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W jakich
zespołach
„grają” nasi
posłowie?
Zespoły Parlamentarne mają
działać na rzecz promocji
określonego regionu, sportu,
działu gospodarki itd., ponadto ich celem jest wspieranie
inicjatyw ustawodawczych
w danym zakresie...
Sprawdziliśmy do jakich Zespołów należą częstochowscy
posłowie i senatorowie.
Marek B. popularyzator badmintona i ekspert ds. przestrzeni
kosmicznej, Szymon G. promotor żużla, Artur B. miłośnik motocykli i samochodów...
czytaj na stronie 7

Publikacja o podatku dochodowym, w której opisaliśmy korzyści magistratu otrzymywane od Wspólnot Mieszkaniowych za sprzątanie terenów miasta – wywołała dużo emocji i zamieszania w organach podatkowych.

Minister nie wie, czy chce pieniądze z Częstochowy
W poprzednim numerze „7
dni” zadaliśmy pytanie: 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, choć tereny te są
własnością Gminy Miasto Częstochowa).
Faktem jest, że Wspólnoty Mieszkaniowe, zarówno te
wyodrębnione (administrowane przez prywatne firmy), jak
i nadal pozostające w admini-

stracji ZGM-u, płacą z własnych
pieniędzy za porządek wokół
bloków. Sprzątają trawniki, chodniki, parkingi, pielęgnują drzewa
i krzewy etc. Magistrat i ZGM
bez sprzeciwu, a nawet bardzo
chętnie przyjmują „prezenty”
od Wspólnot Mieszkaniowych
w postaci usług „oporządzania”
gruntów.
Żaden z urzędników nie zaprzecza nawet, że Wspólnoty
utrzymują porządek na miejskich terenach, ale – zdaniem
pracowników urzędu - nie ma
w tym nic zdrożnego, gdyż
Wspólnoty robią to, podobno,
na własne życzenie. Nie ma to

jednak znaczenia, czy dobrowolnie, jeśli rodzi zobowiązanie podatkowe. Dla przykładu.
Częstochowianin, który dostał
od cioci z Ameryki pokaźną
darowiznę - przy czym każda
ze stron zrobiła to dobrowolnie - musi zanieść fiskusowi
daninę.
Miasto Częstochowa uzyskuje wymierne korzyści,
ponieważ nie sprząta swoich
terenów, a więc powinno skutkować to odprowadzeniem podatku.
Czy tak? Zapytaliśmy najważniejsze w kraju organy podatkowe.

Ministerstwo
Finansów

Krajowa Informacja
Podatkowa

„Zgodnie z przepisami,
organem właściwym do
wydawania
interpretacji
indywidualnej jest w zależności od miejsca zamieszkania osoby fizycznej
dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu albo
Warszawie”.
Ministerstwo nie popisało
się wiedzą w tym temacie
i odesłało redakcję do Krajowej Informacji Podatkowej.
Finał: brak informacji.

KIP głowiła się w naszej
sprawie kilka godzin. Niestety
ostatecznie urzędnicy polegli
w gąszczu ustaw, tych o dochodach, przychodach, samorządzie i ogólnie o podatkach.
Finał: brak informacji.

Izba Skarbowa
w Katowicach
„Moi rozmówcy wskazują na
przepis art. 6 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych”.
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

®

oleje

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

RTV,AGD
RTV, AGD

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

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

ROZ MI AR

NIE MA ZNACZENIA
reklamuj się w 7 dniach
tel. 536 530 905
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uwagi

niestosowne
New Age polithistori
„Sukces, panie pan, ma więcej ojców
niż dziecko w Kłaju, a klęska jest sirotą” – tako rzecze Galicjanin. Nadchodzi
nowy wiek, nowy czas, nowa polityka
historyczna... Jak sobie teraz poradzimy
z problemem ojcostwa WWH (wielkich
wydarzeń historycznych).
Przed wojną, zanim nie złapano wszystkich za mordę, był problem, kto wygrał
bitwę warszawską w sierpniu 1920 r.
Właściwie dowodził Piłsudski, ale to
dyletant i socjał, więc z kręgów prawicy
wysypał się cały zbiór poprawniejszych
zwycięzców. Może Rozwadowski, szef
sztabu, on na mapach wszystko powykreślał, a przy tym to zawodowy wojskowy,
z austriackiej akademii, hrabia i katolik.
Nie; Austriak nie mógł wygrywać bitew;
specjalistami od wygranych są Francuzi,
tryumfalny plan opracował szef Misji

Wojskowej w Polsce gen. Maxime Weygand. O swój udział w wykuwaniu sukcesu upomniał się generał Sikorski, pisząc
pracę o walkach nad Wkrą. A dowódca
Armii Czerwonej Tuchaczewski, w swojej książce udowodnił, że to nie było
zwycięstwo Polaków, tylko samodzielna
klęska Sowietów spowodowana pyszałkowatością wodzów Frontu Południowego (Stalina?). Ostatecznie nie mogąc
ustalić, o co chodzi, wezwano na pomoc
Matkę Boską Częstochowską, uznając
zwycięstwo za „cud nad Wisłą”.
Cóż, równie sporne było kto wygrał pod
Grunwaldem (Jagiełło, Witold czy może
jednak Ulryk von Jungingen?) albo pod
Wiedniem... Nie raz także, dla świętego
spokoju, uznawano wygraną jako „rękę
Boga”. Nie wiem, co na to Bóg; ja na jego
miejscu nie byłbym zachwycony. Gorszącym był widok, gdy w czasie „wielkiej
smuty” w XVII w., pod Moskwą mordo-

wały się wzajemnie bandy zbójców: Po- (Wałęsa, Borusewicz, Wujec, Frasyniuk,
lacy na sztandarach mieli Matkę Boską Bujak) jak i nieżyjące (Kuroń, MazoCzęstochowską, Rosjanie Matkę Boską wiecki, Chrzanowski, Rybicki), to ustalKazańską. Boga ani Jego Matki lepiej nie my raz, porządnie, przynajmniej na pięć
mieszać do naszych ziemskich sporów. lat: oni stali, stoją i stać będą tam gdzie
Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwa- ZOMO.
gę New Age – Nowy Wiek w polityce
Konstrukcja historyczna w epoce New
historycznej, trudno się będzie przed tym Age musi być krótka, zwarta i emocjonalochronić.
na. Trwałość jej także powinna być ograniPierwszy problem czeka nas już czona. Niezręcznie dziś przypominać pew sierpniu. Jak poprawnie i właściwie any pana Kaczyńskiego na temat Wałęsy
przedstawić powstanie „Solidarności” głoszone w 1990 r... Podobnie niezręcznie
i związane z tym Porozumienie Gdań- mogą brzmieć za parę lat słowa namaszskie? Najwłaściwsza odpowiedź była- czające pana Dudę na Prezydenta RP.
by skróconym mitem: „Solidarność”
„Szanujmy się, panie pan, bo jak my się
powstała, by idąc śladami Powstańców nie będziemy szanować, to i nas nie uszaWarszawskich, wybrać na Prezydenta nują, a tym samym Polski nie będą szanoPana Andrzeja Dudę. Mit ten jest krótki wać” – tako rzecze Galicjanin. I jego słoi tylko dlatego wiarygodny. W końcu wa dedykuję Prezydentowi z Krakowa.
nie wypada Narodu torturować szczegóJarosław Kapsa
łami historycznymi. MoREKLAMA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
żemy jedynie uzupełnić,
że Ojcami – Przenosicielami Idei od Powstania przez Solidarność do
Pałacu Prezydenckiego
byli Bracia: ś.p. Lech
i Jarosław Kaczyńscy.
Jeżeli zaś chodzi o inne
postacie z tła, tak żyjące
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zastawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

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

PRZYJDŹ NA GOTOWE
�ra�y�j� o� 1957 r���

Z��ła� Pro��k��� Ta�� Tr�n�p�rt��y�� Si� � Sia��� � D�u��
Ś
H JAKO

DL

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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Tkaniny techniczne
Siatki architektoniczne

Gabiony zgrzewane
Ogrodzenia panelowe Gabiony plecione
Ogrodzenia uliczne



Pierogarnia 
ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

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

ukcji
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Publikacja o podatku dochodowym, w której opisaliśmy
korzyści magistratu otrzymywane od Wspólnot Mieszkaniowych za sprzątanie terenów
miasta – wywołała dużo emocji
i zamieszania w organach podatkowych.
ciąg dalszy ze strony 1
Izba Skarbowa w Katowicach
uważa, że najprawdopodobniej samorządy zwolnione są z podatku od
nieodpłatnych świadczeń. Urzędnicy nie mieli jednak pewności i
skierowali redakcję do Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz do Ministra Finansów.
Finał: brak informacji.

I i II Urzędy Skarbowe
w Częstochowie
„W sprawie rozliczeń podatkowych samorządu terytorialnego
informuję, iż Urząd Skarbowy nie
może udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania,
ze względu na brak dostatecznej
wiedzy na temat stanu faktycznego
w relacjach wspólnoty mieszkaniowe miasta Częstochowa a Urząd
Miasta Częstochowa. (...) Jednocześnie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie
uprzejmie informuje, że wykładnia
przepisów prawa podatkowego w
indywidualnej sprawie nie należy
do kompetencji tut. organu podat-
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Minister nie wie, czy chce
pieniądze z Częstochowy

kowego, lecz do Ministra Finansów
lub Dyrektora Izby Skarbowej w
Katowicach”.
Finał: brak informacji.
Najwyraźniej mamy zbyt dużo
ustaw, nierzadko wykluczających
się, bo spece od podatków sami się
w nich pogubili. Podczas licznych
rozmów i korespondencji z urzędnikami organów podatkowych mieliśmy do czynienia z zadziwiającym
myleniem pojęć, nawet wydawałoby się prostych, np. co to jest przychód, a co dochód?
Ostatecznie „7 dni” trafiło do Ministerstwa Finansów ze „skargą” na
niewiedzę organów podatkowych.
Do rozszyfrowania zagadki podatkowej z Częstochowy Ministerstwo
zobligowało aż dwa Departamenty.
Mimo, iż upłynęło kilka dni, nadal
nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Skoro instytucje podatkowe nie
wiedzą w stu procentach, czy podatek jest należny, czy też nie - to
może wie magistrat.
Na nasze pytania otrzymaliśmy
odpowiedzi, choć nikt się pod nimi
nie podpisał:
1. Jakie kwoty przekazuje miasto

