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Dołożyli
listonoszowi
* To zabrzmi absurdalnie, ale jest faktem od 1
września tego roku.
* Nie będzie już w Częstochowie inkasentów
gazowych.
* Listonosze prócz dostarczania poczty będą
spisywać liczniki gazu.
czytaj na stronie 3
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Lokalne sensacyjki wyborów parlamentarnych

Będą w Częstochowie dwie listy
Zjednoczonej Lewicy
Sporym zaskoczeniem dla wyborców radnego Marcina Marandy była informacja o tym, że „wystawia się” do Senatu. Nie mniejszego
wstrząsu doświadczyli sympatycy lewicy, spoza SLD, na wieść o tym, że socjaldemokrata Jacek Kasprzyk startuje do Sejmu z listy SLD.

Byle wyżej
Marcin Maranda zaledwie kilka miesięcy temu startował w wyborach samorządowych i został
wybrany głosami mieszkańców,
radnym miasta Częstochowy.
Jego ówczesna kampania wyborcza była kampanią prezydencką,
chociaż Maranda startował w
podwójnej roli: na prezydenta
Częstochowy oraz na radnego. Po
prezydenturę wprawdzie nie sięgnął, ale zdobył stosunkowo dobry wynik, był trzeci - za Krzysz-

tofem Matyjaszczykiem (SLD) i
Arturem Warzochą (PiS), zostawiając za sobą lidera lokalnej PO
Andrzeja Szewińskiego. Dzięki
częstochowianom dziś zasiada w
Radzie Miasta Częstochowy.
Najwyraźniej radny Maranda
ma znacznie większe ambicje –
wybiera się do Senatu RP. Obietnice sprzed kilku miesięcy o tym,
jak wiele zrobi w sprawach lokalnych pod wymownym szyldem
„Mieszkańcy Częstochowy”, dziś
podmienił na nowe hasło „Bez-
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partyjny Marcin Maranda” i pod
taką nazwą zarejestrował komitet
wyborczy. W czasie wyborów samorządowych Maranda lansował
się na samorządowca nie polityka,
dziś najwyraźniej zdanie zmienił.
Część elektoratu radnego Marandy jest oburzona jego decyzją o
kandydowaniu do Senatu.
- Głosowałem na pana Marandę - dzisiaj czuję się przez niego
oszukany. Miał być opozycją dla
obecnej władzy w mieście, miał
rozwiązywać problemy lokalne,
a teraz zamierza uciec do Senatu
– to jedna z łagodniejszych wypowiedzi.
Jakie propozycje dla mieszkańców Częstochowy ma kandydat
do Senatu Marcin Maranda, kto
zajmie miejsce lidera „Marandowców”, gdyby radny zdobył
mandat senatora? Po odpowiedzi
na te i więcej pytań, udaliśmy się
do źródła (próbowaliśmy poroz-

mawiać z Marcinem Marandą).
Otrzymaliśmy od niego SMS-a z
informacją: „proszę skontaktować
się z Krzysztofem Świerczyńskim”.
- Ugrupowanie „Mieszkańcy
Częstochowy” ma program i będziemy go realizować. Ważną
sprawą jest to, że nasz przedstawiciel w Senacie może lobbować
za Częstochową. Moje subiektywne zdanie jest takie, że Marcin
Maranda podjął słuszną decyzję
– mówi w imieniu kandydata,
radny Krzysztof Świerczyński, z
ugrupowania „MCz”.
Rzeczywiście, prócz „lobbowania” senator wiele więcej nie
może [w odróżnieniu od posłów,
senatorom nie przysługuje prawo
interpelacji ani prawo do inicjatywy ustawodawczej (gdyż ta przysługuje Sejmowi) – za Wikipedią].
Marcin Maranda jeszcze „przed
chwilą” chciał być radnym, dziś

już nie chce – wolałby być senatorem. Nie on jeden. O parlamencie marzą także inni radni miejscy
oraz sejmiku województwa śląskiego. Na listach SLD, PiS, PO
znajdują się kandydaci do Sejmu,
którzy nie tak dawno podpisali z
wyborcami czteroletni kontrakt
na funkcje radnych.

Sprytnie,
ale nie do końca...
W znacznie większym kłopocie
od Marandy jest lokalny SLD.
Zaczęło się na „górze”. Jako
pierwsze, pod nazwą koalicyjny
komitet wyborczy Zjednoczona Lewica zarejestrowały się
ugrupowania: Socjaldemokracja
Polska (SdPl), Polska Lewica,
Wolność i Równość Polska Partia Pracy oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza.
ciąg dalszy na stronie 3
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oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne

2  CZWARTEK 10.09.2015

uwagi

niestosowne
Spraw sobie sprawiedliwość

Nie żyjemy w państwie sprawiedliwym
– orzekł Prezydent Rzeczpospolitej. I z tą
opinią zapewne zgadza się zdecydowana
większość Polaków. Ja to nawet więcej się
zgadzam: nie żyjemy w świecie sprawiedliwym, na prawdziwą sprawiedliwość z utęsknieniem będziemy oczekiwali po zakończeniu ziemskiej egzystencji.
Sprawiedliwość jest dobrem o wartości mierzonej subiektywnie. Sprawy rozstrzygnięte
przez sądy wydadzą się niesprawiedliwością
dla strony przegranej. Stanowione prawo będzie uznane za niesprawiedliwe przez osoby,
którym narzucono przepisy ograniczające ich
wolność. Niesprawiedliwością dla kierowcy
jest przymus zapinania pasów bezpieczeństwa, a dla pieszego obowiązek przechodzenia
po „zebrach”. Jest też niesprawiedliwość materialna, bo jeden ma wszystko: dom, samochód, samolot, a inny pusty garnek na obiad i
dziurawe buty na drogę. Niesprawiedliwe jest,
że droga dziecka profesora w karierze naukowej, czy milionera w biznesie, jest łatwiejsza,
niż dziecka robotnika lub chłopa. Rażącą niesprawiedliwością jest wyższa jakość życia lu-

dzi w Polsce od życia w Erytrei (choć dla nas
boleśniejsze jest porównanie naszego bytu z
egzystencją Niemca lub Francuza).
Nie jest więc problemem wykazać, że żyjemy w państwie niesprawiedliwym. Gorszą rzeczą, graniczącą z demagogicznym kłamstwem,
jest sugerowanie, że odpowiedni polityk na
odpowiednim stanowisku będzie gwarancją
sprawiedliwości. Przytomniejszy biskup mógłby delikatnie upomnieć takiego demagoga, że
grzeszy pychą; sprawiedliwości na ziemi nie
udało się wprowadzić nawet Chrystusowi, tym
bardziej demokratycznie wybrany władca nie
powinien mieć się za Boga. Historyk, czy inny
dobrze wyedukowany mądrala pamiętający
doświadczenia z przeszłości, mógłby dodać,
że ta pycha prowadzi do zwyrodnienia. Każdy
dyktator tłumaczy swój zamordyzm dążeniem
do sprawiedliwości społecznej. Sam miałem
nieprzyjemność żyć w kraju urzeczywistniającym za pomocą UB, PZPR, funkcjonariuszy jawnych, tajnych i dwupłciowych, zasadę
sprawiedliwości ludowej. Jeszcze gorsze były
przykłady owej sprawiedliwości ludowej wymierzanej z pominięciem państwa: rebelii Jakuba Szeli, pogromów społeczeństw żydowskich, palenia czarownic itp.

Swoje granice ma także dążenie do wdrażania sprawiedliwości materialnej. Gdyby Edisonowi za pomocą podatku progresywnego zabrać cały zysk z wynalazku żarówki, ten łebski
facet wolałby zostać ministrem, czy innym
urzędnikiem, niż ryzykować pracę i oszczędności w dążeniu do wymyślania innych cudów. Wyrównywanie szans startu dzieci odebrało by rodzicom podstawową motywację do
pracy (wszak dorobku do trumny nie zabiorą).
Państwo, jak każda instytucja stworzona
przez człowieka, będzie niedoskonałe, a tym
samym nie zaspokoi tęsknoty każdego za spra-

wiedliwością. I nie ma co się na takie państwo
obrażać, ani tym bardziej takiego państwa obrażać. Trzeba raczej cierpliwie poprawiać to
co się da poprawić i rezygnować z regulowania tam, gdzie życie samo się reguluje. Pomagać trzeba tam, gdzie pomoc jest niezbędna,
nie ingerując w wolność wyboru przez ludzi
własnej drogi w poszukiwaniu szczęścia. Nie
warto stawiać się ponad sądami, lecz dbać by
sądy cieszyły się autorytetem społecznym.
Jak Pan Prezydent będzie starszy, a przez to
bardziej życiem doświadczony, być może to
Jarosław Kapsa
zrozumie...
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
 naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

zastawy obiadowe
powyżej 5 sztuk za

9,99 z ł

CATERING*

*zamówienie powyżej 25 zł
na terenie miasta GRATIS!

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

PRZYJDŹ NA GOTOWE
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DOWÓZ !!!
500-694-374
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* To zabrzmi absurdalnie, ale jest faktem od 1 września tego roku.
* Nie będzie już w Częstochowie inkasentów gazowych.
* Listonosze prócz dostarczania poczty będą spisywać liczniki gazu.

Dołożyli listonoszowi

Dziecko zapytane w przedszkolu o to, co robi listonosz, odpowie, że przynosi listy. Należy
dziecięcą wiedzę uzupełnić. Dostarczyciele listów i przesyłek w
Częstochowie od tygodnia mają
dodatkowe zajęcie: odczyt stanu liczników gazu. Jeśli więc do
naszych drzwi zapuka listonosz
(a nie jak dotychczas inkasent
gazowy) i poprosi nas o możliwość spisania licznika gazowego, mamy obowiązek (po wcześniejszym wylegitymowaniu)
wpuścić go do mieszkania.
– To kompletna bzdura.
Poczta Polska wciąż dokłada
nam obowiązków. Gdy kilkanaście lat temu przyjmowałam
się do pracy, miałam roznosić
listy, teraz sprzedaję znaczki
pocztowe i kartki świąteczne,
dziś dołożyli nam kolejną robotę. Mamy chodzić po domach i
spisywać stany liczników gazowych – żali się listonoszka ze
Śródmieścia.
Nic dziwnego, że listonoszom nie podobają się nowe
obowiązki. Do i tak ciężkiej tor-

by dojdzie kilka dodatkowych
kartek formularza.
– Nikt z centrali nie powiedział nam, ile dokładnie zarobimy za dodatkową pracę.
Wśród listonoszy krąży pogłoska, że będzie to 50 groszy od
punktu, od licznika. Zresztą
mamy znacznie więcej pytań.
Co z licznikami zamkniętymi w
skrzynkach na klatkach, co gdy
się pomylę przy spisywaniu,
jakie będą kary w przypadku
błędów... – pyta pracownica
Poczty Polskiej.
Do serii pytań listonoszki
należy dołożyć najważniejsze:
czy pracownik Poczty Polskiej
może odmówić pracodawcy
wykonywania dodatkowej pracy? Z nieoficjalnych informacji
wiemy, że nie, bo inaczej może
zostać zwolniony.
– W głowie się nie mieści,
co władze poczty wyprawiają.
Zamiast pilnować głównego
zajęcia, by szybko i tanio dostarczyć listy, to oni dodają
nam obowiązków kompletnie
niezwiązanych z naszą pracą.

