008
Jacek Krawczyk od 13.12.2007

Współpracownicy w latach 2011-2015:
- Ewelina Salwierak (pracownik)
od 23.03.2015

Jak pracował w obecnej kadencji? (2011-2015)
- wystąpienia na posiedzeniach Senatu: 82 – brak
szczegółowych informacji
- oświadczenia: 31 – 20 o Częstochowie i regionie (m.in. w sprawie uruchomienia fotoradaru na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 (ul. Przejazdowej) z ul. Festynową w Częstochowie; w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminie Lelów; w
sprawie braku dostępu do aptek w późnych godzinach wieczornych w Koniecpolu).

- Jan Błaszczyk (współpracownik) od 16.03.2012
- Jerzy Kościelniak (współpracownik)
od 23.05.2012
- Tomasz Pilarski (współpracownik)
od 05.03.2015
- JacekKrawczyk (współpracownik)
od 23.05.2015

Jak zaczynał?

Jak kończy?

(2007 r. - brak oświadczenia; pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.)

(oświadczenie złożone w 2015 r.)

miejsce

praca/zarobki

zarobki

miejsce

zarobki

uposażenie senatorskie

129.243,36 zł

uposażenie senatorskie

147.049,56 zł

dieta senatorska

29.978,05 zł

dieta senatorska

32.262,43 zł

sprzedaż środka trwałego po zakończeniu
działalności gospodarczej

2.500 zł
łącznie 161.721,41 zł

oszczędności

nieruchomości

ok. 38.000 zł (współwasność małżeńska)
papiery wartościowe o wart. ok. 40.000 zł (sprzedane w 2008 r.)
(własność żony)

wartość:
warto

ok. 400.000 zł

dom - 180 mkw
(własność żony)

wartość:
warto

ok. 400.000 zł

mieszkanie - 34,14 mkw

wartość:
warto

ok. 240.000 zł

mieszkanie - 34,14 mkw

wartość:
warto

ok. 260.000 zł

dzia
działka niezabudowana - 1185 mkw

wartość:
warto

ok. 70.000 zł

dzia
działka
niezabudowana - 1185 mkw

wartość:
warto

ok. 70.000 zł

działka zabudowana - 757 mkw

wartość:

ok. 45.000 zł

działka zabudowana - 757 mkw

wartość:

ok. 45.000 zł

(własność żony)

mienie ruchome
zadłużenie

działalność społeczna

(współwasność małżeńska)
(własność żony)

brak

brak
Fiat Punto II - rocznik 2001

Ford Mondeo - rocznik 2007

Renault Laguna - rocznik 2005

Kia Sorento - rocznik 2004

pożyczka na remont mieszkania

25.000 zł

odnawialny kredyt konsumpcyjny

50.900 zł

mieszkaniowy kredyt budowlano - hipoteczny
na remont

(w kadencji VI członek
Klubu Parlamentarnego PiS, a w VIII
Platformy Obywatelskiej)
w Senacie 6 lat (kadencje: VI, VIII)

Jak pracował w latach 2005-2007?
- oświadczenia: 40 – 23 o Częstochowie i regionie
(m.in. w sprawie utworzenia na terenie Częstochowy jednostki wyspecjalizowanego urzędu skarbowego; w sprawie byłych władz Politechniki Częstochowskiej; w sprawie zbiornika wodnego „Lelów”).
Przynależność do Komisji:

- Komisja Gospodarki Narodowej
- Komisja Spraw Zagranicznych

Współpracownicy w latach 2005-2007:
brak informacji

Jak pracował w obecnej kadencji?
(2011-2015)
- wystąpienia: 169 – brak szczegółowych
informacji
- oświadczenia 22 – 3 o regionie częstochowskim (m.in. w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańca miejscowości Janów
i przesłanego do ministerstwa przez starostę
częstochowskiego; w sprawie projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Lublińcu oraz w
sprawie dowolności interpretacyjnej wojewódzkich konserwatorów zabytków w zakre-

sie wydawania zgód na rewitalizację, restaurację czy rekonstrukcję zabytków).
Przynależność do Komisji:

- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Obrony Narodowej
Współpracownicy w latach 2011-2015:
- Hubert Suchecki (pracownik) od 22.04.2013
- Tobiasz Kudra (pracownik) od 15.05.2014
- Agnieszka Makowska-Jędracka (współpracownik) od 15.05.2014
- Artur Dziedzic (współpracownik) od 15.05.2014

Jak zaczynał?

Jak kończy?

l7MM4LrFLPLbrakLoświadczenia;LpierwszeLoświadczenieLmajątkoweLzłożoneLwL7MxxLrFg

loświadczenieLzłożoneLwL7Mx4LrFg

miejsce

pracaKzarobki

działalnośćLgospodarczaLiLrolnicza:
LasLJarosławLLasecki
umowyLoLpracę
przychódLzLgospodarstwaLrolnego

zarobki
4G9F898Z98LzłLlprzychódg

miejsce
działalnośćLgospodarczaLiLrolnicza:
LasLJarosławLLasecki

xNFMMMLzłLlmiesięcznieg

umowyLoLpracę

xF+N7F+8MZNGLzłLlprzychódg

przychódLzLgospodarstwaLrolnego
dietaLsenatorska

łącznieLponad 2 mln zł

oszczędności
nieruchomości

okFLNFGMMFMMMLzł
4MFMMMLeuro
domLPL74MMLmkwL

wartość:LokFLx4LmlnLzł
warto

gospodarstwoLrolne:LprodukcjaLroślinnaZL
budynkiLmieszkalneZLgospodarczeLPLokFL7GMLhaL

wartość:LokFL8LmlnLzł
warto

lbudynekLmieszkalnoPbiurowyg

ZamekLwrazLzLPodzamczemLPLokFL74MMLmkw

lwłasnośćLorazLwspółwasnośćg

mienieLruchome

zadłużenie
działalnośćLspołeczna

wartość:Lbezcenne
warto

ldochód

NF4G9FMMMZ8NLzł lprzychódg

xN8FMMMLzł lprzychódg
HG7FMMMZ+4LzłLldochódg

NFG9xFMMMZ8xLzłLlprzychódg

7+FNGMLzł
łącznieLponad 1,5 mln zł

domLPL74MMLmkwL

wartość:LokFLx4LmlnLzł
warto

gospodarstwoLrolneLPLokFL47MLha

wartość:LokFLx4LmlnLzł
warto

ZamekLwrazLzLPodzamczemPGo
ZamekLwrazLzLPodzamczemPGościńcemLP
okFL74MMLmkwL%LxMMMLmkwL%LxMMMLmkw

wartość:Lbezcenne
warto

lbudynekLmieszkalnoPbiurowyg

lwłasnośćg

brakL

brakL
MitsubishiLPajeroLPLrocznikL7MM7

MitsubishiLPajeroLPLrocznikL7MM7

PeugeotLPartnerLPLrocznikL7MMN
KombajnLLexionLPLrocznikL7MMM
NLciągnikiLNewLHolland
dziełaLsztukiZLantykiLitpF L

PeugeotLPartnerLPLrocznikL7MMN
KombajnLLexionLPLrocznikL7MMM
NLciągnikiLNewLHollandZLpojazdLMelex
dziełaLsztukiZLantykiLitpF
L

zobowiązaniaLzLdziałalnościLLas
należnościLLas
należnościLzLtytułuLudzielonychLpożyczek

zarobki
89HFMMMZxNLzł bilansowygL

okFL7FGMMFMMMLzł

lwLtymLudziałLx,LiL74,g

udziałyLwLspółkach

150.000 zł

członek Zarządu Głównego AZS (od grudnia 2009 r.)
członek prezydium Zarządu Głównego AZS (od 2014 r.)
członek Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej (od 2012 r.)