spółce ZGM na zadania jej powierzone (m.in. na sprzątanie terenów
miasta wokół bloków)?
Odp: „Zarządzeniem Nr 1260/12
Prezydenta Miasta Częstochowy z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim
spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, określono szczegółowy wykaz
czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, który został
powierzony Spółce w zarządzanie i
gospodarowanie.
Poszczególne elementy ww. wykazu czynności zarządzania nie
były wyceniane. Wycenie podlega
stawka za wszystkie czynności zarządzania łącznie.
Odnośnie rocznej kwoty utrzymania czystości terenów przynależnych do zarządzanych budynków
stanowiących zasób Gminy informuję, że nie jesteśmy w posiadaniu
takiej informacji.
O powyższą informację należy
wystąpić bezpośrednio do Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej TBS
Sp. z o.o. w Częstochowie, który
jest zarządcą wspólnot mieszkaniowych.”
2. W jakiej wysokości Gmina
Miasto Częstochowa opłacała podatek dochodowy od korzyści w
ramach nieodpłatnych świadczeń
utrzymania terenów Gminy przez
Wspólnoty do Urzędu Skarbowego?
Odp: „W temacie podatków opłacanych przez Gminę informuję, że
Gmina Miasto Częstochowa nie jest
podatnikiem podatku dochodowego
od osób prawnych. Na mocy art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, (jt. Dz. U. z 2014r. poz.
851 ze zm.) zwolniono z podatku
jednostki budżetowe oraz jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”
W kolejnym numerze „7 dni”
przestawimy stanowisko Ministerstwa Finansów oraz treść pisma,
które przesłał nam ZGM.
Renata R. Kluczna

Pomoc dla frankowiczów.
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Jak głosowali nasi posłowie? wwww.c.caaseih.c

Przychód (przypływy, które
prowadzą do uzyskania dochodu) to wszelkie przysporzenia
majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie (a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne)
powoduje obowiązek zapłaty
podatku dochodowego. W art.
12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
zostały wymienione przysporzenia, które mogą mieć charakter przychodów. Zalicza się do
nich m.in. otrzymane pieniądze
i wartości pieniężne, odliczony
lub zwrócony podatek od towarów i usług, rzeczy, prawa
i świadczenia o charakterze
nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.
Dochód jest zależny od uzyskanego przychodu, co oznacza,
że bez uzyskania przychodu nie
powstanie dochód. Aby powstał,
koszty przychodu muszą być
wyższe niż koszty poniesione
z tytułu uzyskania dochodu. Innymi słowy, dochód jest czystym
zyskiem po odjęciu wszystkich
kosztów. To kwota, którą dostajemy „do ręki”.
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Kredyty hipoteczne w walutach obcych, np. frankach
szwajcarskich będzie można
przewalutować – tak zadecydował w środę (5 sierpnia) późnym wieczorem Sejm. To była
prawdziwa „noc cudów” przy
Wiejskiej w Warszawie, bo poprawki do ustawy PO zgłoszone
przez SLD, są rewolucyjne!
Pierwotnie projekt ustawy zakładał, że pomocą zostaną objęte
tylko osoby mające jedno mieszkanie do 75 mkw lub dom do 100
mkw i tylko w sytuacji gdy wartość kredytu jest znacznie większa, niż wartość nieruchomości,
a bank miał umorzyć klientowi
50% kwoty wynikającej ze wzrostu kursu waluty obcej. Te założenia zostały jednak wywrócone do
góry nogami – posłowie dokonali
swoistego „skoku na banki”. Na
trzecim czytaniu przegłosowano
m.in. poprawkę (zgłoszoną przez
SLD), wedle której bank ma
umorzyć klientowi aż 90%! kwoty wynikającej ze wzrostu kursu
waluty obcej. Ponadto zmieniono
kryterium powierzchni nieruchomości – w przypadku mieszkania
jego powierzchnia nie może przekraczać 100 mkw, a w przypadku
domu aż 150 mkw (z tego kryterium zostały wyłączone rodziny z
trójką i więcej dzieci).

Jak te zmiany mają się w
liczbach? Jeśli ktoś kilka lat
temu wziął kredyt we frankach
po kursie 2,0 warty 300.000 zł
(czyli 150.000 franków), to dziś
miałby do spłaty ok. 125.000
franków, które przy obecnym
kursie są warte prawie pół miliona złotych. W „starym” wariancie ustawy do umorzenia szłoby
120.000 zł, a klient zostawałby
z długiem w wysokości 370.000
zł, w „nowym” wariancie klient
zostanie z zadłużeniem na poziomie 275.000 zł.
Ile to będzie kosztować banki? Eksperci szacują, że 9-9,5
mld zł, ale jednocześnie banki mają być one zwolnione od
płacenia podatku dochodowego
od umorzonej części kredytu.
Trzeba będzie zatem zacisnąć
pasa... pytanie czy kosztem
kieszeni prezesów banków czy
może zwykłych klientów?
Za przyjęciem „ustawy o
szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów
mieszkaniowych w związku
ze zmianą kursu walut obcych
do waluty polskiej” głosowało
281 posłów, tylko 2 było przeciw, wstrzymało się 150, a 27
posłów w ogóle nie głosowało.
Teraz ustawa trafi pod obrady
Senatu.

Kupujesz przez internet?
Kupujeszwww.sklepkisiel.pl
przez internet?
sprawdź:
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

ww

Jak głosowali
posłowie ziemi
częstochowskiej?

Izabela Leszczyna (PO) – ZA
Grzegorz Sztolcman (PO) –
ZA
Halina Rozpondek (PO ) ZA
Jerzy
Sądel
(PiS)
–
WSTRZYMAŁ SIĘ
Szymon Giżyński (PiS) –
NIE GŁOSOWAŁ, nie było
go na głosowaniach w Sejmie cały dzień
Artur Bramora (PSL) – ZA
Marek Balt (SLD) –
WSTRZYMAŁ SIĘ

Częstochowscy
posłowie –
frankowicze:
Izabela Leszczyna – do
spłaty ok. 167.000 CHF
(współkredytobiorca, kredyt
zaciągnięty w związku z zakupem mieszkania dla córki)
Grzegorz Sztolcman – do
spłaty ok. 138.000 CHF (na
spłatę trzech innych kredytów)
Marek Balt – do spłaty ok.
121.000 CHF (kredyt budowlano-hipoteczny)
Mateusz Strączyński

www.caseih.com.pl

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
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Mając na uwadze brak powstałych utrudnień
dla patentów w Urzędzie Miasta oraz korzystanie
przez pracowników z tej możliwości w uzasadniony sposób uważamy, że była to dobra decyzja.”

22
8
Jak jest opinia - Państwa ugrupowania
- w sprawie skróconego czasu pracy
pracowników Urzędu Miasta Częstochowy, z powodu upałów?
Swoją opinię prezentuje
reprezentant Ruchu Wolności
– Marek Domagała:
Swoją opinię prezentuje reprezentant Ruchu Wolności – Marek Domagała:
„Gdyby spróbować znaleźć wspólny klucz do
opisania kłopotów wielu społeczeństw ze szczególnym uwzględnieniem takich jak np. Grecja czy
Polska, to bez wątpienia są nim zbyt duże wydatki
budżetowe. Skąd się biorą duże wydatki budżetowe? Biorą się z nieograniczonego rozrostu sfery
budżetowej. Budżetówka sama sobie stworzyła
specjalne prawa, nieuzasadnione przywileje, w tym
całkowity brak skorelowania jakości pracy z płacą.
Efektem są i będą bankructwa miast i państw, co się
dzieje na naszych oczach. Po prostu pozostała część
gospodarki (ta wytwarzająca PKB) nie jest już w
stanie zarobić na ciągły rozrost strefy budżetowej.
Aby zobrazować jakieś zjawisko, warto czasem
pokazać absurdy na konkretnym przykładzie.
Przykład z upałem w tle. Kilka dni temu kierowcy TIR-ów (normalny sektor gospodarki) poprosili świat urzędników (to druga część rzeczywistości) o to, żeby przy 35 stopniach... mogli
pracować! Bo nie mogą, ponieważ urzędnicy im
zabronili i nakazują siedzieć w rozżarzonych jak
patelnie kabinach ciężarówek gdzieś przy drodze, bez wody, toalety i czekać na noc. Nieważne, że to ich prywatne auta, ich prywatne życie,
ich zdrowie, ich czas, ich psujący się towar jaki
muszą dowieźć na czas do fabryk, ich zarobek na

utrzymanie rodziny (i urzędników). Urzędnicy powiedzieli: nie i już. I co nam zrobicie! W tym samym czasie tenże urzędnik siedząc w wygodnym
biurze z zimną wodą, toaletą, często klimatyzacją,
oczekuje zrozumienia dla decyzji, że nie może
pracować ponieważ na zewnątrz jest za ciepło.
(…) A może to w sumie dobry pomysł, pod warunkiem, że damy połowie z nich wolne, tak na stałe,
na 365 dni w roku, oczywiście poprzedzone zwolnieniem z pracy. Wtedy ta druga połowa mogłaby lepiej zarobić, nie zajmować się wymyślaniem
idiotyzmów, czy choćby tylko nie szkodzić.”
W imieniu Platformy Obywatelskiej (w ramach koalicji
PO-SLD) opinię przedstawia
radny Jacek Krawczyk:
„Biorąc pod uwagę wnioski pracowników i związków
zawodowych działających w
Urzędzie Miasta, ze względu
na wysokie temperatury, które panowały w UM
(zdecydowana większość pomieszczeń w UM nie
jest klimatyzowana), kierownictwo Urzędu w porozumieniu z Prezydentem Miasta Częstochowy
zdecydowało o możliwości skrócenia czasu pracy
tym osobom, które z powodu na usytuowanie pomieszczeń, stan zdrowia, wiek, itp. nie mogły wykonywać swoich obowiązków służbowych przez 8
godzin.
Decyzja pozostawała w gestii naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i dotyczyła skrócenia czasu pracy do 6 godzin
dziennie.
Jednocześnie zaznaczono, że potencjalne zmiany godzin pracy nie mogą odbić się na jakości i
terminowości realizowanych zadań oraz bieżącej
obsłudze interesantów.

