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Gdzie i jak Jerzy Buzek
szuka pieniędzy?

Co roku miliony złotych płyną strumieniem z państwowych spółek
na rozwój polskiego sportu – nic bardziej chwalebnego. O sponsoringu sportowym najwięcej i najgłośniej mówi się przy okazji... wyborów,
czytaj na stronie 3
zwłaszcza parlamentarnych.

Nie płacisz alimentów?
Mogą Ci zabrać „prawko”!

Co wspólnego mają ze sobą alimenty i prawo jazdy? Zaskakująco
wiele! Jeśli ktoś uchyla się od płacenia alimentów, to zgodnie z oboczytaj na stronie 7
wiązującym prawem, może stracić prawo jazdy.
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POSZUKUJEMY
PODWYKONAWCÓW
ODŚNIEŻANIA MECHANICZNEGO

(traktor z pługiem
i rozsiewaczem)

do obiektu handlowego
na terenie Częstochowy

ul. Bór 102, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 371 03 30, 34 363 15 16
www. olchem.com.pl, biuro@olchem.com.pl

smary

OLCHEM Ostrowski Tomasz

płyny

olchem

®

oleje

Tel: 667-936-281

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

smary:

• plastyczne • samochodowe

płyny:

• hamulcowe • eksploatacyjne
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Co tam panie w polityce? IDZIE NOWE – czytaj na stronach 4-5
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uwagi

niestosowne

Dżemy jemy,
swoje wiemy

A czemu, pan, nic o wyborach? Słuszne pytanie.
Mogę odpowiedzieć, że
mądry człowiek wie, kiedy
wypada roztropnie zamilknąć. Mądrym jednak specjalnie nie jestem, ani tym
bardziej roztropnym.
Z młodości pamiętam
dyskusję w kawiarni PTTK
(oj, nie masz, już nie masz),
kiedy pan panu z lekkim
przymrużeniem oka klarował: pan to wisz, a ja
rozumiem. W wyższych
sferach, w kontaktach obywatel – władza, ta druga z
ludowa czasem sugestiowała: „wicie, rozumicie”.
Nie wiem, z braku kawiarni PTTK, jakie są współczesne odpowiedniki tych
odniesień. Ale jest, jak jest,
z tym trzeba żyć, oby tylko
gorzej nie było.
Każdy obóz władzy
tworzą w większości pragmatycy. Są wśród nich
pragmatycy ideowi, którzy
zawierając kompromis liczą, że dzięki temu zrealizują część swoich marzeń o
Polsce. Są też pragmatycy
materialni (zwani karierowiczami), dla których
kompromis jest narzędziem
wzmacniania własnej po-

zycji. Jak partia rządzi,
ubywa pierwszych, przybywa drugich, bo taka jest
natura rzeczy.
Znacznie bardziej niebezpieczni są ideowcy i
dogmatycy. Nie mylmy
pierwszych z drugimi. Ideowiec święcie wierzy w
swoją ideę i zrobi wszystko, by według niej urządzić świat. Dogmatyk wie,
że świat jest (lub ma być)
urządzony tak, jak każą
dogmaty. Innymi słowy:
ideowiec wierzy w Boga,
żyje według jego wskazań
i pragnie by możliwie najwięcej ludzi tak żyło. Dogmatyk nie wierzy, on wie,
że Bóg jest i kontroluje, czy
wszyscy przestrzegają boskich praw. Nie odpowiem
na pytanie, co jest gorsze:
czerwonka czy cholera,
przy jednej, jak i drugiej
zes...ać się można.
Na szczęście w „partiach
władzy” ideowcy i dogmatycy są w mniejszości, zdominowani przez pragmatyków.
Spokojnie patrzę więc
na wypowiedzi jakiejś pani
poseł Pierduszkinowej (nie
utożsamiajmy tego przypadku ze znanymi, innymi
nazwiskami), przekonanej
o swojej misji. Pani Pierduszkinowa
większość
swojego życia zawodowego poświęciła wbijaniu

dzieciom
prowincjonalnej szkoły do łbów tez o
wyższości 22 lipca nad E.
Wedlem. Teraz koniecznie
chce robić to samo, tylko odwrotnie. Przy okazji
chce coś zlikwidować, coś
innego uzdrowić, przemoderować, przestawić, domeblować, by każdy przez
wieki wspominał jej ministerialne rządy. Im większa
była nicość w dotychczasowym dorobku, im większa
była jej uległość wobec
każdej władzy; tym większy dziś u Pierduszkinowej
zapał dogmatyczno-twórczy. Ale spokojnie; nawet
największy ideowiec, czy
szaleniec, nie jest zdolny
rządzić sam. Pierduszkinowa musi się oprzeć na
aparacie. W tym zaś wypadku, nawet jeśli zatrudni
swoje ideo-psiapsiułki, a
one swoje ideo-psiapsiułki;
i świat urzędowy napełni
się od Warszawy po Kłaj
samymi ideo-psiapsiułkami Pierduszkinowej; to natura rzeczy ową ideowość/
dogmatyzm przemieni w
zwykłą ludzką karierowiczowość. Karierowicz/
pragmatyk wie zaś, że żyć
trzeba i dać pożyć innym.
Bo to wicie, rozumicie, jest
jak jest i musimy sobie pomagać.
Ja to wim, a pan rozumiesz.
Jarosław Kapsa

Klub Literacki Złota Jesień
LIST Y
Piszę do Ciebie
słowa, słowa,
tak wiele słów,
te listy nie wysłane
nigdy przez Ciebie nie czytane,
są w moich wspomnieniach,
listy o miłości, o tęsknocie,
skrywane przed światem,
szarzejące w starych szuﬂadach
z upływem czasu.
Irena Krawczyk
Irena Krawczyk – ur. w Rudniku Wielkim, wiersze pisze od 15. roku życia. Debiutowała w Głosie Hutnika
(1986), a tomik debiutancki Tęsknoty wydała w 1988 r. Jej wiersze znalazły się w antologii Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury Kształt miłości (1994) i w almanachu biograﬁcznym ogólnokrajowym
Księga Poetów- Księga Przyjaciół (1998, Oﬁcyna Wydawnicza Mak w Szczecinie). Niejednokrotnie jej
twórczość publikowana była także w prasie. Trzykrotnie wyróżniona w literackim konkursie Kolegium
Nauczycielskiego w Wieluniu. Od siedmiu lat związana jest z Klubem „Złota Jesień”.

Krzyżówka

Wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance

Katarzynie Pauchard
z powodu śmierci

Mamy

składa redakcja Tygodnika „7 dni”
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smaczek
smacznie •zdrowo•domowo
na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

dania obiadowe
placki
naleśniki
orzeźwiające smoothie
świeżo wyciśnięte soki

zestawy 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

Znaczenie haseł:
1. Na stanowisko lub na studia
2. Zimny kontynent
3. Skrzydlaty koń
4. Najcieplejsza pora roku
5. Faza księżyca

6. Płynie przez Paryż
7. Wydłużał mu się nos, gdy kłamał
8. Jego liść na fladze Kanady
9. Kryptonim James`a Bonda
10. Walczył z apartheidem w RPA
11. Zbrojny na Bliskim Wschodzie
12. Obchodzą swoje święto 4 grudnia

OGŁOSZENIE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Białej Wielkiej
przeznaczonej na zamianę oznaczonej jako działka nr 4284.
Wykaz dostępny na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl
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Gdzie i jak Jerzy Buzek
szuka pieniędzy?
Spółki Skarbu Państwa od lat sponsorują
kluby sportowe w całej Polsce i od lat sprawa
ta budzi ogromne kontrowersje. Jedni burzą
się, że taka sytuacja ma miejsce, a drudzy są
oburzeni sprzeciwem tych pierwszych.
Co roku miliony złotych płyną strumieniem
z państwowych spółek na rozwój polskiego
sportu – nic bardziej chwalebnego. Jest
jednak druga strona medalu. O sponsoringu
sportowym najwięcej i najgłośniej mówi się
przy okazji... wyborów, zwłaszcza parlamentarnych. Na ile tego typu sytuacja dotyczy
częstochowskiego AZS-u?
Niezaprzeczalnym faktem jest,
że wiele klubów, stowarzyszeń
sportowych, a nawet samych sportowców nie miałoby szans na swoją działalność, gdyby nie ogólnie
pojęty sponsoring, w tym wpływy
finansowe od spółek z udziałem
Skarbu Państwa. O tym, jak cenna
to inicjatywa, nie trzeba nikogo
przekonywać. Wątpliwość pojawia się w sposobie zdobywania
finansów i nie chodzi o środowisko sportowe, lecz o polityków,
zwłaszcza, gdy sponsoring wymuszany jest na potrzeby doraźnych

celów politycznych. Okres kampanii wyborczej mobilizuje kandydatów, np. do parlamentu do zwiększonej aktywności. Nic tak dobrze
nie działa na elektorat, jak zaangażowanie polityka w rozwój rodzimego sportu, a taką możliwość
dają nierzadko duże pieniądze.
Kampania wyborcza na obiekcie
sportowym jest bezcenna – rzesza
ludzi w jednym miejscu. Polityk
liczy oczami wyobraźni tysiące
głosów wdzięcznych kibiców. W
jaki sposób tak duże pieniądze
zdobyć? Polityk (rzecz jasna partii

rządzącej) „puka” do drzwi spółki
Skarbu Państwa i „prosi” o wsparcie konkretnego klubu sportowego.
Ze świecą szukać by zarządu spółki, który odważyłby się odmówić.
Za sprawą pieniędzy publicznych z
państwowych spółek polityk finansuje własną, prywatną kampanię
wyborczą.
Niestety, Częstochowa nie
jest wolna od tego typu zjawisk.
Uwielbiany przez mieszkańców
AZS potrzebował poważnego zastrzyku finansowego. Lokalni politycy ruszyli więc w Polskę w poszukiwaniu spółek Skarbu Państwa
chętnych do finansowania naszego
klubu. Dobrowolność okazała się
problemem. Sięgnięto więc po
polityka wyższej rangi, po byłego
premiera Jerzego Buzka.
Redakcja 7 dni wystosowała do
premiera zapytanie prasowe:
„Dotarły do nas niepokojące
informacje o skandalicznych praktykach stosowanych przez pracowników Pana biur poselskich. Z tego
co już wiemy, ów proceder odbywa
się za Pana zgodą. Redakcja Tygodnika „7 dni” chciałaby dociec
prawdy i w związku z tym prosimy
o odpowiedź na kilka pytań:
1. Z naszych informacji wynika, że niektórzy kandydaci do

Parlamentu RP z list Platformy
Obywatelskiej znaleźli skuteczny,
choć kontrowersyjny sposób reklamowania siebie w znanych częstochowskich klubach sportowych.
Przypisują sobie zasługę załatwienia sponsora dla danego klubu, co
rzecz jasna jest doskonałą formą
reklamy kandydata do parlamentu.
Prosimy o komentarz (zwracamy uwagę, że sprawa dotyczy
okresu kampanii wyborczej).
2. Czy prawdą jest, że jeden z
pracowników Pana biura stosuje naciski na spółki skarbu Państwa, by
przekazywały na rzecz siatkarskiego klubu AZS Częstochowa
pokaźną kwotę pieniędzy i że owe
„negocjacje” przeprowadzane są w
Pana imieniu i za Pana zgodą?
3. Prosimy o podanie kwot, które zostały w ten sposób na rzecz
częstochowskiego AZS-u pozyskane.
4. Czy – w związku z sytuacją,
która dotyczyła częstochowskiego
klubu - do owego procederu z pośrednim Pana udziałem dochodzi
także w związku z innymi klubami
sportowymi w Polsce?
5. Od jak dawna dochodzi do
tego typu sytuacji wymuszania publicznych pieniędzy na kampanie
wyborcze?”

kańcom miasta Częstochowy.
I pomoc we współfinansowaniu
klubu i wychowaniu w nim młodzieży powinna szczególnie leżeć
na sercu, przedsiębiorcom i spółkom związanym z naszym regionem.
Ryszard Bosek, legenda częstochowskiej i polskiej siatkówki jest
ulubieńcem i wzorem dla młodych
mieszkańców naszego miasta.
Właśnie oglądam w internecie, pełen optymizmu, dzisiejszy reportaż
z uroczystości poświęcenia przez
Przeora Jasnej Góry nowego autokaru AZS Częstochowa. Pokrzepiająca uroczystość.
A jutro - mam nadzieję - spotkamy się na Gali AZS w Częstochowie.
Do zobaczenia.
Jerzy Buzek”.