Oddajemy konkurencji nasze
przesyłki pocztowe. W Polsce
jest coraz więcej nowych firm,
zwłaszcza zagranicznych, które
przejmują nasz rynek usług, np.
Inpost. Tylko patrzeć, jak listonosz będzie niczym akwizytor
sprzedawał garnki, kosmetyki
i ubezpieczenia – mówi listonoszka.
Wśród pracowników poczty
krąży plotka, że listonosze mają
nie tylko odczytywać liczniki,
ale także sprawdzać stan techniczny instalacji gazowych.
O wypowiedź w tej sprawie
poprosiliśmy dyrekcję Poczty
Polskiej.
„Poczta Polska, już w grudniu 2014 r., wprowadziła do
swojej oferty usługę polegającą
na realizacji odczytów wskazań
gazomierzy, liczników wody i
elektryczności. Wejście firmy
w nowe obszary biznesowe w
dobie e-substytucji i malejących wolumenów przesyłek
tradycyjnych jest niezbędnym
krokiem do dalszego rozwoju.
Poczta Polska posiada wszelkie
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atuty i potencjał, aby realizować tego typu usługi.
Od 1 września 2015 roku
usługę odczytową realizujemy
na terenie miasta Częstochowy
oraz niewielkiej części terenów
podmiejskich. Obszary te są
obsługiwane w zakresie dostaw
gazu przez Rejon Dystrybucji
Gazu Częstochowa.
Odczyty dokonywane są
przez naszych listonoszy dokładnie w takich samych (wyznaczonych) terminach i godzinach oraz technicznie w taki
sam sposób, jak do tej pory
przez dotychczasowych inkasentów. Zaobserwowane, bez
konieczności specjalistycznego
sprawdzenia, podczas odczytu
liczników nieprawidłowości w
tym m. in. zerwanie plomby,
ulatnianie się gazu itp. tak, jak
do tej pory, musi zostać zgłoszone do dostawcy gazu. Nie
zmienił się też sposób i tryb
informowania mieszkańców o
odczytach wskazań liczników.
Listonosze dokonują odczytów w godzinach pracy, pod-

czas obsługi swoich rejonów
doręczeń, również przy okazji
doręczania pod wskazany adres listu poleconego lub innych przesyłek pocztowych.
Za czynności wykonywane
w godzinach pracy listonosze
otrzymują należne wynagrodzenie. Czynności spisywania
liczników wymagają by listonosz miał ze sobą dodatkowo
jedną kartkę papieru zawierającą listę adresów spisywanych
liczników.
Procedury spisywania liczników, również w przypadku
takich zdarzeń jak nieobecność
lokatora, lub odmowa spisania, są takie jak dotychczas
stosowane przez inkasentów.
I tak odbiorca gazu otrzymuje
informację z prośbą o podanie
stanu licznika wtedy, gdy licznik znajduje się w jego lokalu,
a mieszkańcy byli nieobecni.
Druga sytuacja to taka, kiedy nikogo nie ma w domu, a
skrzynka z gazomierzem jest
zamknięta na klucz, który posiada tylko odbiorca gazu. W

przypadku gdy skrzynka z gazomierzem jest ogólnodostępna
i zamknięta na tzw. "klucz uniwersalny" listonosz sam otwiera skrzynkę i dokonuje spisu
stanu licznika.
Kamila Supron-Kalinowska
Biuro Prasowe,
Poczta Polska S. A.”
Zapytaliśmy władze poczty,
o ile wzrośnie wynagrodzenie
listonoszy – nie otrzymaliśmy
jednak odpowiedzi. Nadal nie
wiadomo też, jaka przyszłość
czeka pracowników poczty,
którzy odmówią wykonywania
dodatkowych czynności.
Niestety na tym nie koniec
złych wiadomości dla częstochowskich listonoszy. Redakcja
ustaliła, że z usług „inkasentów
pocztowych” zamierza od stycznia przyszłego roku skorzystać
częstochowski Zakład Energetyczny. Prócz odczytu stanu licznika gazowego niewykluczone,
że listonoszom dodany zostanie
także licznik energii elektryczRenata R. Kluczna
nej.

Lokalne sensacyjki wyborów parlamentarnych

Będą w Częstochowie
dwie listy
Zjednoczonej Lewicy
ciąg dalszy ze strony 1
Potem komitet o tej samej
nazwie Zjednoczona Lewica
zarejestrowały: m.in. SLD i
Ruch Palikota. Mamy więc dwa
komitety wyborcze o podobnej
nazwie, różnią się jedynie skrótami nazw partii politycznych.
Czy konflikt na lewicy i seria
wzajemnych oskarżeń władz centralnych, będzie mieć wpływ na
struktury lokalne? Na początku
można było przypuszczać, że dojdzie do konfrontacji wyborczej
pomiędzy Jackiem Kasprzykiem
działaczem SdPl, a Markiem Baltem liderem lokalnego SLD. Z
zapowiedzi władz krajowych wynikało bowiem, że będą dwie listy
w Częstochowie i dwa komitety
Zjednoczonej Lewicy, a każdy
z panów będzie numerem jeden
na swojej liście. Kilka dni temu
Marek Balt (poseł SLD) pewnie
ogłosił, że „w Częstochowie Lewica naprawdę się zjednoczyła
i listę ma tylko jedną”. Lokalny
Sojusz obwieścił również listę
kandydatów na posłów ziemi
częstochowskiej w najbliższych
wyborach parlamentarnych. „Jedynka” ma przypaść Baltowi,

natomiast ostatnie (czternaste)
miejsce ma dostać Kasprzyk.
Czy to prawda, że w Częstochowie będzie tylko lista SLD,
a SdPl nie wystawia swoich
kandydatów? Z takim pytaniem
zwróciliśmy się do Arkadiusza
Kaszni, rzecznika prasowego
SdPl.
- Mamy kandydata, który
otwiera naszą listę, jest nim Jacek Kasprzyk. Jesteśmy „po słowie” – informuje rzecznik SdPl.
Zrobiło się dziwnie... Narzeczona do ślubu co prawda się
szykuje, ale z innym partnerem.
Wieść o tym, że Kasprzyk
jest na liście „drugiej” Zjednoczonej Lewicy (SLD) rzecznik
SdPl „uczcił” minutą ciszy był tak zaskoczony, że nie wiedział, co powiedzieć.
- Opowieści postkomunistów,
o tym czy będzie jedna lista w
Częstochowie czy dwie, na
pewno nie wpłyną na naszą suwerenną decyzję. W przypadku
osób, które nie poinformowały
naszych władz o kandydowaniu z innych list, co prowadzi
do ewidentnej szkody dla partii,
jest standardowe – sąd partyjny
i wyrzucenie w naszych szere-

gów – mówi Arkadiusz Kasznia, SdPl.
Wczoraj (piątek) w późnych
godzinach wieczornych członkowie „pierwszej” Zjednoczonej Lewicy (SdPl) podejmowali w Katowicach ostateczne
decyzje w sprawie list do parlamentu.
- Mogę pani z nieukrywaną
przyjemnością ogłosić, że będziemy uczestniczyć w tegorocznych wyborach.
Będziemy wystawiać w Częstochowie listę kandydatów
Zjednoczonej Lewicy [SdPl ].
Na Jacku Kasprzyku świat się
nie zaczyna i nie kończy. Mamy
już kandydatów w całym kraju,
w Częstochowie również. Za
kilka dni podamy listę nazwisk
– mówi członek SdPl.
To dobrze, że SdPl wystawia
swoich kandydatów w Częstochowie. Można by rzec – koniec
monopolu SLD. Wyborcy o poglądach lewicowych będą mieć
wybór, tak jak mają go wyborcy
prawicowi.
Będzie się działo...
Renata R. Kluczna
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Czy - zdaniem Państwa
ugrupowania - mieszkańcy/rowerzyści mają stworzone dobre warunki do
poruszania się po mieście
Częstochowa?
Stanowisko
Polskiego
Stronnictwa
Ludowego w
tej sprawie
przedstawia
Stanisław
Gmitruk:
„Ścieżki rowerowe, wydzielone od ruchu samochodowego
i pieszego są mieszkańcom Częstochowy bardzo potrzebne. Wynika to z potrzeby dalszej poprawy bezpieczeństwa rowerzystów
na drogach oraz poprawy sprawności ruchu samochodowego.
Są miejsca w Częstochowie, w
których rowerzyści jeżdżą nie po
jezdni, lecz chodnikami dla pieszych, utrudniając w ten sposób
spokojne przemieszczanie się pieszych po chodnikach. Z tego też
względu, budowa (wydzielanie)
kolejnych ścieżek rowerowych
jest bardzo potrzebne, przy jednoczesnej, zauważalnej, zwiększonej liczbie osób poruszających
się rowerami. W ostatnich latach
widać duży postęp w zakresie budowy (wydzielania) ścieżek rowerowych. Szczególnie widać to

w „szerokim” centrum miasta, ale
również w niektórych dzielnicach
peryferyjnych. Dobrym przykładem jest wydzielenie ścieżki rowerowej w ul. Sejmowej w dzielnicy Kiedrzyn. Natomiast w tejże
dzielnicy w ulicy Ludowej rowerzyści poruszają się chodnikami.
Jest to bezpieczne dla samych
rowerzystów, natomiast niekomfortowe dla pieszych. Dlatego też
mieszkańcy dzielnicy Kiedrzyn
także z tego względu czekają na
budowę odwodnienia, likwidacji
rowów, w miejsce których mogłaby być zbudowana jakże potrzebna ścieżka rowerowa.
W tej sytuacji apelujemy do
Rad Dzielnic o wnioskowanie, a
Radę Miasta i Prezydenta namawiamy do zwiększenia środków
finansowych w budżecie na rok
2016, w efekcie czego, będzie
w Częstochowie więcej ścieżek
rowerowych, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo i sprawność
poruszania się mieszkańców korzystających z komunikacji rowerowej.”
Opinię Prawa
i Sprawiedliwości
reprezentuje
radny Artur
Gawroński:
„Infrastruktura drogowa i komunikacyjna w Częstochowie
boryka się z wieloma problema-

mi, spośród których najważniejszy jest brak strategi i skoordynowania planowanych inwestycji
komunikacyjnych.
Dotychczasowe budowy
i remonty przeprowadzane
są chaotycznie, powodując
znaczne utrudnienia komunikacyjne. Konieczne jest
podjęcie działań zmierzających do zintegrowania
komunikacji miejskiej na
terenie Częstochowy i gmin
ościennych, a także rozwiązanie problemu z parkowaniem zarówno w śródmieściu, jak i w dzielnicach o
dużej gęstości zabudowy.
W ostatnich latach nastąpiło
pogorszenie oferty komunikacji miejskiej, w której
zabrakło koncepcji przywrócenia komunikacji w Alei
Najświętszej Maryi Panny,
stworzenia zintegrowanych
węzłów
przesiadkowych,
a także niewystarczająca
ilość buspasów, ponadto nie
wzięto pod uwagę naszych
wniosków o wprowadzenie
busów na skrajnych odcinakach linii. Brakuje także
ciekawej oferty cenowej
biletów, choćby zgłaszane
przez Klub Radych Prawo i
Sprawiedliwość (bilet weekendowy rodzinny czy grupowy). Brakuje pomysłu na
rozbudowę i połączenie w
jedną spójną całość ścieżek

rowerowych czy realizacje
prostych wniosków, jak zakup stojaków rowerowych
oraz stacji samo naprawczych.
Brak zrozumienia problemów i potrzeb mieszkańców
jest widoczny przy realizacji
ścieżek rowerowych, w których pomijane są postulaty
rowerzystów, zwracających
uwagę na bezpieczeństwo
swoje oraz pieszych, przy
przekształcaniu chodników
w ścieżki pieszo-rowerowe
tracą wszyscy: piesi, bo zabiera się im miejsce i rowerzyści, którzy nie mają szans
na bezpieczne poruszanie się
niektórymi odcinkami lub
stosowanie nawierzchni z
kostki brukowej zamiast asfaltu.”
W imieniu Platformy Obywatelskiej
(w ramach
koalicji PO-SLD) opinię
przedstawia
radny Jacek
Krawczyk:
„Władze miasta od kilku
lat intensywniej inwestują w
rozwój dróg rowerowych w
naszym mieście. Przy wielu
inwestycjach drogowych rowerzyści nie są pomijani, a ich
głos z cennymi uwagami jest
uwzględniany przy projektowaniu nowych ciągów rowerowych.
Miasto Częstochowa na
wniosek Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz
Zespołu Rowerowego opracowało zasady budowy dróg
rowerowych, które zostały
wprowadzone zarządzeniem

Prezydenta. Pozwoliło to uporządkować wiele kwestii, w
tym usankcjonować budowę
dróg rowerowych z asfaltu –
tak postulowaną przez cyklistów, a tak odrzucaną przez
ekipę Prezydenta Tadeusza
Wrony.
W efekcie tych działań oraz
przy wsparciu samorządu
przez Senatora RP Andrzeja
Szewińskiego w pozyskaniu
środków ze Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego powstały
m.in. drogi rowerowe wzdłuż
ul. Jagiellońskiej oraz al. Bohaterów Monte Cassino.
Przy budowie wielu inwestycji ciągi rowerowe są już
standardem, a tam gdzie jest
możliwość są wytyczane jako
osobne pasy jezdne np. wzdłuż
ul. Św. Barbary oraz częściowo wzdłuż przebudowywanej
ul. Warszawskiej.
Celem miasta jest budowa
jak najbardziej bezpiecznych
ciągów rowerowych wydzielonych wyraźnie ze stref pieszych oraz połączenie całego
systemu rowerowego w jeden
organizm. Ponadto, coraz częściej pojawiają się stacje rowerowe, stojaki, a także odnawiane jest oznakowanie poziome
– zwłaszcza na niebezpiecznych przejazdach przez drogi.
Oczywiście
rozumiemy,
że potrzeby rowerzystów są
spore i nie wszystko udaje
się od razu wykonać, jednakże nie można powiedzieć,
że miasto nie realizuje coraz
więcej i coraz lepiej zadań
z zakresu infrastruktury rowerowej. Jestem przekonany, że
do końca kadencji samorządu
jeszcze sporo inwestycji z zakresu tematyki rowerowej uda
się wykonać.”

