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do pracowników
Urzędu Miasta
Częstochowy
Redakcja Tygodnika „7 dni” otrzymała
informacje od jednego ze swoich czytelników, a jednocześnie pracownika magistratu, iż egzemplarze naszej gazety, które są
bezpłatnie pozostawiane na stolikach na
korytarzach urzędu (za zgodą Prezydenta
Miasta) są od razu i bezpardonowo wyrzucane do koszy na śmieci. Zatroskany
czytelnik opisuje wręcz groteskowość sytuacji, kiedy to pracownicy urzędu „biegają
nerwowo” po korytarzach, by uprzątnąć
„7 dni” ze stolików. Jednocześnie zauważa, że inne wydawnictwa rozdawane w
magistracie nie wzbudzają takiej „gorączki” i pozostają nietknięte. Cóż, redakcji
Tygodnika „7 dni” pozostaje wierzyć, że
to jedynie profesjonalizm, obiektywizm i
merytoryka jaka przyświeca treściom publikowanym w tygodniku, wzbudza takie
emocje. Mając na uwadze wolność słowa,
wyboru oraz szacunek dla pracy innych,
redakcja „7 dni” apeluje o nie wyrzucanie
gazet do koszy (przynajmniej nie zaraz po
wyjściu rozdawacza) i tym samym umożliwienie petentom odwiedzającym urząd
o samodzielne decydowanie o tym, co powinni czytać, a czego niego.
Zespół redakcyjny
Tygodnika Regionalnego „7 dni”
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Monika Fajer – Zawsze z ludźmi
Nazywam się Monika Fajer, mam 40 lat.
Zajmuję się wychowywaniem trójki dzieci:
19-letniej Pauliny, 5-letniego Doriana
i półtorarocznej Niny.
Od wielu lat angażuję się w działalność
społeczną – pomagam osobom, których los
doświadcza w ciężki sposób.
Jako osoba wrażliwa na ludzką krzywdę
i niedolę, nie potrafię przejść obojętnie obok
potrzebujących.
Jestem prezesem Stowarzyszenia „Zawsze
z ludźmi”, które udziela pomocy dzieciom,
młodzieży i dorosłym oraz wspiera w rozwoju
osobistym, społecznym, edukacyjnym
i zawodowym.
ciąg dalszy na stronie 2
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OLCHEM Ostrowski Tomasz
ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl
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oleje:
• silnikowe • przekładniowe
• przemysłowe • hydrauliczne
• turbinowe • ceramiczne • sprężarkowe

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne
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uwagi

niestosowne
Jak Czarniecki...

Byłem w zacnym towarzystwie w Czarncy na uroczystościach z okazji 350 lecia
śmierci Hetmana Stefana Czarnieckiego.
Hetmana piszę tu z dużej litery, gdyż mało
kto na ten tytuł tak zasłużył, jednocześnie
tak długo na niego oczekując.
Uroczystości były bardzo miłe, przede
wszystkim ze względu na zapał organizatora pana Zygmunta Fatygi, który mimo
70 z hakiem na karku imponuje młodzieńczym zapałem. Była młodzież ze szkół
imienia Czarnieckiego (od Tykocina po
Nisko), byli żołnierze z Centrum Szkolenia im. Hetmana, byli współcześni husarze: motocykliści z Rajdu Katyńskiego.
I na szczęście nie dopisało zbyt wielu polityków, dzięki czemu uroczystości nie
zmieniły się w wiec przedwyborczy.
Z Częstochowy, prócz naszej prywatnej czwórki, nie dotarł nikt. Zapomniano
w moim mieście, że kiedyś o Włoszczowie
mówiono: miasto pod Częstochową. Zapomniano, że przedwojenne, wielkie uroczystości ku czci Czarnieckiego w 1937 r.,
organizowano z wielkim udziałem naszej

społeczności. Cóż, moje miasto maleje,
odcinając się od Włoszczowy, Pajęczna,
Krzepic, a nawet Mstowa i Olsztyna, wybieramy los powiatowo-prowincjonalny.
Może to i lepiej, przynajmniej nie udaje
się kogoś, kim się nie jest.
Na pocieszenie Częstochowian zauważę,
że o odbywającej się w tym samym czasie
pielgrzymce robotników na Jasna Górę,
mówiły wszystkie stacje in formacyjne.
O rocznicy śmierci Hetmana i uroczystościach w Czarncy nie zająknął się nikt.
Z historią jest jak z modą. Stawia się pomniki, potem się burzy; wysuwa się wzorce osobowe, potem je „odbrązawia”. Zamiast spójnego systemu wychowawczego,
mamy partyjne polityki historyczne, dopasowujące się do aktualnego „przekazu
dnia”. Czarniecki ma szczęście, śpiewa
się o nim w hymnie narodowym, chcąc
nie chcąc trzeba to nazwisko pamiętać.
Gorzej ma Koniecpolski, Żółkiewski, Zamojski, Sobieski...
Czy jednak historia jest jeszcze komuś
potrzebna do szczęścia? A może szczęśliwszy byłby naród bez pamięci... Sam
jestem wariatem – pasjonatem, ale czy

mam prawo swoim wariactwem zarażać
innych... Jaki bowiem praktyczny pożytek zyska młody człowiek, poświęcając
godzinę czasu na wykucie dat, nazwisk
i nazw miejscowości określających czasy
XVII w. Czy ten młody człowiek z równą mojej pasji będzie czytał o przygodach
Andrzeja Kmicica i jego wybranki Oleńki? Wszak on – wedle statystyk – nic już
książkowego nie czyta, bo mu się mózg
przepalił.
Czy przyszłe pokolenie będzie mniej
zasobne, uboższe i nieszczęśliwsze, gdy
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
 naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

Monika Fajer – Zawsze z ludźmi
Jestem także aktywną
działaczką Fundacji „Walczę z SM” – pomagam
chorym na stwardnienie
rozsiane. Ponadto, w miarę możliwości, wspieram
częstochowskie
organizacje pozarządowe w
organizowaniu
okazjonalnych imprez dla dzieci i młodzieży (Mikołajki,
Świąteczna Paczka, Dzień
Dziecka itp.). Wspomagam domy dziecka – zaopatruję je w ubranka,
zabawki i inne niezbędne

rzeczy, które wywołują
uśmiech na twarzach maluchów.
W ramach działalności
w Klubie Seniora poma-

gam też osobom starszym, wspieram je mentalnie i materialnie.
Dobrze znam realia naszego regionu, a ludzie

darzą mnie sympatią
i zaufaniem.
Bardzo
chciałabym
mieć realny wpływ na
polepszenie
sytuacji
gospodarczej regionu
i całego kraju, a przede
wszystkim na polepszenie warunków, które
państwo powinno stwarzać najbiedniejszym,
osobom starszym, chorym i wszystkim potrzebującym. O to zamierzam zabiegać w Sejmie,
dlatego też kandyduję w
najbliższych wyborach
do Parlamentu.



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

Pierogarnia 
ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl
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dokończenie ze strony 1.

śpiewając hymn kojarzyć będzie Czarnieckiego na tym samym poziomie jak „bitego
Tarabana”.... To nie ważne kim był ten Taraban, za co go nasi bili, ważny jest dźwięk
na stadionie, ważny ryk przekształcający
stado w wspólnotę, lub też odwrotnie...
Czas przypomnieć sobie zasadę Alfa:
rzecz której nie da się naprawić w pół godziny, widocznie nie jest zepsuta. Skoro
nam się Polski nie dało naprawić w ćwierć
wieku, też widać nie była popsuta.
Tego się zatem trzymajmy.
Jarosław Kapsa
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DOWÓZ !!!
500-694-374
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Stanowisko RFG S.A.
Strajk jako próba zakupu
Przychodni Amicus