Opinię Prawa i Sprawiedliwości prezentuje radny Artur
Gawroński:
„Wizytówką naszego miasta
powinna być sprawna i przyjazna administracja wykonująca
swoje obowiązki zgodnie z dobrem mieszkańców i ich wolą. Sprawne wydawanie decyzji
administracyjnych i wychodzenie naprzeciw
problemom oraz zaangażowanie w szukaniu
pomocnych rozwiązań jest jednym z kroków do
rozwoju Częstochowy. Skrócenie czasu pracy
urzędników, gdy zdecydowana większość pomieszczeń biurowych nie jest klimatyzowanych
była słusznym krokiem. Decyzja Prezydenta,
jednak nie rozwiązuje problemu, bo zarówno
wskazuje, że jako pracodawca nie poradził sobie ze stworzeniem odpowiednich warunków
pracy w urzędzie, jak i nie stworzył komfortowych warunków do obsługi interesantów.”
W imieniu „Mieszkańców Częstochowy” stanowisko przedstawia Marcin
Maranda:
„Zakładam, że decyzję podjęto zgodnie z obowiązującym
prawem. Mam nadzieję, że jej
konsekwencją było podniesienie wydajności pracowników
i wysoka jakość świadczonych usług. Upały
dokuczały wszystkim bez wyjątku i nie dziwię
się, że szukano rozwiązań, by pomóc ludziom
przeżyć, szczególnie w pracy, ten trudny okres.
Przypomnę tylko, że miasto pomagało, na
miarę swoich możliwości, także częstochowianom i pielgrzymom. Pojawiły się kurtyny
wodne, uruchomione zostały dodatkowe punkty
czerpania wody, polewano wodą asfalt. Hitem
okazał się saturator na placu Biegańskiego. Kiedy temperatury sięgają powyżej 30 stopni jestem
zwolennikiem szukania takich rozwiązań, które
ulżą ludziom.”
Renata R. Kluczna

FAKTY I MITY

Czy telefony
ściągają pioruny?
Gdy grzmi i błyska niektórzy radzą wyłączać
wszystkie urządzenia elektroniczne. Są też tacy, którzy powstrzymują się od korzystania w tym czasie
z telefonu, tłumacząc, że to one mogą przyciągnąć
piorun. O wpływie wyładowań atmosferycznych na
działanie urządzeń elektrycznych powstało wiele mitów. Czy w którymś z nich kryje się prawda?
Jedna z teorii głosi, że w czasie burzy lepiej wyłączyć niepotrzebne sprzęty, bo mogą zostać uszkodzone. – Generalnie urządzenia, które nie są podłączone do
sieci elektrycznej, czyli nie ma wtyczki w gniazdku, są
bezpieczne podczas burzy. Nie ma żadnych powodów
żeby je wyłączać ani chować. Co innego jeżeli urządzenie jest podpięte do sieci, w której mogą występować
przepięcia – wyjaśnia Jerzy Łabuda, specjalista w dziedzinie elektroniki.
Przed takimi zjawiskami zazwyczaj zabezpieczone są budynki w miastach. Zupełnie inaczej sytuacja
może wyglądać, gdy burza zastanie nas na wakacjach. –
Domy letniskowe, zbudowane z mniejszą starannością,
tych zabezpieczeń mogą nie mieć aż tak dobrych. Wtedy te kolosalne przepięcia, wahnięcie napięcia, które
przepłynie przez całą instalację jeżeli trafi do urządzenia elektrycznego może spowodować nawet poważne
uszkodzenia. W tym przypadku listwy antyprzepięciowe, czy akumulatory do zasilania awaryjnego przed naprawdę dużym przepięciem sprzętu nie uratują. Przed
drobnym wahaniem natomiast tak, ale nie przed piorunem – wyjaśnia Jerzy Łabuda.
Kolejna z często powtarzanych teorii głosi, że
w czasie wyładowań atmosferycznych bezpieczniej jest
wyłączyć telefon komórkowy. Czy rzeczywiście jest
to konieczne? – Telefony nie ściągają piorunów. Tak
drobna rzecz jak paręset gramów krzemu, miedzi, plastiku to nie jest żaden czynnik, który może olbrzymie
wyładowanie zwabić. Dlatego spokojnie możemy nosić
urządzenia przenośne, nawet duży tablet podczas burzy.
Poza zalaniem nic mu nie grozi – dodaje ekspert. red.
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Czy to możliwe,
by kandydaci
na ławników

5

Wiemy, co my możemy zrobić dla senatora

Dziś pytamy:
co senator zrobił dla nas?

sfałszowali
dokumenty?
TAKIEJ SPRAWY W CZĘSTOCHOWIE
JESZCZE NIE BYŁO.
Jeśli potwierdzą się doniesienia radnego Krzysztofa Janusa (PiS), to
ławnicy sądowi w Częstochowie mieli być wybrani na podstawie fałszywych dokumentów. Radny Janus wbrew woli Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (powołanego przez Radę Miasta, którego
członkami są radni) złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, kandydujące na ławników.

O niebagatelną sprawę
chodzi...
- Ławnicy zasiadają wyłącznie w najpoważniejszych sprawach: zbrodniach,
morderstwach itp. Są też obecni podczas
rozpraw Sądu Pracy. Ich głos ma ogromne znaczenie przy orzekaniu kary – we
dwóch mogą przegłosować sędziego
zawodowego – mówi Tomasz Ozimek,
rzecznik prasowy prokuratury w Częstochowie. Zresztą do takich sytuacji dochodziło już w częstochowskim sądzie, gdyż
głosy ławników w naradzie i głosowaniu
nad wyrokiem mają taką samą wagę jak
głos sędziego zawodowego.
Tym bardziej od kandydatów na ławników wymaga się krystalicznej uczciwości, bowiem postrzegani są jako
niezmiernie ważny element kontroli
społecznej. Mają m.in. czuwać nad tym,
aby wyroki były wydawane zgodnie
z prawem, a także by były sprawiedliwe
w odbiorze opinii publicznej. Oczekuje
się od nich bezstronności i niezależności
względem jakichkolwiek wpływów.

Tylko
w Częstochowie
Kadencja obecnych ławników kończy
się jesienią. Rozpoczęła się więc procedura wyłaniania nowych. Ławnikiem
można zostać, po przedstawieniu opinii
jednego z trzech źródeł: referencji prezesa sądu, poparcia organizacji pozarządowych lub rekomendacji od 50 osób.
Krzysztof Janus podczas naboru wykrył
nieprawidłowości w dokumentach
– Jeżeli na liście jest dwanaście nazwisk wpisanych jedną ręką i podpisy
obok są prawie identyczne, to mamy do
czynienia z fałszerstwem. Dwie teczki
szczególnie rzuciły mi się w oczy, gdyż

uważam, że podpisała je jedna osoba –
twierdzi radny Janus.
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników w składzie: Tomasz Tyl
(SLD), Zbigniew Mizgalski („Mieszkańcy Częstochowy”), Łukasz Banaś
(kiedyś PO, teraz niezależny) i Krzysztof Janus (PiS) spotkała się już trzy razy.
Niestety mimo zaleceń Rady Miasta nie
wybrał wiceprzewodniczącego. Szefem
Zespołu został Tyl. Na trzecim posiedzeniu pojawił się natomiast – ku zaskoczeniu członków Zespołu – przewodniczący
Rady Miasta Zdzisław Wolski (SLD),
który miał zdyscyplinować Janusa,
po jego wcześniejszych zapowiedziach
o podejrzeniu sfałszowania list.
– Uczestnicy spotkania przy udziale radnego Wolskiego zaproponowali,
by wezwać wszystkich kandydatów na
ławników i przepytać ich na okoliczność
nieprawidłowości w złożonych przez
nich dokumentach. Padła też propozycja
o „uzupełnieniu dokumentów”. Absolutnie się na to nie zgodziłem, absolutnie!
My nie jesteśmy organami ścigania, by
kogokolwiek przesłuchiwać. Zostałem
jednak przegłosowany przez Banasia,
Tyla i Mizgalskiego – mówi Janus.
„Koalicja” przeciwko Janusowi załamała się, gdy ten poinformował Zespół,
że półtora tygodnia wcześniej zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez kandydatów
na ławników. Trudno sobie nawet wyobrazić niezadowolenie radnych, którym najwyraźniej bardzo zależało na
nieujawnianiu sprawy i nazwisk „przyszłych ławników”. Zapewne niebawem
dowiemy się dlaczego?
Do tematu powrócimy.

Renata R. Kluczna

Tutaj, powinny znaleźć się odpowiedzi senatora
Jarosława Laseckiego (PO). W ramach naszego
cyklu, pytania zadaliśmy wszystkim parlamentarzystom. Senator Lasecki nie był zainteresowany
podzieleniem się z Czytelnikami, własnymi dokonaniami i planami politycznymi.
Renata R. Kluczna
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Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach
już czynne dla zwiedzających

Zrewitalizowany, stuletni młyn, dzięki
unijnym środkom, zmienił się w multimedialne Muzeum Dawnych Rzemiosł.
Jednym z gości uroczystości otwarcia był Michał Rakowski z Żarek (ur. w 1929
r.), który pracował w młynie
w latach 80. XX wieku. Do
Żarek na oficjalne otwarcie przyjechali też goście z
różnych stron wojewódz-

twa śląskiego. Nie zabrakło
oczywiście mieszkańców
Gminy Żarki, którzy włączyli się w powstanie muzeum podarowując eksponaty, zdjęcia i wspomnienia.
- Gdyby nie dotacja unijna
nie bylibyśmy w stanie zre-

alizować tego zadnia. Wystartowaliśmy w konkursie
i uzyskaliśmy dofinansowanie. Prace trwały ponad rok,
ale myślę, że efekt spodoba
się wszystkim - powiedział
burmistrz Klemens Podlejski, dziękując tym samym za wsparcie Urzędowi
Marszałkowskiemu
oraz
projektantowi Tomaszowi
Ulmanowi z Żarek, który
projektem muzeum umiejęt-

nie połączył tradycje z nowoczesnością.
Z początkiem sierpnia zostały otwarte dla wszystkich
drzwi, jedynego w tej części
kraju, multimedialnego Muzeum Dawnych Rzemiosł w
Starym Młynie w Żarkach.
Stuletni młyn elektryczny przeszedł gruntowną
metamorfozę, a wewnątrz
umieszczono niepowtarzalne
ekspozycje związane z mły-

narstwem, szewstwem, bednarstwem, kołodziejstwem,
piekarstwem, a wszystko na
tle historii jurajskiego miasteczka Żarki.
Muzeum Dawnych Rzemiosł to muzeum interaktywne, rodzaj parku technicznego.
Elementy ekspozycji pozwalają na dotykanie, zaglądanie,
sprawdzanie, wąchanie itd.
Zwiedzający będą mogli samodzielnie wykonywać drob-

ne prace związane z rzemiosłami, zarówno podczas
zwiedzania ekspozycji jak
i w sali warsztatowej. Obiekt
jest przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne i jest dostępny
przez cały rok, przez 7 dni
w tygodniu, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00
do 16.00, a w weekendy od
10.00 do 18.00. Więcej na
www.muzeumzarki.pl.
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Najbardziej fachowa obsługa w mieście
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Marek Balt popularyzator badmintona i ekspert ds. przestrzeni kosmicznej,
Szymon Giżyński promotor żużla, Artur Bramora miłośnik motocykli i samochodów – sprawdziliśmy do jakich Zespołów Parlamentarnych należą częstochowscy posłowie i senatorowie.