W imieniu
„Mieszkańców
Częstochowy”
stanowisko
przedstawia
Marcin
Maranda:
„Razem z małżonką i synem jesteśmy aktywnymi rowerzystami.
Na wycieczkach rowerowych spędzamy mnóstwo czasu. Przybywa
ścieżek rowerowych. Wprowadzane są nowe rozwiązania, mające
usprawnić komunikację rowerową,
np. pasy czy śluzy rowerowe. Ale
czy dzieje się więcej niż w ubiegłych
latach? Nie sądzę. Zgodnie z długą
tradycją powstają ścieżki rowerowe,
głównie „przy okazji” przebudowy
głównych dróg, które zazwyczaj
świecą pustkami, bo rowerzyści korzystają z innych tras przejazdu. Zamiast wyznaczyć pasy dla rowerów
przez Aleję Wolności i Kościuszki,
buduje się drogę rowerową przy
Alei Marszałkowskiej i ul. Drogowców. Zamiast tworzyć nową i niezależną od chodników infrastrukturę
rowerową, wciska się rowerzystów
na stary chodnik, np. w Alei Armii
Krajowej, czy zabiera chodnik pieszym, jak ostatnio w Alei Wolności. Tak nie powinno traktować się
pieszych i rowerzystów. Większość
krajów stawia na uspokojenie ruchu
samochodów w miastach. Tranzyt
wyprowadzany jest na obrzeża, a
odzyskana przestrzeń służy pieszym
i rowerzystom. I to powinien być
także kierunek dla Częstochowy. W
tym kontekście warto pomyśleć o
powołaniu, znanego z innych miast,
tzw. „oficera rowerowego”, który
działałby niezależnie od MZDiT,
recenzując złe pomysły i wskazując
dobre rozwiązania przy tworzeniu i
utrzymywaniu infrastruktury rowerowej.”
Renata R. Kluczna
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Materiał „Czytelnik donosi: Na ilu stanowiskach
pracuje pan
Staroniek?” wywołał
wśród internautów nadspodziewaną burzę, a na
stronie gazety ź– lawinę
komentarzy. „Bohaterowie” owych wpisów,
Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej, Anna Kliszewska – prezes Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej
w Częstochowie, Paweł
Bilski – prezes Zarządu
Fundacji „Oczami Brata”
oraz Sławomir Radosz
– kierownik Centrum
Integracji
Społecznej w Częstochowie, odwiedzili naszą
redakcję i zażądali od
„7 dni” usunięcia – ich
zdaniem – obraźliwych
głosów forumowiczów.
Nie sposób było nie ugiąć się
pod zmasowaną presją osób
publicznych, które swoją wolę
przedstawiły w wezwaniach o
zaprzestanie naruszeń. Dla „7
dni” to wprawdzie nie nowość
– jesteśmy zahartowani po kilkunastu pozwach sądowych z
ubiegłego roku, ale ze względu na naszych Czytelników,
niewygodne dla „bohaterów”
komentarze – usunęliśmy.
Tygodnik „7 dni” skorzystał jednocześnie z porad
prawnych, z których wynika,
że nie wszystkie udostępnione
przez nas komentarze można
zaliczyć do katalogu obraźliwych czy wulgarnych. Te wpisy, które nie dotykają sfery
prywatnej, nie są obsceniczne
i znieważające, mogą a wręcz
powinny być „przywrócone”,
gdyż są opiniami mieszkańców w danej sprawie, a każdy
ma prawo do prezentowania
własnych poglądów. Ponadto można je traktować jako
informacje od informatorów
prasowych, którzy ujawnili je
w interesie społecznym.
Podjęliśmy więc decyzję,
że część komentarzy zostanie ponownie umieszczona
na stronie internetowej pod
materiałem „Czytelnik donosi: Na ilu stanowiskach pracuje pan Staroniek?” http://
www.7dni.com.pl/Aktualnosci
/?id=2466&addComment=no
25.06.2015 anonim: 2 etaty i tyle
szumu? Zobaczcie na ilu etatach
pracują prezydenccy consiglores.
26.06.2015 Janusz D.: A czy przypadkiem MOPS nie podlega pod
Wydział Spraw Społecznych? To
można samego siebie nadzorować?
28.06.2015 mil_milek@o2.pl:
No ten to chyba głupi jest, że dał
się wyru... bez drugiego etatu zapierdziela. No widać tam też równi
i równiejsi są.
30.06.2015 SLD: Nienormowany czas pracy oznacza, że dalej
obowiązuje go norma 40 godzin
(najprawdopodobniej) w tygodniu
kodeksu pracy. A więc albo był
strasznym leniem i na jednym stanowisku się nie napracował (bo
teraz potrafi w tym samym czasie
obskoczyć dwa stanowiska), albo co
miesiąc w kadrach pokazuje bardzo
ciekawe zestawienie nadgodzin. Nie
martwcie się, nie straci, a zapłacimy
my wszyscy. A tak swoją drogą należy tam wysłać Inspekcję pracy,
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Komentować każdy może...
trochę lepiej lub trochę gorzej
zobaczyć ewidencję pracy jak jest
prowadzona, ile ma wypracowanych nadgodzin i ile za to dostanie
kasy.
02.07.2015 harcerz: Oj szybko
usunięto pana Adriana ze strony
PKPS. Print screen jest na pamiątkę
zrobiony.
02.07.2015 kompromitacja: To
porażka co się tu dzieje. Coraz gorszy chłam.
04.07.2015 były kleryk: Pana
Adriana wychwala lewacki Orion
i katolickie radio Fiat. Czego to on
nie robi i jaki kompetentny, generalnie fajny gość. Wszystko spina
swoją osobą niejaka Aleksandra
Mieczyńska infantylnie nazywająca
się Olą, która w obu wyżej wspomnianych mediach chałturzy. Pan
Adrian jest osobą skrajnie nieprzychylną kościołowi i prawicy, skąd
zatem jego obecność w radiu Fiat?
Pytanie, kto zezwala na pracę pani
redaktor w medium katolickim oraz
w lewackiej telewizji? Chyba, że
chodzi o kwestie towarzysko – obyczajowe?
06.07.2015 Czytelnik: Masz tego
screena ze strony PKPS? Wyślij na
maila redakcji.
06.07.2015 @byly kleryk: układ!=partia
07.07.2015 Czytelniczka: Generalnie to Stefaniak powinien w
trybie natychmiastowym zażądać
wyjaśnień na piśmie! Hehe Czuj,
Czuj, Czuwaj! Hehe
23.07.2015 ciekaw: Szanowna
Redakcjo „7 dni” czytając odpowiedzi magistratu na pytania dotyczące
pełnienia przez Pana Adriana Starońka dwóch funkcji tj. Naczelnika
Wydziału Polityki Społecznej w
Urzędzie Miasta Częstochowy i p.o.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
a także komentarze czytelników
uprzejmie proszę o zadanie kolejnych pytań magistratowi, które pozwolą na większą transparentność
tej nieco dziwnej sytuacji; 1. W
jakim okresies czasu Pan Adrian
Staroniek był (jest nadal?) kierownikiem biura Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Częstochowie? 2. Czy prezydent miasta miał
wiedzę o pełnieniu przez Pana A.
Starońka kierownika biura Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Częstochowie? 3. Ile i jakie konkursy (w okresie ostatnich 3 lat)
rozpisane przez UM Częstochowy
oraz MOPS Częstochowa zostały
wygrane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Butterfly s.c.
Profesjonalne Centrum Rozwoju
w Częstochowie? 4. W których z
tych konkursów w komisji konkursowej zasiadał Pan Adrian Staroniek lub podlegli mu pracownicy z
jego Wydziału UM Częstochowy i
MOPS? Obym się mylił, ale przy
olbrzymich kwotach przeznaczanych corocznie na opiekę społeczną
i rozchodowanych z pomocą Pana
A.S. „drobne” 15 tysięcy z ul. Jarzynowej może wyglądać jak napiwek.
23.07.2015 Czerwony: Droga redakcjo 7 dni – ja proponuje zapytać
magistrat nie tylko o powiązania
UM i MOPS z PKPS, ale o powiązania we wszystkich jednostkach
podległych miasta ;)
24.07.2015 Mietek: Droga redakcjo 7 dni, proponuję zadać jeszcze
jedno pytanie: Czy w chwili ogłaszania konkursu (2 czerwca 2015
roku) na stanowisko ds. wizerunku
i polityki informacyjnej w MOPS w

Częstochowie p.o. dyrektora MOPS
Pan Adrian Staroniek znał osobiście
osobę, która wygrała ten konkurs?
28.07.2015 pracownik: Postanowiłam się odnieść, bo to przykre,
że nikt nie widzi uśmiechniętych
twarzy w MOPS czego nie było od
bardzo dawna. Traktowania pracowników niskiego szczebla jak
ludzi pokazywania kto jest władza.
Skąd tyle nienawiści w komentujących tu. Dobro robi się samo w tym
mieście, a zło robią ludzie. Chyba
coś nie tak tu jest.
28.07.2015 pcbutterfly@gmail.
com: Witam serdecznie. Widzę, że
na forum głośno o Butterfly. Cóż,
jestem współwłaścicielką firmy i
to co czytam z jednej strony mnie
przeraża, a z drugiej cieszę się, że
mogę skomentować posty dotyczące firmy. Nasza firma działa od
roku 2013. W ramach działalności
prowadzimy wiele zadań (płatnie i
nieodpłatnie). Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową co pozwala
nam prowadzić wiele zadań związanych z kształceniem i edukacją.
Prowadzimy SZKOŁĘ TRENERÓW – do której uczęszczają osoby
z całej Polski. W ramach działalności prowadzimy również wiele
zadań charytatywnych – czym się
nie chwalimy – ponieważ uważamy, że na pomaganiu nie można
sobie robić reklamy. Oczywiście
jako firma startujemy w wielu przetargach, w tym m.in. w przetargach
i zapytaniach ofertowych MOPS.
W roku 2015 miałyśmy możliwość
składania ofert na 21 postępowań,
złożyłyśmy na 8 – wygrałyśmy 4.
W roku 2014/2015 zatrudniłyśmy
w ramach działalności ok. 20 osób,
organizowałyśmy staże dla młodzieży. Pisałyśmy projekty (nieodpłatnie) dzięki którym młodzież
z obszarów zagrożonych wykluczeniem dziś ma pracę. Owszem,
ostatnie postępowanie zostało unieważnione, ale zapewniam Państwa,
że Pan Adrian Staroniek nie ma z
tym nic wspólnego. Zapytanie zawierało błędy merytoryczne, na
które zwróciłyśmy uwagę, może to
zrobić każdy Wykonawca, który nie
zgadza się z nieprawidłowościami.
Drodzy Państwo, chyba najbardziej
boli fakt, że są ludzie, któsrzy patrzą
na życie przez pryzmat pieniędzy.
Zapewniam, że Ja ani moja wspólniczka takimi osobami nie jesteśmy.
Pracujemy 16 godzin dziennie,
prowadzimy działania w bardzo
trudnych obszarach. Działamy na
rzecz pracowników socjalnych, aby
i oni mieli po prostu lepiej, ale również mamy swoje rodziny, które tak
jak każdy musimy utrzymać. Nic
nie dostałyśmy NIGDY za darmo,
a wręcz przeciwnie naszą ciężką
pracą. Jeśli oczekujecie Państwo
szerszych wyjaśnień proszę o KONTAKT. Chętnie się spotkamy i porozmawiamy, ponieważ uważamy,
że wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać. Pozdrawiam z życzeniami
miłego dnia :) Katarzyna Walioszczyk – Urbaniak.
29.07.2015 Tomasz Rajs: Czy
Wy ludzie nie macie w życiu co
robić??? Właściwie o co chodzi w
tych postach??? Z mojej subiektywnej oceny wynika, że ktoś bardzo
chce zaszkodzić Panu Starońkowi.
Moim skromnym zdaniem jeśli naprawdę ktoś ma aż takie duże wątpliwości jest od tego prokuratura,
przecież każdy obywatel może to
zgłosić. Z tego co wiem wszystko co