M ATERIA Ł N A Ż YCZENIE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1. Spółka pracownicza Kucelin złożona z pracowników
Amicusa w Częstochowie oraz
związki zawodowe działające
w Przychodni Amicus chcą
nabyć majątek Przychodni
Amicus. W tym celu Renata
Materka – prezes zarządu Amicusa rozpoczęła sprzedaż medycznej działalności Przychodni Amicus. W czasie trwania
tej sprzedaży, zaczęli pojawiać
się inni – poza spółką pracowniczą – inwestorzy branżowi
zainteresowani nabyciem Przychodni Amicus. Na organizację
sprzedaży Amicusa, w tym na
przygotowanie dokumentacji,
prezes Materka wydała około 70 tys. złotych z pieniędzy
Amicusa, po czym odwołała
procedurę sprzedaży.
2. Renata Materka samodzielnie przerwała procedurę
sprzedaży Przychodni Amicus, albowiem spółka pracownicza Kucelin bała się,
iż zostanie przelicytowana
i Przychodnię Amicus kupi
ktoś inny, a nie pracownicy,
co powiedziała wprost Bożena Plucińska, przedstawiciel

związku zawodowego pracowników Centrum Medycznego Amicus Sp. z o.o.
3. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (RFG) nie prowadził w 2015 roku żadnej procedury sprzedaży Przychodni
Amicus ani jej udziałów.
4. Spółka pracownicza Kucelin nigdy nie złożyła wiążącej oferty nabycia Przychodni
Amicus.
5. Prezes Renata Materka
nie ujawnia posiadanej wyceny Przychodni opiewającej
na ponad 400 000 zł. Wycena, za którą chciała sprzedać
przychodnię, opiewała na
sumę 170 000 zł. Rynek wycenia Przychodnię Amicus
na kwotę w granicach 800
000 zł. RFG również posiada
wycenę Przychodni Amicus,
która jest znacznie wyższa od
rekomendowanej do sprzedaży przez Renatę Materkę.
Spółka pracownicza Kucelin
pierwotnie zamierzała nabyć
Przychodnię Amicus za kwotę około 170 000 zł.
6. W efekcie zdarzeń i faktów opisanych wyżej Tomasz

Ziółkowski ze związku zawodowego „Solidarność” działającego w Przychodni Amicus
zwalcza Panią Agnieszkę Celińską – Prezes Zarządu RFG
naruszając w sposób bezpardonowy jej dobra osobiste.
7. Tomasz Ziółkowski przewodniczący
„Solidarności”
w Amicusie narusza przepisy
dotyczące sporów zbiorowych
i faktycznie nie poprawia sytuacji w Przychodni Amicus.
Nie wykonuje ustaleń dotyczących zakończenia akcji
protestacyjnej.
8. Oddanie spółce pracowniczej Kucelin Przychodni
Amicus za ok. 170 000 zł.
byłoby działaniem na szkodę:
Amicus, RFG i Skarbu Państwa. Być może dlatego Renata Materka, prezes Amicusa
nie podejmie żadnych działań
w celu sprzedaży Przychodni
Amicus, a rozpoczęte w tym
roku, po prostu przerwała.
9. Pani Materka, prezes Amicusa powinna niezwłocznie
zrezygnować ze swojej funkcji
i wrócić na stanowisko pielęgniarki, ma bowiem obecnie w
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Amicusie dwie obowiązujące
umowy o pracę. Powinna to
uczynić choćby z tego powodu,
że nie radzi sobie z zarządzaniem, doprowadzając do zapaści finansowej Przychodnię
Amicus.
10. Kierowana przez Tomasza Ziółkowskiego, członka
„Solidarności” w Przychodni
Amicus, nagonka na Panią
Agnieszkę Celińską – Prezes
RFG spowodowana jest tym,
iż prezes Celińska nie podjęła działań zmierzających
do sprzedaży Przychodni
Amicus spółce po zaniżonej
cenie ze szkodą dla Skarbu
Państwa i nie uległa również
bezprawnym naciskom. Bezpardonowy atak personalny i
pomówienia kierowane pod
adresem Zarządu RFG znajdą
swój finał w sądzie.
11. Do RFG wpływają skargi kontrahentów i dzierżawców
powierzchni w budynku, w
którym mieści się Przychodnia
Amicus, na sytuację panującą
w budynku, stwarzającą duże
utrudnienia w prowadzeniu
działalności gospodarczej i

medycznej. Organizatorzy protestu w osobach: Renata Materka – prezes Amicusa i Tomasz
Ziółkowski – szef „Solidarności”, wywieszają na budynku
Przychodni obraźliwe napisy,
klepsydry, wystawiają kukły
i „trumny”. Dzierżawcy, kontrahenci RFG oraz Amicusa,
osoby odwiedzające budynek,
twierdzą: „nie mam możliwości normalnego funkcjonowania i zapraszania kontrahentów
do siedziby firmy”, „sytuacja
panująca w budynku przychodni Amicus jest niedopuszczalna (…) negatywnie oddziałuje
na wizerunek firm mających
siedzibę w budynku Amicusa
i jest bulwersująca”, „aktualna
sytuacja i terror wprowadzony
przez protestujących powodują
znaczne szkody na wizerunku”,
„pacjentami są niepełnosprawne dzieci, które wymagają terapii z powodu wcześniejszych
traumatycznych przeżyć (...)
widok trupa w taczce i klepsydr
na ścianach to okoliczności
niedopuszczalne (...) uważam
za niedopuszczalne stworzenie
atmosfery nekropolii na kory-

tarzach budynku”.Występuje
ryzyko rozwiązania umów z
dzierżawcami i ewentualnych
roszczeń odszkodowawczych
kierowanych do Amicus, które
nie pozostaną bez wpływu na i
tak bardzo złą sytuacje finansową spółki. Stroną umowy z
tym dzierżawcą, właścicielem
nieruchomości, jest Przychodnia Amicus.
12. Pracownicy RFG boją
się przychodzić do pracy. Są
zastraszani i nękani przez pracowników Przychodni Amicus. Żądają od zarządu RFG
zmiany siedziby.
13. Odnośnie rzekomych nieprawidłowości w spółkach Vena
i Delite, które to oskarżenie od
czasu do czasu pojawiają się
przy różnego rodzaju akcjach
politycznych, Zarząd RFG zachęca osoby zainteresowane do
kontaktu z władzami tych spółek, albowiem nie RFG zarządzał
tymi spółkami, lecz osoby wchodzące w skład ich zarządów
i rad nadzorczych.

Materiał na życzenie

Pikietowali
pod biurem
Leszczyny
– Będzie głośno
i odpowiednio do
sytuacji, czarne
ﬂagi mówią same
za siebie. Nie pozwolimy się sprzedać! – grzmiała
Bogumiła Krawczyk, przedstawicielka sekcji kobiet
w Częstochowskiej
„Solidarności”.
„Się” oznacza Centrum Medyczne AMICUS, popularnie
określane jako przychodnia
na Kucelinie. Pracownicy
przychodni zorganizowali pikietę pod biurem posłanki PO
oraz Wiceminister Finansów
– Izabeli Leszczyny. W programie był m.in. występ kata
grającego na bębnie czy spe-

cjalnie przygotowana piosenka. Protestujący domagają się
od Regionalnego Funduszu
Gospodarczego sprzedania
Centrum, ale bezpośrednio
spółce pracowniczej. Leszczynie wytykają natomiast,
że sama powiedziała, że „bierze pełną polityczną odpowiedzialność za działalność
obecnego zarządu RFG”.
RFG – spółka skarbu państwa – do sprzedaży zmagającego się z problemami finansowymi „Amicusa” po zaniżonej
cenie i na preferencyjnych warunkach dopuścić jednak nie
może, bo nie pozwalają na to
przepisy, ale pracownicy najwyraźniej tego nie rozumieją i
strajkują. Zresztą, to nie RFG
ogłasza przetarg na sprzedaż,
tylko sam zarząd „Amicusa”.
RFG jest tylko komórką kontrolną.
Posłanka Leszczyna nie
stanęła „twarzą w twarz” z