W jakich zespołach
„grają” nasi posłowie?
Zespoły Parlamentarne w założeniu mają działać na rzecz promocji określonego regionu, sportu,
działu gospodarki itd., ponadto
ich celem jest wspieranie inicjatyw
ustawodawczych w danym zakresie. Członkostwo w Zespołach jest
dobrowolne i powinno sprzyjać integracji polityków z różnych opcji
wokół ich wspólnych zainteresowań.
W obecnym czteroleciu mamy prawdziwy
„wysyp” Zespołów Parlamentarnych – w bieżącej kadencji Sejmu jest ich już ponad 150,
dla porównania w poprzedniej było ich 65
– Z kadencji na kadencję coraz więcej posłów
zauważa, że jest to świetny sposób, by zaimponować wyborcom. Dzięki założeniu zespołu
mogą ogłosić, że zajmują się na przykład sprawami regionu. Liczba zespołów sprawia wrażenie nadzwyczajnej aktywności, której w rzeczywistości nie ma – ocenia w wywiadzie dla
TVP Info niezależny senator Marek Borowski.
Trudno nie przyznać racji byłemu wicepremierowi i marszałkowi Sejmu, bo w praktyce
część Zespołów istnieje dla samego istnienia.
Chociażby elitarny wydawałoby się Parlamentarny Zespół Profesorów, który jak czytamy
w regulaminie „współpracuje z krajowymi
i zagranicznymi organizacjami zajmującymi
się nauką i szkolnictwem wyższym” – w rzeczywistości najlepiej wykształceni posłowie
i senatorowie w ciągu trzech lat mieli jedno
posiedzenie... w sprawach organizacyjnych.
Niektórym Zespołom trzeba jednak oddać to,
że działają prężnie i efektywnie, jak np. Zespół
Przyjaciół Zwierząt, który wypracował projekt
ustawy, która zaostrzyła kary za znęcanie się
nad zwierzętami.
Wśród Zespołów Parlamentarnych nie brakuje „perełek”, bo jak inaczej określić Zespoły:
Brydża Sportowego, ds. Piastówanio Ślónskij
Godki czy ds. efektywnej regulacji gry w pokera? Z kolei najbardziej medialnym Zespołem
jest ten, któremu przewodniczy Antoni Macierewicz i który ma zbadać przyczyny katastrofy
smoleńskiej. Liczy on 93 parlamentarzystów
(większość z PiS), którzy obradowali już 57
razy.
Także i posłowie i senatorowie ziemi częstochowskiej nie chcą być gorsi i w niektórych
przypadkach hurtowo zapisują się do Zespołów
Parlamentarnych. Liderami pod tym względem
są Szymon Giżyński (16 zespołów, m.in. wiceprzewodniczący Zespołu Promocji Żużla),
Artur Bramora (13 zespołów, m.in. członek Zespołu Miłośników Motocykli i Samochodów) i
Marek Balt (11 zespołów, m.in. członek Grupy
ds. Przestrzeni Kosmicznej).

Przynależność
częstochowskich
parlamentarzystów
do zespołów
parlamentarnych:
Marek Balt (SLD) - poseł:
- Parlamentarny Zespół ds. Węgla i Innych
Surowców Energetycznych (przewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych (przewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław,
Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez
CMK (wiceprzewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. Łuszczycy
- Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona
- Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej
- Parlamentarny Zespół ds. Rynku Motoryzacyjnego
- Parlamentarny Zespół „Pakiet – Stop”
- Parlamentarny Zespół Związkowy
- Poselski Zespół Strażaków
Artur Bramora (PSL) - poseł:
- Zespół Parlamentarny Równości Kobiet
i Mężczyzn (przewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego (przewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław,
Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez
CMK (wiceprzewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. Współpracy
z Klastrami Medycznymi (wiceprzewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych
Systemów Transportowych i Logistycznych
- Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich
- Parlamentarny Zespół ds. Nowoczesnej
Energetyki
- Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
- Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej
- Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych
- Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa
- Parlamentarny Zespół Sportowy

Szymon Giżyński (PiS) - poseł:
- Parlamentarny Zespół Promocji Żużla
(wiceprzewodniczący)
- Parlamentarny Zespół Obrońców Języka
i Literatury Polskiej (wiceprzewodniczący)
- Zespół Parlamentarny ds. narodowego
programu zdrowego żywienia (wiceprzewodniczący)
- Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
- Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia
2010 r.
- Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana
Olszewskiego
- Parlamentarny Zespół do spraw budowy
drogi ekspresowej S 11
- Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności"
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa
- Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski
- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław,
Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez
CMK
- Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony
Życia i Rodziny
- Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
- Zespół Parlamentarzystów Województwa
Śląskiego
Jarosław Lasecki (PO) - senator:
- Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji
Łowiectwa
- Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich
-Senacki Zespół Strażaków
- Zespół Senatorów Województwa Śląskiego
Izabela Leszczyna (PO) - posłanka:
- Parlamentarna Grupa Kobiet (rzecznik
prasowy)
- Poselski Zespół Strażaków
- Parlamentarny Zespół ds. Energetyki
- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław,
Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez
CMK
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa

Halina Rozpondek (PO) - posłanka:
- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław,
Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez
CMK (przewodnicząca)
Jerzy Sądel (PiS) - poseł:
- Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
- Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy
- Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
- Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia
2010 r.
- Zespół Parlamentarzystów Województwa
Śląskiego
Andrzej Szewiński (PO) - senator:
- Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów
Górskich
- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Wrocław, Opole, Częstochowa
- Parlamentarny Zespół Narciarstwa i Turystyki
- Parlamentarny Zespół Siatkówki
- Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego
- Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego
- Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego
Pokolenia
- Senacki Zespół Strażaków
- Zespół Senatorów Województwa Śląskiego
Grzegorz Sztolcman (PO) - poseł:
- Parlamentarny Zespół ds. Współpracy
z Klastrami Medycznymi (przewodniczący)
- Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich
- Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości
- Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław,
Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez
CMK
- Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów
- Parlamentarny Zespół Olimpijski
- Parlamentarny Zespół Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
- Parlamentarny Zespół Ratownictwa Wodnego, Brzegowego i Morskiego
- Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego
Mateusz Strączyński
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@ Czy Częstochowa radzi sobie
z podatkami?
Anonim: Proszę o podpowiedź. Jak sprawdzić czy TBS
sprząta trawnik za wspólnotowe pieniądze?
stylowy@gmail.pl: Ja bardzo często sprzątam skwer, który graniczy z moją działką, koszę tam również trawę gdy
jest wysoka. Jest to gminny teren, ale robię to bo chcę aby
moje sąsiedztwo wyglądało schludnie i czysto. To chyba
normalne. Uważam to za normalne zachowanie. Przypisywanie temu tezy o wykorzystywaniu mieszkańców przez
Gminę uważam za wysoce nieprzyzwoite.
banan@radosny: A ja uważam że czyny społeczne umarły razem z PRLem.
Mateusz: "stylowy" - artykuł jest o "wykorzystywaniu
mieszkańców", normalnych mieszkańców, nie o tobie. Ty
masz kosę to koś, jeśli to twoje hobby. A podatki trzeba płacić.
abraham@sprawiedliwy: Jak sprawdzić? Zwrócić się do
TBSu o wydanie umowy podpisanej z firmą, która sprząta
wasz budynek.Umowa powinna być podpisana na Wspólnotę Mieszkaniową, która posiada nip i regon.
mazurek: Stylowy to prawdziwy pracuś, jestem ciekawy
jakie stanowisko zajmuje w TBSie, a może w Urzędzie naszego wspaniałego miasta. Staraj się chłopie dostaniesz drugi etat i premie za aktywność. SLD cię doceni.
an1973@gmail.com: Mam nadzieję, że zaległy podatek
zapłaci Matyjaszczyk i jego ekipa, ze swoich.

@ Młodzież torpeduje Dni Częstochowy
monia: A jednak się dyskutuje i nie pozwala innym posłuchać tego czego chcą.
Częstochowianin: Niestety to prawda, tegoroczne Dni
Częstochowy będą dniami 14, 15 i 16 latków, a nie wszystkich mieszkańców miasta. Sztandar wyprowadzić.
roman.k@2gb.pl: To duża wioska która ma linie tramwajową... tak sie traktuje właśnie miszekanców naszego miasta, poczekamy znowu trochę jak ekipa rzadzacych ruszy
dopiero przed wyborami do Rad Miasta i wyborcy zostaną
UŚPIENI, jak rok temu...
Anonim: Zrozumcie to miasto składa się dwóch grup wyborców: -emerytów, którym to buduje się parki geriatryczne, -z
młodzieży szkół średnich. Reszta ludzi już dawno wyjechała.

@ List Czytelnika: „Zazdroszczę innym
mądrych samorządowców”
roman.k@2gb.pl: Roman Kryst... dodam, że ja sam
chciałem przekazać miastu moje cenne zbiory zabytkowych
instrumentów, otworzyć w naszym miescie muzeum, ale despota Naczlnik Wydziału kultury... tu pisze specjalnie małe
k, bo na dużą literę Kultura to trzeba zasłużyć... odmówił bo
nie będzie sobie robił nowego kłopotu z muzeum.
Anonim: Panie Romanie. Nie z tej bajki Pan jest. Tu nie
jest ważne co chce się zrobić dla miasta, tylko z kim się
trzyma i wódkę pije. Obecnej władzy zalezy tylko na własnej kieszeni. A Pana zbiory, to Pana problem. Tu nic się
nie da zrobić.