brak

Jarosław
Lasecki

JarosławLLasecki

ok. 30.000 zł (współwasność małżeńska)
papiery wartościowe o wart. ok. 10.000 zł

dom - 180 mkw

(współwasność małżeńska)

udziały w spółkach

łącznie 179.311,99 zł

okFLxFxMHFMMMZ+MLzł
okFLxFHG4FMMMZ+MLzł
xFG4MFMMMZMMLzł

FundacjaLKrólewskieLZamkiLJurajskieLlPrezesLZarządug

zobowiązaniaLzLdziałalnościLLas
należnościLLas
należnościLzLtytułuLudzielonychLpożyczek

okFL+F7G8FMMMZxxLzł
okFLxF494FMMMZ8MLzł
NF9NMFMMMZMMLzł

FundacjaLKrólewskieLZamkiLJurajskieLlPrezesLZarządug
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@ Czytelnik donosi: „Na ilu stanowiskach
pracuje pan Staroniek?”
O tym, że Adrian Staroniek pracuje jednocześnie jako
Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej i dyrektor MOPS
pisaliśmy miesiąc temu, a artykuł wciąż wzbudza wielkie
emocje. Na naszej stronie internetowej toczy się burzliwa
dyskusja, a oto tylko niektóre z ponad 50 komentarzy:
Janusz D: A czym przypadkiem MOPS nie podlega pod Wydział Spraw Społecznych? To można samego siebie nadzorować?
cocno: do godz. 15 p. Staroniek jest dyrektorem MOPS, a po
godz. 15 naczelnikiem wydziału UM Częstochowa, któremu
MOPS podlega! Kuriozum! Jak nie wiadomo o co chodzi...
prac. socjalny: Pan Staroniek, tym razem jako p.o. dyrektora
MOPS przekazuje kolejne zlecenia firmie córki pani Kliszewskiej, czyli prezes PKPS. Tej samej organizacji, w której jeszcze w czerwcu pan Staroniek pełnił funkcję kierownika biura.
Kompletny brak poczucia przyzwoitości, co akurat dla znających
pana naczelnika vel dyrektora vel kierownika biura nie jest zaskoczeniem. Dziwi poczucie bezkarności i przyzwolenie na takie
praktyki.
mobat: Mały konkurs: jaki jeszcze etat można dodać p. Starońkowi pracującemu w 2 zakładach pracy jako dyrektor MOPS
i naczelnik Wydziału UM Cz-wy? Chłopisko robotne to i trzeci
etat też obrobi, może wiceprezydenta za p. Stefaniaka? Wtedy
byłaby ciągła zależność służbowa.
socjalna: Tak. Pan Adrian „Motylek” Staroniek i temu podoła.
Już jest kimś a la wiceprezydent. Tyle władzy i odpowiedzialności skupia w swych wypielęgnowanych dłoniach, że inaczej
o nim mówić nie wypada. Ciekawe, że jako dyr. MOPS unieważnia postępowanie, w którym nie wygrała oferta firmy Motylek
należąca do córki pani Anny Kliszewskiej. Pani A. Kliszewska
jest Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie i pracodawczynią pana Adriana (informacja z czerwca br.) który pełnił funkcję kierownika biura tej organizacji.
Pan naczelnik sprawił, że w 2013 r. PKPS pod kierownictwem
A. Kliszewskiej otrzymał zlecenie na prowadzenie usług opiekuńczych w Częstochowie (zadanie przekazane z MOPS) do
końca 2015 r. o wartości ponad 9 mln złotych. Kwota nie szokuje
ale powiązania i przyzwolenie na takie praktyki jak najbardziej.
Pan Staroniek nie przestaje obdarzać kasą miejską pań Kliszewskich. Jeśli coś jest nie tak, to zwyczajnie unieważnia się procedurę uzasadniając to jakimiś bełkotem. W powtórzonym rozdaniu Motylek wygra. Dość tego.
ktoś: Widać nabrał dobrych praktyk od niektórych :) warto zobaczyć jak to Pan Skrzypczak dostał pracę w CIS. A dziś
rzecznik bezdomnych znający ich problemy zza biurka bo tak
najłatwiej jak jego promotor czyżby kolejna para motyli???
uff: Do Pani Katarzyny Walioszczyk – Urbaniak – Butterfly
s.c. Pani wspólniczka Sylwia Szczygłowska jest od 2003 roku
dyrektorem placówki opiekuńczo- wychowawczej Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie , jej mama Pani
Kliszewska jest prezesem PKPS a kierownikiem biura PKPS
przynajmniej do końca czerwca br. był Pan Staroniek „Motylek”
. Jednocześnie Pan „Motylek” jest Naczelnikiem Wydziału UM
Częstochowy mającym znaczny , jeżeli nie decydujący wpływ
na wynik konkursów w zakresie opieki społecznej a wcześniej
zapewne na zapis postanowień konkursowych a w końcu na kontrole realizacji przekazanych zadań , aktywnym uczestnikiem
tych konkursów a po ich wygraniu wykonawcą jest PKPS. Po
godzinach pracy w UM Pan „Motylek” jest p.o. Dyrektorem
MOPS Częstochowa, kontrolowanym przez Naczelnika UM
p. Starońka, w konkursach rozpisanych przez MOPS aktywnie
uczestniczy i je wygrywa Butterfly s.c., której wspólniczką jest
Pani Szczygłowska jednocześnie koleżanka z pracy w PKPS
Pana „Motylka”, którego przełożoną jest jej mama . Parafrazując klasyka, byłego ministra Sienkiewicza, Częstochowa to taka
Polska w miniaturze czyli ; c..j, dupa i układów kupa W tej sytuacji trudno się dziwić Pani Katarzyno, że Butterfly s.c. stał się
tematem komentarzy.
Mietek: Nawiązując do wątku artykułu Pan Adrian Staroniek
w krótkim okresie czasu, pełnił/pełni następujące funkcje: 1. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Konopiskach
i w tym samym czasie Naczelnika Wydziału Promocji, Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy, (Źródło: BIP Gminy Konopiska oraz BIP UM Częstochowy) 2. Naczelnika Wydziału Promocji, Zatrudnienia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Częstochowy i w tym samym czasie p.o. Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, (Źródło:
BIP UM Częstochowy oraz BIP Centrum Integracji Społecznej
oraz Zarządzenia Prezydenta Częstochowy) 3. Naczelnika Wydziału Promocji, Zatrudnienia i Spraw Społecznych/Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy i w tym samym czasie
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie i w tym samym czasie kierownika biura Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, (Źródło: BIP UM
Częstochowy oraz BIP MOPS w Częstochowie oraz Zarządzenia
Prezydenta Częstochowy oraz strona internetowa PKPSu).
Cały artykuł i wszystkie komentarze dostępne na stronie
www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=2466&addComment=no
zachowano pisownię oryginalną
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Kalendarium

6 sierpnia – Dzień Musztardy
7 sierpnia – Dzień Republiki Wybrzeża Kości
Słoniowej
8 sierpnia – Dzień Transportu
9 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Ludności
Tubylczej na Świecie
10 sierpnia – Dzień Przewodnika i Ratownika
Górskiego
11 sierpnia – Dzień Konserwatora Zabytków, Dzień
Niepodległości Czadu
12 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Młodzieży,
Dzień Pracoholików
13 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Osób
Leworęcznych
14 sierpnia – Dzień Energetyka i Nawajskich
Szyfrantów
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Matki Bożej
Zielnej
16 sierpnia – Światowy Dzień Krwiodawstwa
17 sierpnia – Dzień Pozytywnie Zakręconych,
Święto Niepodległości Gabonu i Indonezji
18 sierpnia – Dzień Latarni Morskiej
19 sierpnia – Światowy Dzień Choroby Żołądkowej,
Dzień Pomocy Humanitarnej
Wszystkim obchodzącym swoje święto, wielbicielom
musztardy, tubylcom, młodzieży, przewodnikom,
ratownikom, pracoholikom, leworęcznym, wojskowym, krwiodawcom i pozytywnie zakręconym,
Tygodnik„7 dni”życzy pomyślności, sukcesów, spełnienia marzeń, optymizmu i pozytywnej energii.