pikietującymi. Tego dnia
ponoć przewodniczyła posiedzeniu Komitetu Audytu
Ministerstwa Finansów. Stanowisko w tej sprawie odczytał jej asystent Łukasz Pabiś.
Z pisma wynika, że spotkanie w Ministerstwie Skarbu
Państwa, które odbyło się 15
sierpnia, powinno rozwiązać
problem.
Przewodniczący
sztabu
protestacyjnego z NSZZ „Solidarność” Tomasz Ziółkowski odpowiedział na oświadczenie Izabeli Leszczyny od
razu, na miejscu.
– Pracownicy chcą kupić,
nie dostać w prezencie, chociaż to im się należy za tyle
lat pracy. Są uczciwi. Zaciągną kredyt, żeby kupić nasze
miejsca pracy, żeby pracować
do emerytury. Dlatego strajk
okupacyjny będzie kontynuowany – mówił Ziółkowski.
red.
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Polska przyjmie uchodźców.
Co na to częstochowianie?
Kraje Unii Europejskiej podzielą
między sobą 120 tysięcy uchodźców. Pierwszą „partię” – 66 tysięcy – w 2016 roku, a resztę – 54 tysiące – jeszcze nie wiadomo kiedy,
decyzja ma zapaść mniej więcej za
rok.
Polska przyjmie dodatkowo około 5 tysięcy syryjskich emigrantów
(w lipcu zgodziła się na przyjęcie 2
tys.). Do naszego kraju trafi zatem
łącznie ok. 7 tysięcy uchodźców –
takie są najnowsze, wiążące unijne
ustalenia.
W głosowaniu, które odbyło się
we wtorek wieczorem (22 września)
na szczeblu Rady Unii Europejskiej,
przeciwne relokacji uchodźców
były Czechy, Węgry, Rumunia i
Słowacja, ale zostały przegłosowane, między innymi przez Polskę,
która zagłosowała „za”. Najostrzejszy był sprzeciw Słowaków, którzy
„tupnęli nogą” i powiedzieli, że nie
mają zamiaru stosować się do decyzji Rady UE.
Rozlokowanie
120
tysięcy
uchodźców nie rozwiązuje jednak wszystkich kłopotów. Tylko w
Turcji w specjalnych obozach rozmieszczonych jest blisko 2 miliony
Syryjczyków. Kraje UE głowią się
co zrobić, by wyhamować ich wędrówkę na północ. Szacuje się, że w

tym roku przez Morze Śródziemne
do Unii dotarło nawet 450 tys. ludzi.
Ponad połowa to Syryjczycy.
Problem uchodźców to ostatnio
„gorący” temat i to nie tylko dla
polityków, ale dla całej opinii publicznej. Polskie społeczeństwo
jest podzielone, na forach toczą się
burzliwe dyskusje, a my – Tygodnik
„7 dni” – sprawdziliśmy, jak na syryjskich emigrantów zapatrują się
częstochowianie. Zapytaliśmy dorosłych mieszkańców naszego miasta
m.in. o to czy Częstochowa powinna przyjąć uchodźców, a jeśli tak, to
ilu, kogo, kto powinien za nich płacić, a także kto jest gotowy przyjąć
uchodźcę... do własnego domu. Badanie przeprowadzono na reprezentacyjnej grupie dwustu pełnoletnich
mieszkańców Częstochowy.
Czy Polska to tolerancyjny kraj?
Zdania częstochowian są mocno
podzielone (patrz wykres obok). Podobnie jest w kwestii pomocy Polski, jako państwa, uchodźcom (45%
na nie, 41% na tak, 14% nie ma zdania). Z osób, które nie chcą w Polsce
syryjskich emigrantów, na pytanie
dlaczego, zdecydowana większość
wskazuje na to, że nasz kraj jest za
biedny i na strach przed terrorystami. Tylko nieliczni za problematyczne uważają różnice kulturowe.

Raczej nie ma wśród nas rasistów
– tylko jedna z ankietowanych osób
powiedziała, że „inny” kolor skóry
stanowi dla niej problem.
Częstochowianie są niechętni
ugoszczeniu Syryjczyków w naszym mieście (63% ankietowanych
na „nie”). Wśród tych, którzy są
„za” (37%), przeważają głosy, że jesteśmy gotowi na przyjęcie maksymalnie stu osób (43%) albo 100-500
(35%). 54% ankietowanych uważa,
że powinniśmy przyjąć tylko kobiety, dzieci i osoby starsze, 10% jest
zdania, że powinni być to katolicy,
a 36% opowiada się za przyjęciem
wszystkich, bez żadnych podziałów
ze względu na płeć, wiek, wykształcenie czy wyznanie. Mieszkańcy
Częstochowy nie mają większych
wątpliwości kto powinien płacić na
utrzymanie uchodźców – zdaniem
60% ankietowanych powinna to
robić Unia Europejska, 20% jest za
tym, by Syryjczycy żyli za swoje.
Opcjonalnie ma za nich płacić Polska jako kraj (10%) lub Częstochowa jako miasto (10%).
Częstochowianie potwierdzają zatem ogólnopolskie tendencje. Przypomnijmy, większość – 63 procent –
nie widzi miejsca dla Syryjczyków
w naszym mieście.
Mateusz Strączyński, N.N. i K.W.

Czy Częstochowa powinna przyjąć uchodźców?

Czy Polska to tolerancyjny kraj?

Czy przyjęłaby Pani/Pan uchodźcę do domu?
(odpowiedzi osób, które uważają, że
Częstochowa powinna przyjąć uchodźców)
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Do utraty tchu...

w Parzymiechach

Szokująca opowieść pacjentki z ośrodka odwykowego
Alkoholizm zwany
„chorobą alkoholową” lub „uzależnieniem od alkoholu”
- jak każda groźna
choroba, nieleczona,
prowadzi do śmierci,
m.in. z powodu marskości wątroby.
Ośrodki odwykowe,
publiczne i prywatne,
których nie brakuje
w całym kraju mają
za zadanie tak zwane
usunięcie skutków
zatrucia, a finalnie
poprowadzenie
pacjenta w kierunku
trzeźwości.
Ośrodek w podczęstochowskich Parzymiechach jest znany
i w zasadzie
z uznaną renomą.
Tym bardziej zaskakuje opowieść jednej
z pensjonariuszek
Ośrodka Terapii
Uzależnień w Parzymiechacch, która
podzieliła się z naszą
redakcją własnymi
spostrzeżeniami
z pobytu na odwyku.
- Dlaczego chce pani o tym
opowiedzieć...?
- Uważam, że społeczeństwo powinno wiedzieć o
tym, co dzieje się z publicznymi pieniędzmi. Osoby
uzależnione natomiast muszą mieć świadomość, co
ich czeka w Parzymiechach,
by nie doznali szoku tak, jak
ja. Rodziny chorych też powinny wiedzieć, gdzie wysyłają swoich bliskich.
– Zacznijmy od początku, na pani przykładzie.
Jak dostać się do takiego
ośrodka?
– Wystarczy przyjść do
lekarza pierwszego kontaktu i przyznać, że jest się
uzależnionym od alkoholu.

Wtedy dostaje się skierowanie na leczenie w zamkniętym ośrodku.
– Nie potrzeba żadnych
badań?
– Nie, nie potrzeba. Dostając skierowanie można
od razu jechać do ośrodka,
samemu albo z kimś z rodziny, w zależności w jakim
jest się stanie, bo można być
pod niewielkim wpływem
alkoholu. Może okazać się,
że nie ma wolnych miejsc
w ośrodku. Zakład w Przymiechach pomieści maksymalnie 120 osób i czasami
trzeba poczekać kilka dni.
Na dobrą sprawę mogę nie
być alkoholiczką i też wziąć
sobie to skierowanie... dla
niektórych to taki sposób na
życie.
– Co się dzieje z pacjentem, który trafi już do
ośrodka?
– Zaczyna się od detoksu. Detoks może trwać do
dwóch tygodni i jest na oddziale zamkniętym – stamtąd nie ma wyjścia. Potem
przechodzi się na terapię.
Pacjent przyjmowany do
ośrodka w Parzymiechach
podpisuje zgodę albo tylko
na detoks albo też na terapię.
Jeżeli podpisuje na terapię,
to wtedy zostaje w zakładzie
jeszcze osiem tygodni, ale
już na innym oddziale.
– Jak wygląda terapia?
– Ośrodek w Parzymiechach jest ośrodkiem otwartym, więc jest możliwość
wyjścia. Pacjenci nie są legitymowani jak przekraczają bramę, mogą iść do sklepu, mogą nawet wyjechać.
Ci, którzy chcą korzystać
z życia aktywnego, to oni
wiedzą o których godzinach
są leki wydawane, o których
godzinach jest sprawdzana
trzeźwość itd. Tu pacjent
pilnuje personelu, a nie personel pacjenta. W każdym
razie nikt nie sprawdza, czy
ktoś przyjeżdża w odwiedziny, czy ludzie sobie przyszli
po prostu pozwiedzać, czy
może szukać jakiejś przy-