Oto odpowiedź premiera
Buzka:
„Szanowna Pani Redaktor,
Od wielu lat uczestniczę w życiu
publicznym i od zawsze w sposób
odpowiedzialny i transparentny
angażuję się w projekty ważne
dla lokalnych społeczności, traktując to jako swoją powinność. Z
pełnym przekonaniem zabiegam
o wsparcie ze strony biznesu dla
ważnych społecznie działań, takich
jak: opieka nad niepełnosprawnymi, bezdomnymi, nieuleczalnie
chorymi, działalnością placówek
kultury, a także sportu, zwłaszcza
młodzieży.
Uczestniczyłem też w wielu sympozjach i konferencjach,
których celem było określenie
społecznej
odpowiedzialności
przedsiębiorców oraz sposobów
wsparcia działalności prowadzonej
przez instytucje opieki społecznej,
kultury i sportu.
Całkiem naturalnie i pożądane
jest uczestnictwo firm w przedsięwzięciach ważnych dla społeczności lokalnych. Spółki giełdowe
mają wręcz taki obowiązek. Mam
przekonanie, że AZS Częstochowa, o którym Pani wspomina, ze
swoją wielką sportową przeszłością jest szczególnie bliski miesz-

Z przykrością stwierdzamy, że
premier Jerzy Buzek nie odpowiedział na pytania redakcji.
AZS Częstochowa jest tylko
przykładem, takich klubów jest w
Polsce znacznie więcej. Nie ulega
wątpliwości, że klubu nie uczestniczą w kontrowersyjnym procederze, w jaki angażują się niektórzy
politycy.
Renata R. Kluczna
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Węgiel objęty promocją
pochodzi z TAURON
Wydobycie – Zakładów
Górniczych SOBIESKI
i JANINA.

Oszczędzasz
nawet

210 zł*!

Kruszymy cenę
polskiego węgla

dla Klientów TAURONA

Zdobądź kod rabatowy
na zakup węgla!
Telefonicznie 555 444 555

Opłata jak za zwykłe połączenie
telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.

Przez Internet
www.wegiel.tauron.pl
W Punkcie Obsługi
Klienta TAURON

Węgiel z rabatem kupisz u Autoryzowanych Sprzedawców:
FHU MEDEX Wojciech Woźniak www.medex-polska.pl
ul. Piastowska 22, 42-200 Częstochowa, tel. 34 365 05 53
TG FLINT sp. z o.o. www.flint.pl
ul. Przemysłowa 1a, 42-262 Kolonia Borek k. Poczesnej, tel. 664 433 424
* Oszczędność, jaką można uzyskać, kupując 6 ton węgla z rabatem 35 zł na każdej tonie węgla.
Szczegóły akcji w regulaminie na wegiel.tauron.pl. Promocja trwa od 15.10.2015 r.
do 31.01.2016 r., a realizacja kuponów rabatowych od 16.11.2015 r. do 31.01.2016 r.

wegiel.tauron.pl
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Dywagacje polityczne

Co tam panie w polityce?
IDZIE NOWE

Zmieniła się krajowa scena polityczna. Niektórzy twierdzą wręcz, że od 25 października żyjemy w nowej
rzeczywistości. Wielu Polaków, sympatyzujących z konkretnymi partiami politycznymi, emocjonowało się
przez wiele tygodni walką o władze w Polsce pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską wespół z mniejszymi ugrupowaniami, tworzącymi tak zwany front przeciwko PiS-owi.
Na ile polityka
krajowa będzie
miała wpływ na
politykę lokalną,
częstochowską?

PiS rządzi
Na początek kilka słów
o zwycięskiej partii, o
PiS-ie. Poseł Szymon
Giżyński (ponownie dostał się do Sejmu), przez
lata niepodzielnie dzielił
i rządził w lokalnym PiS,

jako szef tychże struktur.
Wbrew niepodważalnemu sukcesowi jego partii
na arenie krajowej, poseł wcale nie ma powodów do radości. Wraz
z Giżyńskim w ławach
poselskich
zasiądzie
jeszcze trójka posłów
ziemi częstochowskiej.
Analizując dotychczasowe dokonania tych osób,
lokalny PiS nie ma szans
stworzenia silnej drużyny. Konrad Głębocki

(jeszcze obecny radny
Miasta
Częstochowy,
a za chwile poseł) wielokrotnie w przeszłości
ostro krytykował posła
Giżyńskiego, na co zapewne miał wpływ rodowód Głębockiego. Jako
wychowanek Tadeusza
Wrony
(zagorzałego
przeciwnika Giżyńskiego i vice versa) przejął
po nim dowództwo w
strukturach Wspólnoty
Samorządowej.
Przed

wyborami samorządowymi (jesień 2014 r.),
dla skonsolidowania wyborców
prawicowych,
Giżyński zawiązał pakt
z pomniejszymi środowiskami prawej strony sceny politycznej. Wszyscy,
jak jeden mąż poparli
PiS w wyborach samorządowych. Za tę przysługę Giżyński musiał
się zrewanżować, dzieląc się z koalicjantami
miejscami na liście PiS-

-u do Sejmu. Tak Konrad Głębocki (Wspólnota
Samorządowa) znalazł
się na pisowskiej karcie do głosowania, a
teraz w parlamencie.
Giżyńskiego i Głębockiego dzieli przepaść.
Pierwszemu nie przeszkadzają kompromisy
np. z SLD (poprzednia
kadencja samorządowa
była tego ewidentnym
przykładem) – Głębocki
z kolei nie uznaje żad-

nych odstępstw nawet w
sprawach, które by tego
wymagały. Giżyński nie
toleruje wybitnych jednostek w swoich szeregach, bo są nad aktywne,
a to wiąże się z dodatkową pracą lokalnego
PiS-u i konfliktuje go z
politykami innych partii – Głębocki natomiast
tak daleko posunął się
we własnym indywidualizmie, że już nie potrafi pracować w grupie,

OGŁOSZENIA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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chociaż
pracowitości
„własnej” nie można mu
odmówić. Pomiędzy Giżyńskim, a Głębockim
już zaiskrzyło, a to przecież dopiero początek.
W najlepszym wypadku
spodziewać się należy
chłodnej, zdystansowanej znajomości.
Trzecią osobą w Sejmie z listy PiS jest Lidia
Burzyńska, powszechnie
uznawana za kandydatkę
protegowaną przez eurodeputowaną Jadwigę
Wiśniewską. Ta ostatnia
kilka lat temu przebojem
wdarła się na salony polityczne PiS-u, najpierw
jako posłanka w sejmie
RP, a potem jako reprezentantka Polski w Parlamencie Europejskim,
czym zaskoczyła posła
Giżyńskiego. Wiśniewska zaburzyła błogi spokój lokalnego PiS-u i
stała się realną konkurencją dla Giżyńskiego,
a tym samym nie mogła
liczyć na jego przychylność. Burzyńska, dyrektorka Zespołu Szkół w
Skrzydlowie w gminie
Kłomnice, powiela drogę do kariery politycznej
Jadwigi Wiśniewskiej. Z
uwagi na tę ostatnią, ale
i na wcześniejsze relacje
pomiędzy Giżyńskim, a
Burzyńską, wiadomo, że
„chleba z tej mąki” nie
będzie.
Czwartym posłem PiS-u został Andrzej Gawron
z powiatu lublinieckiego.
Tu również o współpracy
pomiędzy szefem struktur
częstochowskich,
Szymonem Giżyńskim,
a nowym posłem należy zapomnieć. Lubliniec
nigdy nie identyfikował
się z Częstochową, więc
i poseł z tego terenu nie
będzie szukał u nas sojuszników, bo i po co.
Teoretycznie więc, lokalny PiS wprowadził do
Sejmu stosunkowo sporą
drużynę, ale już dziś widać, że każdy z nowych
posłów ciągnie kołdrę w
swoja stronę.

Wychudzona
Platforma
W lokalnej Platformie
Obywatelskiej
mamy
zmianę warty. W zapomnienie
odchodzą:
Andrzej Szewiński i
Grzegorz Sztolcman, na
znaczeniu straciła Halina Rozpondek na rzecz

Izabeli Leszczyny (obie
panie zostały posłankami
nowej kadencji Sejmu).
„Koleżanka” Leszczyna (tak mawiają o niej w
lokalnym PO, dodając,
że jest koleżanką każdego i nikogo) będzie teraz
w nie lada kłopocie. Jeśli utrzyma kurs w lewą
stronę, ramie w ramie z
SLD – przynajmniej na
najbliższe lata – grozi jej
śmierć polityczna, a tegoroczne wybory do parlamentu byłyby z pewnością jej ostatnimi. Nikt,
nawet wyborcy Platformy, nie będą glosować
na „farbowanego lisa” –
niby z PO, a tak naprawdę z Sojuszu. Elektorat
bywa naiwny, ale wbrew
temu co myślą politycy
w zdecydowanej większości, nie jest głupi. Nadal internet i wielu częstochowian pamięta, gdy
lewica, w tym były już
poseł Marek Balt (SLD)
kpili z Leszczyny, m.in.
przypisując jej podobieństwo do Fiony z bajki
Shrek lub też wypominali jej nadwagę. Dziś posłanka udaje przed sobą,
że wtedy „padał deszcz”
i bez skrępowania popiera częstochowskie SLD.
Ponieważ w polityce nie
ma nic za darmo, posłanka Leszczyna zapewne
ugrała (przy restauracyjnym stoliku) niejeden interesik, zwłaszcza przed
wyborami do Sejmu, gdy
kapryśny los mógł rzucić
ją z powrotem do Częstochowy na łaskę lewicowych władz lokalnych.
Udało się – na szczęście
dla Leszczyny – została
posłanką kolejnej kadencji, ale z pewnością
po wejściu rządu PiS-u,
stołka
ministerialnego
(wiceminister finansów)
nie utrzyma.
A co się stanie z Platformą częstochowską?
Po sromotnej klęsce
szefa struktur lokalnych
i jednoczesne koła nr 1
PO w Częstochowie Andrzeja Szewińskiego (nie
dostał się do Senatu),
zapewne posłanka Leszczyna (koło nr 2) przejmie władzę Platformy
w regionie. Ten zwrot
sytuacji Leszczyna może
uznać za sukces. Spacyfikowaniu koła nr 1 nie będzie przeciwstawiała się
niegdysiejsza konkurentka Leszczyny wewnątrz