WIERSZ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

MAŁGORZATA FRANC

W LUSTRZE
W rocznicę

Nie chciałam tego
tak się stało
i dziś nie widzę w lustrze
mojej twarzy
lecz zawsze to
co było lepsze bliższe
od wszystkich
najważniejszych zdarzeń.
Zmieniłam się
w ten krzyk
co uwiązł w gardle
w ostatnią myśl
w letni dzień
czerwcowy który się
nie dał rozumem
ogarnąć na który nigdy
nie byłam gotowa.
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I nie wiem teraz
co mi pozostało
oprócz odłamków
w pamięci co bolą
jak bez przestrogi
wbite szkło
nagle twardo
w serce pęknięte
posypane solą.
Małgorzata Franc – absolwentka Wydziału Pedagogicznego WSP w Częstochowie (obecnie AJD). Debiutowała w
2006 r. tomikiem wierszy „Barwy uczuć”.
Kolejne jej tomy to: „Ja, Margot” (2007),
„Las westchnień” (2010), „Rozmyślania
o zmierzchu” (2014). Publikowała swoje
wiersze w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i na łamach Częstochowskiego
Magazynu Literackiego „Galeria. Jej
wiersze zostały także umieszczone w wydawnictwach zbiorowych Klubu Literackiego „Złota Jesień” oraz innych klubów.

A. Woźniak
W kolejnym już odcinku naszego cyklu ogrodniczego podpowiadamy jak
urządzić miejsce do wypoczynku na działce lub tarasie i jak wkomponować
w roślinność elementy architektury.
Przede wszystkim, należy

pamiętać, by meble ogrodowe,
ale też wszelkiego rodzaju figury, rzeźby, wodotryski, oświetlenie, huśtawki itp. elementy,
dobrać do charakteru i elewacji
budynku, tarasu, ogrodzenia,
ale i roślin jakie uprawiamy.
Wystarczy jeden nawet mały
przedmiot odpowiednio wyeksponowany, który odmieni
wygląd naszego ogrodu. Nieprzemyślane i chaotyczne instalowanie wielu różnych od
siebie elementów może skutecznie oszpecić otoczenie.
Jeżeli ogród ma być wygodnym miejscem wypoczynku,
dobrze jest sporządzić jego
projekt i przed posadzeniem
roślin wypełnić przestrzeń
działki elementami tzw. małej architektury. Zaczynamy
od podstawowych instalacji tj.
ogrodzenia, ścieżki, schody,
oświetlenie, pamiętając, że być
może z biegiem czasu będziemy chcieli umieścić więcej stałych elementów.
Przed przystąpieniem do
realizacji naszych planów architektonicznych warto zapoznać się z przepisami prawa,
które regulują te kwestie. Na
prywatnych działkach nie jest
wymagane zgłoszenie ani pozwolenie na budowę takich
rzeczy jak murki, pergole, grill
czy miejsce na ognisko. Ale już
utwardzenie nawierzchni czy
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zrobienie schodów wymaga
zgłoszenia w starostwie.
Z kolei altany i oczka wodne
są budowlami, które zależnie
od wielkości trzeba zgłosić
lub uzyskać pozwolenie na ich
budowę. Altany o powierzchni
do 10 m² wymagają tylko zgłoszenia, ale wyłącznie wtedy,
gdy działka ma co najmniej
500 m² powierzchni i planujemy nie więcej niż jedną altanę
na każdych 500 m² działki.
Dla oczek wodnych i basenów
o powierzchni do 30 m² nie
jest wymagane pozwolenie na
budowę. Wystarczy dokonać
zgłoszenia w starostwie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót. Jeśli w tym czasie
urząd nie wyrazi sprzeciwu w
formie decyzji, można przystąpić do robót.
Przed wyprawą na zakupy
lepiej starannie przemyśleć, co
chcemy zyskać. Najlepiej wyobrazić sobie, jak nasz zakup
będzie wyglądał w miejscu,
które na niego przeznaczyliśmy. Dobrze, jeśli będzie nawiązywał do stylu i kolorystyki
ogrodu i wzbudzał pozytywne
emocje. Takim elementem
podkreślającym wyjątkowość
kompozycji ogrodowej może
być ręcznie wykonana rzeźba,
ale może to być też dzieło przyrody - kamień albo pień drzewa
w nietypowym kształcie.

Jeżeli nie mamy możliwości
technicznych czy finansowych,
by pozwolić sobie na wyrafinowane elementy, możemy skorzystać z oferty centrów ogrodniczych. W sprzedaży dostępne
są przedmioty w różnorakiej
formie, od nowoczesnej po nawiązujące do epoki antycznej.
Ma to jednak swoje minusy.
Może okazać się, że te same
elementy w ogrodzie ma kilku
naszych sąsiadów. Na szczęście wyobraźnia ludzka nie
zna granic i może nam podpowiedzieć, by sięgnąć po jakieś
nieszablonowe dekoracje czy
rozwiązania architektoniczne
tj. stare narzędzia, urządzenia,
drewniane naczynia czy zmurszałą donicę, którą wypełnimy
kwiatami. Tego rodzaju rozwiązania można stosować nie
tylko na działkach, ale też na
większych balkonach czy trasach. Wystarczy pamiętać o
kilku żelaznych zasadach aranżacji: utrzymujemy proporcje
między wnętrzem ogrodowym
a zdobiącym go przedmiotem,
duże elementy lepiej wyglądają na rozległej przestrzeni
lub przeciwnie – w niewielkim wnętrzu, małe przedmioty
umieszczamy tak, aby można je
było oglądać z bliska, poza tym
stosujemy zasadę kontrastu i
wybieramy przedmioty odcinające się od tła.

A jak dobrać meble wypoczynkowe na taras czy do
ogrodu? Najważniejsze, by
były trwałe i wygodne oraz
pasowały do stylu otoczenia.
W czasie zakupu zwróćmy
szczególną uwagę na fotele.
Najwygodniejsze są te, które
można dowolnie regulować.
Możemy sprawić sobie także
wygodną leżankę, najlepiej z
regulowanym podparciem pleców i nóg. Meble wypoczynkowe są wykonane z trwałych
tkanin, nie nasiąkają wodą i
nie płowieją pod wpływem
promieni UV, często pokrowce są zdejmowane, co ułatwia
ich czyszczenie. Kupując meble ogrodowe, należy się zastanowić, gdzie je przechowamy
zimą, bowiem nie wszystkie
mogą zostać na dworze. Gdy
nie mamy zbyt dużo miejsca,
lepiej wybrać modele, które
się składają lub po specjalnym
zestawieniu mają małą objętość. Jeśli szczęśliwie dysponujemy większą powierzchnią,
możemy na niej umieścić grill
czy skrzynię do przechowywania różnych akcesoriów
ogrodniczych. Jeżeli nasz taras
jest przez większość sezonu
mocno nasłoneczniony warto
pomyśleć o montażu markizy
czy parasola. Chłodny cień
zapewni tez pergola porośnięta
pnączem.
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Lokalna Platforma słabnie w oczach
- rezygnację z członkostwa w partii
złożył radny Banaś
O kłopotach w częstochowskiej Platformie
Obywatelskiej wiadomo od dawna. Gwoździem do trumny stała
się lokalna koalicja
z lewicowym prezydentem Krzysztofem
Matyjaszczykiem
(SLD). W ten sposób
PO straciła własną
tożsamość i decyzyjność. Teraz straciła
jeszcze ważnego
członka, bo radnego
miasta Częstochowy,
Łukasza Banasia (PO).
Na 28 radnych Platforma wprowadziła 5, od
teraz ma już tylko 4.
Radny przekazał mediom
emocjonalne oświadczenie.
Oto kilka fragmentów:
„Pragnę poinformować, iż
30 lipca 2015 roku, na ręce
Pana Senatora Andrzeja
Szewińskiego złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Platforma Obywatelska,
tym samym zrezygnowałem
z funkcji członka zarządu
PO RP w Częstochowie, oraz
w Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie
Miasta Częstochowy. (...)