gody... Na wspólnych terapiach, gdzie są i kobiety i
mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni dowiadują się, które
kobiety nie żyją z mężami,
które są wolne, które mają
poszarpane relacje w rodzinie, wiedzą również o stanie
majątkowym. Tworzą się
pary, które przejawiają chęć
do pewnych zachowań w
stosunku do siebie.
– Ale przecież Ci ludzie
powinni mieć czas zajęty
terapiami...
– Są zajęcia, od godziny
9 do 18 z przerwą w porze
obiadowej, ale i na to jest
sposób. Można się źle poczuć... pacjent zgłasza, że
się źle czuje i zwalnia się
z terapii. Umawia się z pacjentką, koledzy udostępniają mu pokój i tam dochodzi
do kontaktów seksualnych.
Pielęgniarki nie wiedzą, kto
się u terapeutów zwalnia...
– Pacjenci nie podpisują
dokumentów
zakazujących im takich praktyk,
takich kontaktów?
– Podpisują, ale co z
tego... tam nie ma dyscypliny, tam jest pełny luz.
Są dwa budynki – w pierwszym są dwa pawilony – jeden, gdzie jest detoks i drugi
na parterze, gdzie są kobiety
i mężczyźni – połowa pokoi zajmowanych jest przez
kobiety, połowa przez mężczyzn. Drugi budynek to tak
zwany „Zameczek” – tam są
sami mężczyźni. Ale drzwi
tych obiektów są całą noc
otwarte. Detoks w teorii jest
zamknięty, ale pod damskim
prysznicem odbywa się...
– Chyba pani przesadza...?
– A gdzie tam... przeforsowała faceta pod prysznic...
– Co to znaczy „przeforsowała”?
– Jest korytarz w kształcie litery L. Personel jest na
końcu korytarza, ale pielęgniarki mają też pokoik, w
którym czasem przebywają.
I wtedy kobieta przepuści
do łazienki damskiej męż-

Reprodukcja obrazu Jacka Vettriano.

czyznę i pod prysznicem odbywa się seks. Wieczorami,
po godzinie 21 też jest czas
wolny, więc przemycają się,
wychodzą przez ogrodzenie
i wtedy już bez kontroli...
Wiek niekiedy nie ma znaczenia. Jak taki 50-latek
weźmie sobie dużo młodszą
dziewczynę, to się dowartościuje. Dowiedziałam się,
że ostatnio młoda pacjentka
zadzwoniła po swoich kolegów, Ci przyjechali pod
zakład, kilka dziewczyn
wyszło z ośrodka, pojechały
samochodem, najwyraźniej
zarobiły... i wróciły.
– Personel i dyrekcja nie
widzą co się dzieje?
– Na dyżurze zawsze jest
jeden psychiatra, na detoksie
trzy albo cztery pielęgniarki.
Ale np. leki wydawane są o
określonych godzinach w
określonych pomieszczeniach, więc wie pani... Poza
tym alkoholicy to manipulanci, na tych terapiach tak
kłamią, że nagle mężczyźni
stają się bossami, a kobiety jak nie mają pieniędzy,
to mają interes, choćby na
paczkę papierosów zarobić.
Personel może i wie, ale
nabrał wody w usta. Każdy

chce pracować, a ma być
pełne obłożenie ośrodka, po
prostu muszą być pacjenci.
Nie jest zatem w interesie
personelu, żeby ktokolwiek
z zewnątrz dowiedział się o
tym, co się tam wyprawia,
bo wtedy nie byłoby takiego
obłożenia.
– A co z rodzinami, które
odwiedzają
pacjentów?
Oni też nic nie wiedzą?
– Jak przyjeżdża ktoś z
rodziny, to wtedy pacjenci
porozumiewają się komórkami, żeby dana osoba się
nie wychylała, żeby nikt
jej nie zapamiętał. Wszystko jest anonimowo. Nawet
jakby kobieta dowiedziała
się, że jej mąż miał kochankę, to w życiu nie dowie się
nazwiska tej kobiety. Panuje
pełna dyskrecja.
– Ale chyba nie wszyscy,
którzy trafiają do Ośrodka w Parzymiechach szukają tego typu przygód?
W końcu to ośrodek leczenia uzależnień...
– Większość osób zaraz
po wyjściu pije. Oni nie
mają interesu, żeby być
trzeźwym. Oni się nawet
skrzykują na wspólny pobyt

w ośrodku, to lepsze niż sanatorium, bo nie czeka się
trzy lata. A teraz nie trzeba się wstydzić, że ma się
chorobę alkoholową, a jak
ktoś jeszcze się leczy, to jest
dobrze postrzegany przez
ogół społeczeństwa, a wręcz
uznawany za bohatera. Osoby pracujące mają wypisywane L4, czyli płacone za tą
chorobę. Wie pani, dla niektórych to dobry sposób na
życie, szczególnie dla osób
bezrobotnych, bez prawa do
zasiłku.
– Co się powinno zmienić?
– Przede wszystkim powinny być osobne terapie
dla mężczyzn i osobne dla
kobiet. Jak ci pacjenci mają
dojść do trzeźwości, skoro
niektórzy są tacy „zakochani”, że chcą od razu wracać
w to samo miejsce. A to
wszystko dzieje się za publiczne pieniądze.
– Dziękuję za rozmowę.
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna
Uwaga: imię i nazwisko
rozmówczyni – na jej życzenie – pozostawiono tylko do
wiadomości Redakcji.
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@ Poseł Balt z Częstochowy: Przygarnijmy
uchodźców. Jaskóła od Kukiza: wcale nie!

Anonim: To już ostatnie miesiące poselskiej kariery pana Marka. Za chwil kilka wybory, a SLD nie
wejdzie do Sejmu, całe szczęście.
karczewska111@wp.pl: Dlaczego Balt wraz z żoną
nie przygarną do swojej chaty rodzinę np. z Iraku, Syrii? Oto jest pytanie.
Anonim: Wysadzimy go z siodła i zrobimy z niego wojewodę! Dlaczego mam wrażenie, że będzie mu lepiej, a
SLD nie zostanie odsunięte od publicznych pieniędzy?
częstochowianka: Święte słowa panie Jaskóła, większość Polaków się pod tym podpisze. Młodzi ludzie
uciekają z tego kraju, bo takie miernoty jak Balt do tego
doprowadziły. Ja proponuje aby poseł Balt i jego żona
popracowali za 1300zł. Miesięcznie, jestem pewna że
odechce się cymbałowi udawać miłosierdzie naszym
kosztem. NIE DLA ISLAMU W POLSCE.
Anonim: Panie Balt informuje,że właściciel walcowni rur na hucie Częstochowa zwolnił 130 pracowników.
Co Pan zrobił aby do tego nie doszło? Może zamiast
emigrantami (bo w większości są to ludzie jadący do
Europy na socjal) pochyli się Pan nad rodakiem, który
w wieku 56 - 58 lat nie ma szans na szybkie znalezienie drugiej pracy. Ci ludzie oddali hucie najlepsze
lata swojego życia i zdrowie,a teraz zostali potraktowani jak niepotrzebny mebel,który można wystawić pod
śmietnik. Więc niech Pan przestanie pieprzyć głupoty
o miłosierdziu i litowaniu się nad obcą nam nacją, My
mamy własne kłopoty i biedę, oraz dzieci do wykarmienia. Żaden Syryjczyk nie zapłaci za mnie czynszu
i rachunków za gaz, prąd. Co czeka Polaka na bezrobociu - 600zł. zasiłku, Syryjczyk dostaje 2500 zł. Panie
Balt to jest właśnie polityka naszego rządu i posłów
takich jak Pan. Nie pozdrawiam, były hutnik.
artur: Dajcie spokój temu Baltowi, to jego ostatnia kadencja ;)
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Jasiu chwali się koledze:
– Moja mama to jeździ jak piorun.
– Tak szybko?
– Nie, tak często wali w drzewa.
Na lekcji religii pani pyta dzieci:
– Kto wie gdzie jest Pan Bóg?
Zgłasza się Jasiu:
– W mojej łazience.
– Jasiu, dlaczego tam sądzisz?
– Bo jak rano wstaję to słyszę jak
mama mówi: "Boże, znowu tam
siedzisz!"
Spotyka Jasiu po latach starą nauczycielkę z liceum:
– No co u ciebie słychać Jasiu, co
porabiasz?
– A wie Pani, chemię wykładam.
– Niemożliwe, a gdzie Jasiu?
– W "Biedronce".
Stoi Jasiu na holu i powtarza: to
bez sensu, bez sensu!
Podchodzi sprzątaczka i pyta:
– O co Ci chodzi Jasiu?
– Jak byłem w klasie puściłem
bąka i pani kazała mi wyjść z klasy, a sami siedzą w tym smrodzie.
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„Witam,
Widzieliście już zarządzenie prezydenta
miasta Częstochowy nr
493.2015?
Staroniek został przez
kolegę Stefaniaka mianowany przewodniczącym komisji oceniającej kandydatury do
Nagrody Prezydenta
Miasta Częstochowy za
działalność w organizacjach pozarządowych
w 2015 r.
Redakcjo, czy osoby
udzielające się w sektorze pozarządowym
oraz będące swoistym
łącznikiem szefa miasta z tym środowiskiem
mogą do jasnej cholery
obiektywnie oceniać
kandydatury do nagrody prezydenta? Pani redaktor zna odpowiedź?
Pozdrawiam!
Czytelnik."