@ Czytelnik donosi: „Lista wyborcza
lokalnego SLD do Sejmu”
kchrzanka@gmail.com: Same „asy” ??? Jeden „mądrzejszy” od drugiego! Aż chce się krzyczeć, - „lista Balta g....
warta”!!!! Powodzenia życzę, ale to są ich marzenia. Marzenia ściętej głowy.
helbietka@gmail.com: Tylko jedna kobieta w tej dziesiątce, ja chcę też! Czy oni mogą mnie wziąć do tej sitwy?
Czy muszę „popierać lewactwo” i do nich zapisać ? Pani
dyrektor z przedszkola mojego synka mówi: „Niezbadane
są wyroki boskie”. Niech pani próbuje i idzie do Matyjaszczyka i Balta. Oni teraz rządzą i jeszcze będą długo! Czy to
prawda?
lalal: Motylek na wysokim piątym miejscu? Za zasługi
czy ma haki? Brakuje Janusza D. i szwagierki Balta od miliona.
sasanka: Trudno o lepszą listę wybitnych cwaniaków i
przymułów. Marszałek nie ma nawet kwalifikacji na portiera, Adamkiewicz to dno kompletne - ginekologiczne.
Klimek w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał
parę głosów i dalej bezczelnie kandyduje wyżej. Staroniek
i Wabnic to kompletny upadek umysłowy, a Raczek najczystszy przypadek częstochowskiego kołtuna. Iżyńska taki
trochę dłuższy ogórek na mizerię. Bezczelność kandydatów
przeogromna. Wielu z takich dostaje się jednak do sejmu.
I jest, jak jest.
@rtur: Listę wyceniam na - 0 mandatów ;)
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Kalendarium

20 sierpnia – Dzień Komara,
Dzień Zmarnowanych Lat,
Dzień Wyznawania Miłości
21 sierpnia – Dzień Odliczania Dni do
Końca Wakacji
22 sierpnia – Dzień Pracownika Ochrony,
Dzień Patrolowania Ostatnich Zmian
23 sierpnia – Europejski Dzień Pamięci
Ofiar Nazizmu i Stalinizmu, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu
Niewolnikami i jego Zniesieniu
24 sierpnia – Dzień Windowsa
25 sierpnia – 115. rocznica śmierci
Nietzschego
26 sierpnia – Filipiński Dzień Bohaterów
Wszystkim obchodzącym swoje święto
(prócz komarom), wielbicielom wakacji,
zakochanym, pracownikom ochrony,
użytkownikom Windowsa, Tygodnik„7 dni”
życzy pomyślności, sukcesów, spełnienia
marzeń, optymizmu i mnóstwo pozytywnej energii.

Uff, jak gorąco… Nie tylko nam podczas upałów chce
się pić bardziej niż zwykle.
Rośliny w ogrodzie czy na
balkonie w okresie letnim też
zmagają się z trudami, jakie
stwarzają wysokie temperatury.
Wielu miłośników uprawy roślin, planując dłuższy
wyjazd na urlop, staje przed
dylematem - co zrobić, aby
w czasie nieobecności rośliny
przetrwały w dobrej kondycji? Możemy poprosić kogoś
bliskiego, aby doglądał roślin
co kilka dni. Jeśli jednak taka
możliwość nie istnieje, sami
musimy zapewnić roślinom
dobre warunki. Przede wszystkim nie zostawiajmy roślin
bezpośrednio na parapetach
i przy mocno nasłonecznionych oknach, gdzie wysoka
temperatura powoduje szybsze
parowanie wody z gleby. Przestawmy je w miejsce ocienione
lub z dala od okna. Pozostawmy otwarte drzwi do pomieszczeń, w których są otwory
wentylacyjne, w celu lepszej
cyrkulacji powietrza.
Zwróćmy uwagę na zapotrzebowanie wodne
roślin,
które posiadamy. Najmniej
wymagające w tym względzie
są kaktusy i inne sukulenty,
których nie należy podlewać
zbyt często. Pamiętajmy, iż dla
niektórych roślin kilkudniowa
susza może być mniej szkodliwa niż długotrwały nadmiar
wody w glebie. Dlatego nie
lejmy wody „na zapas”, gdyż
w ten sposób możemy doprowadzić do gnicia korzeni.
Jednym ze sposobów na
podlewanie kwiatów jest „au-

HUMOR
Spotyka się dwóch znajomych:
– Widzisz, i wygrałem tę sprawę o przekroczenie prędkości.
– Ale jak?
– Mój adwokat udowodnił, że
przy 200 km/h nie widać znaku
ograniczenia do czterdziestu.
Facet kupił fajny, duży telewizor, przyniósł do domu, żona
patrzy, na pudle sporo jakichś
znaczków
informacyjnych.
Zaciekawiona pyta:
– Kochanie, co oznacza ta
szklanka na opakowaniu?
– To znaczy, że zakup trzeba
opić.
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tomatyczna konewka”. System
taki składa się z transformatora z włącznikiem czasowym,
pompy, przewodów rozdzielających, rozdzielników wody
i uchwytów mocujących. Jest
to rozwiązanie niezawodne,
ale dość drogie.
Tańszym sposobem jest nawadnianie kropelkowe, bardzo
precyzyjne, które dostarcza
dokładnie tyle wody, ile potrzeba. Może być wykorzystane do podlewania krzewów
ozdobnych, rabat kwiatowych,
roślin w szklarni oraz kwiatów
na balkonach. Innym sposobem na zatrzymanie wilgoci
jest stosowanie hydrożeli substancji
magazynujących
wodę w glebie. Preparaty te
najpierw wchłaniają nadmiar
wody, by potem stopniowo
oddawać ją roślinom. Nie ma
tu mowy o przelaniu roślin.
Bardzo prostym i trochę
zapomnianym już sposobem
na utrzymanie roślin domowych w dobrej kondycji,
jest umieszczenie doniczek
w wannie lub płaskim naczyniu o dużej powierzchni, które
wypełniamy wodą do głębokości 1 do 2 cm. Doniczki muszą
mieć w dnie otwory, by woda
mogła przesiąkać przez nie do
gleby. Nad roślinami wymagającymi dużej wilgotności

1

3

powietrza można rozciągnąć
przezroczystą folię, która pomoże utrzymać odpowiedni
poziom wilgotności. Wokół
doniczek warto też umieścić
dodatkowe płaskie pojemniki
z wodą, która będzie stopniowo wyparowywać. W przypadku roślin uprawianych na
balkonie idealnym, a zarazem
praktycznym i wygodnym
rozwiązaniem są skrzynki z
nawadnianiem. Ich montaż pozbawia nas konieczności codziennego podlewania roślin.
A jakie są sposoby podlewania roślin w ogrodzie? W
niewielkich ogrodach wystarcza zazwyczaj zestaw składający się z węża ogrodowego z
końcówką zraszającą lub zraszaczem. W dużych ogrodach
musimy zraszacze i węże przestawiać stopniowo w kolejne
miejsca, by gleba była odpowiednio nawilżona. Wymaga
to jednak trochę zachodu. I
tu z pomocą przychodzą specjalne systemy nawadniające,
których rury doprowadzające
wodę układa się pod ziemią
lub wśród roślin. Do wyboru
mamy instalacje ze stałymi lub
ruchomymi zraszaczami, linie
kroplujące oraz węże „pocące
się” albo zraszające. Systemy
automatycznego
nawadniania praktycznie nie wymagają

U wspólnych znajomych Kowalski poznał miłą panią.
– Ilekroć pan się uśmiecha,
mam ochotę zaprosić pana do
siebie.
– Pani mi pochlebia.
– Och, pan mnie źle zrozumiał.
Po prostu jestem dentystką.
Autokar przewoził posłów do
parlamentu, na trasie miał
poważną kolizję. Miejscowy
rolnik, na którego polu doszło
do tragedii, pogrzebał ofiary
wypadku, a potem zadzwonił
po policję. Policjanci po przyjeździe na miejsce zdarzenia
zaczęli przesłuchiwać rolnika:
– Czy na pewno wszyscy już
byli martwi?
– Niektórzy twierdzili, że nie,
ale wie pan jak politycy kłamią...

obsługi, mogą pracować nocą
(kiedy woda paruje wolniej),
umożliwiają racjonalne jej zużycie i dostarczają właściwe
porcje wody roślinom trafiając
wprost do korzeni.
Bez względu na to jaki sposób podlewania wybierzemy,
jest kilka żelaznych reguł,
których powinniśmy przestrzegać: wodę lepiej dystrybuować powoli (nawet przez 2
godziny), by zdążyła wsiąknąć
i dotrzeć do korzeni, najlepiej podlewać we wczesnych
godzinach porannych (nawet
o 3–5 rano), gdy wodociąg nie
jest obciążony, a woda paruje wolniej. Podczas silnego
słońca, krople utrzymujące
się na liściach mogą spowodować ich poparzenie. Poza
tym, gdy na rozgrzane rośliny
pada zimna woda z wodociągu, doznają szoku termicznego. Wieczorne nawadnianie
sprzyja zaś rozwojowi chorób
grzybowych, jeśli zmoczy
się nadziemne części roślin.
Jak widać, sposobów na zapewnienie korzystnych warunków roślinom podczas naszej
nieobecności jest sporo. Spokojnie więc możemy planować
podróż bez obaw, że nasze
ulubione kwiaty, które na co
dzień starannie pielęgnujemy
się zmarnują.
AW
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Śliwek czar
Klub Literacki Złota Jesień
LATO
W życia biegu
zatrzymałam się na chwilę
z bliska dostrzegłam
na gałązkach modrzewia
rdzawe wisiorki
palce gałęzi całe w pierścieniach
poruszają się raz w górę raz w dół
jakby muskały klawisze pianina
pęcznieją płatki kwiatów
dojrzewają pąki
odrosły zielone liście
wiatr rozwija i składa gałęzie brzozy
jak parasole
krzewy głogu tańczą ﬁnezyjnie
jak baletnice
na przyrządach do ćwiczeń
rzeźbią sylwetki
młode i starsze kobiety
chłopcy i panowie ćwiczą mięśnie
jeżdżą na rowerach
wokół kwiaty krzewy drzewa
lato jesteś piękne
zatrzymam cię w soczewce oka
na twarzy zarumienionej
promieniami słońca.