Czy radny trzyma Radę w szachu?

Decyzje zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim odnośnie posunięć
personalnych (wybór premiera, ułożenie kolejności
na listach wyborczych do
Sejmu) nie służą „odmładzaniu” partii. Średnia wieku
pierwszych trzech miejsc do
Sejmu na liście w Częstochowie to 57 lat, a liderka tej
listy Pani Izabela Leszczyna
53 lata. Czy na listy są brane osoby z charyzmą, motywacją do działania na rzecz
naszego miasta i kraju? Według mnie nie.
Platforma Obywatelska w
moim odczuciu obecnie podejmuje decyzje często z myślą o utrzymaniu stanowisk
konkretnych osób, a nie o
przyszłości. Nie jest to zgodne z moimi przekonaniami.
(…) Stąd moja decyzja o
odejściu.
Łukasz Banaś”

Jakie będą konsekwencje odejścia radnego z Platformy Obywatelskiej i na ile zmieni się układ
sił politycznych w Radzie Miasta
Częstochowy zapytaliśmy Łukasza Banasia.
- Skąd decyzja o odejściu z Platformy Obywatelskiej?
- To co się wydarzyło w związku z tworzeniem lokalnych list
Platformy Obywatelskiej do parlamentu, nijak się ma do obietnic
pani premier Ewy Kopacz, że oddolne struktury będą odmłodzone.
Zarząd częstochowski ustalił, kto
i w jakiej kolejności będzie na
liście do Sejmu, a Katowice to
zmieniły. Moim zdaniem to niedopuszczalne.
- W swoim oświadczeniu wypomina Pan wiek: Izabeli Leszczynie, Grzegorzowi Sztolcmanowi
i Halinie Rozpondek...
- Średnia wieku pierwszej trójki na liście do Sejmu to aż 57 lat.
- Przyjmując taki tok myślenia,
to średnią przede wszystkim zawyża posłanka Halina Rozpondek (65 lat). Izabela Leszczyna,
na którą się Pan powołuje w
oświadczeniu ma 53 lata...
- Dobrze 53, ale dlaczego absolutnie na daje się szans młodzieży,
dlaczego nie ma osób po 30-tce, a
przecież są młodzi ludzie w strukturach lokalnych Platformy Obywatelskiej.
- Młodzi są na liście niżej...
- Doskonale wiemy, że od trójki
w dół nikt nie ma szans dostać się

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

do Sejmu. To, że są na liście ma
jedynie być sygnałem, iż młodzi
w Platformie są, ale nic więcej.
Prawda jest taka, że osoby przed
50-tką nie mają szans powalczyć
o mandat posła.
- Pana sprzeciw dotyczy Pana
solidarności wobec senatora
Szewińskiego?
- Senator Szewiński powinien
być na liście do Sejmu, tak jak
to ustaliliśmy w Częstochowie, a
nie tak jak chcą wymusić władze
wojewódzkie Platformy, by startował do Senatu. Jest młody, ma
45 lat, jest pełen werwy i wiele
jeszcze mógłby zrobić dla regionu częstochowskiego.
- Pana odejście z PO będzie
mieć znaczenie przy głosowaniach rady miasta, obecny
impas – 14 głosów SLD-PO, na
14 głosów PiS i „Mieszkańców
Częstochowy” zakończy się...
czy tak?
- Nikt mnie nie kupi. Nie
wykluczam oczywiście - skoro pani pyta, że może się zdarzyć, iż będę popierał projekty
uchwał radnych Prawa i Sprawiedliwości, wówczas rzeczywiście proporcje się zmienią i
będzie 15 do 13. Chcę zachować autonomiczność i na dzień
dzisiejszy nie zamierzam opowiadać się za żadnym ugrupowaniem z rady miasta. Każdą
propozycję uchwały będę rozpatrywał indywidualnie, niezależnie od tego, która partia
będzie ją zgłaszać.
Renata R. Kluczna

Ruszyła kampania społeczna
„Mykanów Let' s Smile”
– zarażamy uśmiechem”
Często i z łatwością uśmiechający się ludzie
przedłużają swoje życie o około 7 lat. Uśmiech
jest odbiciem wewnętrznej harmonii człowieka,
optymizmu i pozytywnego stosunku do życia.
Organizatorzy kampanii „Mykanów Let's Smile
– zarażamy uśmiechem” chcą, by na twarzach jak
największej ilości osób pojawił się uśmiech, którym będą zarażać wszystkich dookoła. Pierwszy
etap kampanii to ogólnopolski konkurs na mema
„Zmemuj Polskę uśmiechem”, który trwa do 20
sierpnia. Każdy mieszkaniec Polski może stworzyć
mema i wysłać go mailem. Trzy najlepsze memy
z nazwiskiem autorów zostaną wydrukowane w postaci wlepek i rozdane mieszkańcom sześciu miast Polski. Drugi etap to „zarażanie” uśmiechem przez dzieci i młodzież z
terenu gminy Mykanów. Zarażanie będzie polegało na rozdawaniu budzących uśmiech ulotek
z uśmiechniętymi buźkami, a co za tym idzie zachęcaniu mieszkańców do wspólnej zabawy „zarażania”
uśmiechem i przekazywania go dalej. Organizatorzy
odwiedzą 6 polskich miast, w tym Częstochowę – 26
września.
„Pokaż nam jak ty zarażasz uśmiechem” – to
trzeci etap kampanii, jakim jest ogólnopolski konkurs fotograficzny. Trzy najlepsze zdjęcia ukazujące
najskuteczniejsze „zarażenie” uśmiechem zostaną
nagrodzone nagrodami niespodziankami i zaprezentowane na stronie facebookowej kampanii „Mykanów Let's Smile – zarażamy uśmiechem” oraz na
stronach internetowych instytucji i organizacji popierających akcję. Organizatorzy: Konrad Flis, Emilia Kasprzyk, e-mail: zarazamyusmiechem@gmail.
com, tel: Konrad – 721912455, Emilia – 791112325.
Wsparcie organizacyjno – merytoryczne: Gminny
Ośrodek Kultury w Mykanowie, e-mail: gok@gokmykanow.pl, tel. 34 374 00 42 do 44.
red.
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o Najlepsi uczniowie docenieni
16 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego odebrało Dyplomy Starosty Częstochowskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu.
Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendium finansowane w
ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
powiat częstochowski”. Kwota stypendium dla uczniów, którzy
złożyli wniosek za jeden semestr roku szkolnego, wynosiła 750
zł (14 uczniów), natomiast kwota stypendium dla uczniów, którzy złożyli wniosek w I i II semestrze roku szkolnego, wynosi
1.500 zł (2 uczniów). Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku, Liceum
Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

o Poczesna chwali się młodymi artystami
Zespół Tańca Estradowego TAKT oraz Zespół Folklorystyczny WRZOSOWIANIE wystąpiły podczas koncertu Muzyka narodów, który odbył się w bytomskim amfiteatrze. Pomysłodawcą
imprezy był znany i lubiany artysta operowy i operetkowy Juliusz
Ursyn Niemcewicz, który otwierając koncert, powitał serdecznie
obecnego na uroczystości wójta gminy Poczesna – Krzysztofa
Ujmę. Bardzo licznie zgromadzona bytomska publiczność niezwykle mile przyjęła młodych artystów z Poczesnej. Gromkimi
brawami nagrodzono zarówno prezentacje tańca współczesnego
TAKTU, jak i popisy WRZOSOWIAN, którzy zaprosili w folkową podróż do Łowicza, Lublina, Cieszyna i Beskidu Żywieckiego.