@ WYBORY PARLAMENTARNE 2015 –
wszystkie listy wyborcze

junior: ёб твою мать - jak mawiają zdesperowani i
zdziwieni Rosjanie czyli go to hell! Same przymuły.
Artur: Maranda - wielki samorządowiec, a teraz
się pcha do senatu! Porażka!
cz-wa: Widać, że zaplecze A. Warzochy najbardziej obawia się Marandy, jako głównego konkurenta w walce o Senat, dlatego skomasowało swoje
ataki na nim. Powodzenia Panie Maranda.
Trzech Wieszczów: do cz-wa Jesteś w błędzie, my
na dzielnicy Trzech Wieszczów dobrze znamy p. Marande i wiemy, że dużo obiecuje a mało robi. Pamięta
o mieszkańcach dzielnicy tylko przed wyborami.
@ Wabnic: Stawiam na przyjemność
i bezpieczeństwo

Anonim: Boże chroń ludzi przed tym "hopla-siupla"
@rtur: Pytanie do pana kandydata: o lożach masońskich słyszałem - natomiast róże masońskie o których
kandydat pisze niewiele mi mówią. Może kandydat
coś szerzej opowie o tych różach masońskich?
Stefan: Mówi koleś: "...walczę o mandat parlamentarny. Uważam, że jako parlamentarzysta mógłbym
więcej spraw załatwić, choćby z tego względu, że
miałbym biuro i osobę, która pomagałaby mi wiele
rzeczy załatwić, bo jeżeli ja organizuje załóżmy festyn, czy jakąś imprezę miejską i jestem sam, to ciężko
jest wiele rzeczy, mówiąc kolokwialnie „pochytać”,
a w momencie gdybym miał strukturę organizacyjną,
archiwum, mógłbym wydawać polecenia".### Kompletny kretyn, a nawet pojeb - i takie przymuły wystawiają się w wyborach parlamentarnych.
Anonim: pan radny już się boi, że jak trafi do więzienia nie będzie miał jak kredytu spłacić?
Anonim: Czytam i własnym oczom nie wierze,
kto wybrał tego błazna na radnego miejskiego?
A potem się ludzie dziwią, że Częstochowa się wyludnia i nie ma inwestorów. Panie Wabnic kończ
pan i wstydu oszczędź swoim wyborcom.
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2.
Genewa
Słynny zegar kwiatowy mieszczący się w położonym nad brzegiem Jeziora Genewskiego parku
Jardin Anglais wskazywał godzinę
15:30 kiedy Zenon Orłowski – prezes BykRolu i Austriak Hans Roithner – właściciel kilku zakładów
mięsnych w Wiedniu uścisnęli sobie ręce, przypadkowo spotkawszy
się na korytarzu w gmachu, w którym od kilku dni trwało spotkanie
przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia Przetwórstwa Mięsnego
z delegatami Zrzeszenia Masarzy
Regionu Wiedeńskiego. Zgromadzeni w tym miejscu fachowcy od
technologii, produkcji i marketingu
obydwu organizacji mieli za zadanie ustalić zasady współpracy
w zakresie prowadzenia wspólnej
polityki rynkowej po wejściu Polski
do Unii Europejskiej.
Do tego przełomowego momentu pozostał zaledwie rok, a ogrom
prac wyznaczonych do osiągnięcia
założonych celów, zdawał się przypominać czyszczenie mitycznej
stajni Augiasza. Każdy rozwiązany
problem, wydobywał na światło

dzienne kolejne dwa, z którymi
trzeba było się uporać.
Przestarzały park maszynowy
polskich masarni wymagał gruntownej restrukturyzacji. Bez poprawy stanu technicznego maszyn
oraz wykorzystania nowoczesnych
technologii, polskie produkty nie
były w stanie sprostać ostrym
normom stosowanym w krajach
Unii Europejskiej. Poprawa zaplecza technicznego niosła za sobą
ogromne koszty, których masarze
z Lubelskiego nie byli w stanie
ponieść nawet w dziesiątej części.
Dlatego też duże nadzieje wiązano
z osobą Hansa Roithnera, który poważnie podchodził do inwestycji
w zakłady mięsne na terenie lubelskiego.
Oznaczało to, że Austriak uzyska znaczny wpływ na dalszy los
tychże zakładów. To było do przewidzenia, że nowy inwestor zacznie zaprowadzać swoje porządki,
co niekoniecznie oznaczało pozytywne zmiany dla zatrudnionych
pracowników.
Doświadczenie
uczy, że w takich okolicznościach
często dochodziło do grupowych

zwolnień, mających na celu obniżenie kosztów produkcji. Pomimo
tych obaw w obliczu ujednolicenia
rynku z Unią, propozycja Roithnera była jedynym sensownym
rozwiązaniem, mogącym uchronić
masarnie Stowarzyszenia przed
bankructwem, spowodowanym zalaniem lokalnych rynków lepszymi
jakościowo i tańszymi produktami
z zachodu Europy. Dlatego ośmiu
prezesów zakładów mięsnych z
Lubelskiego, wykorzystywało każdą sposobność, aby zyskać przychylność bogatego Austriaka w
celu otrzymania możliwie największych środków na rozbudowę kierowanych przez siebie placówek.
Kiedy tak wszyscy nadskakiwali Roithnerowi, Zenon Orłowski
zdawał się całkowicie go ignorować. W ogóle sprawiał wrażenie,
że jego obecność na spotkaniu w
Genewie spowodowana jest taktem
i grzecznością jaką chciał zachować dla swych obecnych współpracowników w Polsce i przyszłych w
Austrii. Gdyby jednak faktycznie
taki przyświecał mu cel, to poniósł
on całkowitą porażkę, gdyż noto-

rycznie spóźniał się na posiedzenia, momentami okazywał jawne
oznaki znudzenia i braku zainteresowania tematem (ziewał i bez
skrępowania rozmawiał przez telefon komórkowy). Ta arogancka postawa prawdopodobnie wynikała
z faktu, że BykRol nie potrzebował
żadnego inwestora, a wręcz nawet
go nie chciał. Firma została gruntownie zrestrukturyzowana jeszcze
kilka lat temu. W owym okresie,
gdy na parkingach zarządów konkurencyjnych zakładów pojawiały się luksusowe samochody, do
BykRolu przyjeżdżały ciężarówki
z maszynami stanowiącymi elementy nowej linii produkcyjnej.
Gdy członkowie zarządu konkurencji wyjeżdżali po kilka razy
w roku na wczasy do położonych w
egzotycznych miejscach kurortów,
pracownicy masarni w Wodziejowicach udawali się na szkolenia do
Holandii. Dziś efekt tak różnego
potraktowania dostępnych kilka
lat temu środków finansowych był
taki, że BykRol funkcjonował znakomicie, podczas gdy inne zakłady
ledwo przędły.
cdn
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Magiczny świat
w Złotym Potoku
W Pałacu Złotopotockim, pod patronatem Tygodnika „7 dni”, odbyły się
obchody XXIII edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa pod hasłem „Utracone dziedzictwo”.
Motywem przewodnim tegorocznego spotkania był zaginiony świat magii
zaklęty w przyrodzie Złotopotockiej w
postaci Bramy Twardowskiego i Diabelskich Mostów. Podczas przedstawienia
muzyczno-literackiego „Twardowski-Twardowski” wg scenariusza Bogdana
Mizerskiego, w magiczny świat przeniósł słuchaczy sam autor, znany kompozytor Bogdan Mizerski. Romantyczne
legendy zweryfikowane z tekstami starodruków traktujących magię na przestrzeni wieków, wyjaśniły powstanie legend o

alchemikach i czarnoksiężnikach w naszym regionie utożsamianych z postacią
Twardowskiego.
Dyrekcja Muzeum Regionalnego im.
Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku podziękowała Staroście Częstochowskiemu Andrzejowi Kwapiszowi i
Małgorzacie Kuk Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym oraz Wójtowi Gminy Janów
Joannie Ścigaj za okazaną pomoc przy
organizacji tegorocznego wydarzenia.
Wyrazy wdzięczności otrzymała też Justyna Siemion, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie –współorganizator wydarzenia oraz wszyscy licznie
przybyli goście.
red.