robi Pan AS jest zgodne z prawem.
Więc jak ktoś ma ochotę pracować
na 100 etatów, to tylko chwała za to,
bo mało jest takich ludzi. Nie znam
Pana Starońka, ale wiem że zrobił
bardzo wiele w różnych obszarach,
to innowator może to jednak powodować obawy przed zmianami, a
to sieje postrach. Zastanawia mnie
jedynie fakt z jakiego powodu poruszacie i chcecie się posłużyć innymi
znanymi społecznikami w mieście.
Pan Radosz to świetny cłzowiek,
robi wiele dla ludzi. Facet ma klasę, zaangażowany w zadania. Pani
Kliszewska to społecznik i WSPANIAŁY człowiek, a PKPS jest organizacją, która jest chyba największą
w Częstochowie, jak mi wiadomo
zatrudnia ponad 100 osób. Sam
nigdy bym się nie podjął pełnienia
funkcji Prezesa w tak olbrzymiej
organizacji, a przecież każdy może,
bo to funkcja bez wynagrodzenia
lub za jakieś tam drobne grosze. jeśli ktoś ma świadomość jak działają Stowarzyszenia to wie!!! Żaden
Prezes organizacji NGO nie bierze
sobie paru milionów do kieszeni.
Podążając szlakiem częstochowskich stowarzyszeń to w większości
działają na zasadzie „rodzinnej” bo
kogo było by stać na to, aby pracować non stop za darmo, więc się
wspierają jak kto może. I jeśli ktoś
wypisuje takie bzdury na forach, to
może najpierw niech sprawdzi jakie
wynagrodzenia dostają osoby zarządzające non profit – będziecie bardzo miło zaskoczeni (piszę o tych
najbardziej zazdrosnych). Aaaa...
pozostaje jeszcze kwestia Butterfly
s.c. jeśli ktoś miał okazję uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym
przez tą firmę to wie, że widza,
umiejętności i wiele innych kwestii, to produkt bezcenny. Trenerzy
z najwyższej półki Szkoleniowców
znanych w całym kraju. Kasię i Sylwię widziałem przez chwilę, ale to
osoby na bardzo wysokim poziomie
i nie sądzę, że nastawiły się na robieniu majątku na częstochowskim
MOPSIE :-) za pośrednictwem Pana
Starońka :-). Jakość prowadzonych
szkoleń w Butterfly rekomenduje
do tego, by wygrywały Wszystkie
przetargi w całym mieście, przynajmniej będą jakieś efekty. Aaa...
i szacunek dla Pani Kasi, że podpisała się pod swoim postem, bo jako
jedyna miałaś taką odwagę. Podsumowując... weźcie się za siebie
i zacznijcie od swojego podwórka,
albo kształćcie się zakładajcie Stowarzyszenia, startujcie w wyborach
do Rady Miasta, firmy zakładajcie.
Ja wolę siedzieć na wygodnej posadzie w Urzędzie :-), a jednocześnie
szanuję ludzi, którzy płacą podatki
na to abym mógł sobie wygodnie
siedzieć. Pozdrawiam
29.07.2015 nikt: Są tacy co są
bliżej...
30.07.2015 anonim: Pani Katarzyna Walioszczyk-Urbaniak – Butterfly s.c. to także koleżanka z pracy
p. Motylka-Starońka, jak informuje
na swoim profilu w goldenline od
2012 roku jest koordynatorem w
Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. htttp://www.goldenline.pl/
katarzyna-walioszczyk-urbaniak
30.07.2015 koleżanka z wydziału: Do Tomasz Rajs. Pamiętaj – długie wypowiedzi są ryzykowne, bo
można się zapętlić i ośmieszyć
30.07.2015 T.R.: ad rem i inni
wypisujący bzdury na tym forum!!!
A czy Wy pracujecie za darmo, bo z

Waszych postów wynika, że wszyscy cytowani w postach zarabiają,
a Wy nie. Panie socjalne pracują za
darmo??? Chyba jednak pracują w
MOPS to też znają Pana Starońka,
to może aby było uczciwie niech
zrezygnują z wypłat. Może wszyscy
koledzy i koleżanki i znajomi osób
z Rady Miasta niech zrezygnują z
pracy, bo to niemoralne i jest ryzyko, że będą opluwani na forach. Ilu
osobom i za jaką kwotę pomogłeś/
aś ad rem??? Ilu osobom zakupiłeś żywność?, dałeś dach nad głową??? ilu osobom dałeś pracę??? ile
osób wyciągałeś/aś z dna??? może
skończcie już ludzie ziać jadem, a
weźcie się do roboty!!! idźcie do
pracy na 2,3 etat, możecie firmę sobie otworzyć płacić ZUSY podatki
(po to aby utrzymać całą administrację – bo jak to przedsiębiorca zarobi to większość pieniędzy oddaje
do skarbówki) itp. Wszystkim wolno, a jak już to wszystko zrobicie, to
zastanówcie się, czy warto opluwać
porządnych ludzi na forach. A teraz
pochowajcie się w swoich norkach
i uważajcie, bo może jutro staniecie
się czyimiś znajomymi :-) i jeszcze
się okaże, że ten znajomy to osoba z
Urzędu brrrr...
31.07.2015 Stefan: Te, Rajs, nie
pitol, rzecz o Starońku – urzędniku
funkcjonariuszu publicznym opłacanym z pieniędzy podatnika (dochód roczny 110 tys. zł (2014)... a
nie o chlebku dla potrzebujących...
31.07.2015 no: Co wy chcecie od
„motylków”? To prywatna sprawa!
31.07.2015 ciekaw2: Pytanie na
niedziele do prezydenta miasta (ponowione): 1. W jakim okresie czasu
Pan Adrian Staroniek był (jest nadal?) kierownikiem biura Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w
Częstochowie? 2. Czy prezydent
miasta miał wiedzę o pełnieniu
przez Pana A. Starońka kierownika
biura Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Częstochowie? 3. Ile i
jakie konkursy (w okresie ostatnich
3 lat) rozpisane przez UM Częstochowy oraz MOPS Częstochowa
zostały wygrane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Butterfly s.c. Profesjonalne Centrum
Rozwoju w Częstochowie? 4. W
których z tych konkursów w komisji
konkursowej zasiadał Pan Adrian
Staroniek lub podlegli mu pracownicy z jego Wydziału UM Częstochowy i MOPS? Słowo na niedziele
- „Urząd publiczny bywa ostatnim
schronieniem łajdaka” - tak mawiał
amerykański senator Boies Penrose.
04.08.2015 Janusz: A co z Harcerzami? Oni też są w tej grze?
05.08.2015 nina: Staroniek druhem Stefaniaka, Stefaniak druhem
druhów więc wykonują wiele nieznanych ruchów.
05.08.2015 Arnold z 3 pięterka
um: Nikt nie wypisuje głupot tutaj.
Niech sobie Staroniek otworzy 4
firmy i zażyna się od rana do wieczora. Jego biznes. Tutaj mówimy
o samorządzie i jeśli byle grzbiet
zadaje pytanie w czym problem, to
najwidoczniej wie w czym on tkwi,
ale musi lub ktoś mu każe pisać takie. W tym mieście jest wiele osób,
które mogłyby obciążyć motylka.
Wszak motylki są lichutkie jako
owady. Ale piękne (…) I co chodzi
w tym bajzlu?
05.08.2015 Harcerzyk: Hmmm,
a ZHP dostał jakieś dotacje od Wydziału Edukacji za naczelnika S?
Jeśli tak, to ile?

05.08.2015 mopsiarz: Motylki
ćwierkają, że od września będzie już
nowy dyrektor MOPS. Sprawa zaczyna się rozgrzewać. Ciekawe kto
wygra konkurs? Ludzie z organizacji pozarządowych zakładają się kto
nim będzie...
07.08.2015 Karolina: Wczoraj
został ogłoszony konkurs na dyrektora MOPSu w Częstochowie. Ciekawe kto nim zostanie?
07.08.2015 Po: Motylek ogłaszał? A kiedy konkurs na kierownika biura PKPS i naczelnika wydziału?
07.08.2015 anonim: Jak sprawa
wypłynie na szerokie wody, to i
będzie konkurs na nowego naczelnika...
09.08.2015 anonim: Bądźmy tolerancyjni? A może bądźmy sprawiedliwi?!?!?!?! Ale tu do sprawiedliwości daleko, oj daleko... Jak to
ma się z prawem?
10.08.2015 anonim: Popełniono
zasadnicze błędy. W takich akcjach
trzeba zagrać figurą, a nie Królem.
Widać, że ktoś nigdy nie grał w
szachy. Trudno... mleko się wylało
razem z tuczącymi czekoladowymi płatkami Nestlik. Wszystko się
wydało i teraz ktoś beknie. Niestety
przed upadkiem kroczy zawsze pycha. Gorąco będzie na najbliższej
sesji rady miasta. Oj, co najmniej 50
stopni Celsjusza :)
13.08.2015 Czytelnik: Lista
wyborcza SLD do Sejmu: 1.
Marek Balt 2. Jarosław Marszałek 3. Zdzisław Wolski 4. Janusz
Adamkiewicz 5. Adrian Staroniek
6. Łukasz Wabnic 7. Małgorzata
Iżyńska 8. Paweł Klimek 9. Wojciech Konieczny 10. Ryszard Raczek
14.08.2015 Czytelnik: Na stronie
MOPSu można zauważyć, że nowa
rzecznik prasowa Pani Olga Dargiel
jest autorem wpisów już od dawien
dawna Ciekawe
14.08.2015 pro: Wieści z Ratusza; trwają energiczne poszukiwania następcy Motylka. Lepiej późno
niż wcale ale tak czy inaczej sprawa
wymaga wyjaśnień oraz rozliczeń i
ich upublicznienia!
14.08.2015 sasanka: Kim jest ten
Paweł Bilski lat 21? O co tu chodzi?
Http://tvorion.pl/?action=show_
news&idNews=18704
15.08.2015 anonim: Ale będą
jaja, jak Motylek wystartuje i wygra
konkurs na Dyrektora MOPS.
15.08.2015 anonim: ...a Budyń
vel Harcerzyk wszystko pobłogosławi z I piętra.
15.08.2015 kasiaz@onet.pl: Dlaczego budyń :)
17.08.2015 old guard: Tak się
mówi o ludziach bez empatii, którzy
chodzą z zadartą głową, wytykają
błędy, a sami są pośmiewiskiem
własnego środowiska.
17.08.2015 m.osa@o2.pl: A ja
słyszałem, że Motylek szykuje się
do powrotu do harcerzy. Ktoś coś
wie na ten temat?
21.08.2015 anonim: Stowarzyszenia podlegają nadzorowi Prezydenta Miasta. A z ramienia prezydent nadzór ten sprawuje Wydział
Spraw Obywatelskich, który podlega pod którego Zastępcę Prezydenta? No którego?
21.08.2015 anonim: Już 27 sierpnia sesja Rady Miasta. Jak myślicie,
kogo będą pierwszego grillować?
21.08.2015 Anna: Będzie się
działo: https://www.youtube.com/
watch?v=HZ8pBioP1HE
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Kupuj tanio podręczniki
w antykwariatach

CEMEX opublikował
kolejny Raport
zrównoważonego rozwoju
Trzeci Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska, został
przygotowany według najnowszych międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative
G4. Dobór treści Raportu poprzedzony był spotkaniami w ramach
dialogów z interesariuszami wg
standardu AA1000 SES, dialogów
otwartych z pracownikami firmy
oraz analizą istotności i wyborem
najważniejszych aspektów działalności CEMEX.
Raport został w pierwszej kolejności zaprezentowany interesariuszom firmy w Chełmie i w Rudnikach, z którymi prowadzony był
dialog w celu przygotowania publikacji. Struktura Raportu CEMEX,
oparta o wytyczne GRI G4, eksponuje obszary najważniejsze dla firmy. Szczegółowo zaprezentowany
jest proces prowadzonych dialogów
z interesariuszami, aktywności z
zakresu BHP, który jest priorytetem
we wszystkich działaniach firmy
oraz nowa strategia zrównoważonego rozwoju. Nowością w tegorocz-

nym Raporcie jest opis wyzwań
CEMEX i branży materiałów budowlanych, szerzej przedstawiona
działalność w stowarzyszeniach i
organizacjach oraz proces powstawania Raportu. Firma pokazuje
także inwestycje zrealizowane z
udziałem materiałów CEMEX i to,
jak przyczynia się do powstawania
polskiej infrastruktury.
Podobnie, jak w poprzedniej
publikacji, CEMEX pokazuje łańcuch wartości firmy wraz
z wywieranym wpływem na otoczenie, odpowiedzialnością za
swoje działania i potencjalnymi
ryzykami. Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska
2013-2014 został pozytywnie zweryfikowany na podstawie przeprowadzonego zewnętrznie audytu,
podkreślając tym rzetelność przedstawionych danych.
Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014
jest dostępny na stronie: www.
cemex.pl/raport-zrownowazonego-rozwoju-2013-2014.aspx

Unoszący się w powietrzu zapach starej,
przekartkowanej kilkanaście razy książki,
jej historia, dawno nie
publikowane ilustracje znanego grafika –
antykwariaty to miejsca magiczne, jedyne
w swoim rodzaju.
Mają unikatowy klimat, choć najczęściej
odwiedza je młodzież
w poszukiwaniu tanich podręczników
z „drugiej ręki”. Rozpoczął się wrzesień,
czas szkoły, więc antykwariaty przeżywają oblężenie.
Odwiedziliśmy częstochowski antykwariat mieszczący się przy ul. Kopernika 4, który działa bez mała 25
lat. Jego historia, to historia Zbigniewa Biernackiego, który jest autorem
trzech książek o Częstochowie, a jego
księgarnia to skarbnica nie tylko książek, wiele tu też pocztówek, obrazów,
znaczków, monet i innych cennych,
przedwojennych eksponatów. Pan
Zbigniew opowiada nam o szczegółach pracy antykwariusza, z sentymentem wspominając dawne czasy.