PO Halina Rozpondek
(koło nr 1) – wiek nie ten
i pary nie tyle. Dla liczniejszej armii koła nr 1
przejęcie lokalnego PO
przez Leszczynę oznacza kłopoty. Przemysław
Wrona, Jacek Krawczyk,
Bartłomiej Sabat i wielu
innych muszą podporządkować się dawnej
oponentce, albo z partii
odejść. Ten scenariusz
wcale nie jest niemożliwy, zwłaszcza że mają
coraz mniej argumentów
za przynależnością do
Platformy. Po wejściu
rządu PiS-u większość
członków PO starci pracę w instytucjach publicznych
(Agencjach
Rolnych, Wojewódzkich
Urzędach Pracy i innych). Być może część
osób ulokuje się w jednostkach miejskich, ale
dla wszystkich miejsca
nie starczy. Poza tym
analizując obecne działania lokalnej PO nie należy zapominać o okładzie sił w Radzie Miasta
Częstochowy. Decyzja
radnego Łukasza Banasia o rezygnacji z członkostwa w Platformie
jeszcze kilka miesięcy
temu wydawała się nielogiczna, jednak z perspektywy czasu okazała
się niezwykle trafna. Nie
chodzi tylko o to, że radny w ostatnim momencie
opuścił tonący okręt pod
banderą PO, ale zmielił
też równowagę głosów w
radzie miasta. Nie można
wykluczyć, że znajdą się
naśladowcy wśród pozostałych radnych PO.

Wielki sukces
Jaskóły
Największym zwycięzcą tegorocznych wyborów parlamentarnych jest
bez wątpienia Tomasz
Jaskóła (Kukiz`15). Zdobył 10.952 głosy i pokonał takich tuzów polityki
lokalnej jak: Marek Balt
(SLD) – 10.679 głosów,
Grzegorz Sztolcman (PO)
– 6.069, Marta Salwierak
(PO) – 3.415, Stanisław
Dzwonnik (SLD) – 3.382
czy Stanisław Gmitruk
(PSL) – 2.861. Tomasz
Jaskóła ma tylu samo
zwolenników, co przeciwników. Na ile będzie
aktywny nie tylko w Warszawie, ale także lokalnie
przekonamy się w ciągu
najbliższego pół roku.

Zmiana
szyldu?
Rozważając to, co
zmieniło się w polityce
lokalnej po wyborach
parlamentarnych
nie
sposób nie wspomnieć
o Zjednoczonej Lewicy
i rządzącym Częstochową Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Rzeczywiście sytuacja
się im mocno skomplikowała – nie ma reprezentacji lewicy w parlamencie i jakby tego było
mało wybory wygrał
przeciwnik polityczny,
Prawo i Sprawiedliwość. Samo istnienie
SLD – przynajmniej w
obecnej formie – stoi
pod wielkim znakiem
zapytania.
Czy wobec tego sensownym jest, by prezydent miasta i jego ekipa
występowali pod szyldem Sojuszu? Jako żywa
lokalna lewica bije się z
myślami, bo już za dwa
lata kampania wyborcza
do samorządu czas zacząć. Jedna z opcji przewiduje przemianowanie
częstochowskiego SLD
na ugrupowanie samo-

rządowe. I tu pojawia
się przeszkoda – Marcin Maranda i trzech
pozostałych
radnych
(„Mieszkańcy Częstochowy”). To oni w wyborach samorządowych
szli z hasłem na ustach:
„postaw na samorządowców, a nie na polityków”.
Zbyt wiele ugrupowań
chełpiących się bezpartyjnością w wyborach
samorządowych oznaczać może rozbicie zrażonego partiami elektoratu.
Możliwy jest więc
scenariusz połączenia
sił – „Marandowcy”
plus prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, występujący w roli byłego
już członka SLD. Taka
koalicja miałaby szanse zaistnienia, chociaż
dla samego Marandy
stałaby się gwoździem
do politycznej trumny.
Oczywiście i SLD nie
może mieć pewności, że
manewr przemalowania
się z sldowców w samorządowców przyniósłby
sukces, przecież mieszkańcy nie cierpią na
amnezje.
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A skoro przy Marcinie Marandzie jesteśmy,
snując rozważania o lokalnym krajobrazie po
wyborach parlamentarnych, to jako kandydat
na senatora RP zasłużył
na miano największego
przegranego.
Niespełna rok wcześniej w wyborach na
prezydenta Częstochowy
zajął zaskakująco wysokie, trzecie miejsce, za
Krzysztofem Matyjaszczykiem (SLD) i Arturem Warzochą (PiS).
Zdobył wówczas 12.005
głosów, deklasując –
wydawało się – silnego
kandydata
Platformy
Obywatelskiej Andrzeja Szewińskiego (tylko
7.884 głosów).
W wyborach do Senatu natomiast notowania Marandy wyraźnie
spadły, tym razem Szewiński zdobył 29.755
głosów, a Maranda zaledwie 15.087.

Drodzy
Czytelnicy!
Podzielcie się z nami
swoimi spostrzeżeniami
i przepuszczeniami.
Renata R. Kluczna
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Nie płacisz alimentów?
Mogą Ci zabrać „prawko”!
Co wspólnego mają ze sobą alimenty i prawo jazdy? Zaskakująco wiele! Jeśli ktoś uchyla się od płacenia
alimentów, to zgodnie z obowiązującym prawem, może stracić prawo jazdy.
– Kiedyś jeździłem zawodowo. Teraz nie mogę podjąć pracy, bo zabrali mi prawko. Nie mam więc z czego
zapłacić alimentów. A prawo jazdy dostanę z powrotem dopiero wówczas, gdy zacznę regularnie płacić
na utrzymanie dziecka. A jak mam to robić, skoro nie mam prawa jazdy, które jest mi niezbędne do pracy?
To błędne koło – załamuje ręce pan Marcin z Częstochowy, który przyszedł do naszej redakcji opowiedzieć
o swoim problemie.
Z życia wzięte
Marcin z Częstochowy to
ojciec czteroletniej Niny, od
kilku lat jest rozwiedziony.
Decyzją sądu musi płacić alimenty na dziecko w wysokości 400 zł miesięcznie. Bezskutecznie szuka pracy. W
jej znalezieniu z pewnością
nie pomaga mu fakt, że leczył
się w ośrodku odwykowym.
Wiadomo, że pracodawcy
raczej niechętnie zatrudniają
niepijących alkoholików. Na
domiar złego zabrano mu prawo jazdy, które było jego jedyną nadzieją na znalezienie
zatrudnienia.
– Gdy wyszedłem z ośrodka odwykowego, dość szybko
przyszło pismo z urzędu miasta informujące mnie, że moje
prawo jazdy zostaje zatrzymane. Szukałem i cały czas
szukam pracy, bardzo chciałbym ją mieć, ale bez prawka
nie mogę jej znaleźć. Dodam
tylko, że kiedyś jeździłem zawodowo. Pytam znajomych,
chodzę po różnych firmach,
zarejestrowałem się też w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Częstochowie jako bezrobotny, ale pracy dla mnie nie ma.
Mój kolega, który przywozi
do swojego komisu samochodowego auta z zagranicy,
chciał mnie zatrudnić, ale nie
mógł, bo... zabrano mi prawo
jazdy, które byłoby niezbędne
w tej pracy. Przeszła mi więc

koło nosa legalna, na etacie,
dobrze płatna robota – mówi
nasz rozmówca.
– Mimo braku stałej pracy, ile mogę, to wpłacam na
dziecko. Zazwyczaj 50 zł,
czasami 100 zł. Tyle mam,
więcej niestety nie daję rady
– dodaje. To jednak za mało,
by decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy została
uchylona. Zgodnie z ustawą
może to nastąpić wówczas
gdy „dłużnik alimentacyjny
przez okres ostatnich sześciu
miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań
alimentacyjnych w kwocie
nie niższej niż 50% kwoty
bieżąco ustalonych alimentów”. Marcin z Częstochowy
musiałby zatem wpłacać co
miesiąc przez pół roku minimum 200 zł na swoje dziecko – W mojej obecnej sytuacji to astronomiczna kwota
– mówi.

Prokurator swoje,
Trybunał swoje
Temat alimentów, a prawa
jazdy budzi emocje nie od
dziś. Już w 2009 roku trafił na
wokandę Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał wówczas, że przepisy dotyczące
zatrzymania prawa jazdy są
niekonstytucyjne. Sejm w
związku z tamtym wyrokiem
uchwalił nowelizację ustawy,

która weszła w życie w styczniu 2012 roku. Nowelizacja
zakłada, że prawo jazdy może
zostać zatrzymane tylko w
przypadku niepłacenia określonej kwoty alimentów przez
dłużej niż pół roku, ponadto
nie jest ono zatrzymywane
jeśli dłużnik płaci regularnie
przynajmniej połowę zasądzonej kwoty. Wprowadzono
też możliwość odwołania się
od decyzji.
Nowe przepisy wciąż budziły jednak wątpliwości,
między innymi Prokuratora
Generalnego, który po wejściu nowelizacji, jeszcze w
tym samym roku skierował
ustawę do ponownego zbadania jej przez Trybunał w kwestii zgodności z Konstytucją.
Prokurator
kwestionował
związek między ubieganiem
się o alimenty, a zabieraniem
prawa jazdy, argumentując,
że absurdalne jest zmuszanie
mężczyzn do płacenia alimentów poprzez zabieranie
im prawa jazdy. Co więcej,
w jego opinii zatrzymanie
dokumentu często odnosi
wręcz przeciwny skutek do
zamierzonego, bo utrudnia
znalezienie pracy i uzyskanie
wynagrodzenia, które umożliwiłoby rodzicowi płacenie na
utrzymanie dzieci.
Trybunał rozpoczął rozpoznawanie wniosku w tej sprawie w grudniu 2012 roku, ale

podczas pierwszej rozprawy
nie wydał wyroku, odraczając
sprawę bezterminowo. Była
ona „zamrożona” do lutego
2014 roku, kiedy to sędziowie
ostatecznie stwierdzili, że nie
podzielają argumentów prokuratorskich. TK podkreślił,
że zatrzymanie prawa jazdy
nie stoi w sprzeczności z celem polegającym na poprawie skuteczności egzekucji
alimentów. W orzeczeniu
czytamy m.in. że „środek ten
[zatrzymanie prawa jazdy –
przyp. red.] nie jest stosowany automatycznie w sytuacji
niewywiązywania się z zobowiązań alimentacyjnych,
ale wówczas, gdy dłużnik
alimentacyjny swoim zachowaniem utrudnia egzekucję
lub nie podejmuje żadnej
aktywności w celu aktywizacji zawodowej (…), a jeśli
dłużnik wykazuje dobrą wolę
i współpracuje z właściwymi
organami, prawa jazdy nie
można zatrzymać”. Czy tak
jest w praktyce? Przykład
częstochowianina pokazuje,
że niekoniecznie, bo przecież pan Marcin szuka pracy,
jest zarejestrowany w PUP, a
mimo to prawo jazdy mu zatrzymano.