Sezon na śliwki w pełni. Stragany uginają się pod ciężarem węgierek, mirabelek
i renklod. Można je jeść nie tylko na surowo. Ze świeżych owoców robimy kompoty,
nalewki, jak również dżemy i powidła. Śliwki to owoce idealne do ciast kruchych, półkruchych, drożdżowych oraz francuskich.
Suszone natomiast są pysznym i aromatycznym dodatkiem do mięs, sosów, farszów
czy kompotów z suszu. Węgierki marynowane w occie można podać jako przekąskę
do wędlin, a świeże i dojrzałe - zaserwować
do eleganckiej deski serów. Dziś przepis na
pyszne ciasto ze śliwkami. Smacznego!

CIASTO
ŚMIETANKOWOWANILIOWE

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

W związku z ostatnimi kilkunastoma pożarami, jakie wybuchały w lasach na terenie gminy Kruszyna, a które jak się
okazało były następstwem celowych działań podpalacza,
nadleśniczy
Nadleśnictwa Gidle wyznaczył nagrodę za przekazanie
wiarygodnych informacji Policji o podpalaczu.
Nagroda w wysokości 5000 zł zostanie wypłacona po udowodnieniu winy. Nadleśniczy apeluje: „Straty przyrodnicze
i ekonomiczne są ogromne. Drodzy mieszkańcy nie pozostańcie obojętni. Dziś płoną lasy, jutro mogą zostać podpalone Wasze domostwa.”

 Bezpłatne badania mammograficzne

Od 20 do 25 sierpnia, w ramach akcji profilaktycznych, na placu Biegańskiego będzie dostępny mammobus. Zainteresowa-

ne panie będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań. Mammobus będzie dostępny dla pań w wieku 50-69 lat. Natomiast
do kwietnia 2016 trwa realizacja projektu finansowanego
z Funduszy Norweskich „Poprawa dostępności i jakości usług
medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi”. Wiąże się on z możliwością wykonania bezpłatnych badań kobietom w wieku 40–49 oraz
70 –75 lat. Przy tych badaniach konieczne jest skierowanie lekarskie. Wszystkie szczegóły dotyczące badań w ramach tego
Projektu dostępne są na stronie: www.fundusze.mammo.pl

 II Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego

Barbara Drożdż

Barbara Drożdż – rodowita częstochowianka, ukończyła LO im. J. Słowackiego.
Wiersze pisze od dawna: należała do klubu RSTK przy Hucie Częstochowa, do
klubu Złota Jesień należy od czasu jego powstania. Jej wiersze publikowane są
w lokalnych i ogólnopolskich mediach, w I., II., i III. części Antologii wierszy członków
Klubu Złota Jesień. Nagradzana w konkursach literackich Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu i w Ludźmierzu. Do pisania inspirują ją aktualne wydarzenia i sport.

 Nagroda za informacje o podpalaczu

Składniki:
200 g masła
125 ml (pół szklanki) mleka
1 szklanka kwaśnej śmietany 18%, w temperaturze pokojowej
2 jajka, w temperaturze pokojowej
3/4 szklanki drobnego cukru
2,5 szklanki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
pół łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki pasty z wanilii lub ziarenka z 1 laski
wanilii
700 - 800 g świeżych śliwek, odpestkowanych
1. Mąkę pszenną przesiać z proszkiem do
pieczenia i sodą oczyszczoną, odstawić.
2. Masło i mleko umieścić w garnuszku.
Podgrzać, do rozpuszczenia się masła, zdjąć
z palnika, lekko przestudzić, ale mieszanka
powinna pozostać ciepła.
3. W naczyniu roztrzepać jajka. Dodać
kwaśną śmietanę, cukier, pastę z wanilii,
wymieszać rózgą kuchenną do połączenia.
Dodawać przesianą mąkę z sodą i proszkiem
oraz ciepłe masło z mlekiem - na zmianę,
mieszając rózgą do połączenia.
4. Formę o wymiarach 33 x 23 cm wysmarować masłem, wyłożyć papierem do pieczenia. Przelać ciasto, wyrównać. Na górze
delikatnie poukładać odpestkowane śliwki,
rozcięciami ku górze, jedna przy drugiej.
5. Piec w temperaturze 175ºC przez około
40 minut lub dłużej, do tzw. suchego patyczka. Wystudzić.
6. Przed podaniem można oprószyć cukrem pudrem.
Ciasto dzięki kwaśnej śmietanie długo
zachowuje miękkość i świeżość. Owoce
pozostają na wierzchu, a dzięki ułożeniu
ich rozcięciami ku górze nie oddają soku do
wnętrza ciasta, pozostają soczyste.

Przedsięwzięcie przez kilka lat odbywało się w Częstochowie jako Jarmark Kapel, kiedy miasto zrezygnowało z dalszej
kontynuacji, Roman Kryst pomysłodawca i organizator tej
imprezy przyjazne miejsce znalazł na Folwarku w Kamyku
i jak sam mówi: „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - to był najbardziej trafiony pomysł”. Kapele podwórkowe, istniejące przecież od dawna, zjawisko tak kiedyś popularne w wielu miastach, dzisiaj przeżywają swój renesans
i choć dostosowały się do czasów w jakich żyjemy – grają nie
tylko na „przysłowiowych podwórkach”, lecz także na dużych scenach, roztaczają wyjątkowy czar i cudowny klimat,
bawią się przy nich całe pokolenia. Na Folwarku w Kamyku
w Festiwalu udział brały kapele nie tylko z Polski. Trofeum
Folwarku Kamyk czyli „Złotą Gęś” za zajęcie pierwszego
miejsca otrzymała Kapela „Rawskie Retro” z Rawy Ruskiej
(Ukraina), „Srebrna Gęś” powędrowała do kapeli „Spod
Dębu” z Mzurek, a „Brązowa Gęś” do Kapeli „Z Kopyta”
z Kazimierza Biskupiego.
Licznie zgromadzona publiczność, mimo niesprzyjającej
pogody domagała się „bisów”, a wspólne śpiewanie i tańce
trwały do późnych godzin wieczornych.

 Radio TOK FM nadaje w Częstochowie
Radio TOK FM rozpoczęło nadawanie w naszym mieście.
Mieszkańcy Częstochowy i okolic mogą słuchać stacji na
częstotliwości 95,8. TOK FM to pierwsze radio informacyjne w Polsce. Przyciąga słuchaczy oryginalnymi audycjami,
podejmowanymi tematami i zaangażowaniem w sprawy publiczne. Programów stacji można też słuchać dzięki aplikacji
Radia TOK FM dostępnej na urządzeniach z systemem iOS,
Android i Windows 8. Uzupełnieniem oferty Radia jest portal
informacyjny Tokfm.pl.
– Bardzo się cieszymy, że wreszcie będzie nas słychać
w Częstochowie. Radio TOK FM ma unikalną w Polsce ofertę programową: publicystyczno-informacyjną, od politycznych wywiadów i komentarzy, przez programy o tematyce
społecznej, sportowej, kulturalnej, satyrycznej, po audycje
poradnikowe i oczywiście informacyjne – łącznie 19 godzin
programów premierowych w dni powszednie i 17 godzin
w weekendy. Jestem pewna, że każdy znajdzie w naszym
programie wiele interesujących dla siebie audycji i ciekawych wiadomości, także lokalnych – mówi Kamila Ceran,
redaktor naczelna Radia TOK FM.

 Teatr wraca po wakacyjnej przerwie
Wraz z końcem wakacji rusza nowy sezon teatralny w częstochowskim Teatrze. Propozycji dla widzów na pewno nie
zabraknie. Przed nami przypomnienie i prezentacja przedstawień zrealizowanych przez częstochowski Teatr w sezonie
2014/2015:
30 sierpnia (niedziela), godz. 17.00 „Jaś i Małgosia”
– Scena Duża
5 września (sobota), godz.19.00 „Życie: Trzy wersje”
– Scena Duża
6 września (niedziela), godz. 16.00 „Kopciuszek” – Scena
Duża
13 września (niedziela), godz.17.00 i 19.00 „Trener życia”
– Scena Duża
24 września (czwartek), godz. 18.00 „Hamlet” – Scena Duża.
.
⃰⃰⃰
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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
„Dzieci rozdzielają śmieci”
zrealizowany w 2010 roku
przez Fundację 7 dni.

Jednym z elementów działań proekologicznych jest gospodarka odpadami, w tym segregacja i utylizacja śmieci

C

Każdy jest Dadzikiem

zy mogę sobie
książeczkę zostawić na zawsze – zapytał jeden z chłopców z pierwszej klasy
szkoły w Koninie.

B

yły żarty, pytania i mnóstwo
radości, gdy przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas

rędzińskich i częstochowskich szkół
otrzymali książeczkę
pod tytułem „Przygody Dadzika, który
nie wiedział, gdzie
wrzucać
papierki po batonikach”.
Książeczka w formie bajki – opowiadania, przedstawia
przygody
chłopca

Książeczka „Przygody Dadzika,
który nie wiedział, gdzie wrzucać
papierki po batonikach” nie mogłaby powstać, gdyby nie Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość,
gdyż to właśnie Fundacja CEMEX
sfinansowała realizowane (w 2010
roku) przedsięwzięcie Fundacji
7 dni.

o imieniu Dadzik,
który wychodząc ze
szkoły wyrzuca na
chodnik
papierek
po batoniku, który
wcześniej zjadł. Jego
niechlubny czyn jest
początkiem
całej
serii przykrych zdarzeń. Okazuje się, że
papierek o imieniu
Oski żyje i w rewanżu za porzucenie go
przez chłopca, tworzy gang „śmieciowy”, który dąży jest
opanowania przez
odpady całego świata. I tak się dzieje w
tym
opowiadaniu.
Zmartwione
sytuacją dzieci, w tym Dadzik, postanawiają
pozbierać wszystkie
śmieci, ale rozdzielając je – segregując,
do
odpowiednich
kontenerów. Szklane butelki trafiają
do kontenerów ze
szkłem, papierki do
papierów, a plastikowe śmieci do kontenerów z plastikiem.