Studencie – śpiesz się
z wynajmem mieszkania
Wrzesień to ostatni sygnał dla studentów, którzy nie mają jeszcze wynajętego mieszkania oraz dla właścicieli
nieruchomości, którzy chcą je wynająć żakom.
Popyt sprawia, że dla wynajmujących jest
to doskonały czas, a ich oferty cieszą się sporym zainteresowaniem. Potwierdzają to statystyki wyszukiwarki lokalnej Panoramafirm.
pl, która już w sierpniu br. odnotowała 212%
wzrost zapytań o wynajem mieszkań i aż
237% wzrost tego zapytania w ciągu ostatnich
trzech miesięcy.
W miastach uniwersyteckich studenci mają
duży wpływ na rynek nieruchomości. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania w dobrej lokalizacji – w pobliżu uczelni,
w centrum, gdzie koncentruje się życie towarzyskie lub w dobrze skomunikowanych częściach miasta. Ważna jest również atrakcyjna
cena i coraz wyższy standard mieszkania. Studenci to wymagająca grupa najemców.
Obecnie na rynku nieruchomości, pod
wynajem dla studentów, panuje bardzo duża
konkurencja. W znalezieniu idealnego mieszkania pomocne są wyszukiwarki internetowe
oraz lokalne gazety z ogłoszeniami. Istnieją
też aplikacje mobilne pozwalające na szybkie
zlokalizowanie na mapie m.in. biur nieruchomości, a także na bezpośrednie dotarcie do
nich. Jest to istotne, zwłaszcza dla młodego
pokolenia żyjącego bardzo aktywnie i praktycznie nierozstającego się z urządzeniami
mobilnymi.

Jak pokazują dane w Polsce jest prawie 15
000 pokoi i stancji do wynajęcia, które koncentrują się głównie w miastach akademickich. Stanowią one prawie 17% całej oferty
najmu. Akademiki cieszą się największą popularnością, bo są najtańsze. Ale wielu studentów woli wynająć całe mieszkanie w kilka
osób, co pozwala rozłożyć koszty.
W zależności od miasta ceny małych mieszkań zaczynają się od 900 - 1200 zł za miesiąc.
Dla młodych ludzi liczy się koszt ponoszony
przez jedną osobę. Zwiększenie liczby lokatorów na metr kwadratowy obniża koszty, więc
młodzi ludzie często wynajmują mieszkania w
kilka osób, najczęściej decydują się na mieszkanie dwu- lub trzypokojowe.
W Warszawie studiuje prawie 250 000
osób i jest to tym samym największy rynek
wynajmu nieruchomości dla studentów. Wybór mieszkań jest tu duży, ale jednocześnie
są także najwyższe ceny. Koszt wynajmu kawalerki to średnio 1670 zł. W porównaniu do
Krakowa, drugim ośrodku akademickim pod
względem liczebności studentów (ok. 200 tys.)
i Wrocławia (150 tys. studentów) to kwota
wyższa o 40% i aż o 72% wyższa od łódzkiej.
W porównaniu do tego samego okresu w 2014
roku, ceny wynajmu kawalerek w Warszawie
i w Łodzi znacząco wzrosły – odpowiednio z
1500 zł i 800 zł do 1670 zł i 967 zł.
Aby znaleźć mieszkanie w odpowiedniej
cenie i lokalizacji studenci powinni się spieszyć, bo w październiku będą mieli zdecydowanie mniejszy wybór.
red.

PRZEPIS

Tartaletki
z kremem
mascarpone
i puree z dyni

Składniki na puree z dyni:
 jedna mała dynia, o wadze do 1 kg
 dwie łyżki brązowego cukru
 700 - 800 g świeżych śliwek, odpestkowanych
Składniki na krem:
 250 g schłodzonego serka mascarpone
 ½ łyżeczki cynamonu
 ½ łyżeczki imbiru
 1 laska wanilii
 3 łyżki cukru pudru
 ½ szklanki posiekanych ﬁg
 opakowanie tartaletek z kruchego ciasta
Wykonanie:
Do przygotowania deseru możemy użyć
gotowego puree, ale znacznie bardziej
aromatyczne jest to przygotowane własnoręcznie. Wystarczy wydrążyć dynię
i obrać ją ze skórki, pokroić w plastry i
upiec do miękkości w temperaturze 180
st. C. Tak przygotowany miąższ umieszczamy w kielichu blendera, dodajemy
dwie łyżki brązowego cukru i blendujemy
całość, do uzyskania gładkiej, aksamitnej
konsystencji.
Po ostudzeniu puree, przygotowujemy
krem. Serek mascarpone mieszamy łyżką
z cukrem, ziarenkami wanilii i przyprawami korzennymi. Dodajemy posiekane
figi. Łączymy krem mascarpone z puree
z dyni. Tak by powstała jednolita masa.
Pomarańczowy krem nakładamy na gotowe spody. Smacznego!

Częstochowianie głosu nie mają?
Mieszkańcy Częstochowy
mieli możliwość wypowiedzenia się na temat władzy
w mieście, a to wszystko za
sprawą akcji „Usłysz swego
posła” organizowanej przez
radio TOK FM.
Według organizatorów częstochowianie „uciekali” przed
możliwością wypowiedzenia
się na mównicy. Wręcz unikali tego miejsca, przez co ta inicjatywa społeczna nie cieszyła się w naszym mieście taką
popularnością, jak w innych,
większych miastach w Polsce.
Dmuchana makieta, przypominająca budynek polskiego
sejmu, stała już w Krakowie,
Katowicach czy Wrocławiu,
pojawiła się również w naszym mieście na placu Bie-

gańskiego. Celem akcji była
chęć poznania opinii mieszkańców na temat władzy. Organizatorzy nagrywając krótkie, niespełna dwuminutowe
filmiki mają nadzieje, że głosy
mieszkańców zostaną usłyszane przez rządzących, co wpłynie na ich przyszłe decyzje.
Niestety tylko nieliczni zdecydowali się wypowiedzieć
przed kamerą. Znacznie większa część ograniczyła się do
anonimowego głosowania, ale
i tak „szału nie było”. Może
to przez pogodę, może i przez
coś innego, a może po prostu
częstochowianom jest wszystko jedno?
Uczestnictwo w akcji nie
wymagało wcale wielkiego
wysiłku. Wystarczyło odpo-
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 III Częstochowski Festiwal Modelarski
„Modelikarz”

W dniach 3-4 października 2015r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego
18 przy współudziale Częstochowskiego Towarzystwa Modelarskiego im. por. pil. Hieronima Dudwała, odbędzie się III Częstochowski Festiwal Modelarski „Modelikarz”. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych oraz
zrzeszonych w różnych organizacjach w kraju i zagranicą. Celem
imprezy jest popularyzacja modelarstwa jako interesującej formy
rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz promowanie modelarstwa, jako formy
spędzania wolnego czasu. W programie m.in.: wystawa dla zwiedzających, giełda modelarska, warsztaty dla dzieci i młodzieży,
pokazy technik modelarskich dla początkujących modelarzy oraz
oczywiście konkurs i ogłoszenie wyników. Imprezy towarzyszące: spotkanie z Seniorami Aeroklubu Częstochowskiego, grupy
rekonstrukcji historycznych, prezentacje stolików klubowych,
makieta kolejarska, spotkania z czołowymi modelarzami polskimi,
prezentacja dokonań i sukcesów modelarstwa częstochowskiego.
Wstęp wolny.

 Biżuteria, minerały i skamieniałości
W najbliższy weekend (26-27 września) w godz. 10.0018.00. w Klubie Politechnik, przy Al. AK 23 odbędzie
się Wystawa i Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich.
Będzie to okazja dla kolekcjonerów i wystawców do zapoznania się ze skarbami skrzętnie skrywanymi w głębokich
warstwach skorupy ziemskiej. Impreza łączy w sobie walory estetyczne oraz edukacyjne - może być doskonałą lekcją
geologii, geografii, chemii i nauki o środowisku. Umożliwia
także nabycie galanterii, wyrobów jubilerskich oraz ozdób
wykonanych z różnego typu kamieni. Organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje, m.in: pokaz płukania złota
i referaty z pokazami slajdów nt. minerałów i wypraw kolekcjonerskich.