– W antykwariatach ruch wzmożony, czyli wrzesień za pasem...
– Racja, podręczniki to dla antykwariatów świeży przypływ gotówki.
Wrzesień to apogeum jeśli chodzi o
zaopatrzenie młodzieży w podręczniki szkolne. Szczególnie tej młodzieży zaradnej życiowo, takiej która nie
musi mieć nowej książki. Nie musi
mieć podręcznika, który będzie błyszczał okładką, który będzie miał niezagięte rogi.

ternetowej. Muszę to robić, żeby się
utrzymać, prowadzenie antykwariatu
kosztuje. Kiedyś było łatwiej. Było
mniej księgarń na „pięć minut”. Teraz
nie brakuje księgarń, które w sierpniu, wrześniu i październiku handlują
podręcznikami, w listopadzie świeczkami, w grudniu bombkami, na Wielkanoc koszyczkami i tak cały rok im
przejdzie.

– Ile można zaoszczędzić na kupowaniu w antykwariacie?
– Jak zaczynałem działalność, to
5 złotych płaciłem za podręcznik, a
sprzedawałem za 10. A teraz kupuję
za 10, a sprzedawać muszę za 20. Co
roku wywożę jednak całą górę książek na makulaturę. Dlaczego? Bo co
chwilę zmieniają podstawę programową i po roku podręcznik już traci aktualność. Czasem ktoś przychodzi i chce
sprzedać książkę, która wyszła już z
użycia, no i wie pan, czasem machnę
ręką i kupię, bo może komuś jest potrzebne te kilka złotych. Poza tym od
tego roku szkolnego uczniowie klas
pierwszej, drugiej i czwartej podstawówki i pierwszej gimnazjum otrzymują książki za darmo. To wpłynie na
działalność antykwariatów, podejrzewam że to będzie ogólna klęska.

– Otóż to. Są nastawieni na szybki zysk, byle szybciej sprzedać. A ja
wolę poczekać. I miałem w swojej
kolekcji książki, które schodziły za
kilka tysięcy złotych. Te stare książki to były dzieła sztuki, graficznie
dopracowane i one są najcenniejsze.
Wie pan, to tak jak w życiu szuka się
ładnych dziewczyn, tak bibliofil ceni
ładne książki. W tej chwili na przykład mamy modę na książki z czasów II wojny światowej, które były
wydawane na Zachodzie, we Francji,
Niemczech czy Londynie. Chodzi o
te książki, które przybliżają nam historię wojny z tej drugiej strony, nie
ze strony rosyjskiej, która przez lata
była nam wbijana do głów. Książka
powinna być praktyczna, użyteczna,
podręczna. Teraz wszystko jest robione komputerowo. Kiedyś książki
miały duże marginesy, tak by czytający mógł zapisać na nim swoje notatki.
Teraz tego nie ma. Podręczniki nie są
przemyślane jeśli chodzi o technikę
wydawniczą. Jak można całą fizykę
zmieścić na kilkunastu czy kilkudziesięciu stronach?
Mateusz Strączyński

– Ale utrzymuje się Pan na rynku
od lat...
– Ja mam już 70 lat, więc doświadczenie robi swoje. Przychodzą do
mnie ludzie z pokolenia na pokolenie,
jak mama czy tata kupowali tu książki,
to teraz przysyłają dzieci. Co kwartał
wydajemy ofertę książek. Rozsyłamy
ją do uczelni i innych instytucji, jest
ona też dostępna na naszej stronie in-

Seniorze! Nie daj się oszukać
MSW, policja i Poczta Polska
rozpoczęły kampanię informacyjną poświęconą oszustwom „na wnuczka” i „na
policjanta”. W ramach akcji
wydrukowano 4,5 tys. plakatów i 225 tys. ulotek. Materiały te będą rozpowszechniane
wśród starszych osób poprzez
placówki Poczty Polskiej.
Oszuści "na wnuczka" i "na
policjanta" wciąż wykorzystują ufność starszych osób.
Przestępcy działający tymi
metodami wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam,
cioć, dziadków, ojców i wujków. W 2014 roku w całej
Polsce policjanci odnotowali
1 947 przestępstw tego typu.
Straty poniesione w ich wyniku sięgnęły 19 mln złotych.

Przy tego rodzaju oszustwach
bardzo ważna jest profilaktyka. Dlatego MSW, policja i
Poczta Polska podpisały porozumienie – w ramach akcji informacyjnej MSW z pomocą
Komendy Stołecznej Policji
przygotowało 4,5 tys. plakatów i 225 tys. ulotek dotyczących metod „na wnuczka” i
„na policjanta”.
Materiały zostały przekazane do 4 500 placówek pocztowych w całym kraju. Plakaty
są eksponowane w widocznych miejscach na terenie
obiektów, a ulotki rozdawane
przez pracowników poczty
starszym osobom.
Plakaty i ulotki zawierają
opis działania oszustów oraz
wskazówki, jak się przed nimi
ustrzec. Informują również, że

w ostatnim czasie przestępcy
zmodyfikowali metodę „na
wnuczka” i podszywają się
pod policjantów. Informują
wtedy, że prowadzona jest
tajna akcja, w której niezbędne jest wsparcie finansowe
seniorów. Przestępcy próbują także wyłudzać pieniądze
metodą „na wyjątkową okazję”. Rozmówca przekonuje
wtedy, że jest okazja do zarobienia dużych pieniędzy, ale
najpierw trzeba zainwestować
własne środki.
MSW, policja oraz Poczta
Polska poprzez akcję informacyjną apelują do seniorów,
by nigdy nie przekazywali
pieniędzy nieznajomym osobom i nie podpisywali niezrozumiałych dokumentów. Gdy
natomiast odbiorą podejrzany

telefon, powinni jak najszybciej poinformować o tej sytuacji funkcjonariuszy dzwoniąc na 112 lub 997.
Ze statystyk wynika, że
najczęściej ofiarami przestępców padają osoby powyżej
70. roku życia. Stanowią one
ponad połowę osób pokrzywdzonych. Częściej są to kobiety, niż mężczyźni. Zazwyczaj
do przestępstw „na wnuczka”
i „na policjanta” dochodzi w
dużych aglomeracjach miejskich.
Z policyjnych obserwacji
wynika, że coraz więcej osób
jest świadomych zagrożenia.
Dzięki temu coraz częściej
przestępcom nie udaje się
oszukać kolejnych osób, do
których telefonują i usiłują
wyłudzić pieniądze.
red.

– Nie ma w nich pasji?
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@ Co prezes ZGM-u wie o Wspólnotach
Mieszkaniowych?
wesoły edek: Po co prezesowi Koniecznemu wiedza o
Wspólnotach, czy Pani Redaktor Kluczna chce aby prezesa głowa rozbolała? Prezes jest od prezesowania, nie
będzie sobie chłop dupy zawracał jakimiś Wspólnotami.
mazurek: A ja polecam prezesowi Koniecznemu lekturę pod tytułem ustawa o własności lokali z 24 czerwca
1994 r.
Agata: To przykre że naszymi Wspólnotami zarządzają tacy ignoranci, a my im jeszcze za to płacimy. Trzeba
rozejrzeć się za nowym administratorem budynku. Kogo
polecacie?
dyzio zRakowa: To nie heca, to jaja wielkości melona.
Facet żywcem oderwany od rzeczywistości, po jego wypocinach widać, że nie ma elementarnej wiedzy na czym
polega zarządzanie Wspólnotami. Ale TBS jest przechowalnią kolesi p. Matyjaszczyka.
Anonim: Konieczny to największy leń i ignorant od co
najmniej 20 lat pałętający się po administracji tam gdzie
rządzi SLD. Dobrze, że wyleczył się z pewnej choroby
bo byłoby jeszcze gorzej. No cóż ten klan ma wpływy
nie tylko w ZGM. Szpital też z kolosalnymi długami.
Powierzenie temu facetowi ZGM to duża nieroztropność
Matyjaszczyka.
romek1971@op.pl: Parę lat temu mieli w ZGM dyrektora co był kompetentny i umiał wszystko wytłumaczyć,
ale go Matyjaszczyk wyrzucił bo nie chciał uczestniczyć
w machlojkach jego kolesia prezesa z sld, nazywał się
Kędziorowski czy jakoś tak podobnie. A tu jak widać od
bycia w sld rozumu nie przybywa!!!
Anonim: do Romka 1971. Rok 2012 sex afera w
TBSie, wywalili Kędziorskiego i Baryłe, został Rozpondek, ale on jest nie do ruszenia bo mama jest wiecznym
posłem. Chyba że mama do sejmu się nie dostanie, wtedy wywalą milusińskiego Sebastianka, w kolejce czekają
kolejni kolesie Matyjaszczyka. Pozdrawiam Adam.

@ Lokalne sensacyjki wyborów
parlamentarnych
witek: Moje subiektywne zdanie jest takie, że Marcin
Maranda podjął słuszną decyzję – mówi w imieniu kandydata, radny Krzysztof Świerczyński, z ugrupowania
„MCz”. - Krzysztof, ja Cię proszę. Fajny gość z Ciebie,
(moim zdaniem najlepszy radny M.Cz.) ale to co tu czytam przyprawia mnie o dreszcze... :)
jjjj: Tak, tak tylko patrzeć jak radny Maranda za parę
lat będzie chciał być Prezydentem RP :)
Anonim: To zawsze był miglanc... karierę zaczął od
ustawiania stojaków na ulotki w urzędzie... nigdy się merytorycznie bardzo słabo... teraz wyższa dieta się marzy
i tyle...
manetekelfares@interia.pl: Zamiast w wiki, lepiej w
tym przypadku szukać informacji u źródła... np. na stronach Senatu. Senat ma inicjatywę legislacyjną. Grupa 10
senatorów może złożyć projekt ustawy.
Anonim: O a może do senatu USA nie ma sensu w
Polsce się marnować takiego nadecia szkoda na krajowe
salony.
Artur: No niektórzy to mają ambicje gwiazdorskie.
taka reklama mi się przypomina z batonikiem :) … imie...
(zjedz snickersa)... nazwisko... :)
zrobiona w bambuko: Panie Maranda głosowałam na
pana, ale teraz już nie dam się nabrać, proszę już nie pukać do moich drzwi z prośbą o poparcie. Jestem spokojnym człowiekiem ale do czasu, bardzo nie lubię kłamczuchów i leni.
rozczarowany wyborca: Mamy kolejne wybory i lenie
znów szukają naiwnych którzy na nich zagłosują. Pora
rozliczyć posłów i senatorów ziemi Częstochowskiej co
zrobili dla nas mieszkańców. To samo robić radnymi
miasta, a potem dać im wilczy bilet i kopa w dupę.

@List od Czytelnika: Problem
z wyjazdem na Warszawskiej
smieszek: Problemy teraz mają, a składali się na kampanię?!
Anonim: Skręt w Kiedrzyńską jeden wielki garb.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Kalendarium

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
11 września – Dzień Histerii i Egocentryzmu w USA
12 września – Dzień Wojsk Lądowych,
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
13 września – Dzień Kolejarza,
Dzień Programisty,
Dzień Całowania Chłopaków w Usta
14 września – Wspomnienie Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września – Dzień Prostaty, Dzień
olewania systemu
16 września – Dzień Warstwy Ozonowej,
Dzień Bluesa,
Dzień niepodległości w Meksyku

Przychodzi student na egzamin z historii transportu i profesor zadaje mu na
dzień dobry pytanie:
– Proszę podać ile wynosiła długość linii kolejowych
w Polsce?
Student początkowo zdębiał, ale pyta:
– A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:
– Wie Pan co, jest mi to
obojętne.
Odpowiedź studenta:
– Rok 1493, kilometrów: 0.
Przychodzi mrówka do krawca i mówi:
– Jest nitka?
– Jest!
– Całe dwa cm proszę!
– Zapakować???
– Nie! Powieszę się na miejscu!