W sieci wrze
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego odbiła się szerokim echem w internecie.

Niektórzy bez ogródek piszą co myślą o wyroku Trybunału, inni przytaczają historie z własnego życia.
Oto dyskusja na jednym
z forów:

andante7744: To teraz
trzeba jeszcze poczekać na
wyrok TK, który stwierdzi,
że za niepłacenie alimentów można unieważnić
świadectwo
dojrzałości,
kartę rowerową albo bilet
miesięczny na wszystkie
linie komunikacji miejskiej
(...) Przekroczyliście granicę śmieszności, zwłaszcza,
że poprzedni werdykt waszego gremium był dokładnie odwrotny!
babciabb: I teraz kierowcy zaczną się bać i
płacić?! To wszystko jest
chore!
Janina: Wiadomo, że na
dzieci trzeba płacić. Zauważmy jednak, że kraj schodzi
na dno. Rząd powinien się
zająć zapewnieniem miejsc
pracy rodzicom i na ten temat prowadzić debaty, a nie
sprawami dotyczącymi ich
posad i stanowisk w rządzie.
Anonim: Fajnie zabrać
prawo jazdy za alimenty,
a jeżeli dłużnik ma drugą
rodzinę na utrzymaniu i
ma prace jeżdżącą to co ma
zrobić powiesić się czy iść
z rodzina pod most?

Ściągalność alimentów to
w naszym kraju poważny
problem – wynosi ona zaledwie ok. 16-17 procent.
Jeśli w rodzinie wychowującej dzieci, na które
drugi rodzic nie płaci alimentów, dochód na osobę
wynosi nie więcej niż 725
zł, alimenty wypłacane są
|z funduszu alimentacyjnego. Tak jest właśnie w
przypadku Marcina z Częstochowy.
Z danych Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej
wynika, że tylko w 2013
roku alimenty od państwa
zamiast od rodzica dostało
blisko 329 tys. dzieci, co
dało sumę długów – 4,3 mld
zł. 1 lipca 2015 r. weszły
w życie kolejne nowe przepisy, które w zamierzeniu
mają poprawić ściągalność
alimentów.
Teraz dłużnikom trudniej
jest uzyskać kredyt, czy zostać abonentem operatora
sieci komórkowej. Ale czy
naprawdę zasadnym jest
zatrzymywanie prawa jazdy
za niepłacenie alimentów?
„Dura lex sed lex” – twarde prawo, ale prawo – głosi
rzymska maksyma. Chyba
czas ją dostosować do polskich realiów: „Stultus lex
sed lex” – głupie prawo, ale
prawo.
Mateusz Strączyński

8

CZWARTEK 05.11.2015

@ Chcesz co miesiąc 10 tysięcy ze Skarbu
Państwa? A może 20 tysięcy? Bierz!
sas: I to jest to goovno pseudouniwersyteckie.
Kompletny upadek szkolnictwa wyższego, zwłaszcza
powiatowego, w Polsce. Masowa produkcja dyplomowanych kretynów i „doktorków” od siedmiu boleści.
Dlaczego nikt nie siedzi jeszcze w pierdlu za ten największy „edukacyjny” przekręt w dziejach Polski?
Anonim: O zgrozo. Michalski w roli eksperta...
@ Poznaj swoich posłów i senatorów
Jagoda: Marne to częstochowskie poselstwo. Na
miarę AJD – „Akademii Dżedaj”. „Wiocha rządzi,
wiocha ma”.
Anonim: A Pani Rozpondek i Pan Giżyński, to co
oni tam jeszcze chcą robić? Tyle lat w sejmie i jeszcze
czują „misję” do spełnienia?
@ Kto tu jest szefem? Balt i koledzy
przyłapani przez Leszka Millera
obserwator: Balt potrafi tylko ujadać na innych,
miernota i cieniarz, ale trzeba przyznać że na komendę do nogi, zareagował prawidłowo. Widać że Miler
wie jak okiełznać młode psiaki.
Anonim: Hahahha wystarczyło, że Miller przywołał młodzieniaszków i już partyjna młodzież murem za nim hahahaha. Ten film najlepiej pokazuje, że
chłopaki są mądrzy sami, a panicznie boją się Millera.
kchrzanka@gmail.com: Co Częstochowa zyskała, że miała Balta? Nic,pewne jest dzisiaj, że to już
„zgrana karta”
@ Stanowisko i Apel Partii Razem
do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka
ws Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
eb.management1@vp.pl: Uwagi niezwykle trafne - choć wnioski oraz propozycje należałoby by sprecyzować m.in. pod kątem kampanii do samorządu.
Partia „Razem” mogłaby być liderem ruchu społecznego, jak kiedyś Obecny Prezydent i liderzy lokalnego biznesu - tworząc ruch Przyjaciół dla Częstochowy. Cel był przejrzysty i oparty o realne wsparcie.
Pozdrawiam. Edward
jop: Może RAZEM wysłuchałaby opinii podopiecznych MOPS np. dotyczących dogodnych dla nich godzin pracy? Może posłuchałaby opinii zastraszanych
rodziców i opiekunów podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
przy ul Jasnogórskiej, będącego matecznikiem związkowych nierobów? Mniej populizmu więcej kontaktu
ze społeczeństwem szanowni działacze RAZEM wtedy staniecie po właściwej stronie czyli bezbronnych i
niezaradnych członków naszej lokalnej społeczności!
topa@to.pl: Szanowna RAZEM, MOPS nie występuje w imieniu a tym bardziej w interesie swoich
podopiecznych tylko broni partykularnych , związkowych interesów i przywilejów . Ale skąd macie o ty
wiedzieć jeżeli wasz lokalny zarząd to ; 1. Jarosław
Soja lat 35 prawnik – pracuje i mieszka w Pruszkowie
2. Magdalena Żołnowska lat 36, księgowa pracuje i
mieszka w Krzepicach 3. Martin Saczek lat 24, pracuje i mieszka w Kołaczkowicach k. Miedźna. Gasi w
nas nadzieję ironia losu z pomocą „uczynnych” osób.
@ Odwyk w Parzymiechach – inny punkt
widzenia
janeczka: I o czym to jest? „Ustawka” - może ten
gość ma żal, że mu się nie trafiło. Facet „nikogo nie
złapał w sytuacji dwuznacznej” - co to za argumenty.
Sprawę trzeba badać i ograniczyć do minimum „patologię w patologii” nieszczęsnych ludzi. To nie może
być burdel z wykorzystaniem chorych ludzi na koszt
podatnika.
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Kalendarium

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek, Rocznica
Zamachu Prochowego
6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego
podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
7 listopada – Dzień Feministek
8 listopada – Święto konstytucji Mikronezji
9 listopada – Światowy Dzień Jakości,
Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem
i Antysemityzmem
10 listopada – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża
11 listopada – Japoński Dzień Singli
12 listopada – Światowy Dzień Bicia Rekordów
13 listopada – Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Dzień Łapania za Cycki lub za Tyłek
14 listopada – Dzień Seniora oraz Dzień Króla
Juliana, Dzień Wyznawania Miłości
15 listopada – Święto Wojskowego Centrum
Geograficznego
16 listopada – Dzień Tolerancji
17 listopada – Dzień Studenta, Dzień bez
Długów, Dzień Czarnego Kota we Włoszech
18 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Urodziny Dziadka Mroza
Tygodnik „7 dni” wszystkim obchodzącym swoje święto życzy wiele dobrego
oraz szczęścia i pomyślności.

HUMOR
Czemu dynie na Halloween
mają zawsze taki dziwny „wyraz
twarzy”?
Trudno wyglądać inaczej kiedy
ma się pusto w głowie.
Rozmawia dwóch dyrektorów:
– Co u pana słychać?
– Same kłopoty, szukamy księgowego.
– Jak to, przecież w ubiegłym tygodniu zatrudniliście nowego.
– Zgadza się i właśnie jego szukamy.
– Mamo, pójdziemy na Halołyn!?
– Nie!
– Dlaczego?
– Bo to nie polskie święto!
– Ale Mamoooo!
– Emma, Dżesika dajcie już spokój!
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Sułtan nachyla się do ucha najbliżej niego siedzącej żony i szepcze:
– Jesteś słońcem mojego życia.
Kocham cię. Podaj dalej.
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Rosyjski pogranicznik do kierowcy wjeżdżającego na terytorium Rosji:
– Masz broń, materiały wybuchowe, narkotyki, alkohol?
– Nie.
– No to ciężko wam będzie, ale to
już nie moja sprawa..
Rodzina siedzi przy stole. Mały
Tomek pyta się taty:
– Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z
mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc na
żonę mówi:
– Widzisz, nawet dziecko tego nie
rozumie...

8.
Zenon Orłowski poniósł teczkę
z wynikami analiz i potrząsając
nią w prawej ręce opowiedział:
– Zbadać zaangażowanie pracowników, ich stan wiedzy o produkcie, a także stopień identyfikacji z firmą – rzucony przez niego
plik dokumentów z trzaskiem
wylądowała na stole. – Niestety
żaden z testów nie dał pozytywnego wyniku – dodał z przygnębieniem.
Usiadł zrezygnowany na krześle i mówił dalej bez cienia gniewu, czy wyższości w głosie:
– Idą nowe czasy. Większe wymagania i ostrzejsza konkurencja.
Nowy rynek to będzie nieustanna
bitwa o klienta. Z takim zespołem jak wy nie podołam – wstał
z krzesła, włożył ręce do kieszeni
w spodniach i przespacerował się
kilka kroków w milczeniu.
– Ale ja przewidywałem, że wy
możecie nie zdać tego egzaminu i
przygotowałem na tą okazję coś
specjalnego… – w jego prawej
ręce pojawił się telefon komórkowy. Wybrał z pamięci numer i
odezwał się krótko do słuchawki:

– Pani Zosiu, zapraszam do konferencyjnej.
Kliknięcie rozłączanej rozmowy i pełna napięcia cisza.
– Co to ma znaczyć? – odezwał
się nieufnie szef produkcji. – Co
pan znowu knuje?
– Knuje? – obruszył się Orłowski. – Ja nic nie knuję, ja was
wszystkich zwalniam!
Wybuchł gwar rozmów. Rozległy się gwizdy. Ktoś wywrócił
krzesło, które z rumorem poleciło
na podłogę.
– Czy mnie słuch nie myli?!
– odezwał się szef produkcji. –
Chce pan zwolnić prawie połowę
pracowników?! – wysunął się do
przodu i stanął kilka kroków od
przełożonego. – Ponad trzydzieści
osób wykwalifikowanego personelu? Skąd pan weźmie ludzi na
ich miejsce? Ta firma nie poradzi
sobie bez nas! – drżącymi rękoma
wyjął paczkę papierosów i machinalnie szukał zapalniczki. Znalazł
ją w kieszeni marynarki. Próbował odpalić, lecz nie wydobył się
zeń nawet najmniejszy płomyczek
ognia.