o Rajd rowerowy w Kruszynie
Gmina Kruszyna zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie
się 09 sierpnia o godz. 14.00. Start przy Urzędzie Gminy Kruszyna ul. Kmicica 5. Trasa rajdu przebiegać będzie przez Kruszynę
- Jamno – Kijów - Łęg. Długość trasy wynosi ok. 25 km. Celem rajdu jest popularyzacja aktywnych form rekreacji ruchowej
wśród mieszkańców gminy Kruszyna oraz integracja środowiska
poprzez sport. Organizatorzy rajdu zapewniają: przewodnika rajdu, pomoc techniczną, gorący posiłek na trasie rajdu, wodę mineralną, dobrą zabawę, a 100 pierwszych zapisanych osób otrzyma
pamiątkową koszulkę. Na rajd zapisywać można się pod nr tel.:
34 3202003 (w godz. 8.00 -15.00), pod adresem e-mail: rajdrowerowy@kruszyna.pl (podając swoje imię, nazwisko oraz wiek)
lub w dniu rajdu na 30 min. przed rozpoczęciem imprezy.

o GALERIA dla Haliny Poświatowskiej
W roku obchodów 80. rocznicy urodzin Haliny Poświatowskiej redakcja Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA zdecydowała o wydaniu specjalnego numeru poświęconego osobie poetki. Część 34. numeru GALERII zostanie
poświęcona 36. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im.
Haliny Poświatowskiej. Po raz pierwszy zostaną opublikowane
nagrodzone wiersze tegorocznych laureatów wraz z podsumowaniem tej edycji konkursu. Swoje rozważania na temat istoty
liryki Poświatowskiej przybliży w szkicu prof. Elżbieta Hurnik
– wieloletnia propagatorka i znawczyni twórczości autorki debiutującej „Hymnem bałwochwalczym”. Wydanie specjalnego
numeru Częstochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA
jest połączone z wydaniem książki autorstwa Bożeny Górskiej
pt. „Rola Pani Hiob nie była dla niej”. Warszawska krytyk literacka, znana z odkrywczych książek o poetach kresowych, tym
razem wzięła na warsztat poezję Haliny Poświatowskiej. Powstała książka niezwykła, napisana pięknym, eleganckim językiem,
ukazująca koneksje twórcze częstochowskiej poetki, jej nadzwyczajny talent i fascynującą osobowość.

o Rekonesans po wichurach w regionie
Przedstawiciel władz powiatu częstochowskiego - wicestarosta
częstochowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich oraz inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa odwiedzili tereny, które zostały najbardziej dotknięte przez zeszłotygodniowe
wichury. Szkody spowodowane przez wiatr nie są tak duże, jak
się spodziewano. Najbardziej ucierpiała szkoła przy ul. Mickiewicza w Koniecpolu, z której wichura zerwała około 40 m. kw.
poszycia dachu. Niewielki fragment dachu został też zniszczony
w Lubojnie. Największe szkody odnotowano w infrastrukturze
energetycznej. Wystąpiły one na liniach średniego i niskiego napięcia w miejscowościach: Konopiska, Aleksandria, Kościelec,
Kocin Stary, Kocin Nowy, Blachownia, Kłomnice, Mykanów,
Koniecpol, Lelów. Łącznie zasilania pozbawionych było ok. 3
600 odbiorców energii elektrycznej. Większość awarii usunięto
tego samego dnia. Silny wiatr połamał także wiele gałęzi i drzew,
które usuwali strażacy. Łącznie w akcji usuwania skutków wichury uczestniczyło 76 zastępów straży pożarnej. Ucierpiał także
drzewostan w zespole pałacowo-parkowym w Złotym Potoku.
Władze powiatu podjęły działania mające na celu wstępne zabezpieczenie złamanych konarów i czasowe zamknięcie dla zwiedzających części parku zagrażającej ich bezpieczeństwu.
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Zapraszamy na kolejny odcinek z serii artykułów,
w których prezentujemy najlepsze - naszym zdaniem - projekty realizowane w ramach Konkursów
Grantowych organizowanych corocznie przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Dziś przedstawiamy projekt zrealizowany przez Gimnazjum nr 2
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła
II w Rudnikach - „VI Rodzinny Rajd Rowerowy”.

I

ntegracyjny
Rajd Rowerowy
to impreza skierowana do miłośników aktywnego wypoczynku, turystyki
rowerowej pragnących poznać piękno
i walory krajobrazowe naszych okolic.
Biorą w nim udział
mieszkańcy trzech
sąsiadujących gmin
Rudniki,
Radłów,
Praszka. Rajdy rowerowe organizowane przez Zespół
Szkół w Rudnikach
już na stałe wpisały się kalendarz
imprez tego regionu. W czerwcu 2012
roku odbyła się szósta edycja, którą dofinansowała Fundacja CEMEX.

R

ajd, jak co
roku
cieszył
się dużą popularnością, uczestniczyło
w nim 260 osób w
różnym wieku. Trasa
rajdu wiodła przez
Rudniki, Borowno,
Madalin, Kościelec,
Lotnisko Rudniki,
Mariankę
Rędziń-

W Gimnazjum nr 2 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. Jana
Pawła II w Rudnikach prężnie działa Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK Dreptopiętaki.
Praca w tym kole podnosi znacznie
zakres zajęć pozalekcyjnych szkoły. Młodzież biorąca udział w tych
zajęciach ma szansę skorzystać
z różnorodnej oferty spędzania
czasu wolnego, pogłębiania swoich zainteresowań. Preferowane są
różne formy aktywności fizycznej:
rajdy piesze, rowerowe, wejścia do
jaskiń, zwiedzanie zabytków.

ską, Rudniki. W sumie pokonano około
22 kilometry. W połowie trasy uczestnicy spożywali regeneracyjny posiłek.
Wszyscy uczestnicy
dostali koszulki z
nazwą i z logo rajdu. Na zakończenie
rozlosowano główną nagrodę – rower
turystyczny oraz pamiątkowe statuetki
i inne drobne upominki ufundowane
przez sponsorów.

O

rganizatorzy
całego przedsięwzięcia założyli
sobie trzy zasadnicze cele: zainteresowanie mieszkańców
aktywnym spędzeniem czasu wolnego,
integracja lokalnego
środowiska i wzrost
świadomości wychowania komunikacyj-

nego wśród dzieci i
młodzieży. Wszystkie zostały zrealizowane.