M

orał bajki jest
oczywisty i aż
podwójny: świat powi-

nien być czysty i to zależy od nas oraz śmieci
„lubią być w swoim
towarzystwie”. Papierek Oski znalazł ujście
nadmiernej energii w
zabawie z innymi papierkami, czego nie
mógł zrobić ze szklaną
butelką czy metalową
puszką po napoju.

W

publikacji ekologicznej chodziło o to, by młodzi
czytelnicy identyfikowali się z bohaterami
– smucili wraz z Dadzikiem, gdy uświadomił
on sobie, że przez niego na świecie zapanował bałagan, cieszyli,
gdy mali bohaterowie
z książeczki wyzbierali
śmieci.

P

ublikacja oprócz
edukacyjnego
wymiaru ekologicznego nabrała znaczenia
pamiątki rodzinnej.
Na pierwszych stronach książeczki dzieci
wklejały swoje zdjęcia, na ostatnich natomiast młodzi czytelnicy mogli rozwiązywać
proste kon-

kursy, umożliwiające
otrzymanie Certyfikatu Strażnika Przyrody.

J

ednym z elementów
projektu było zaangażowanie placówek
oświatowych a także samorządowych,
również nauczycieli i rodziców. W ten
jakże prosty, ale i
oczywisty sposób,
dziecko mogło wpłynąć na dorosłych
„przywołując ich do
porządku”, co w globalnym rozrachunku – wyedukowani
młodzi i starsi - ma
znaczenie dla stanu
środowiska naturalnego.

D

adzik podbił
serca wielu...
Książeczka „Przygody Dadzika, który
nie wiedział, gdzie
wrzucać papierki po
batonikach” już na
stałe pozostanie w
umysłach najmłodszych mieszkańców
gminy Rędziny, ale
nie tylko.

H

istoria chłopca o imieniu
Dadzik i papierka
po batoniku – Oksiego, trafiła także
do dzieci z Częstochowy i pozostałych
gmin
subregionu
częstochowskiego.
Ku zaskoczeniu organizatorów przedsięwzięcia, akcja wywołała spore „zamieszanie”
także
wśród dorosłych.

M

iłym akcentem stało się
zainteresowanie
projektem, a zwłaszcza książeczką, Ministerstwa Środowiska
oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. Po raz
pierwszy lokalna akcja proekologiczna
została dostrzeżona
przez publiczne instytucje krajowe.
red.

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.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY LELÓW
ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lelów położonej
w obrębie Lelów (k.m.1) oznaczona jako:
1. Działka nr 39 o pow. 0,87ha, składająca się z użytku RVI-0,67ha, RIVb-0,14ha, RV-0,06ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00033270/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Lelów oznaczona jest symbolem: 7P-Teren usług i obiektów produkcyjnych różnej funkcji i zróżnicowanych usługach w ok. 40%, R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania w ok. 60%. Działka
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 640 zł. Wysokość wadium 7 450 zł.
2. Działka nr 40 o pow. 1,20ha, składająca się z użytku RVI-0,92ha, RIVb-0,19ha, RV-0,09ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00033270/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Lelów oznaczona jest symbolem: 7P-Teren usług i obiektów produkcyjnych różnej funkcji i zróżnicowanych usługach w ok. 40%, R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania w ok. 60%. Działka
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 68 300 zł. Wysokość wadium 10 250 zł.
3. Działka nr 42 o pow. 0,69ha, składająca się z użytku RVI-0,54ha, RIVb-0,10ha, RV-0,05ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00033270/5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Lelów oznaczona jest symbolem: 7P-Teren usług i obiektów produkcyjnych różnej funkcji i zróżnicowanych usługach w ok. 40%, R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania w ok. 60%. Działka
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39 540 zł. Wysokość wadium 6 000 zł.
Przetarg odbędzie się 29 września 2015 r. o godz. 930 w sali narad w Urzędzie Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu podane wadium na konto Gminy
Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 25 września
2015 r. (liczy się data uznania rachunku UG).
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę
współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie
nabywana z majątku odrębnego.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w
razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, zwrotowi – uczestnikom, którzy
przetargu nie wygrają.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje unieważnienie przetargu.
Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyjne- czyli Gmina nie wskazuje granic działki.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 034 3550072).
Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl

WÓJT GMINY LELÓW
ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lelów
położonej w obrębie Lelów (k.m.2) oznaczona jako działka nr 79/2 o pow. 0,1680ha, składająca się z użytku Ba-0,1680ha zabudowana budynkiem byłej hydroforni, opisana w KW
CZ1M/00093725/8. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów
oznaczona jest symbolem 58WZ-Teren wgłębnych ujęć wody. Działka posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej (drogi wojewódzkiej).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 81 000 zł.
Wysokość wadium 12 150 zł
Przetarg odbędzie się 29 września 2015 r. o godz. 900 w sali narad w Urzędzie Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu wadium
w wysokości 12 150 zł na konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49
8591 0007 0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 25 września 2015 r. (liczy się data
uznania rachunku UG).
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego
rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy
sprzedaży, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje
unieważnienie przetargu.
Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyjne- czyli Gmina nie wskazuje granic działki.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 034 3550072).
Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl

INFORMACJA
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej
18 zostały wywieszone do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na sprzedaż
nieruchomości rolnych położonych w Nakle oznaczonych jako działka nr 378 i 388
oraz nieruchomości położonych w Białej Wielkiej działka nr 4776 i 4873. Wykaz
dostępny na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl
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P.P.H.U.

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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czwartek

region częstochowski
OW

s

La

Las

Las

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

szczędzanie
to znajprościej
mówiąc zmniejszanie
jej zużycia
przy zachowaniu
takich
samych
rezultatów.
Dzięzagadnieńenergii
związanych
rozsądnym korzystaniem
z darów natury. Artykuły
o tej tematyce
pojawiać się będą
co drugie
wydanie
naszego tygodnika,
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
ki temu
zaoszczędzimy pieniądze i przy okazji pomożemy środowisku naturalnemu. Przeciętny dom w Polsce marnuje
z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
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50 sposobów na oszczędzanie energii
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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
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Mateusz Strączyński

 Lodówko-zamrażarka klasy A zużywa 3/4 energii
mniej niż 10-letnie modele. Z kolei gotowanie w garnku
bez przykrycia to strata ok. 30% energii.
 W ostatniej dekadzie, zużycie energii elektrycznej
w przeciętnym gospodarstwie domowym w Polsce
wzrosło o 40 procent. Powód jest prosty – ilość urządzeń
elektrycznych w domu znacznie wzrosła i niestety, nie
pomógł tutaj fakt, że nowoczesne urządzenia zużywają
coraz mniej prądu.
 Kopiarka zostawiona na „stand by” przez całą noc
zużywa tyle energii, ile potrzeba do skopiowania 1500
stron dokumentów, a wyłączenie na noc monitora
naszego PC pozwala zaoszczędzić energię wystarczającą
do podgrzania 6 obiadów w kuchence mikrofalowej.
"Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oﬁcjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
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Zawody gruntowe
Koła PZW Wykromet
W niedzielę 16 sierpnia nad
zalewem w Blachowni odbyły
się wędkarskie zawody gruntowe Koła Wykromet.
Zawodnicy rywalizowali o
„PUCHAR XXXV LECIA
KOŁA”. Pod czujnym okiem
Rafała Jędrysiaka - sędziego,
który jest prezesem miejscowego koła do zawodów przystąpiło 18 wędkarzy lubiących łowić
tą metodą.
Już na samym początku kolega Jerzy Bekus ustawił wysoko poprzeczkę łowiąc 1,5 kg

karpia (ryba ta plus kilkanaście
leszczy dała mu zwycięstwo w
zawodach).
Łowiono przede wszystkim
leszcze, ale trafiały się również
krąpie, sumiki karłowate, płocie i karasie. Po 4 godzinnych
zmaganiach
błyskawicznie
zważono ryby, które trafiły powrotem do zbiornika i ogłoszono wyniki.
Najlepsi otrzymali puchary, dyplomy i upominki. Po
zakończeniu części oficjalnej
wszyscy uczestnicy uraczyli się

wyśmienitym obiadem przygotowanym przez restaurację
„Bajka” z Blachowni.
Wyniki:
Jerzy Bekus – 3.200 pkt
Mariusz Michoń – 2.160 pkt
Sławomir Ucieklak – 2.060 pkt
Andrzej Michalak – 1.720 pkt
Robert Berdys – 1.660 pkt
Adrian Michalak – 1.540 pkt
Tadeusz Zborowski – 1.520 pkt
Piotr Michalak – 1.510 pkt
Paweł Wieczorek – 1.370 pkt
Robert Michalak – 1.360 pkt
Tekst i zdjęcie: RSA
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY LELÓW
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lelów położonych w obrębie Drochlin oznaczonych jako:
1. Działka nr 246 o pow. 2,22ha, składająca się z użytku RIII-0,83ha, RIVa-0,80ha,
RIVb-0,04ha, RV-0,55ha niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00042514/4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem R –tereny rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 800 zł.
Wysokość wadium 6 870 zł.
2. Działka nr 1705/1 o pow. 0,30ha, składająca się z użytku RIIIb-0,12ha, RIVa-0,18ha, niezabudowana, opisana w KW CZ1M/00034124/4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów oznaczona jest symbolem R –tereny
rolnicze bez prawa zmiany sposobu użytkowania.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 700 zł.
Wysokość wadium 1 010 zł.
Przetarg odbędzie się 18 września 2015 r. o godz. 930
w sali narad w Urzędzie Gminy Lelów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w pieniądzu podane
wadium na konto Gminy Lelów – KBS Oddział Niegowa, Filia Lelów Nr 49 8591 0007
0330 0923 0462 0006 najpóźniej do dnia 14 września 2015 r. (liczy się data uznania
rachunku UG).
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej
dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wpisu z właściwego rejestru (oryginał do wglądu), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w
celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku
odrębnego.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania
przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia
umowy sprzedaży, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Całość wylicytowanej kwoty należy wpłacić przed spisaniem aktu notarialnego.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Niestawienie się osoby, która wygrała przetarg w celu zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje
unieważnienie przetargu.
Do wartości wyżej wymienionej działki nie są wliczone prace geodezyjne- czyli Gmina nie
wskazuje granic działki.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów,
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Lelów (tel. 34 3550072).