– Nie ma ludzi niezastąpionych – odparł Orłowski. Wyjął z
kieszeni swoją benzynową zapalniczkę i wręczył ją byłemu szefowi produkcji.
– Proszę użyć mojej. Pańska się
już wypaliła – usiadł na krześle i
założywszy nogę na nogę swobodnym tonem dodał: – Przy dzisiejszym bezrobociu łatwo zastąpić starego pracownika nowym.
Tak jak zużytą zapalniczkę.
Rozległy się okrzyki oburzenia.
Zuchwały prezes BykRolu zachowywał się wręcz skandalicznie!
Bezkarny truteń, który zrobił karierę rękoma dziesiątek przeciętnych ludzi wykonujących nudną,
taśmową robotę. Czy nie było nikogo nad nim, aby mógł ukrócić
jego fanaberie i przywołać go do
porządku?!
Otworzyły się drzwi. W progu
pojawiła się krępa postać kadrowej. Kobieta weszła do sali trzymając w rękach gruby plik kartek.
Z zapytaniem w oczach spojrzała
na prezesa.
– Proszę wręczyć wypowiedzenia! – powiedział Orłowski

oschle.
– Wszyscy tutaj zgromadzeni
z dniem dzisiejszym kończą pracę w BykRolu! – wstał z krzesła
i zobaczywszy stojącą wciąż przy
stole dziewczynę, która pomyślnie przeszła test, poprawił się:
– Przepraszam, oczywiście ta
pani pracuje nadal.
Początkowy szok i zdziwienie wśród zgromadzonej w sali
licznej grupy pracowników
przeistoczył się w złość i agresję
przeciwko butnemu i pewnemu
siebie prezesowi. Ten człowiek
zdecydował o wyrzuceniu ich na
bruk z łatwością jakby chodziło o
usunięcie zużytego tonera do drukarki! Żeby chociaż oni czuli się
wypaleni zawodowo, to mogłoby
zmieniać postać rzeczy.
Lecz oni wciąż byli pełni zapału do pracy, wspólnie doprowadzili firmę do rozkwitu, a tu
raptem spada na nich jak grom z
jasnego nieba wiadomość: „Przy
dzisiejszym bezrobociu łatwo
zastąpić starego pracownika nowym, jak zużytą zapalniczkę.
Zwalniam was!”.
cdn
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LISTOPAD
Relacja z wernisażu
Aleksandry Kowalskiej OKF
z

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbył
się wernisaż malarstwa Aleksandry Anny Kowalskiej „Światło
w dialogu z chwilą”. Była to II edycja (pierwsza miała miejsce
w Galerii po schodkach w Janowie).

Otwarcia dokonał Włodzimierz Karankiewicz prof. AJD w Częstochowie,
kierunku Malarstwa. Pod okiem prof.
Włodzimierza Karankiewicza, a także
prof. Werner Lubosa, Aleksandra Anna
Kowalska kształciła swój warsztat malarski. - Był to niezwykle piękny, wartościowy i pracowity czas – mówi autorka
wernisażu. A czym jest światło dla malarki? „Każdy obraz ma swoje wewnętrzne
światło. Światło ujmuje w swym spektrum wszystkie kolory i jest każdym z
osobna. Światło obrazu jest efektem prób
wyczuwania świetlistości, podążaniem w
kierunku światłości. Światło to nie tylko
zagadnienie warsztatowe w budowaniu
obrazu, to również aspekt duchowy”.
Wernisażowi towarzyszył recital w
wykonaniu: Aleksandra Anna Kowalska (śpiew, gitara klasyczna), Magdalena Michalak (śpiew), Artur Broncel
(instrumenty klawiszowe, aranżacja),
Grzegorz Gawron (gitara basowa), Maksymilian Gawron (perkusja), Roman
Kowalski (djembe), Arkadiusz Możdżeń
(gitara akustyczna), Dominik Nienartowicz (instrumenty klawiszowe), Joanna
Ordon (flet poprzeczny), Michalina Putek (skrzypce), Bartosz Sadlej (gitara

elektryczna), Rafał Soberka (gitara akustyczna, harmonijka). Poezja śpiewana
autorstwa Aleksandry Anny Kowalskiej
oraz jej wykonanie były ściśle powiązane
z prezentowanymi obrazami. Kolor, światło, faktura to najważniejsze elementy w
malarstwie autorki, z kolei słowo i muzyka stanowią integralną całość wyrażanych
uczuć.
Z racji niedawnej rocznicy wyboru
kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w części muzycznej zaprezentował
się również gość specjalny – Łajtret, zespół wokalny uczniów Publicznego Gimnazjum im. św. Józefa w Częstochowie
oraz uczniów Szkoły podstawowej nr 36 w
Częstochowie pod dyrekcją Artura Broncla. Zespół wykonał utwór dedykowany św.
Janowi Pawłowi II.
Autorka, Aleksandra Anna Kowalska,
serdecznie dziękuje panu Krzysztofowi
Witkowskiemu, dyrektorowi muzeum
za możliwość zorganizowania wystawy,
wszystkim gościom za tak liczne przybycie oraz państwu Helenie i Marcinowi Kozak, właścicielom sal bankietowych: Jura
Park w Janowie i Miodowy Dwór w Kłomnicach, za wspaniały poczęstunek.Na wernisaż przybyło blisko 300 osób.
AAK

5 XI
godz. 15.00 – CZY NAPRAWDĘ
WIERZYSZ?
godz. 17.15 – MUR
godz. 18.45 – 11 MINUT
godz. 20.30 - PIEŚŃ SŁONIA
6 – 12 XI
godz. 14.15 – PILECKI
godz. 15.45 – PERFORMER
godz. 17.00 – W CIENIU KOBIET
godz. 18.30 - SÓL ZIEMI
godz. 20.30 - DEMON
XVI Konkurs na film amatorski
„Częstochowa w kadrze”
13 XI
godz. 16.00 – POKAZY FILMÓW
KONKURSOWYCH
14 XI
godz. 16.30 – DOMOKRĄŻCA
15 XI
godz. 17.00 – FINAŁ KONKURSU
16 - 17 XI
godz. 16.15 – POKAZY NAGRODZONYCH FILMÓW
13 XI
godz. 14.30 – GIT
godz. 18.15 – EVEREST
godz. 20.30 - IMIGRANCI
14 XI
godz. 19.00 – GIT
godz. 20.30 - IMIGRANCI
15 XI
godz. 14.00 – EVEREST
16 – 17 XI
godz. 14.00 i 20.30 – IMIGRANCI
godz. 17.00 – EVEREST
godz. 19.10 - GIT
18 – 19 XI
godz. 15.00 i 20.30 – IMIGRANCI
godz. 17.00 – EVEREST
godz. 19.10 - GIT
20 XI
godz. 12.00 – ZAKAZANY BÓG
godz. 14.15 i 18.30 – SUFRAŻYSTKA
godz. 16.15 i 20.30 - STEVE
JOBS
21 XI
godz. 12.00 – ZAKAZANY BÓG
godz. 14.00 – SUFRAŻYSTKA
godz. 16.00 – STEVE JOBS
godz. 18.30 – LULU Alban Berg
MET OPERA, LIVE IN HD –
transmisja na żywo z Nowego
Jorku
22 - 23 XI
godz. 12.00 – ZAKAZANY BÓG
godz. 14.15 i 18.30 – SUFRAŻYSTKA
godz. 16.15 i 20.30 - STEVE
JOBS
24 - 26 XI
godz. 14.15 i 18.30 – SUFRAŻYSTKA
godz. 16.15 i 20.30 - STEVE
JOBS
FRANCOIS TRUFFAUT 30 LAT
PÓŹNIEJ – subiektywny przegląd filmów
27 XI
godz. 16.30 – 400 BATÓW
28 XI
godz. 16.30 – STRZELAJCIE DO
PIANISTY!
29 XI
godz. 15.00 – JULES I JIM
30 XI
godz. 16.30 – SKRADZIONE
POCAŁUNKI
27 - 28 XI
godz. 14.30 i 18.30 – MAKBET
godz. 20.30 - STEVE JOBS
29 XI
godz. 13.00, 14.30 i 18.30 –
MAKBET
godz. 20.30 - STEVE JOBS
30 XI
godz. 14.15 i 18.30 – MAKBET
godz. 20.30 - STEVE JOBS
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 XV edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku”
Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Częstochowie serdecznie zapraszają wszystkich przedsiębiorców do udziału w Jubileuszowej XV Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku” i zgłaszania produktów oraz usług. Konkurs
„Jurajski Produkt Roku” to największe wydarzenie gospodarcze
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Jest adresowany do przedsiębiorców, którzy mogą zaprezentować swoje
wyjątkowe produkty i usługi wyróżniające się wysoką jakością,
innowacyjnością, nowoczesną technologią, estetyką, funkcjonalnością itp. Dla przedsiębiorców „Jurajski Produkt Roku” to
znakomita szansa na dotarcie z własnym produktem lub usługą
do szerokiego grona odbiorców. Wyróżnienie nagrodą „Jurajski
Produkt Roku” pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów. Finał tegorocznego Jubileuszowego
Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 stycznia 2016r. o godz.
18.00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Zgłoszenia wniosków do udziału w Konkursie będą
przyjmowane do dnia 16 listopada 2015 roku w siedzibie biura
Izby przy Al. NMP 24 lok. 5 w Częstochowie. Wszelkie informacje związane z udziałem w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu „Jurajski Produkt Roku” oraz na stronie Izby
www.riph.czest.pl w zakładce „Jurajski Produkt Roku 2015”.
Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr 34 344 82 58 lub
adresem e-mail: izba@riph.czest.pl.

 Jedna z najpiękniejszych baśni świata
na częstochowskiej Scenie

Zna ją każde dziecko i każdy dorosły. Częstochowski Teatr
sięga raz jeszcze po słynną baśń braci Grimm, tym razem, w
nieco uwspółcześnionej wersji. W częstochowskim „Kopciuszku” nie będzie co prawda Macochy, ale pojawi się cała galeria innych postaci. Nie zabraknie dobrej Wróżki, złych Sióstr,
przystojnego Królewicza, a także uroczego, choć trochę leniwego Szczura. Świat magii, czarów i zaklęć, pomysłowa scenografia, błyskotliwe dialogi, a także mnóstwo piosenek zachwyci
niejednego widza. Przedstawienie zrealizował Jacek Popławski
– reżyser, aktor Teatru Ateneum w Katowicach. Spektakl odbędzie się 11 listopada 2015 r. o godz. 16.00. Rezerwacja (34) 372
33 27 (47, 57) lub Kasa Teatru 372 33 06. Bilety w cenie - 20 zł.
Po spektaklu poczęstunek dla przybyłych gości.