2
3
7

5

4
1

Tygodnik„7 dni”życzy pomyślności, życzliwości wokół oraz samych pozytywnych
emocji i przeżyć wszystkim kolejarzom,
programistom, chłopakom całowanym
w usta, miłośnikom bluesa oraz amatorom
olewania wszelkich systemów.

W kalendarzu ostatnie dni
lata, poranki i wieczory coraz
chłodniejsze. Natura przygotowuje się do zmian. Ale zanim nadejdzie zima, możemy
jeszcze cieszyć oczy widokiem
roślin, które właśnie teraz wyglądają najpiękniej.
Kwitnące wrzosy, bo o nich
mowa, przeżywają prawdziwy
renesans i pozwalają stworzyć
namiastkę dzikiej, leśnej aury
w ogrodzie czy na tarasie. I co
ważne przez wiele sezonów.
Warto wiedzieć, że rozróżniamy wrzosy - kwitnące jesienią
oraz wrzośce - kwitnące wiosną.
Wrzos to zimozielona krzewinka tworząca mniej lub bardziej zwarte kobierce. Kwiaty
wrzosu są drobne, dzwonkowate, pojedyncze lub pełne,
zebrane w grona. Najczęściej
w kolorze fioletoworóżowym,
ale uprawia się również odmiany o kwiatach białych, fioletowoczerwonych lub różowych.
Liście wrzosu są drobne, łuskowate w barwie ciemnozielonej,
zimą nieco czerwonawe. Istnieją też odmiany o barwnych
liściach.
Planując wrzosowisko powinniśmy zwrócić uwagę na
nasłonecznienie. Wrzosy to
rośliny wybitnie światłolubne,
w cieniu będą niestety marniały. Trochę inaczej jest z wrzoścami - te wytrzymają także w
półcieniu, jednak pamiętajmy,
że preferują słońce. Miejsce
przeznaczone na wrzosowisko
powinno mieć przynajmniej 2-5
m kw. Ogródek wrzosowy najlepiej wygląda w sąsiedztwie

HUMOR
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skalniaka albo przy murku lub
drodze. Można też przeznaczyć
na wrzosowisko odrębne miejsce i stworzyć rabatę o nieregularnym kształcie. Jeżeli planujemy większe wrzosowisko,
to rośliny najlepiej dobrać tak,
aby przez cały okres wegetacyjny coś na nim kwitło. Mniejsze
wrzosowisko lepiej obsadzić
wyłącznie roślinami kwitnącymi albo wiosną albo jesienią.
Kolejna ważna sprawa to
podłoże. Gleba na wrzosowisku winna być próchnicza, ale
lekka i kwaśna oraz odpowiednio wilgotna i bez zawartości
wapnia. Może to być mieszanka rozłożonych igieł i kory sosnowej, ziemi liściowej, torfu i
piasku. Korzystnie jest zaszczepić mikoryzę, która zwiększa
powierzchnię chłonną korzeni, dzięki czemu rośliny będą
mogły pobierać z gleby więcej
wody.
Najlepiej sadzić obok siebie
po kilka egzemplarzy tej samej
odmiany wrzosu czy wrzośca,
przez co uzyskamy większe
powierzchnie z tą samą barwą
kwiatów i jednakowym wzrostem i ulistnieniem.
Efekt wizualny wzmocnimy,
ściółkując podłoże korą. Mniej-

3

sze odmiany wrzosu i wrzośca
sadzi się co 25 cm, średnie co
40 cm, a odmiany o bujnym
wzroście co 50 cm. Świeżo
posadzone rośliny należy zacieniać podczas bardzo słonecznej pogody. Wrzosy i wrzośce
mają płytki system korzeniowy
i dlatego są bardzo wrażliwe na
przesychanie ziemi i przemarzanie zimą. Po posadzeniu, rośliny
wymagają regularnych dostaw
wody, ponieważ małe bryłki w
świeżej ziemi mają niewielkie
możliwości pobierania wody.
Podlewamy jednak delikatnie,
prosto w korzenie, starając się
nie zraszać roślin z góry, aby
nie powodować chorób grzybowych. W następnym sezonie
aż tak regularne podlewanie nie
będzie konieczne, bo rośliny
dobrze się zakorzenią. Inne zabiegi pielęgnacyjne na wrzosowisku to regularne nawożenie,
odchwaszczanie i przycinanie
roślin. Rośliny kwitnące wiosną
przycina się zaraz po przekwitnięciu, kwitnące pod koniec lata
i na początku jesieni, na początku wiosny roku następnego.
Po pierwszych przymrozkach
warto wrzosowisko przykryć na
zimę gałązkami np. sosnowymi.
Nie poleca się przykrywania

Sprawa w sądzie. Sędzia
pyta oskarżonego – górala:
– Zawód?
– Mechooptyk
– Co?
– Mechooptyk!
– A co pan robi?
– Optykam chałupy mchem.
Idzie sobie baca i ciągnie
na sznurku zegarek. Przechodzący turysta pyta zdziwiony:
– A co to baco, zegarek na
sznurku ciągniecie?
– Ja go wreszcie nauczę
chodzić!

opadłymi liśćmi, bo może to powodować gnicie roślin. Wiosną
okrycie zdejmujemy, bo kwitną
już posadzone jesienią wrzośce.
Zasady komponowania nasadzeń są następujące: Wrzosowate to z reguły małe krzewinki, więc na 1 m kw powinniśmy
kupić od 10 do 15 roślin. Aby
osiągnąć spektakularny efekt
sadźmy przynajmniej po 15
sztuk jednego koloru. Po za
tym układajmy rośliny w kształt
wstęg, łagodnych wachlarzy, a
na przecięciach kolorów sadzimy np. jakiś iglak lub grupę berberysów czy brązowych turzyc.
Najefektowniej wyglądają kompozycje nasadzeń na zasadzie
kontrastu.
Jeśli nie jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami ogrodu lub
po prostu nie mamy miejsca na
wrzosowisko, możemy urządzić
kolorową jesienną kompozycję
w donicach, która ozdobi balkon czy wejście do domu przez
całą zimę, a wiosną - jeśli wrzosy przetrwają mrozy - posadzimy je do gruntu. Jako osłonki
wykorzystajmy np. wiklinowe
kosze, skrzynki balkonowe wykonane z brzozowych, plecionych gałązek lub imitujących
stare drewno.
AW
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Klub Literacki Złota Jesień

INTEGRACJA
TY I JA

12. Europejski
Festiwal Filmowy
wstęp wolny

Zatrzymaj się
Zatrzymaj się!
Obejrzyj się za siebie
i zrób rachunek sumienia.
Pomyśl, czy było warto?
Często biegniesz za szybko
nie widzisz, kogo i co mijasz.
Bierzesz za dużo wody,
nie widzisz, że idziesz nad czystą rzeką.
Obudź się!
Umyj tylko siebie
i daj innym spokój.
Pomyśl, czy to dobra rada?
Często budujesz domek z kart
nie wiesz, po co i na co.
Bierzesz za dużo dla siebie
nie widzisz, kto jest obok.
Zmień się!
Potem idź dalej.

OKF

Paulina Surma

Paulina Surma – ur. 23.12.1986 r., absolwentka ﬁlologii polskiej i wiedzy o społeczeństwie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie realizuje
studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. W Kole Poetyckim „Złota jesień” jest od kilku lat.

10 IX
godz. 15.00 – MÓJ TATA
ROCKMAN (29') / NIGDY NIE
BĘDĘ NARZEKAĆ (14') /
SPOWIEDŹ KALEKI (32') /
SZPILA (30')

JACQUES TATI
PRZEGLĄD FILMÓW
11 IX
godz. 12.00
– DZIEŃ ŚWIĄTECZNY 1949
12 IX
godz. 16.15
– WAKACJE PANA HULOT 1953
13 IX
godz. 16.15
– MÓJ WUJASZEK 1958
14 IX
godz. 16.15 – PLAYTIME 1967
15 IX
godz. 12.00 – IDOL
godz. 16.15 – PAN HULOT
WŚRÓD SAMOCHODÓW 1971
16 IX
godz. 16.30 – PARADA 1974
10 IX
godz. 17.00 i 18.45
– ŻYĆ NIE UMIERAĆ
godz. 20.30
– LOVE 3D
11 - 16 IX
godz. 14.00 – AMY
17 IX
godz. 13.45 i 16.00 – AMY
11 - 17 IX
godz. 18.15 i 20.30 – KARBALA
15 IX
godz. 12.00 - IDOL
20 IX
godz. 18.30 – AIDA Verdiego
MET OPERA retransmisja
z Meteropolitan Opera
w Nowym Jorku
18 – 24 IX
godz. 13.45 i 18.15 - MŁODOŚĆ
oprócz 20 IX
godz. 16.00 i 20.30 – KARBALA
oprócz 20 i 24 IX
25 - 30 IX
godz. 14.45 i 18.45 – KRÓL
ŻYCIA
godz. 16.30 i 20.30 – MŁODOŚĆ

 Dziecięco-Młodzieżowa Rewia „AKCENT”
ogłasza nabór do zespołu

Jeśli uważasz, że masz zdolności taneczne, wokalne czy
aktorskie, marzą Ci się występy na scenie przed dużą publicznością, chcesz poznać nowe koleżanki oraz gwiazdy estrady,
chcesz podróżować po Polsce i za granicą, chcesz przeżyć
wielką przygodę na estradzie lub po prostu lubisz tańczyć
i śpiewać...Dołącz do zespołu AKCENT. Do rewii zaproszone są dziewczynki w wieku 5-17 lat. Zapisy odbywają się
przez cały rok szkolny pod nr tel. (34) 323 37 48, 601 86 22
24 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.rewia-akcent.pl

 Kolejny sukces częstochowskich studentów
Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Komputerowego
Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn Politechniki Częstochowskiej zajęli 4-te miejsce (na 26 zespołów
występujących w finałach) w międzynarodowym konkursie łazików marsjańskich European Rover Challenge 2015,
który odbył się na początku września br. w Chęcinach pod
Kielcami. PCz Rover Team został pokonany tylko przez dwa
zespoły z Kanady i drużynę reprezentującą Politechnikę Białostocką.

 Henryk Talar w ogniu przedpremierowych pytań
Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na spotkanie z twórcami i aktorami spektaklu „W starych dekoracjach” wg tekstów
Tadeusza Różewicza. W przedstawieniu główną rolę zagra
Henryk Talar, a spektakl przygotowywany jest z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej znakomitego aktora. Spotkanie odbędzie się w Teatrze 11 września (piątek) 2015 r.,
o godz. 17.00. Zaproszeni są wszyscy, którzy kochają teatr
i sztukę. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, osoby zainteresowane obecnością na spotkaniu proszone są o kontakt
telefoniczny z Działem Promocyjno-Literackim Teatru tel.
(34) 372 33 27 (47,57). Wstęp wolny.

 Sukces uczniów Liceum Kopernika
Realizatorzy międzynarodowego projektu Cross Cultural
Project, polegającego na współpracy ze szkołą ze Stanów
Zjednoczonych oraz członkowie Grupy pod wiszącym kotem
czyli koła teatralnego działającego przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika wzięli udział w kolejnej
edycji konkursu filmowego organizowanego przez fundację
Centropa (organizację działającą w Europie oraz USA) oraz
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.
Na przełomie kwietnia i maja stworzyli film, będący impresją na temat interpretacji wiersza Yehudy Amichaja (współczesnego izraelskiego poety) „Endless Poem”. Uczniowie
wykreowali wzruszający obraz różnorodnych ludzkich emocji. Dodatkowym atutem, wzmacniającym przekaz tekstu,
była sceneria, czyli schody częstochowskiej filharmonii,
wybudowanej na miejscu, zniszczonej podczas drugiej wojny światowej synagogi. Tekst wiersza przedstawiony został
w wersji angielskojęzycznej, ale zawiera też polskie napisy,
stworzone na podstawie tłumaczenia dokonanego przez jedną
z uczennic. Film otrzymał II nagrodę i został zaprezentowany
blisko stu nauczycielom z Europy, Izraela i USA podczas IX
Centropa Summer Academy, która w tym roku miała miejsce
w Polsce. Twórcy filmu: tłumaczenie: Magdalena Olszewska, lektorzy: Magdalena Olszewska, Klaudia Sanocka, Piotr
Kuliś, realizatorzy obrazu i dźwięku oraz montażu: Tomasz
Paruzel, Mateusz Chudy, Mikołaj Knop. Opiekunem realizacji Cross Cultural Project oraz Grupy pod wiszącym kotem
jest Beata Gendek-Barhoumi, która czuwała nad całością
przedsięwzięcia

 Ponad 80 usług urzędowych w jednym miejscu
– portal obywatel.gov.pl

Koniec z zagmatwanymi procedurami. Teraz bez wychodzenia z domu możemy sprawdzić, jak załatwić sprawy
w urzędzie. Wystarczy tylko komputer, smartfon lub tablet
z dostępem do Internetu. Na portalu www.obywatel.gov.pl
znajdują się 82 karty opisujące prostym językiem najpopularniejsze usługi administracji. Serwis podzielony jest na 15
kategorii: „dokumenty i dane osobowe”, „kierowcy i pojazdy”, „wyjazd za granicę”, „śluby i rozwody”, „dzieci”, „edukacja”, „zgon”, „zaświadczenia i odpisy”, „nieruchomości
i środowisko”, „zasiłki i pomoc finansowa”, „ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne”, „meldunek”, „praca i biznes”, „podatki” oraz „służba wojskowa”. Wśród tych kart
znajdują się również informacje przybliżające funkcjonowanie 19 ważnych rządowych portali tematycznych. Wszystkie
procedury opisane są prostym i przystępnym językiem. Ponadto dzwoniąc pod numer telefonu „Informacji dla Obywatela” dowiemy się, gdzie załatwić swoją sprawę lub zgłosić
uwagi. Infolinia centralna: 222 500 115 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
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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 jeden z projektów zrealizowanych przez
Stowarzyszenie „Dar Serca”.