 Niezwykła premiera i jubileusz w teatrze
W Teatrze im. Adama Mickiewicza, odbyła się niezwykła
uroczystość, premiera spektaklu „W starych dekoracjach”,
połączona ze świętowaniem jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej wybitnego aktora teatralnego i filmowego– Henryka Talara. Reżyserem spektaklu jest Igor Gorzowski, znany
z niekonwencjonalnych adaptacji prozy. W postać głównego
bohatera wcielił się nie kto inny, jak Henryk Talar – dyrektor częstochowskiego teatru w latach 1994-1997. Spektakl
łączy wiele tekstów Różewicza, ale niezaprzeczalnie główną
podstawę, która miała duży wpływ na powstanie scenariusza,
stanowi dramat „Kartoteka”. Przedstawienie skupia się na
podróży głównego bohatera po Włoszech, jego powrocie do
przeszłości oraz na relacjach damsko-męskich. - To wędrówka, peregrynacja po własnych wspomnieniach, po swoich
potrzebach, czy po śladach, które w nas zostały i co rusz się
odzywają - mówi odtwórca głównej roli. Sztukę, prócz znakomitej obsady, wyróżnia niezwykła muzyka. Kompozytor
Piotr Tabakiernik podjął się trudnego zadania skomponowania muzyki o zapisie nutowym odpowiadającym poszczególnym literom imienia i nazwiska autora „Kartoteki”.

 Częstochowski muzyk znów z nagrodą
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej zorganizował grę miejską „Bo Senior” o tematyce „częstochowski
budżet obywatelski” w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. I-e miejsce
i główna nagroda trafiła do Romana Krysta, znanego częstochowskiego muzyka, który tym razem musiał wykazać
się wiedzą zupełnie nie związaną z muzyką. - Nie czuję się
staro, te 60 + niestety już mam, ale jak się okazuje również i dużą wiedzę, nie tylko muzyczną. Konkurs był bardzo
ekscytujący, nie tylko trzeba było odpowiedzieć na szereg
pytań dotyczących częstochowskiego budżetu obywatelskiego, ale i walczyć z czasem.(...) Muszę przyznać, że nagroda zupełnie nie związana z zawodem, który uprawiam,
sprawiła mi dużo satysfakcji – powiedział Roman Kryst.

 Nowe ronda już nazwane

wiedzieć anonimowo na dwa
pytania. Pierwsze dotyczyło
tego, co mieszkańcy sądzą o
propozycji ograniczenia prawa do in vitro wyłącznie dla
małżeństw. Drugie poruszało

temat opodatkowania dochodów kościołów i związków
wyznaniowych. Można było
zagłosować „za”, przeciw
albo „wstrzymać się od głosu”.
N.N. i K.W.

Z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej (oddział Częstochowa),
Fundacji Orła Bałego i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (oddział TV Częstochowa), Rada Miasta Częstochowy
podjęła uchwały w sprawie nazwania trzech nowopowstałych
obiektów drogowych (ronda) imionami osób zasłużonych dla
naszego miasta i kraju. I tak: rondo zlokalizowane u zbiegu
ul. Warszawskiej i DK 1 będzie nosić nazwę: Rondo Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, rondo u zbiegu ul. Warszawskiej
i ul. Cmentarnej będzie nosić nazwę: Rondo Ojca Kajetana
Raczyńskiego, natomiast rondo u zbiegu ul. Warszawskiej
i ul Batalionów Chłopskich będzie nosić nazwę: Rondo Bolesława Wojciech Omyły ps. „Wojtek”.
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Działka rolna
do sprzedania
2630 m²
Częstochowa – Lisiniec

tel. 511 211 174
513 685 487

Eurokontakt (nr lic.1109) poszukuje do pracy za granicą:
Monterów: rusztowań, solarów, instalacji, wentylacji i klimatyzacji,
oszalowania dachów, spawaczy: 311, MIG MAG, MAG WIG, podwozia, murarzy, zbrojarzy, brygadzistów, elektryków, hydraulików,
parkieciarzy, płytkarzy, posadzkarzy, dekarzy, stolarzy, cieśli, ślusarzy,
lakierników, malarzy, tynkarzy, operatorów wózków widłowych, kominiarzy, kelnerów z j. francuskim, kucharzy, asystentów ds. administracji
z j. francuskim, pakowaczy płyt CD z j. niemieckim, osób do zbiorów
pieczarek wyłącznie z DOŚWIADCZENIEM.

+48 713 384 263

ogloszenia@euro-kontakt.eu

ROZMIAR

Lecznica VITA

NIE
MA

Przychodnia weterynaryjna

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

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

Zakres usług:

ZNACZENIA
reklamuj

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

się

w 7dniach

www.lecznicavita.pl

tel. 536 530 905
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl
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Zawody Aktywu
Okręgu PZW Częstochowa
Na zbiorniku „Zimnym”
Wodociągów Częstochowskich odbyły się
spławikowe zawody
wędkarskie dla działaczy Okręgu Częstochowskiego. Prezesi Kół
wędkarskich, skarbnicy,
sędziowie wędkarscy,
komendanci społecznej
Straży Rybackiej oraz
przedstawiciele Zarządu Okręgu rywalizowali
o „PUCHAR 40-LECIA
OKRĘGU PZW
CZĘSTOCHOWA”.

By wyrównać szanse
wszystkich zawodników dozwolona była
tylko wędka z kołowrotkiem.
Łowiono
przede wszystkim płocie, leszczyki, okonie i
sumiki karłowate. Kil-

ku zawodników mogło
się poszczycić złowieniem dorodnych leszczy, które zapewniły
im czołowe miejsca w
klasyfikacji.
Bezkonkurencyjnym
zwycięzcą zawodów

okazał się Tomasz Rakowski z koła w Krzepicach, któremu właśnie
trafiły się bonusy w postaci dużych leszczy.
Tuż za nim na drugim
stopniu podium stanął
Krystian Mnich z koła

w Lublińcu, a trzeci był
Władysław Moroziuk z
koła Hutmar. Cała trójka
otrzymała puchary jubileuszowe, które wręczyli: Maciej Brudziński –
prezes Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego

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

w Częstochowie i Andrzej Brędzel – wiceprezes do spraw sportu.
Najlepsza piętnastka
otrzymała upominki,
a wszyscy uczestnicy
znaczki okolicznościowe ufundowane przez
Okręg Częstochowski.
Tekst i zdjęcia:
Robert Amborski

REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~
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Drabik i spółka nie dali rady
Na Arenie Częstochowa, w finałowym spotkaniu żużlowej PGE Ekstraligi, Unia Leszno pokonała Spartę Wrocław 49:41
i tym samym popularne„Byki” mistrzowski tytuł mają już praktycznie w kieszeni.
Częstochowscy
fani
żużla na taki mecz czekali od ponad dekady. Dokładnie 21 września 2003
roku, w decydującym o
mistrzostwie Polski pojedynku, Włókniarz przy
wsparciu 30 tysięcy kibiców pokonał na własnym
torze Apator Toruń i świętował tytuł.
Tym razem frekwencja
była niższa – na trybunach
zjawiło się około 13 tysięcy widzów – a i to nie
Włókniarz rywalizował o
medal, ale i tak dla kibiców „Lwów”, którym w
tym sezonie nie było dane

oglądać na żywo ścigania
na najwyższym poziomie,
finał Ekstraligi pomiędzy
Spartą, a Unią był nie lada
wydarzeniem.
Fani spod Jasnej Góry
mieli kogo dopingować,
bowiem w drużynie z
Wrocławia jeździ pięciu żużlowców, którzy w
przeszłości związani byli z
częstochowskim klubem:
Tai Woffinden, Tomasz
Jędrzejak, Michael Jepsen
Jensen, Damian Dróżdż
i przede wszystkim młody wychowanek „Lwów”
Maksym Drabik. Z kolei
w zespole z Leszna wy-

stępują Grzegorz Zengota,
Emil Sajfutdinow i Nicki Pedersen, których nazwiska także nie są obce
kibicom Włókniarza. Ta
trójka nadawała ton swojej drużynie, łącznie zdobywając 32 punkty.
17-letni Drabik – ulubieniec częstochowskiej
publiczności – na torze
przy Olsztyńskiej znów
czuł się niczym „ryba w
wodzie”. W drugim biegu
wykręcił najlepszy czas
dnia – 62,53 sek., a zawody zakończył z 10 punktami na koncie. Drabik poderwał kibiców z miejsc

zwłaszcza w siódmym
biegu, w którym stoczył
pasjonującą, choć przegraną na finiszu, walkę o
pierwsze miejsce z Zengotą. Junior z Częstochowy nie ustrzegł się też błędów – w swoim drugim
biegu „zaliczył” taśmę,
podobnie jak później lider
Sparty, Brytyjczyk Woffinden.
Wrocławianie mieli zatem problemy z utrzymaniem nerwów na wodzy,
gubili w głupi sposób
punkty i po dziewięciu gonitwach przegrywali różnicą dziesięciu „oczek”.