Z

adbano o najmłodszych
– dzieci i młodzież
uczestnicząc w Rajdzie uczą się przepisów dotyczących
wychowania komunikacyjnego, ponadto rajd zakończył się gminnego w rajdzie, wego i ogłoszeniom
konkursem z zakre- jak i innych przedsię- w radiu, praktycznie
su przepisów ruchu wzięciach organizo- wszyscy mieszkańcy
drogowego pieszych wanych przez szkołę.
i rowerzystów. Rajd Wydarzenie cieszyło gminy oraz powiatu
Rodzinny jest także się dużym zaintere- częstochowsk iego
formą
umocnienia sowaniem, ponieważ wiedzieli o organizowspółpracy
mię- zostało odpowiednio wanym rajdzie.
dzy szkołą, środowypromowane - dzięwiskiem lokalnym,
iezapomniane
ki plakatom i inforsamorządem gminchwile rowemacji umieszczonej
nym, a firmą CEMEX.
na stronie Urzędu rowego szaleństwa
Trwałym rezultatem
odzwierciedlają paprojektu jest udział Gminy Rędziny, ZSP
przedstawicieli fir- w Rudnikach, na stro- miątkowe zdjęcia.
nie portalu rowerored.
my CEMEX i
samorządu
Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała z
myślą o inicjatywach, których działania ukierunkowane są na wsparcie i kształtowanie edukacji, sportu,
kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów
obywatelskich. Fundacja opieką otacza inicjatywy 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 zrównoważonego rozwoju. Swoją działalność opiera na dwóch
filarach: corocznych konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych i szkół oraz konkursach dla
wolontariuszy CEMEX.

N
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Starcza informuje, że w siedzibie
Urzędu Gminy w Starczy oraz na stronie internetowej Urzędu www.
bip.starcza.akcessnet.
net został umieszczony
na okres 21 dni tj. od
06.08.2015 do 26.08.2015
roku wykaz dotyczący
sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Rudnik Mały.
Z dniem 17 września
2015 r. upływa termin do
złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34,
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2015 r. poz. 782).

OGŁOSZENIE
Poszukujemy pracowników terenowych do
promowania wizerunku firmy na obszarze
województwa śląskiego. Warunek konieczny – własne auto;
marketing2@euro-kontakt.eu, 69680152

Aligatory z Częstochowy
miały trafić do Czech

Facebook donosi:

Młodzież
torpeduje
Dni Częstochowy
Podobno o gustach muzycznych się nie dyskutuje... młodzi
częstochowianie postanowili jednak podyskutować... o „gwiazdach”, które miasto zaprosiło
na kończące tegoroczne wakacje
Dni Częstochowy. „Uświetnią”
je występy Hani Hołek, Patryka
Kumóra, Saszan i Dawida Kwiatkowskiego. Na profilu wydarzenia na Facebooku rozgorzała
dyskusja, do której włączyły się
setki młodych częstochowian.
„Patryk C: To jest żenada...
„Gwiazdy”... W Będzinie, mieścince dwukrotnie mniejszej od
nas byli w zeszłym roku E. Lisowska, Margaret, P. Markowska, Bajm i Poparzeni Kawą Trzy
na Dniach Będzina, w tym roku
podobnie - Doda, Skaldowie, K.
Krawczyk, też Kwiatkowski i ten
drugi jakiś tam. A u nas? Tu miliony ludzi co roku przychodzi, nie
zostawiają po sobie ANI GROSZA. Nad morzem, w górach, na
Mazurach - tam jest normalnie
klimatycznie! U nas też powinno
być. Za te „gwiazdy”, a raczej
„gwiazdki” zapłacili połowę tego,
ile wzięła by taka Doda. Ale po co,
u nas lepiej oszczędzać na kultu-
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rze. To była już ostatnia impreza
w Częstochowie, na której można
się było zabawić. Tu już nic nie
ma!
Katarzyna B: To na różnych
wioskach całe lato koncerty i duże
gwiazdy, a u nas na wsi w Częstochowie takie badziewia. Już lepiej
było na tym koncercie disco polo
w Olsztynie, bo teraz na zakończenie lata to żenada, takie gwiazdy!!!
Adam K: Lista „gwiazd” jest
tylko potwierdzeniem słów, że
Częstochowa jest miastem tylko
na papierze... Tak naprawdę to
tylko duża wioska...
Kamil M: Tak szumnie zapowiadane Dni Częstochowy miały
być takie gwiazdy - no i macie.
Czas podziękować Matyjaszczykowi za prezydenturę, bo nie dość
że dla gospodarki miasta nie robi
nic dobrego, to jeszcze nawet nie
ma czego posłuchać...
Karolina K: Wydarzenie powinno się nazywać „Kids Party”, a
nie Dni Częstochowy. Większość
osób, które się tu wypowiadają
mają średnią wieku poniżej 14 lat.
Władze Częstochowy dały plamę
po całości.
Jacek Ś: Czy naprawdę miasta
nie było na nic wartościowszego
stać? Dlaczego kryteriami wyborów tych pseudo „gwiazd” były
głosy dzieci? Dlaczego Dni Częstochowy mają zaspakajać tylko
gusta licealistów i gimnazjalistów
wychowanych przez smartfony i

portale typu you tube i czasopisma
pokroju Bravo Girl. Dlaczego w
końcu te kilka nazwisk zwykłych
ludzi (nastoletnich ludzi) nazywa
się „gwiazdami”?
Kuba Ż: Panie Prezydencie,
popisałeś się! Jak chciałeś żeby
dzieci posłuchały g..., to trzeba
było zaprosić krowę na scenę i
poprosić żeby się zes... Ale po co,
g... w ładnym opakowaniu lepiej
wygląda.
Mateusz F: Niedługo wszyscy
wyjadą z tego miasta, chociaż i tak
już nas wielu nie zostało. Zostaną
sami emeryci i fanki Chwasta [D.
Kwiatkowskiego – przyp. red.]
Patryk C: Haha, dlatego że takie gwiazdki wybrano to koncerty
odbędą się w amfiteatrze na promenadzie! Tam się zmieści 10%
tego, ile byłoby na tym placu na
północy. Już widać, jakim powodzeniem cieszy się ta impreza.
Julita F: Boże wstyd dla miasta. Zamiast dać wykonawców
którzy wykonują prawdziwą
muzykę, to daliście gwiazdeczki
internetu, którymi jarają się dziesięciolatki, wasz błąd, bo na dzieciach sobie nie zarobicie.
Bartłomiej S: Pora uciekać,
gdzieś daleko. Jak najdalej”.
Całą dyskusję można śledzić za
pośrednictwem strony
https://www.facebook.com/
events/916723705054945/

MS

Funkcjonariusze śląskiej
Służby Celnej w Częstochowie w przesyłce kurierskiej
z Ameryki znaleźli 3 sztuki
wypreparowanych głów aligatorów. W paczce mundurowi znaleźli również pistolet i naboje.
W trakcie odprawy zagranicznych paczek kurierskich
celnicy z częstochowskiego
Oddziału Celnego na ekranie
urządzenia do prześwietlania
paczek zauważyli nietypowe
kształty. Wszystko wskazywało na to, że w przesyłce
może być broń oraz trofea
myśliwskie. Z dokumentów
wynikało, że przesyłka zawiera rzeczy osobiste. Docelowo
paczka miała trafić do oby-

watelki Republiki Czeskiej.
W wyniku rewizji przesyłki
mundurowi znaleźli pistolet
wraz z amunicją oraz 3 głowy
aligatorów. Celnicy zabezpieczyli broń oraz amunicję i
przekazali policji.
Znalezione w paczce głowy amerykańskich aligatorów
trafiły do depozytu śląskiej
Służby Celnej. Mundurowi
poprowadzą dalsze postępowanie w sprawie naruszenia
przepisów przywozu bez
wymaganego
zezwolenia
okazów z gatunku krokodylowatych, które podlegają
ochronie zgodnie z postanowieniami Konwencji CITES.
red.
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EKO

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

autoryzowany dealer

Lecznica VITA
pilarki, kosy spalinowe

kosiarki spalinowe

Przychodnia weterynaryjna

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

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.pl
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spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i

ogromnym
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elektrycznej
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nikogo
przekonywać
nie
trzeba.
Obecna
rozzagadnień
związanych energii
z rozsądnym
korzystaniemw
z darów
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o tej tematyce
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co drugie
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a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
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się do tego stopnia, że trudno wyobrazić sobie życie bez prądu, który zasila chociażby przedmioty, z których koz tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
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na co dzień.
Ale czy
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energii?
Czy
przeciętny
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może
bez
nielegalnej
w lasach,
czyli znamy
kłusownictwu
i kradzieży drewna.
się także rynku
czy gminy
prowadzą
uregulowaną
gospodarkę
leśną,
ostrzeżemy
przed zagrożeniami
i wskażemy
jak im zapobiegać.
Zapraszając
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prosimy
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przez
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Zapraszamy
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rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.
szego ekologicznego cyklu, w którym tym razem pochylamy się właśnie nad zagadnieniami z zakresu rynku handlu energią.