 Częstochowskie świętowanie niepodległości
11 listopada główne uroczystości rozpoczną się o godzinie
11.00 przy IV LO im. H. Sienkiewicza, gdzie złożone zostaną
kwiaty pod tablicą memorialną poświęconą pamięci oficerów II
Rzeczypospolitej, o godz.12.00 w Archikatedrze odbędzie się
Msza św. za Ojczyznę, o godz.16.30 w Alei Henryka Sienkiewicza zostaną złożone kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza
oraz przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą na Plac Biegańskiego, gdzie odbędzie
się uroczystość patriotyczna, złożenie kwiatów pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego i odczytany Apel Pamięci. W spowitym
mgłą świetle latarni i pochodni zebrani przeniosą się do czasów
dwudziestolecia międzywojennego, by zobaczyć jak częstochowianie świętowali odzyskanie Niepodległości.

 Biblioteka Publiczna proponuje...
*6 listopada, godz. 16.00-18.00 „Podróż po prehistorii” warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku 4-10 lat,
podczas których uczestnicy za pomocą różnych metod tworzą
prace plastyczne. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka
Publiczna, Filia nr 14 (ul. Norwida 17/21, tel. 34 3643412).
*7 listopada, godz. 10.00-12.00 „Warsztaty scrapbookingowe” - jesienne warsztaty dla dorosłych. Należy zgłosić wcześniej chęć uczestnictwa w zajęciach. Szczegółowych informacji
udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 8 (ul. Księżycowa 2, tel.
34 3614327).
*11 listopada, godz. 16.30-18.00 „Stolik pełen bajek” – cykliczne spotkania o charakterze literacko-plastycznym dla dzieci. Uczestnicy wysłuchają bajek, a następnie wykonają recyklingowe owady. Z powodu ograniczonej ilości miejsc należy
wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, Filia nr 10 (ul.
K. Michałowskiego 20, tel. 34 3223104).
*12 listopada, godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Barbarą Rosiek połączone z promocją najnowszej książki. Miejsce
spotkania – sala odczytowa Biblioteki Publicznej im. dr. W.
Biegańskiego w Częstochowie (Al. NMP 22). Zaprasza oraz
szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna, tel. 34
3605627).
*13 listopada, godz. 16.00-18.00 „Barwne papugi” - warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku 4-10 lat, podczas
których uczestnicy za pomocą różnych metod tworzą prace
plastyczne. Zaprasza oraz szczegółowych informacji udziela
Biblioteka Publiczna, Filia nr 14 (ul. Norwida 17/21, tel. 34
3643412).
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Wystawa modeli
wojskowych
w Kłomnicach

Urząd Gminy Kłomnice zaprasza do odwiedzenia wystawy modeli wojskowych autorstwa Wojciecha Ślaskiego. Wystawę można
zwiedzać w holu Zespołu Szkół
w Kłomnicach do 18 grudnia 2015
roku.
Przygotowana wystawa jest częścią kłomnickich obchodów Święta
Niepodległości. Ekspozycja obejmuje kilkadziesiąt modeli okrętów,
samolotów i wozów bojowych z czasów II Wojny Światowej używanych

w polskiej armii we wrześniu 1939
roku, w siłach alianckich, niemieckich i japońskich.
Autorem prezentowanych modeli jest mieszkaniec Kłomnic – Wojciech Ślaski, który w swojej prywatnej modelarni tworzy modele
przedstawiające sprzęt wojskowy
z czasów II Wojny Światowej oraz
będące na wyposażeniu współczesnych sił zbrojnych. W jego kolekcji
znajduje się kilkaset modeli wojskowych.
red.

Wzrok na szóstkę z plusem
Jak alarmują okuliści odsetek nieskorygowanych wad
wzroku wśród dzieci w wieku
szkolnym wynosi aż 30%. Rodzice powinni więc wybrać się
z dzieckiem na profilaktyczne
badanie wzroku, aby wykluczyć ewentualne nieprawidłowości. Na co zwrócić uwagę,
aby skutecznie monitorować
stan wzroku u dzieci, podpowiada ekspert centrum okulistycznego.
Coraz więcej dzieci w wieku
szkolnym skarży się na bóle
głowy i zmęczenie oczu spowodowane zbyt długim korzystaniem z tabletu i smartfonu.
Uczniowie trafiają do gabinetów z problemem nasilonej
krótkowzroczności i skurczu

akomodacyjnego czyli sytuacji, w której oko przystosowane do ciągłego patrzenia z
bardzo bliska np. na ekran telefonu, nie potrafi szybko dostosować się do patrzenia w dal.
Specjaliści radzą, aby dzieci
w wieku szkolnym nie korzystały z małych urządzeń elektronicznych dłużej niż godzinę
dziennie. Najbezpieczniejszy
dla wzroku małego ucznia jest
duży monitor i zachowanie
odpowiedniej odległości od
niego – 70 cm. Nie wolno też
pozwolić, aby monitor, przed
którym siedzi dziecko, było
jedynym źródłem światła w
pokoju. Lekarze okuliści podkreślają, że bardzo ważne jest,
aby zachęcić dziecko, które

Życiowe prawdy
z babcinej kuchni
Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystki w
Działoszynie zaprasza na
wystawę „Makatki kuchenne
– mądrości ludowe”.
Otwarcie wystawy nastąpi
23 listopada o godz. 17.00.
Na ekspozycję złożą się bawelniane makatki z haftowa-

nymi sentencjami, popularne
niegdyś jako ozdoba ścian
pomieszczeń
kuchennych
w domach. Wystawa będzie
czynna do końca maja 2016
roku w siedzibie RCRKiT
w Zespole Parkowo-Pałacowym w Działoszynie przy ul.
Zamkowej 22.
red.

pracuje na komputerze, do
częstego robienia przerw, podczas których popatrzy w dal i
pomruga oczami.
W profilaktyce narządu
wzroku dziecka niezwykle
istotna jest prawidłowa dieta.
Do jadłospisu najmłodszych
koniecznie należy włączyć
produkty zawierające dużą
ilość luteiny i zeaksantyny,
które chronią siatkówkę oka
przed poważnymi schorzeniami i szkodliwym promieniowaniem. Największą ilość
luteiny znajdziemy w ciemnozielonych warzywach liściastych - kapuście włoskiej,
szpinaku, jarmużu, pietruszce
i szczypiorku. Najlepszym
źródłem zeaksantyny są na-

tomiast kukurydza, groszek
i szpinak. Bardzo ważna dla
oczu najmłodszych jest również witamina A, której niedobór grozi wystąpieniem
kurzej ślepoty i zespołu „suchego oka”. Dlatego na talerzu ucznia powinny znaleźć
się m.in. marchew, morele,
papryka, a także produkty pochodzenia zwierzęcego – masło, mleko i jajka.
Kiedy podejrzewamy lub
dostaliśmy sygnał od nauczyciela, że nasze dziecko
ma problemy ze wzrokiem,
powinniśmy jak najszybciej
wybrać się z nim do okulisty.
Lekarz zdiagnozuje problem i
przepisze szkła korekcyjne. W
przypadku starszych dzieci do

wyboru mamy jeszcze szkła
kontaktowe, chętnie noszone
zwłaszcza przez nastolatki,
które obawiają się nadania
łatki „okularnika” przez rówieśników. Do nowoczesnych
sposobów radzenia sobie z
wadami wzroku u dzieci należy również ortokorekcja, czyli
metoda korekcji niskiej i średniej krótkowzroczności oraz
niewielkiego astygmatyzmu
przy pomocy twardych, gazoprzepuszczalnych soczewek
kontaktowych, zakładanych
na czas snu. Ortokorekcję
można stosować u dzieci od 10
roku życia. Jest to bezpieczna
metoda, całkowicie odwracalna, nie wywołująca żadnych
trwałych zmian w rogówce.

Uczniowie z nieleczonymi
zaburzeniami wzroku osiągają gorsze wyniki w nauce, ponieważ wada często utrudnia
im pisanie i czytanie. W efekcie dziecko potrzebuje więcej
czasu na rozwiązanie zadań,
nie nadąża za resztą klasy,
co potęguje stres i niechęć do
nauki.
Niezdiagnozowane
problemy wzroku mogą doprowadzić do sytuacji, w której
nauczyciel błędnie zaklasyfikuje ucznia jako słabego i
mało zdolnego. Bardzo ważne
jest więc stałe monitorowanie
wzroku dziecka, aby wykryć
wadę na jak najwcześniejszym
etapie i dobrać optymalną metodę korekcji.
red.
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REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

REKLAMUJ się w 7dniach tel. 536 530 905

Sprzedam dom wraz
z garażem i budynkiem
gospodarczym
oraz działkę 70 arów
w woj. podkarpackim
koło Jarosławia
tel. 503 624 216
po godz. 17.00
Poszukuję osoby
chętnej do pracy
biurowej w Niemczech
z biegłą znajomością języka
niemieckiego w mowie i piśmie.

Zapewniamy zakwaterowanie.
Tel. 512-585-110,
(94) 340-80-45

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl
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spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i

ontynuujemy
cykl zdotyczący
turystyki ekologicznej.
W dwóch
odcinkach
komplet
podzagadnień nasz
związanych
rozsądnym korzystaniem
z darów natury. Artykuły
o tejpierwszych
tematyce pojawiać
się będąprzedstawiliśmy
co drugie wydanie naszego
tygodnika,
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
stawowych
informacji o ekoturystyce – sprawdziliśmy skąd się wzięła, jakie są jej cele i zadania, omówiliśmy konkretne
z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
formy podróżowania
i spędzania
czasu wolnego
jej ramach.
Tym razem
się na kształtowaniu
świadomości
pronielegalnej
działalności w lasach,
czyli kłusownictwu
i kradzieżywdrewna.
Zastanowimy
się takżeskupiamy
czy gminy prowadzą
uregulowaną gospodarkę
leśną, ostrzeżemy
przed zagrożeniami
jakpotencjalnych
im zapobiegać. Zapraszając
do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
ekologicznej
wśródi wskażemy
młodych,
turystów.
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