„Jesteśmy małą cząstką przyrody”
S

towarzyszenie „Dar
Serca” zrealizowało
dotychczas kilka projektów finansowanych
z grantów otrzymanych
od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
ednym z najciekawszych był realizowany
w okresie od stycznia do
sierpnia 2011 roku projekt pn. „Jesteśmy małą
cząstką przyrody”. Projekt był podzielony na
kilka etapów, których
głównymi uczestnikami
byli podopieczni Stowarzyszenia „Dar Serca”

J

przy wsparciu opiekunów
i wolontariuszy.
szystkie etapy tego
projektu były ukierunkowane na kształtowanie wśród uczestników
postaw
proekologicznych, dlatego tworzyły
spójną całość, na którą
składały się warsztaty
plastyczne (stacjonarne
i wyjazdowe), próby teatralne i premiera spektaklu
poruszającego
problematykę ekologiczną oraz wycieczka krajoznawcza do Olsztyna,
a także spotkanie inte-

W

gracyjne w Mirowie na
terenie zaprzyjaźnionego
Ogniska TKKF „PEGAZ"
Częstochowa.
odczas pobytu w
Olsztynie uczestPodczas warsztatów plastycznicy wycieczki winych podopieczni Stowarzyszedzieli m.in. skały
nia „Dar Serca” uzyskali wiekredowe zwane „Lipówkami” i ciekawą
le cennych informacji na temat
„rzeźbę”
smoka/
segregowania odpadów i spodinozaura wykosobów
ochrony
środowiska.
naną z worków juW trakcie warsztatów teatralnych
towych i butelek.
nauczyli się prezentowania poPodopieczni Stoprzez sztukę pozytywnych zachowarzyszenia „Dar
Serca” mieli okazję
wań w kwestii ochrony środowizobaczyć jak orygiska, a także zrozumieli, dlaczego
nalną rzecz można
warto reprezentować postawę prozbudować ze zużyekologiczną. Natomiast podczas
tych
materiałów.
wyjazdów do Olsztyna i Mirowa,
Dzieci i młodzież
relaksowali się spacerując i obserniepełnosprawna
wując piękno przyrody na terenie
korzystając z po-

P

mocy opiekunów wspólnie wzięli udział w warsztatach
plastycznych,
podczas których m.in. z
papieru i bibuły stworzyli
bardzo pomysłowe stroje
„ekoludków”. Wykonali
także prace plastyczne
z liści i szyszek. Aby nie
niszczyć drzew, wykorzy-

stano te, które już leżały
na ziemi.
czestnicy wycieczki
udali się na spacer
z przewodnikiem po
wzgórzu zamkowym.
Przewodnik opowiadał
o florze: murawach kserotermicznych, przytulii
i skalnicy oraz faunie

U

zarówno tej występującej obecnie:
jerzyk, nietoperz
jak i prehistorycznej – niedźwiedź
jaskiniowy. Odbył
się quiz o florze i
faunie Olsztyna,
dzięki
któremu
uczestnicy wyjazdu mogli poszerzyć swoją wiedzę
przyrodniczą.
realizację
projektu
zaangażowane
były
osoby posiadające wymagane kwalifikacje.
Warsztaty plastyczne w
Gminnym Ośrodku Kultury prowadziła plastyk
Magdalena Majewska.
Reżyserem spektaklu
oraz osobą prowadzą-

W

Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

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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Panorama Morska Jarosławiec

Konferencje nad morzem
Centrum wypoczynkowe w Jarosławcu to nie tylko
wymarzone wakacje, raj dla dzieci
czy sanatorium ze
specjalną ofertą
rehabilitacyjną dla
seniorów. Swoją
ofertą kusi także
organizatorów
konferencji naukowych, szkoleń,
wyjazdów integracyjnych czy imprez
bankietowych –
Panorama Morska
to jeden z najnowocześniejszych
ośrodków konferencyjnych nad
polskim morzem.
Nadbałtyckie
wybrzeże
cieszy się ogromną popularnością wśród organizatorów konferencji. Panorama Morska to nowoczesny
kompleks wypoczynkowy z

basenem, gabinetami SPA,
kortem tenisowym, wygodnymi miejscami noclegowymi w apartamentach i domkach wolnostojących oraz
całym wachlarzem innych
atrakcji, który zdobył znakomite referencje w branży.
Klienci biznesowi i naukowi mogą liczyć na specjalistyczne zaplecze konferencyjne: od artykułów
papierniczych i stałego dostępu do sieci, przez urządzenia techniczne, po systemy
nagłaśniające
najnowszej
generacji. Do dyspozycji jest
kilka sal mogących pomie-

STOP

dopalaczom
Dopalacze kradną
życie – to nazwa akcji
profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby,
którym zależy na walce
z tymi niebezpiecznymi substancjami.
Wszystkie informacje
o akcji można znaleźć na stronie www.
dopalaczekradnazycie.
pl. Do akcji dołączyło
już wiele osób m.in.
przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy oraz
instytucji i organizacji
pozarządowych.
Na stronie znalazła się
m.in. mapa inicjatyw antydopalaczowych. Jest to lista
podejmowanych lub planowanych działań profilaktycznych związanych z walką z
dopalaczami. Lista zawiera
już blisko 70 inicjatyw prowadzonych przez różne instytucje, m.in. Policję czy
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszystkie osoby, instytucje lub organizacje, któ-

re planują przeprowadzenie
własnej akcji mogą zgłaszać
się poprzez specjalny formularz umieszczony na stronie.
Strona www.dopalaczekradnazycie.pl to także informacje
profilaktyczne dotyczące niebezpieczeństw związanych
z dopalaczami. We współpracy z Krajowym Biurem
Do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii opracowano poradniki m.in. dla nauczycieli i
rodziców oraz informacje jak
należy pomóc osobie, która
zatruła się dopalaczami.
Strona zawiera też najważniejsze numery telefonów,
pod którymi należy szukać
pomocy w sprawie dopalaczy. Kampania „Dopalacze
Kradną Życie” działa także
w mediach społecznościowych.
Aktualne informacje o akcji można znaleźć na Facebooku (https://www.facebook.
com/DopalaczeKradnaZycie), Twiterze (https://twitter.com/stop_dopalaczom)
oraz Instagramie (https://
instagram.com/dopalacze_
kradna_zycie/)
red.

ścić nawet kilkaset osób, jak
i bardziej kameralnych, stąd
też można tutaj organizować
zarówno małe, jak i bardzo
duże konferencje.
Między kolejnymi punktami programu można korzystać z najróżniejszych
przyjemności: kąpieli w
podgrzewanym basenie, seansu w saunie lub jacuzzi, w
grocie z inhalacją thalasso
lub seansu w łaźni parowej,
obiektów sportowych, gabinetów odnowy biologicznej,
usług
wykwalifikowanego
masażysty czy fryzjera. Atutem Panoramy Morskiej są

także restauracje – dzięki
zróżnicowanemu menu każdy
może skomponować posiłek
wedle własnej diety i nawyków żywieniowych. Ponadto
w celu urozmaicenia pobytu,
organizatorzy zapewniają dodatkowe eventy: bale przebierańców, dancingi, koncerty,
zabawy plenerowe, fregatę.
W ofercie znajdują się także imprezy okolicznościowe:
przyjęcia rodzinne, tj. wesela,
komunie, chrzciny, rocznice,
a także pikniki firmowe oraz
okazjonalne imprezy tematyczne np. Andrzejki, Dzień
Kobiet, Dzień Nauczyciela.
Dodatkowym atutem Panoramy Morskiej jest lokalizacja – Jarosławiec to malownicza wioska położona
bezpośrednio nad morzem,
na środkowym Bałtyku, między Darłowem a Ustką. Kusi
niezapomnianymi zachodami
słońca, bogactwem lasów i
specyficznym klimatem.

drukarki, fax
- dostęp do internetu
- sprzęt nagłaśniający,
mikrofony przewodowe
i bezprzewodowe
- zestaw wideo, flipchart,
ekran

Pełna obsługa
podczas konferencji:
- druk materiałów
- oprawa plastyczna

- dekoracje kwiatowe,
zdjęcia itp.
- serwis kawowy
- poczęstunek
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.
panorama-morska.pl.
Rezerwacji można dokonywać pod numerem telefonu 71 353 96 97.
red.

Wyposażenie sal
konferencyjnoszkoleniowych:
- projektor multimedialny
z ekranem, rzutnik slajdów
- dostęp do komputera,

Pod patronatem „7 dni”

19 września o godz.
17 w Muzeum
Regionalnym
im. Zygmunta
Krasińskiego w
Złotym Potoku
odbędzie się kolejna
Edycja Europejskich
Dni Dziedzictwa,
tym razem pod
hasłem: „UTRACONE
DZIEDZICTWO”.
W programie muzyczno –literackim „Twardowski-Twardowski” Misteria
Złotopotockie - z otchłani
magii. Program muzyczny
został ułożony wg scenariusza znanego kompozytora Bogdana Mizerskiego.
Pretekstem jest zaginiony
świat magii zaklęty w przyrodzie Złotopotockiej w postaci Bramy Twardowskiego i Diabelskich Mostów.
Przedstawienie będzie artystycznym i historycznym
wyjaśnieniem powstałych
legend o alchemikach-czarnoksiężnikach w naszym
regionie utożsamianych z
postacią Twardowskiego.
Romantyczne legendy zo-

staną zweryfikowane z tekstami starodruków traktujących magię na przestrzeni
wieków.

19 września o godz.
11 w Auli Wydziału
Zarządzania
Politechniki
Częstochowskiej
odbędzie się VI
Forum Kobiet Ziemi
Częstochowskiej
„DYLEMATY
KOBIECEJ DUSZY”.
W tegorocznej edycji omawiane będą problemy, jakie
współczesny świat stawia
kobietom. Będzie tez mowa
o tym, jak panie radzą sobie
ze zmianami zachodzącymi
w życiu społecznym i w różnych kulturach. Forum chce
pokazać osobowość współczesnej kobiety. Dyskusjom
towarzyszyć będą bezpłatne
konsultacje ze specjalistami w zakresie poradnictwa
medycznego, zawodowego,
marketingu i zasad prowadzenia własnego biznesu, a
także psychologii, dietetyki,
kosmetologii.

Fundacja Studencka
"Młodzi-Młodym"
wraz z Tygodnikiem
„7 dni” patronuje
akcji „Wejdź
w Biznes”,
organizowanej przez
częstochowską
firmę Web Dreams
Sp z o.o.
Akcja skierowana jest
do osób przedsiębiorczych
i pomysłowych w Częstochowie. Jej celem jest wyłonienie innowacyjnych
pomysłów na założenie
firmy i zrobienie biznesu,
w oparciu o taki pomysł.
Akcja przebiegać będzie
w czterech etapach, od
początku września 2015 r.
do dnia 30 kwietnia 2016
r. Wtedy też zostaną wybrane najlepsze projekty
i przydzielone nagrody w
postaci dofinansowań na
firmę, o łącznej puli 30
000 zł. Akcja skierowana
jest tylko i wyłącznie do
mieszkańców Częstochowy.
Organizator akcji zakłada firmę, a zgłaszająca

pomysł osoba otrzymuje udziały w jej zyskach
(formuła „50 na 50” czyli
pięćdziesiąt procent dla
stron). Mogą w niej brać
udział osoby niepełnoletnie (za zgodą rodziców lub
opiekunów). Rejestracja
uczestników tylko przez
stronę internetową www.
wejdzwbiznes.pl.
Pomysłodawcom
akcji przyświeca idea, by
wspólnymi siłami zmieniać Częstochowę i dać
szansę na start ambitnym
i kreatywnym jednostkom.