Polski rynek handlu energią – kto co może
– Wydaje nam się, że wiemy
wszystPodstawowe zasady funkcjonowania
krajowego
kich las. Nie zdajemy
sobie jedrynku energii zawarte zostały
w z ustawie
Prawo
nak sprawy
tego, jak wiele
on
Energetyczne, a regulujemai funkcji
kontroluje
go
Urząd
i jak złożona jest
jego
Regulacji Energetyki. Jedną
rolaz –najważniejszych
mówi prof. Andrzejzasad
Grzyfunkcjonowania każdego rynku,
także rynku energii,
wacz, Przewodniczący
Zarządu
jest możliwość swobodnego
przepływu
Głównego
Polskiego towarów
Towarzy(w tym przypadku energii
elektrycznej)
pomiędzy
stwa Leśnego, którego
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nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stuttgart płaci wodociągom
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.

T

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

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” zapytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszystkim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warszawy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosferze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posługiwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej państwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla rożnych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam nadzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej interesującej
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praktyki, mające skłonić konsumentów do zmiany
„Treści zawarte wsprzedawcy.
publikacji nie stanowią
oﬁcjalnegooni,
dotychczasowego
Przekonują
stanowiska
organów
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony za
pokazując przeróżne wyliczenia, że nasze rachunki
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w
Katowicach”
prąd będą dużo niższe, choć w rzeczywistości może się
okazać, że będzie odwrotnie.

Pamiętaj:

- zanim podpiszesz umowę, dokładnie ją przeczytaj
(najważniejsze punkty to opłaty, okres obowiązywania
umowy, warunki rozwiązania)
- upewnij się, że dana osoba to rzeczywiście
przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego, za
którego się podaje (poproś o okazanie legitymacji
służbowej bądź identyfikatora, upoważnienia)
- Urząd Regulacji Energetyki nie wysyła swoich
przedstawicieli, ani pracowników, do domów
konsumentów, nie udziela też przedsiębiorstwom
energetycznym żadnych upoważnień do występowania
w swoim imieniu
- masz 14 dni na odstąpienie od umowy.
Mateusz Strączyński

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
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Wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei
Komisja Młodzieżowa
przy Okręgu PZW w
Częstochowie, realizując swoje założenia, by propagować
wędkarstwo wśród
dzieci tuż przed wakacjami odwiedziła
kolejną szkołę. Tym
razem był to Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei
(Powiat Kłobuck).

Przewodniczącemu Komisji Młodzieżowej Grzegorzowi Śliwińskiemu towarzyszył niezastąpiony w takich
prelekcjach prezes Okręgu
Maciej Brudziński. Pomocą
służył im Jarosław Morożek
przedstawiciel koła PZW Policja, który był inicjatorem
prelekcji.
Spotkanie odbyło się w
dwóch turach, w pierwszej
wzięli udział starsi uczniowie szkoły, a w drugiej
dzieci z przedszkola. 150
uczniów dowiedziało się
wiele o: życiu ryb, metodach
wędkowania i etyce wędkarskiej. Dzieci mogły wykazać

REKLAMA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

się swoją wiedzą o rybach w
mini konkursie, za prawidłowe odpowiedzi otrzymując:
poradniki wędkarskie i koszulki z logiem PZW. Wiele
z nich zaskoczyło prowadzących znajomością tematu,
niektórzy przynieśli nawet
swój sprzęt wędkarski.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe smycze Okręgu Częstochowa. Za możliwość
przeprowadzenia tej prelekcji chciałbym bardzo podziękować dyrektor Szkoły Marioli Wróbel i całemu Gronu
Pedagogicznemu.
Robert Amborski

Bliżej do Polski
50-osobowa grupa dzieci z Mołdawii z rodzin
polskich gościła w Częstochowie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
oddział TV Częstochowa.

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

Młodzież, prócz tradycyjnej
wizyty na Jasnej Górze uczestniczyła w pikniku zorganizowanym w parafii św. Jana z Dukli
w Częstochowie, dzięki gościnności ojców Bernardynów. Organizatorkami były: Krystyna
Stefańska, radna miasta Częstochowy i Monika Fajer, prezes Stowarzyszenia „Zawsze
z ludźmi”, przy współpracy z
Bogusławą Pudło. Były śpiewy,
po polsku i mołdawsku, a nawet
tańce. Dla większości dzieci
była to pierwsza wizyta w Polsce, w kraju ich przodków. red.
REKLAMA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Było widowiskowo, szybko,
momentami ekstremalnie. Od 29
lipca do 2 sierpnia niebo nad regionem częstochowskim należało
do polskiej elity sportu motoparalotniowego.
– Żeby triumfować na krajowej
arenie trzeba wcześniej zdobyć
medal Mistrzostw Świata – powiedział na zakończenie motoparolotniowych Mistrzostw Polski - pół
żartem, pół serio - trener kadry narodowej Adam Paska. O ile brzmi
to trochę dowcipnie, to przesady
w tym wielkiej nie ma. Prawie
całe podium zawodów należało do
aktualnych mistrzów bądź wicemistrzów globu. – W tym sporcie
Polska jest prawdziwą światową
potęgą – przekonuje trener Paska
i przypomina, że podczas niedawnych Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Świata biało-czerwoni zgarnęli prawie całą
medalową pulę.
Na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach podczas
rywalizacji karty rozdawała pogoda. – To nie były idealne warunki
do perfekcyjnych lotów. W zasadzie te odbywały się głównie rano
i wieczorem. W ciągu dnia wiatr

Mistrzowskie loty

był zbyt silny, co miało wpływ na
bezpieczeństwo – mówi opiekun
polskiej kadry. Największe obawy,
w związku z dynamicznie zmieniającą się aurą, budziła konkurencja
slalomowa. Jest ona niezwykle widowiskowa, ale wymaga od zawodników sporego kunsztu i stalowych
nerwów - lecąc kilka metrów nad
ziemią z prędkością przekraczającą
100km/h pilot musi omijać ustawione co kilkadziesiąt metrów pylony.
Na szczęście lotnisko w Rudnikach
okazało się szczęśliwe i obyło się
bez przykrych zdarzeń.
Bezkonkurencyjny był Wojciech
Bógdał. Zawodnik Aeroklubu Ziemi
Mazowieckiej wygrał kategorię PL1,