Młodzi – proekologiczni

Edukacja
ekologiczna

wypoczynku przy zachowaniu ekologii. Wskazane są również,
w
ciekawej
naturalnych walorów środowiska przygotowane
się przykładem.
Jedna formie,
z moich doktorantek
– Wydaje
nam się, że wiemy
dla dziecka
wszelkie pytała o te stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
przyrodniczego,
to i dlaposłużę
dziecka
z podstawówki.
„przyroda” za- musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
jak ważny
jestsię
dlaonnas
wszyst- funkcje dziecitablice,
ulotki Na przedmiocie
informacyjne
stanie
oczywisty.
Postęp
technologiczny,
pytała
o
to,
co
nam
daje
las.
Dzieci
ze
wsi
piały
kich
las.
Nie
zdajemy
sobie
jedNiebagatelne znaczenie ma itp. wskazujące na rozwiązaniaprzede wszyst- do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
zaburzenia
w
ekosystemie,
kim o grzybach,
jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
nak sprawy
z tego,
jak będąc
wiele on
ekologiczne.
która
środowiskiem
rozwijająca się urbanizacja i szkoła,
ma funkcji i jak złożona jest jego po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza- Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wyrównież
globalizacja – to wszystko wpływa wychowawczym
rola – mówi prof. Andrzej Grzy- wy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe- miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.
przyczynia się do kształtowania
na zwiększenie zanieczyszczenia
na obniżenie wahań temperatury. Posłuwacz, Przewodniczący Zarządu rze, albo że wpływa
eśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem
postaw ekologicznych. Może Co mówią
wody, powietrza i postępujące
Głównego Polskiego Towarzy- giwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale
może mieć jakieś negatywne skutki?
to robić chociażby poprzez badania?
ocieplenie klimatu. W związku
które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast
stwaz Leśnego, którego popro- nie podały informacji,
Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych
tym ważny jest proces edukacji
wiedzą że las jest,
niestety,zże rzadko
w nim bywają.
siliśmy oorganizowanie
przybliżenie Czytelni- wycieczek,
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny
Jakale widać
wynika
badań
biwaków,
popularne są np.
zielone
ekologicznej
najmłodszego
Opinie
są więc
różne i lasy są wdla czasopiśmie
każdego ważne i cenne mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach
kom leśnej
tematyki..
opublikowanych
szkoły,
szkoły lub
ekologiczne
pokolenia. A przecież dzieci uczą czym
sposób.
Według mojej
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o w innyitp.
„Ekonomia
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Ważną
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do
spełnienia
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to nie jest
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wprawdzie
wśród
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problematyką środowiska,są jednak
środowiska,
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Dlatego
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z odpowiednią
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już młody17człowiek
wodochronne,
glebochronne
i przeciwerozyjne.
Decydują ooraz
mikro- pozaszkolne
w szkole
chcąc odpowiednio
ukształtować
którychz lasu.
udział
grup
wśród młodych respondentów ekologiczne
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nawyk, żeby
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w lesie, to jako(łącznie
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się
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o czystości proekologiczną,
powietrza, a także opowinny
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Coraz
rolę
w uczestników
wykazały, że choć mają oni
dysponujące końmi. Jeśli są położonekształtowaniu
w pobliżu umiał odpowiednio
zachować.
Pamiętajmy,
że
las
wiele
człowieOstatnimi
po ulewnych
wiosennych a
deszczach
i powodziach
przekazywana
tam agroturystyczne
wiedza i wiedzę
należy tolaty,
robić
od najmłodszych
–
uczniowie
szkół
podstawowych
świadomości
książkową, to niestety nie
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej inte- kowi daje, zawsze dawał i chce
dawać, ale nie bez
mamy
osuwiskami gleb
i więcej
mogły
być realizowane
lat. do czynienia z częstszymi niż kiedyś umiejętności
z umiaru.
terenu gmin
proekologicznej wśród dzieci i i gimnazjalnych
praktyczną.
W
oparciu
o
badania
resującej
okolicy.
Gospodarstwa
takie
korzystają
zatem
z
efektu
sięEksperci
mówi na ten temat
w
mediach.
Choćby
ten
przykład
uświadaziękuję
za
rozmowę.
przekonują,
że w środowisku rodzinnym i znaleźć ankietowe odnotowano, że edukacja młodzieży odgrywają organizacje Mstów i Rędziny.
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość
mia
nam jak
bardzo nasze
bezpieczeństwo
zależne jest od lasów.
Hubert Bar
w codziennych
edukacja
ekologiczna
powinna
być odzwierciedlenie
Podobne warsztaty organizuje
pozarządowe i chwała im za to.
ekologiczna
prowadzona
przez
tego, że lasy są
państwowe, powoduje
iż mało
kto chętnie godzi
realizowana na wszystkich etapach czynnościach.
Za przykład można
tutaj podać i wspiera finansowo również
szkoły
ma na ogółz niską
się na płacenie
za korzystanie
lasu, askuteczność
przecież odnosi korzyści.
„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oﬁcjalnego
ośrednioale
lasy
są zatem
dużo więcej A
dla nas
warte,sąniżby
jakie
sposoby
na i stosunkowo
kształcenia,
przede
wszystkim
Wojewódzki Wojewódzki Fundusz
Fundację
CEMEX
„Budujemy
mały
wpływ
na
życie
stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
to z prostego rachunku edukację
drewna?ekoturystów?
młodych
na wynikało
poziomie
wychowania za sumę ton
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Przyszłość”,
która
corocznie
codzienne
młodych
ludzi.
Co
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazurozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej upoprzedszkolnego oraz w edukacji Ekoedukację można rozpocząć ciekawe, postawy ekologiczne obce organizuje Konkursy Grantowe, Wodnej w Katowicach. Działa
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. warwszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie
wczesnoszkolnej. Ważne jest też to, od zwykłej rozmowy, poprzez
także studentom.
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko- rekreacyjnymsątraktowaniem
lasów?Na pytanie o wspierając finansowo projekty on od 1993 roku na rzecz polityki
organizowanie
warsztatów, to, co respondenci aktualnie robią m.in. z zakresu ekologii. W regionie ekologicznej
co
wyniesiemy
z
domu
rodzinnego.
województwa
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na
zachęcanie
do
ekologicznej
Jeśli
rodzice
będą
promować
śląskiego.
Realizując
swoją
częstochowskim
wsparła
m.in.
dla jest
ochrony
środowiska, Coraz
44% więcej
z
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko. obrzeżach miast,
coraz popularniejsze.
ludzi zażywności,
aż
do
organizowania
model
życia
uwzględniający
misję,
Fundusz
koncentruje
projekt
„Jesteśmy
małą
cząstką
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bez- gląda do lasu w
dni wolne
od pracy uprawiając
grupy
humanistycznej
i aż sporty,
62% takie jak kotematyką
rolę różnorodność
rekreacji, gatunków
turystyki zamieszkujących
i akcji związanych
na wspieraniu działań
przyrody”,
cenną
lasy i możli-z larstwo,
nordicpolitechnicznej
walking, czy narciarstwo
przełajowe zimą.
Rosną- w którym uczestniczyli się
otwarcie przyznało,
podopieczni stowarzyszenia „Dar proekologicznych podejmowanych
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to doce- ca stale liczbażeamatorów
takich
a także
„niewiele”
lub dyscyplin,
„nic”. Z kolei
naspacerujących
nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić... rodzin, czy właścicieli
odpowiednią
Serca”. Wszystkie etapy tego przez administrację publiczną,
pytanie psów
o to, wymusza
jaką jedną
rzecz dla infrastruktuinstytucje i
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stuttgart płaci wodociągom rę. Trzeba ciągle
ustawiaćzrobiliby
jakieś nowe
ławeczki,
śmietniki,
stoły, były ukierunkowane na przedsiębiorców,
projektu
środowiska
badani,
gdyby
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi wiaty, czy tablice
informacyjne.
Funkcje
turystyczne,
rekreacyjne
organizacje
pozarządowe,
a
mieli taką możliwość – 48% grupy kształtowanie wśród uczestników
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej zaczynają się humanistycznej
ostatnio wysuwać ina40%
corazstudentów
bardziej widoczny
plan.
postaw
proekologicznych, także zarządzaniu środkami
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu Leśnik musi być
teraz raczej nie inżynierem,
dlatego tworzyły spójną całość, europejskimi ukierunkowanymi na
politechnicznej
oznajmiło, ażebardziej
nie humanistą,
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie mającym drygwie.
do komunikacji społecznej, do edukowania
gości, składały się warsztaty ochronę środowiska i gospodarkę
na którą
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia. których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających
Te wyniki obrazują obojętny, plastyczne, próby teatralne i wodną.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwopremiera
kardiolo- spektaklu poruszającego
MS
a nawet lekceważący stosunek
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla
piechumłodych ludzi do ekologii. problematykę ekologiczną oraz
"Treści zawarte
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła
krajoznawcza
do
Dla nich ważna jest wygoda, wycieczka
w publikacji nie stanowią
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! ZaskoOlsztyna, a także spotkanie
moda,
a nie dobro
środowiska.
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do czyło to bardzo
organizatorów.
Widać więc,
że ludzie chcą przyjść
oficjalnego stanowiska organów
integracyjne w Mirowie. Można też
Warto
podkreślić,
że
wszystkich
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane
Wojewódzkiego Funduszu
wymienić projekt „Poznaj z bliska
przytaczanych
badaniach
wpływ
jakieś wygodne
miejsca do odpoczynku,
ale kto
ma za to zapłacić?
Ochrony Środowiska
złei tak
strony
świadomość
miały
przecież
podnieśćekologiczną
ceny drewna,
która już
jest nielegalnego wysypiska”,
o właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie- Lasy nie mogąna
i
Gospodarki Wodnej
także
dofinansowany
przez
środki
masowego
oddziaływania,
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
fundację
CEMEX.
W
jego
ramach
w Katowicach"
zwłaszcza
telewizja.
- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-
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Podsumowanie Ligi Kół 2015 roku
Zawsze staram się być obiektywny podczas opisywania wszelakich imprez, sportowych i tak będzie tym razem. Choć sercem jestem z kolegami
z Okoń-Dospel to w tych zawodach najlepsi byli zawodnicy reprezentującymi koło Mykanów. Panowie byli poza zasięgiem nie tylko „mistrzów”
z Okonia, ale i z koła Kłobuck, Hutmar, Pajęczno i Śródmiejska. Zdeklasowali wszystkich bijąc wszelkie możliwe i nie możliwe rekordy.

Walka była bardzo zacięta i wyrównana do godziny
dziesiątej dalej już tylko
powiększanie
przewagi
nad innymi drużynami.
Drugie miejsce w tym
jakże trudnym i wymagającym, wieloetapowym
„konkursie” „wyłowiła”
ekipa z Okoń-Dospel z doskonałym wynikiem.
Na miejscu trzecim
uplasowała się drużyna
z koła Hutmar. Miejsce
czwarte wywalczyło koło
Kłobuck, piąte miejsce
przypadło w udziale Śródmiejska a szóste koło Pajęczno.

A teraz trochę statystyk
złowiono: 45 szt. okoni; 10
szt. boleni; 14 szt. szczupaków. To w sumie 69 ryb.
Całkiem sporo, jak na 42
startujących zawodników.
Słoneczna pogoda, dobra zabawa i uczciwa
rywalizacja oraz pyszna kwaśnica i grillowane karkówki (jak zwykle
przygotowane przez mistrza kulinarnego Rafała
Kulika) sprawiły, że były
to udane zawody pod każdym względem.
Serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników, sędziów i wszystkich,

którzy przyczynili się do
tak super udanej imprezy.