„Byki” zresztą już na początku zawodów wypracowały sobie kilka punktów przewagi i później
żużlowcy z Leszna tylko
jej pilnowali.
W niedzielę fatalnie
spisał się Jepsen, który
na dobrze sobie znanym
częstochowskim
owalu
dał Sparcie tylko jedno
„oczko”, zawiódł też Vaclav Milik, który w trzech
próbach dwa razy dojeżdżał do mety jako ostatni,
a raz upadł i został wykluczony. Unia nie miała
po swojej stronie takich
słabych punktów, a jej

Urodzinowy prezent Pieniążka
Debiutujący w tym sezonie w
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski Łukasz
Pieniążek i Jakub Gerber z
LP Rally Team, podczas Rajdu Nadwiślańskiego odnieśli
pierwsze w karierze zwycięstwo w swojej klasie. Częstochowianin, który 19 września
obchodził 25 urodziny, sprawił sobie tym samym wymarzony prezent.
Rywalizacja w okolicach
Puław (18-20 września) obfitowała w emocje, a mokra trasa sprawiała sporo kłopotów
zawodnikom. W tych warunkach od pierwszych metrów
znakomicie radziła sobie częstochowsko-poznańska para.
Załoga LP Rally Team liderowała po pierwszym dniu, za to
w drugim praktycznie co oes
zmieniali się prowadzący. Na
przedostatnim odcinku specjalnym na fotel lidera wsko-

czyli Pieniążek z Gerberem i
pozostali na nim już do końca
rajdu. O tym jak wyrównana była walka o zwycięstwo
niech świadczy ledwie sekundowa różnica między pierwszym, a drugim miejscem.
– Jesteśmy przeszczęśliwi.
Walczyliśmy o ten triumf do
ostatnich metrów. Udało nam
się go osiągnąć dzięki szybkiej i bezkompromisowej jeździe. Dziękuję Darkowi [Polońskiemu, który uplasował
się na drugiej lokacie – przyp.
red.] za wspaniałą walkę. Podziękowania należą się oczywiście także całemu naszemu
zespołowi, który perfekcyjnie
przygotował samochód oraz
Jakubowi Gerberowi [pilotowi – przyp. red.], który jak
zwykle wykonał świetną pracę
– cieszy się Łukasz Pieniążek.
Częstochowianin przygodę
z rajdami rozpoczął niespeł-

na trzy lata temu. Pierwszy
poważny sukces odniósł w
marcu ubiegłego roku, kiedy
to jako debiutant triumfował
w jednym z najstarszych rajdów w Polsce, czterdziestej
edycji Rajdu Monte Karlino.
Jako debiutant sięgnął także po tytuł Mistrza Śląska.
Był najlepszy spośród ponad
osiemdziesięciu sklasyfikowanych załóg. Do swojego
dorobku może dorzucić także
m.in. nagrodę specjalną imienia tragicznie zmarłego Janusza Kuliga, za najlepszy czas
na próbie sportowej w Rajdzie
Ziemi Bocheńskiej.
W sezonie 2015 Pieniążek
zdecydował się na duży krok
w swojej karierze – rozpoczął
starty w Rajdowych Mistrzostwach Europy Juniorów.
Najlepszy wynik osiągnął w
czeskim rajdzie Barum, gdzie
zajął piąte miejsce. Załoga

Pomóż
sportowcowi

Łukasz Pieniążek na Rajdzie Nadwiślańskim.

LP Rally Team wystartowała
łącznie w pięciu rajdach tego
cyklu, odwiedzając Łotwę,
Wielką Brytanię, Portugalię,
Belgię oraz na zakończenie
Czechy.
Pilotem Pieniążka jest pochodzący z Poznania, do-

cichym bohaterem został
22-letni Tobiasz Musielak
(7 punktów) i wydaje się,
że właśnie to zadecydowało o ośmiopunktowej wygranej ekipy trenera Adama Skórnickiego (41:49).
Zwycięstwo gości nie
było wielką niespodzianką. Leszczynianie uważani
byli bowiem za faworyta
finału. Od mistrzowskiego tytułu dzieli ich już
tylko jeden mały krok.
Żużlowcy Unii muszą go
wykonać w niedzielnym
rewanżu przed własną publicznością.
Mateusz Strączyński

świadczony Jakub Gerber,
który ma za sobą starty z takimi kierowcami jak Tomasz
Kuchar czy Robert Kubica.
Częstochowsko-poznańska
para startuje obecnie samochodem Peugeot 208 R2.
Mateusz Strączyński

W poniedziałek (28 września) ruszy sprzedaż cegiełek
na pomoc Kamilowi Cieślarowi – byłemu żużlowcowi
Włókniarza Częstochowa –
który w 2010 roku w wyniku
wypadku na torze, doznał poważnego urazu kręgosłupa i
nie jest w stanie poruszać się
o własnych siłach. Potrzebna
jest mu długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Cegiełki w
cenie 10 złotych będzie można nabyć od poniedziałku w
siedzibie Włókniarza oraz w
sklepie „Zimny Alkohol” (ul.
Dekabrystów).
10 października o 19:00 na stadionie Skry przy ul. Loretańskiej
20 zostanie natomiast rozegrany
charytatywny mecz piłkarski pomiędzy drużynami Przyjaciele
Kamila Cieślara, a Przyjaciele
Przemysława Ficenesa.
Nasz tygodnik będzie patronował temu wydarzeniu. Szersza zapowiedź w najbliższym
numerze „7 dni”.
red.

Norwid i Exact Systems na dłużej razem

Piotr Gruszka

Norwid Częstochowa może
nie jest może tak „medialnym” klubem jak AZS Częstochowa, ale ma równie
wiele sukcesów, począwszy
od wychowania wielu znakomitych siatkarzy, po osiem
mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych.
Norwid przedłużył właśnie
do końca 2018 roku umowę
ze sponsorem tytularnym klubu – firmą Exact Systems. KS
fot. Wikimedia Norwid Częstochowa istnieje

od 2002 roku i jest czołowym
młodzieżowym klubem siatkarskim w Polsce. W swojej
trzynastoletniej historii był
8-krotnym mistrzem Polski w
kategoriach młodzieżowych
oraz klubowym mistrzem Europy do lat 18 w 2010 roku.
Klub gra również w rozgrywkach II ligi mężczyzn, które
są poligonem doświadczalnym dla młodzieży.
Norwid wychował wielu
znakomitych siatkarzy, po-
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cząwszy od wieloletniego
kapitana reprezentacji Polski Piotra Gruszki, poprzez
gwiazdy Plus Ligi: Pawła
Woickiego, Bartosza Janeczka czy Grzegorza Fijałka, aż
po święcących obecnie sukcesy: Mateusza Bieńka, który
jest tegorocznym objawieniem w dorosłej reprezentacji
naszego kraju i Dawida Wocha, który jest świeżo upieczonym juniorskim mistrzem
globu.

– Siatkówka kojarzy się z
Częstochową jednoznacznie,
a nasza firma, choć zaistnieliśmy już w 10 krajach w Europie, wywodzi się właśnie
stąd i tu mamy swoją siedzibę
[firma jest dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości produkcji motoryzacyjnej
– przyp. red.]. Czujemy się
związani z tym miastem, od
samego początku stawiamy
na integrację ze środowiskiem lokalnym. Dlatego też
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inwestycja w młodzież jest
dla nas powodem do dumy –
mówi Lesław Walaszczyk z
zarządu Exact Systems.
W ramach współpracy
sponsor będzie wspierał finansowo wszystkie drużyny
klubu (mini siatkówka, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy), ponadto za zdobycie
medali rangi mistrzowskiej
na siatkarzy Norwida czekać
będą nagrody finansowe.
Mateusz Strączyński
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