Zatrudnię firmę
instalacyjną do
przebudowy sieci
preizolowanej.
Kontakt:
office@skorut-solar.pl
tel: 12 272 – 20 - 25,
12 272 – 31 - 24
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl
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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

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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Raków i Skra – wszystko gra!
Piłkarskie drużyny „eksportowe” z Częstochowy – Raków i Skra udanie
weszły w nowy sezon. Póki co są niepokonane – RKS po trzech kolejkach
jest liderem II ligi, natomiast ekipa z Loretańskiej nie straciła jeszcze bramki,
zmagania w III lidze rozpoczynając od zwycięstwa i remisu.
Mistrzowie
końcówek
Raków pod wodzą Radosława Mroczkowskiego wiosną raz po raz „punktował”
dzięki bramkom strzelanym
w ostatnich minutach. Nie
inaczej jest w nowym sezonie – za nami trzy kolejki,
a już w dwóch meczach piłkarze z Limanowskiego przechylali szalę zwycięstwa na swoją
stronę właśnie w końcowych
fragmentach spotkań.
Częstochowianie na inaugurację zremisowali przed
własną publicznością z Okocimskim Brzesko, ale już
w dwóch kolejnych meczach
sięgali po komplet punktów. Najpierw w Górze,
gdzie mierzyli się nie tylko
z Nadwiślanem, ale i demonami przeszłości, bo w dużej
mierze to właśnie druzgocąca
porażka 0:4 w przedostatniej
kolejce z Nadwiślanem pozbawiła Raków awansu w poprzednim sezonie. W pierwszym kwadransie piłkarze

Rakowa rzucili się na rywali
niczym wilki na upatrzoną
zwierzynę, ale swoją ofiarę
upolowali dopiero w ostatnich minutach. Nadwiślan
poległ po ciosach zadanych
przez rezerwowych – Wojciecha Okińczyca (82 minuta) i
20-letniego Kacpra Łazaja
(90 minuta).
Mecz trzeciej kolejki z Radomiakiem Radom, częstochowianie rozpoczęli z wysokiego „C”. Już w pierwszej
akcji Okińczyc trafił na 1:0,
a kilkanaście minut później
było 2:0. Miejscowi szykowali się zatem na „spacerek”,
ale wtedy do akcji wkroczył Maciej Mielcarz. Nowy
bramkarz Rakowa popełnił
dwa kardynalne błędy, które
kosztowały jego zespół stratę
goli. Doświadczony golkiper
jest winien „duże piwo” całej
drużynie, a w szczególności
Piotrowi Malinowskiemu. To
właśnie „Malina” w 77. minucie przeprowadził solową
akcję, po której zwycięskiego
gola zdobył Dariusz Pawlu-

siński. Trener Mroczkowski
ma z kolei twardy orzech do
zgryzienia – czy warto dawać
kolejną szansę zawodzącemu
kolejny raz Mielcarzowi?
Jak długo RKS będzie wygrywał, tak długo decyzje szkoleniowca będą bronić się same.
A póki co, z 7 punktami po 3
kolejkach, Raków jest na samym szczycie II-ligowej tabeli.

Młodzi Skrzacy
bez kompleksów
Udanie nowy sezon rozpoczęła także częstochowska
Skra. A były niemałe obawy
co do formy naszego III-ligowca. Latem Skra została
bowiem gruntownie przebudowana i odmłodzona. A jakby tego było mało, to w tym
sezonie trzecią ligę czeka reorganizacja, w ramach której
spadek czeka ponad połowę
drużyn!
Te obawy póki co zdają
się nie potwierdzać. Na inaugurację podopieczni tre-

nera Dziółki wygrali 2:0
w Piotrówce. Oba gole zdobyli debiutanci – w pierwszej połowie wynik otworzył wychowanek Akademii
Piłkarskiej Legii Warszawa
Dawid Witkowski, w drugiej
rezultat ustalił ex-Rakowiak
Łukasz Kowalczyk. – Wynik
na pewno cieszy, natomiast
gra, zwłaszcza w ofensywie,
mogła być lepsza. Chłopcy
pokazali, że tworzą monolit
tak na boisku, jak i poza nim
i za to im chwała – oceniał
swoich piłkarzy debiutujący
w roli pierwszego trenera, Jakub Dziółka.
W piątek wieczorem na
Lorecie przy światłach jupiterów,
Skra
zmierzyła
się z rezerwami lidera Ekstraklasy – Piasta Gliwice,
w pierwszym składzie którego wybiegł m.in. urodzony
w Częstochowie Adrian Klepczyński – piłkarz, który w najwyższej klasie rozgrywkowej
rozegrał ponad 150 meczów.
Choć spotkanie zakończyło
się bezbramkowym remisem,

Skra – Piast II Gliwice 0:0
to kibice nie mieli prawa narzekać – obie drużyny zaprezentowały dojrzały futbol,
a przy odrobinie szczęścia Skra
mogła zgarnąć trzy punkty
– w 87 minucie po sprawienie przeprowadzonym kontrataku Eryk Krupa nie trafił
w sytuacji sam na sam, marnując tym samym „piłkę meczową”.
– Na pewno cieszy, że znowu nie tracimy bramki, no
i punktujemy. Z mojej perspektywy lekki niedosyt jest,
bo uważam że mieliśmy nieco lepsze sytuacje i mogliśmy
jedną z nich wykorzystać.
W ostatnich minutach postawi-

fot. ks-skra.pl
liśmy wszystko na jedną kartę,
bardzo chcieliśmy strzelić gola
i wygrać ten mecz. Liczyły
się dla nas tylko trzy punkty
i w kolejnych spotkaniach
też na pewno będziemy grali
o zwycięstwa – mówi nowy
golkiper Skry, Kamil Kosut.
Najbliższe mecze o trzecioligowe punkty częstochowianie rozegrają na wyjazdach –
w trzeciej kolejce w Zabrzu
z rezerwami Górnika, w czwartej serii gier w Bielsku z BKS-em. Na Stolzle Stadion Skra
powróci w sobotę 5 września
o 15:00, kiedy to podejmie
Szombierki Bytom.
Mateusz Strączyński

Srebrny Marcin Skalik idzie w ślady taty
Marcin Skalik to bohater
podniebnych lotów ostatnich
tygodni. Częstochowianin, który dopiero rozpoczyna rywalizację w klasie seniorów, ma już
na swoim koncie dwa znaczące
osiągnięcia – jest świeżo upieczonym wicemistrzem świata
w lataniu precyzyjnym, do kolekcji medali dorzucił jeszcze
srebro mistrzostw Polski.
Marcin kontynuuje zatem rodzinne tradycje, bowiem jego
ojciec – Włodzimierz Skalik –
to żyjąca legenda lotnictwa! Na
pytanie, czy chce być lepszy od
swojego taty, Marcin w rozmowie z nami po chwili zastano-

wienia odpowiada z uśmiechem
na ustach – Tata jest dla mnie
idolem, wzorem do naśladowania i wiele mu zawdzięczam...
To właśnie on zabrał mnie na
pierwszy lot samolotem. Ale
czy chciałbym być lepszy od
taty? Nie patrze tak na to, chcę
by ludzie zapamiętali mnie jako
Marcina Skalika – mówi. Od
porównań do ojca jednak nie
sposób będzie mu uciec. Włodzimierz Skalik to multimedalista mistrzostw świata w sporcie samolotowym, legendarny
zawodnik, a obecnie prezes
Aeroklubu Polskiego i wiceprezes Międzynarodowej Federacji
Lotniczej.
Polska należy zresztą do
ścisłej światowej czołówki
w lotnictwie sportowym, w całej swojej historii zdobywając
ponad 1000 medali imprez mistrzowskich. Oprócz Skalików,
w świecie znane są także nazwiska Janusza Darochy (także
członek Aeroklubu Częstochowskiego) czy Sebastiana Kawy.
Tym bardziej zastanawiające
jest, że tak krucho w tym sporcie
jest z pieniędzmi – Z samego
lotnictwa trudno wyżyć, trzeba dokładać własne pieniądze,
ewentualnie szukać prywatnych
Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności

sponsorów. Nie orientuję się, ile
dokładnie dotacji z miasta otrzymuje częstochowski Aeroklub,
ale wiem, że to kropla w morzu
potrzeb [łącznie 9.000 zł z magistratu na rok 2015, w tym 2.000
zł na przygotowania M. Skalika
do MŚ... – przyp. red.]. Może
teraz miasto spojrzy na nas łaskawszym okiem? – zastanawia
się Marcin.
Latanie precyzyjne, w którym
specjalizuje się Skalik, składa
się z kilku konkurencji – Najpierw pilot musi wykonać ręczne obliczenia nawigacyjne, następnie przelecieć samolotem po
wyznaczonej trasie, utrzymując
nakazaną wysokość i utrzymując w każdym miejscu nakazany
czas, aż wreszcie wylądować
w wyznaczonym obszarze. To
wszystko wymaga niezwykłej
koncentracji i precyzji, bo za
odstępstwa od regularności lotu,
niezidentyfikowanie obiektów
i niecelne lądowania przyznawane są punkty karne – opowiada
obrazowo Marcin.
W duńskim Skavi na Mistrzostwach Świata w Lataniu
Precyzyjnym, w których udział
wzięło 72 zawodników z 17
państw, Marcin Skalik musiał
uznać wyższość jedynie Fran-

cuza Damiena Vadona. Niebo
nad Danią było szczęśliwe nie
tylko dla Częstochowianina,
ale także dla innych polskich
pilotów – w pierwszej dziesiątce uplasowało się aż sześciu
Polaków. Nasz kraj nie miał
sobie równych także w rywalizacji drużynowej, wyprzedzając zdecydowanie Czechów
i Francuzów.
Mistrzostwa Świata odbyły
się pod koniec lipca, a niespeł-

Marketing i reklama
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tel./fax (34) 374 05 02
tygodnik7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

na miesiąc później w Krośnie
rozegrano mistrzostwa na krajowym podwórku. Tutaj Marcin Skalik także był drugi
– Popełniłem prosty, ale
kosztowny błąd przy obliczeniach nawigacyjnych, za co
dostałem 36 punktów karnych.
Trochę zabrakło koncentracji, więc jest drugie miejsce
– mówi z lekkim niedosytem
utalentowany częstochowski
Mateusz Strączyński
pilot.
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