czyli motoparalotnie z wózkiem
jednomiejscowym oraz slalom w
swojej klasie. – Recepta na sukces?
Dobry sprzęt jest ważny, jednak bez
odpowiedniej techniki i doświadczenia zwycięstwa nie przyjdą. Staram
się latanie opanować do perfekcji
– mówi świeżo upieczony mistrz
Polski, który jest również aktualnym
mistrzem świata i Europy.
W klasie PF1 (start z nóg, załoga
jednoosobowa) triumfował Paweł
Kozarzewski. Mistrzami Polski w
klasie PL2 (dwuosobowy wózek)
została para Jarosław Balcerzewski
i Magdalena Kłos, a w konkurencji
slalomowej PF1 najlepszym okazał
się Marcin Bernat.
red.
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Kolarska Liga Mistrzów
w Częstochowie
Michał Kwiatkowski – mistrz
globu, Marcel Kittel – król
sprintu i 150 innych najlepszych
kolarzy świata wyruszyło w poniedziałek 4 sierpnia z Częstochowy na trasę drugiego etapu
Tour de Pologne. Na placu Biegańskiego kolarzy dopingowały
tłumy mieszkańców, ale wszystko co najciekawsze działo się w
Dąbrowie Górniczej – 300 metrów przed metą miała miejsce
wielka krasa, w której kolarze
padali niczym kostki domina.
W Częstochowie miał miejsce
start honorowy, a prawdziwe ściganie, czyli tzw. start „ostry”, rozpoczęło się dopiero na prowadzącej
do Olsztyna ulicy Bugajskiej. Tuż
po starcie z peletonu oderwało się
pięciu kolarzy – wśród nich dwóch
Polaków: Kamil Gradek i lider klasyfikacji górskiej Adrian Kurek.
Przewaga uciekinierów momentami
sięgała dwóch minut, ale i tak zostali
oni wchłonięci przez peleton już na
rundach wokół Dąbrowy Górniczej.
Na około trzysta metrów przed
metą doszło do ogromnej krasy.
Błąd popełnił Caleb Ewan. Na
Australijczyka zaczęli z impetem
wpadać kolejni zawodnicy. Powstał efekt domina, po którym na
asfalcie leżało „pół peletonu”. Najmocniej potłukł się Rosjanin Maksim Biełkow, któremu założono

kilkadziesiąt szwów. W karambolu
uczestniczył też polski faworyt do
zwycięstwa Michał Kwiatkowski –
Na pewno czuję się lepiej niż pozostali kolarze, którzy uczestniczyli w
kraksie. Mam nadzieję, że wszyscy
będą w pełni sił i staną w kolejnych
dniach na starcie, bo to nie wyglądało dobrze. Ja byłem wysoko, ale
ręce miałem zaciśnięte na hamulcach od ostatniego zakrętu, bo zdawałem sobie sprawę, że takie rzeczy
mogą się zdarzyć. Jechałem czujnie
i miałem oczy szeroko otwarte –
oceniał zaraz po wyścigu polski
mistrz świata w wywiadzie dla oficjalnej strony Tour de Pologne.
Kraksy uniknęło raptem kilku
kolarzy, którzy pomknęli w kierunku mety, walcząc o etapowe

zwycięstwo. Na finiszu najlepszy
okazał się Włoch Matteo Pelucchi, który wyprzedził triumfatora
pierwszego etapu Niemca Marcela
Kittela oraz swojego rodaka Giacomo Nizzolo. Dzięki drugiemu miejscu, żółtą koszulkę lidera wyścigu
zachował Kittel. Po liczącym 155
kilometrów etapie z Częstochowy
do Dąbrowy najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w „generalce”
był Kwiatkowski, który zajmował
12 miejsce. Z bardzo dobrej strony
pokazał się też Kurek, który wygrał
obie górskie premie i tym samym
pozostał liderem klasyfikacji górskiej. Zakończenie liczącego siedem etapów 72. Tour de Pologne
w sobotę 8 sierpnia na ulicach KraMateusz Strączyński
kowa.

Nie po myśli Rakowa

w w w. b a h a m a . d e

Remisem 1 – 1 zakończyło się pierwsze spotkanie Rakowa w nowym sezonie II ligi.
Częstochowska drużyna podzieliła się punktami z Okocimskim Brzesko. Gola dającego jedno „oczko” zdobył w drugiej połowie Piotr Malinowski, który tym samym
przywitał się z częstochowską publicznością w najlepszy z możliwych sposobów.

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

Fajerwerków nie było
W poprzednim sezonie Raków dwukrotnie i to bez straty
gola ograł zespół z Brzeska. To
dawało nadzieję, że i tym razem
będzie podobnie, tym bardziej,
że działacze klubu z Limanowskiego otwarcie zapowiadają,
że interesuje ich wyłącznie
awans. Nic bardziej mylnego –
w pierwszej połowie to rywale
byli lepszym zespołem. Po zaledwie kwadransie gry miejscowi
kibice przecierali oczy ze zdumienia – po składnej akcji Ukrainiec Jurij Hłuszko wyprowadził
Okocimskiego na prowadzenie.
To nie był koniec popisów przyjezdnych, którzy z łatwością
rozbijali szeregi obronne Rakowa, ale drugi raz Kos nie dał się
pokonać.
W przerwie trener Radosław
Mroczkowski musiał porządnie
wstrząsnąć szatnią, bo w drugich 45. minutach oglądaliśmy
już inny Raków. Siedem minut
po zmianie stron do remisu
doprowadził powracający na
„stare śmieci” Piotr Malinowski. „Malina! Malina!” - skandowali kibice. Więcej goli w
meczu nie padło, choć były ku

technicznych szwaczek
specjalistycznych
(nie chodzi o przemysł odzieżowy)
z możliwą perspektywą otrzymania zakładowego dyplomu specjalistycznego 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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Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności

temu okazje z obu stron. Najlepsze między 60, a 65 minutą.
Najpierw nowy kapitan częstochowian Dariusz Pawlusiński
zaprzepaścił sytuację „sam na
sam” z bramkarzem, a w odpowiedzi potężnie na bramkę
Rakowa huknął Wojcieszyński
- piłka po tym strzale „ostemplowała” poprzeczkę.
Nowi w składzie, Reiman poza
Aż czterech nowopozyskanych zawodników wybiegło w
sobotę w pierwszym składzie
Rakowa. Mowa tutaj o Figielu, Bronisławskim, Warchole
i strzelcu gola Malinowskim.
Po przerwie trener Mroczkowski posłał do boju kolejnych
nowych graczy: Misika, Łazaja, Kowalskiego i Kowala. W
meczowej osiemnastce próżno
było natomiast szukać nazwiska
najlepszego piłkarza Rakowa z
poprzedniego sezonu – Wojciecha Reimana, który przypomnijmy został ukarany i wystawiony
na sprzedaż za „niesportowe zachowanie”, jakiego dopuścił się
podczas zgrupowania w Wałbrzychu (o sprawie pisaliśmy w
poprzednim numerze). Nieoficjalnie wiemy, że po Reimana
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zgłosił się drugoligowy klub ze
Stalowej Woli, ale chciał byłego kapitana RKS-u... za darmo,
na co nie zgodzili się włodarze
Rakowa. Bzdurą okazały się zatem doniesienia niektórych częstochowskich mediów jakoby
kary dla Reimana były „zasłoną
dymną”, bo „klub miał znaleźć
kupca na lidera Rakowa, który
jest w stanie zapłacić odstępne”.
Pij Tyskie – wspieraj Raków
Od początku sierpnia w Częstochowie można dostrzec bilbordy z hasłem przewodnim
„Zbieraj kapsle na Raków”.
O co dokładnie chodzi? Raków
na swojej oficjalnej stronie zachęca do zbierania kapsli po
piwie – będzie je można wrzucać osobiście do specjalnej urny
umieszczonej w siedzibie klubu
na Limanowskiego. Kapsle będą
zbierane również w 100 specjalnie oznakowanych sklepach na
terenie całej Częstochowy. Jaki
jest cel całego przedsięwzięcia - jeśli uda się zebrać wystarczającą ilość kapsli, Tyskie
wesprze wykonanie wyjątkowej
kibicowskiej oprawy meczowej.
Mateusz Strączyński
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