16 października
w Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła
II w Częstochowie
o godzinie 18.00.
odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa „Światło
w dialogu z chwilą”,
autorstwa Aleksandry Anny Kowalskiej.
Wystawę będzie można
oglądać do 30 listopada
2015 roku.
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Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

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

Zakres usług:

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

www.lecznicavita.pl

Działka rolna
do sprzedania
2630 m²
Częstochowa – Lisiniec

tel. 511 211 174
513 685 487

Stateczna, sympatyczna
i zadbana 69 letnia Pani
na emeryturze
pozna miłego Pana
bez nałogów, troskliwego,
szukającego bratniej
duszy, z Częstochowy
lub okolic Radomska.
tel. 698 851 395

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

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

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

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

CZWARTEK 10.09.2015 
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Wędkarski Piknik Rodzinny w Blachowni
W niedzielny poranek, na zbiorniku
Wykopalisko odbył
się Wędkarski
Piknik Rodzinny
o Puchar Rady
Miejskiej w Blachowni. Do zawodów przystąpiło 30
drużyn, składających się z osoby
dorosłej i dzieci
wieku do 16 lat.

Już o 8.00 przy rybaczówce pojawiały się
pierwsze drużyny, a o 9.00
rozpoczęło się wielkie łowienie. Każdemu uczestnikowi udało się złowić
rybę. Najczęściej uczestnicy pikniku wyciągali
z wody: leszcze, płocie,
karasie, liny i sumiki karłowate. Jednak największą
rybą może się pochwalić
drużyna Dominika i Szymona Kity, która złowiła
piękny okaz jesiotra (81
cm długości).

Podczas trwania pikniku organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Pokaz
sprzętu ratowniczego przygotowali strażacy z OSP
Blachownia.
Najmłodsi
mogli spróbować swoich
sił w jeździe na kucyku, a
nieco starsi na koniu. Można było spróbować swoich
sił w puszczaniu baniek
mydlanych. Po zawodach
wszyscy spotkali się w rybaczówce na kiełbaskach z
ogniska. Wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowy dyplom oraz paczkę z nagrodami i słodyczami.
Zwycięzcami Pikniku
zostali Oliwier i Tomasz
Bulwan, drugie zaszczytne
miejsce przypadło Dominikowi i Szymonowi Kita,
a trzecie miejsce na podium wywalczyli Wiktoria i Tomasz Stefanyszyn.
Zwycięzcy otrzymali puchary i wędki. Puchary
wręczała radna Blachowni
Katarzyna Borycka.
Rafał Jędrysiak

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

Zawody nocne sklepu
„zakupywedkarskie.pl”
Wieczorem pod koniec
września nad zalewem
„Łezka” w Krzepicach zjawiło się kilkudziesięciu zwolenników wędkowania metodą gruntową. Członkowie
kilku kół wędkarskich przyjęli zaproszenie do wzięcia
udziału w zawodach zorganizowanych przez Michała
Łebkowskiego.
Wspominałem już kiedyś,
że mistrz od „spławika” nie

zamyka swoich zainteresowań tylko w jednej dyscyplinie wędkarstwa, po zawodach
spinningowych przyszła kolej
na metodę gruntową. Noc
upłynęła wszystkim w super atmosferze i nawet ryby
dostosowały się do miłego
klimatu. Łowiono przede
wszystkim leszczyki (jeden
całkiem okazały) i płotki,
ale trafił się też przyzwoity
karp. Wędkowanie trwało do

godziny 8 rano w niedzielę.
Potem błyskawicznie zważono ryby, ogłoszono wyniki i
wręczono najlepszym zawodnikom upominki.
Wyniki:
Łukasz Naleziński – 4.530 pkt
Marek Derek – 3.700 pkt
Mariusz Trawiński – 2.910 pkt
Łukasz Zasuń – 2.290 pkt
Radosław Budzynowski – 1.690 pkt
Bogdan Filak – 1.430 pkt
RSA
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Obodecki – 16-latek z „papierami” na granie
Maciej Obodecki to piłkarz, o którym za kilka lat może
być głośno. 16-latek ze Skry to jeden z największych talentów młodego pokolenia w częstochowskiej piłce. Już
teraz występuje na poziomie III ligi, a w ostatnią sobotę
przesądził o zwycięstwie Skry z Szombierkami Bytom,
zdobywając gola minutę przed końcem meczu.
„Obo” – tak mówią na
niego koledzy – to wychowanek Uczniowskiego Klubu Sportowego
Raków
Częstochowa.
Pierwsze piłkarskie kroki
stawiał pod okiem trenera Roberta Olbińskiego. Od najmłodszych lat
uznawany był za spory
talent. Jest środkowym
pomocnikiem,
dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, bowiem
mierzy ponad 180 centymetrów, lubi dryblować,
a jego „firmowym” zagraniem są uderzenia z
dystansu.
Właśnie strzałem zza
pola karnego przesądził
o sobotnim zwycięstwie

Skry Częstochowa, do
której trafił przed tym
sezonem. Na boisku pojawił się w 83. minucie,
przy stanie 0:0, a sześć
minut później „utonął” w
objęciach kolegów.
– Było trochę szczęścia
przy tym strzale, bo piłka
wpadła do siatki po rykoszecie. Ta bramka szczęśliwa i cenna dla mnie,
ale i dla całego zespołu,
bo dająca trzy punkty.
Czy strzały z daleka to
moje „firmowe” zagranie? Czy ja wiem... pracuję nad tym elementem
na treningach, w moim
poprzednim klubie trener
Olbiński kładł duży nacisk na takie właśnie in-

dywidualne zagrania, czy
to strzały z dystansu czy
drybling – mówi skromnie utalentowany rozgrywający Skrzaków.
Trafienie w spotkaniu
z Szombierkami było
premierowym
golem
Obodeckiego w barwach
pierwszej drużyny Skry,
ale nie pierwszą bramką, którą strzelił w tym
sezonie. Na listę strzelców wpisał się także w
inauguracyjnym meczu
„okręgówki”, w którym
rezerwy Skry pokonały
Liswartę Krzepice. Wówczas także zdobył gola
uderzeniem z dystansu i
także było to zwycięskie
trafienie.

fot. ks-skra.pl

O skali talentu 16-latka z Częstochowy niech
świadczy fakt, że w
poprzednim
sezonie
otrzymał powołanie na
konsultację
szkoleniową reprezentacji Polski
U-16, został też dostrzeżony przez skautów Legii Warszawa, do której
został zaproszony na treningi.

Obodecki z pewnością ma „papiery” na to,
by zrobić w piłce karierę choćby taką jak jego
imiennik – Maciej Gajos. Ten wychowanek
Rakowa w wieku 21 lat
z II ligi trafił do ekstraklasowej Jagiellonii Białystok, z której teraz został wytransferowany do
drużyny mistrza Polski,

Lecha Poznań. 16-letni
Obodecki póki co musi
skupić się na ciężkiej
pracy na treningach. Jeśli będzie się rozwijał
i prowadził tak jak dotychczas, to za kilka lat
Częstochowa będzie się
cieszyć z kolejnego piłkarskiego wychowanka
klasy reprezentacyjnej.
Mateusz Strączyński

Kibice dopisali, pogoda nie

Deszcz vs żużel 1:0
Ponad 10 tysięcy spragnionych
ścigania na najwyższym poziomie
kibiców zjawiło się w niedzielę 6
września na Arenie Częstochowa,
by zobaczyć w akcji walczących o
finał PGE Ekstraligi żużlowców
Sparty Wrocław i Unii Tarnów.
Niestety w przeciwieństwie do kibiców, nie dopisała pogoda. Zawody
przerwano po sześciu biegach. Powtórka w czwartek.
Niedziela miała być świętem
„czarnego sportu” w Częstochowie.
Włókniarz ma w naszym mieście
rzeszę fanów, którym w tym sezonie nie było dane oglądać na żywo
ścigania na najwyższym poziomie,
stąd też niedzielny pojedynek był
długo wyczekiwanym wydarzeniem. Decydująca faza najlepszej
żużlowej ligi świata zawitała na
Olsztyńską dzięki uprzejmości wrocławskiego klubu. Stadion Olimpijski we Wrocławiu jest obecnie modernizowany i Sparta część meczów
w roli gospodarza rozgrywa na
wyjazdach. Na pojedynki play-off
(półfinał + finał bądź mecz o brąz)
działacze klubu wybrali zaprzyjaźnioną Częstochowę.
Wybór okazał się strzałem w dziesiątkę, bo fani „Lwów” oraz przy-

jezdni kibice z Wrocławia szczelnie
wypełnili Arenę Częstochowa, choć
niestety musieli obejść się smakiem.
Obiekt przy Olsztyńskiej zaczął tętnić życiem już po godzinie 15, jednak kibice z niepokojem spoglądali
na coraz bardziej zachmurzone niebo. Pierwsze krople deszczu spadły
tuż przed 16, a godzinę później, kiedy rozpoczęto rywalizację na torze,
rozpadało się na dobre.
Mimo to udało się rozegrać sześć
biegów, po których sędzia przerwał
zawody. Taka decyzja zapadła po
feralnym szóstym biegu, w którym w pierwszym podejściu upadli
Damian Dróżdż i Kenneth Bjerre, a w powtórce Leon Madsen na
pierwszym łuku zanotował defekt
i w efekcie do mety jako jedyny
spacerowym tempem dojechał Maciej Jankowski ze Sparty.
Na częstochowskim torze królował Maksym Drabik. 17-letni
wychowanek Włókniarza jeżdżący
obecnie w Sparcie wygrał oba biegi, w których startował, a w wyścigu numer 4 przejechał cztery okrążenia w imponującym czasie 62,59
sek., co byłoby nowym rekordem
toru! Ten jednak nie zostanie uznany za oficjalny, gdyż wszystkie wy-

niki anulowano. W drużynie z Tarnowa najlepiej spisywał się Słowak
Martin Vaculik, który był najszybszy w pierwszym i piątym biegu.
Po sześciu seriach Sparta Wrocław prowadziła z Unią Tarnów
20:13, ale i ten rezultat zgodnie
z regulaminem został anulowany.
W czwartek 10 września o 19:30
ściganie rozpocznie się od nowa.
Dla kibiców najważniejsza informacja jest taka, że wszystkie bilety z odwołanego meczu zachowują
ważność na czwartkowy pojedynek.
O opinię o niedzielnym spotkaniu poprosiliśmy jednego z kibiców,
który śledził rywalizację z wysokości trybun – Organizacja na wysokim
poziomie, fajnie że dopisała publiczność. Natomiast co do samego meczu, to uważam, że sędzia powinien
przerwać zawody wcześniej, najlepiej po czwartym biegu, kiedy padało już tak intensywnie, że zawodnicy walczyli o to, by utrzymać się
na torze i o poważnym ściganiu nie
było wówczas już mowy – mówi Tomek, kibic Włókniarza. – Czy będę
w czwartek na powtórce? Oczywiście, że tak! – dodaje.
Mateusz Strączyński
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Nasi „kijkarze”
z medalami
W Lubinie odbyły się VI Międzynarodowe Mistrzostwa Nordic
Walking. Na trzech dystansach – 5,
10 i 20 km – rywalizowało kilkuset
zawodników, którzy na 2,5 kilometrowych pętlach pokonywali kilkukrotnie spore wzniesienia.
Na tak prestiżowych zawodach
nie mogło zabraknąć reprezentantów naszego miasta. Regatta Nordic
Team Częstochowa tym razem wystąpiła w skromnym dwuosobowym
składzie, ale za to obaj jej przedstawiciele – Daniel Wojtasiński i Mariusz Reczulski – zdobyli medale!
Udanie zaprezentowali się także
inni reprezentanci naszego regionu
– wśród kobiet równych sobie nie
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miała Mariola Pasikowska (Positive
Energy Żarki), miejsce na podium
wywalczyła również Aneta Polewczak z Zawiercia. Zawody odbyły
się w sobotę 5 września, a ich organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.
Medaliści z regionu częstochowskiego:
Daniel Wojtasiński – mistrz Polski na dystansie 5 km. w kat. M30, 2 miejsce open
Mariusz Reczulski – wicemistrz Polski na
dystansie 20 km, 2 miejsce open
Mariola Pasikowska – mistrzyni Polski na
dystansie 5 km. w kat. K30, 1 miejsce open
Aneta Polewczak – wicemistrzyni Polski na
dystansie 5 km. w kat. K40
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