Wyniki:
Koło PZW MYKANÓW –
17.842 pkt.
Koło PZW OKOŃ – DOSPEL – 11.985 pkt.
Koło PZW HUTMAR –
10.090 pkt.
Koło PZW KŁOBUCK –
4.448 pkt.
Koło PZW ŚSM – 1.648
pkt.
Koło PZW PAJĘCZNO –
0 pkt.
Tekst i zdjęcia:
Sławomir Bednarek
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AZS postawił się mistrzowi
Polski... w pierwszym secie
AZS Częstochowa rozpoczął rozgrywki Plus Ligi od przegranej 1:3
z Asseco Resovią Rzeszów.
Siatkarze AZS-u „postraszyli”
mistrzów Polski w pierwszym,
wygranym na przewagi, secie.
Kolejne partie padły już łupem rzeszowian. Mimo porażki, podopieczni
Michała Bąkiewicza nie mają się
czego wstydzić, bo pozostawili
po sobie dobre wrażenie.
Akademicy z Częstochowy
swoich szans na pokonanie
naszpikowanej
gwiazdami
Resovii mieli szukać przede
wszystkim w zmęczeniu rzeszowian, którzy po pierwsze
– ledwie dwa dni wcześniej
rozegrali pięciosetowy bój
o Superpuchar Polski z LO-

TOS-em Treflem Gdańsk,
który dość nieoczekiwanie
przegrali 2:3, po drugie –
mają w składzie wielu reprezentantów krajów, którzy
grali na dużej intensywności
przez całe lato i po trzecie –
niektórzy z nich zmagają się
z kontuzjami, jak na przykład

Piotr Nowakowski, Thomas
Jaeschke i Julien Lyneel, którzy w ogóle nie przyjechali
pod Jasną Górę.
Zapowiedzi wyrównanej
walki z zespołem Andrzeja
Kowala nie okazały się tylko pustymi sloganami. W
pierwszej odsłonie siatkarze
AZS-u bardzo mocno rozbudzili nadzieje kibiców. W
pierwszym secie gospodarze
grali jak równy z równym z
mistrzami Polski, a wręcz
to częstochowianie nadawali ton rywalizacji. Dość
powiedzieć, że rzeszowianie ani razu w tej partii nie
prowadzili. Tuż przed drugą
przerwą techniczną częstochowianie wyszli na trzypunktowe już prowadzenie,
które utrzymywali do stanu
20:17. W końcówce, przede
wszystkim dzięki punktowym zagrywkom Nikołaja
Penczewa, Resovia doprowadziła do remisu po 23.

Nie będzie zmian w sztabie
szkoleniowym Rakowa Częstochowa. Duet trenerski
Krzysztof Kołaczyk – Przemysław Cecherz poprowadzi II-ligowca przynajmniej
do końca rundy jesiennej, do
zakończenia której pozostały cztery serie spotkań.

który tydzień wcześniej zdobył
hat-tricka, ale gospodarze dość
szybko, bo już 20 minut później, doprowadzili do remisu,
także z karnego. Druga połowa
bezwzględnie należała już do
Rakowa. Pięć minut po przerwie, częstochowianie zaskoczyli rywali wrzutem z autu.
W polu karnym piłka trafiła
pod nogi Damiana Warchoła,
który doskonale wiedział co
zrobić w tej sytuacji. Gospodarze rzucili się do odrabiania
strat, ale w 90 minucie nadziali
się zabójczą dla nich kontrę,
którą na gola zamienił szybki
Piotr Malinowski.
Po tym trzecim z rzędu
zwycięstwie, klub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej wydał komunikat,
w którym poinformował, że do
końca rundy zmian w sztabie
szkoleniowym nie będzie – W
grze zespołu widać poprawę,
wreszcie zaczęliśmy stwarzać
sytuacje bramkowe. Do tego
dochodzą zadowalające wyniki. Cieszy również to, że trenerzy chcą abyśmy starali się
narzucić przeciwnikowi swój

styl gry. Wszystkie te czynniki
spowodowały, że doszliśmy
do wniosku, że nie ma sensu
dokonywać zmian w tym momencie – mówi właściciel Rakowa Michał Świerczewski.
– Po zakończeniu rundy
jesiennej przeanalizujemy postawę drużyny oraz realizację pozostałych zadań, które
zostały wyznaczone. Wtedy
też zdecydujemy, jak będzie
wyglądał sztab szkoleniowy
przed drugą częścią sezonu –
dodaje Świerczewski. Czy to
oznacza, że prezes Kołaczyk
wespół z Cecherzem mogą poprowadzić Raków także wiosną? Ważne w tym względzie
będą wyniki w czterech ostatnich ligowych meczach przed
przerwą zimową. Pamiętać
bowiem trzeba, że każda z
trzech drużyn, którą ostatnio
Raków pokonywał, znajduje
się w strefie spadkowej. RKS
w tabeli jest aktualnie trzeci,
ma cztery punkty przewagi
nad czwartym Radomiakiem i
trzy „oczka” straty do liderującej Stali Mielec.
Mateusz Strączyński

Wojnę nerwów w grze na
przewagi wygrali siatkarze
Bąkiewicza. Po autowym
ataku Penczewa wynik na tablicy świetlnej zmienił się na
27:25, a na trybunach wybuchła ogromna radość.
Druga partia była niemal
kopią pierwszej odsłony, z
tym zastrzeżeniem, że tym razem role się odwróciły. Przez
większość seta to częstochowianie musieli gonić wynik,
przegrywali już 9:14, ale po
dwóch z rzędu skutecznych
atakach Bandero zdołali doprowadzić do wyniku po 17.
Ostatni remis był przy stanie
20:20 – właśnie wtedy trener
Kowal posłał na boisko Bartosza Kurka, który mówiąc kolokwialnie, załatwił sprawę. Kurek zaliczył punktowy blok,
dwa skuteczne ataki i to on
zdobył decydujący punkt dla
Resovii, która wygrała drugą
partię 25:22, wyrównując stan
meczu w setach na 1:1.

Sety trzeci i czwarty nie
miały ani większej historii, ani
dramaturgii. Przyjezdni dość
szybko odskakiwali na kilka
punktów i później tylko pilnowali tej przewagi. Rzeszowianie wygrali do 21 i 19 i w
całym meczu triumfowali 3:1.
Najlepiej
punktującym
siatkarzem w ekipie Bąkiewicza był nowy atakujący w
jego talii – Felipe Bandero.
Brazylijczyk zdobył 17 punktów. Show skradł mu jednak
20-latek z Resovii – Aleksander Śliwka. Utalentowany
przyjmujący, który jest reprezentantem kraju i medalistą
imprez mistrzowskich w różnych kategoriach wiekowych
i coraz głośniej puka do bram
dorosłej kadry, był wspólnie z
Kurkiem najlepiej punktującym zawodnikiem w drużynie
z Rzeszowa (po 14 punktów)
i został wybrany MVP meczu,
czyli najbardziej wartościowym graczem zawodów.

Inauguracyjne spotkanie
tegorocznych zmagań w Plus
Lidze przyciągnęło na trybuny mogącej pomieścić ponad
7 tysięcy widzów Hali Sportowej Częstochowa 3 tysiące
kibiców. Na swój sektor powrócili również skonfliktowani do niedawna z władzami
klubu najbardziej zagorzali
fani Akademików i dzięki
temu atmosfera w hali na Zawodziu wreszcie przypominała siatkarskie święto. Pod
względem frekwencji, lepszy
wynik w pierwszej kolejce
odnotowano tylko w Kielcach, gdzie na mecz Effectoru
ze Skrą Bełchatów przyszło
4200 kibiców.
Przed AZS-em teraz wyjazd na mecz ligowy do Lubina. Do własnej hali częstochowianie powrócą w środę
11 listopada, kiedy to podejmą aktualnego wicemistrza
kraju, LOTOS Trefl Gdańsk.
Mateusz Strączyński

Skra Częstochowa bezbramkowo zremisowała z Rekordem Bielsko-Biała i zepchnęła biało-zielonych z fotela
lidera III ligi.

przegrane w Jastrzębiu (1:2)
i przed własną publicznością
z Podbeskidziem II Bielsko-Biała (0:2).
Pomimo obniżki formy,
Skra wciąż zajmowała miejsce gwarantujące utrzymanie
w lidze – 7, ale każda kolejna wpadka mogła oznaczać
spadek o nawet kilka pozycji.
Spadku jednak nie było, bo
częstochowianie przełamali
się w odpowiednim momencie. Czaniec to malownicze
miasteczko w powiecie bielskim, ale to zdradliwy teren.
W tym sezonie „zęby połamały” sobie tam już m.in. Odra
Opole i Stal Bielsko-Biała,
które przyjeżdżały tam jako
liderzy, a po wizycie w Czańcu fotel lidera musiały opuścić. Piłkarze Skry nie „pękli”
i zdobyli czaniecką twierdzę,
a Jakub Dziółka pokazał, że
ma trenerskiego „nosa”. Jedyna bramka w meczu padła
w 89 minucie po akcji rezerwowych – dośrodkowanie
Szymona Kowalczyka celną
„główką” na gola zamienił
Dominik Płaza, który wszedł

na boisko ledwie dwie minuty
wcześniej.
Piłkarze Skry poszli za
ciosem i w kolejnym spotkaniu zepchnęli z fotelu lidera
Rekord Bielsko-Biała. Ten
pojedynek potoczył się zgodnie z przedmeczowymi przewidywaniami. Obie drużyny
potwierdziły, że ich znikomy
bilans start bramkowych nie
jest dziełem przypadku, a ich
defensywom należy się status
„żelaznych”. Przez 90 minut
żadnej ze stron nie udało się
wypracować stuprocentowej
sytuacji i mecz zakończył się
bezbramkowym remisem.
Na dwie kolejki przed przerwą zimową w tabeli panuje
ogromny ścisk – ósma Skra
do trzeciej Stali Bielsko-Biała
traci tylko trzy punkty. Częstochowian czeka teraz wyjazd na teren dobrze spisującego się beniaminka z Bełku,
a zwieńczeniem rundy będzie
pojedynek z bardzo atrakcyjnym rywalem – Odrą Opole,
która jest głównym faworytem do awansu.
Mateusz Strączyński

Kołaczyk i Cecherz Skra zatrzymała
zostają...
lidera z Bielska

Ci dwaj szkoleniowcy weszli do szatni drużyny miesiąc
temu, po tym jak zwolniony
został Radosław Mroczkowski. Miało to być rozwiązanie
tylko na chwilę, na czas rozmów z kandydatami na następców Mroczkowskiego. Te
się przedłużały, a piłkarze Rakowa pod wodzą duetu Kołaczyk – Cecherz z każdym meczem radzili sobie coraz lepiej.
Zaczęli od remisu 1:1 w Stalowej Woli, a później przyszły
trzy z rzędu zwycięstwa. U
siebie z Energetykiem ROW
Rybnik 2:0 i Błękitnymi Stargard Szczeciński 3:1 oraz w
ostatniej kolejce w Wejherowie z Gryfem 3:1. Nad morzem wynik otworzył z rzutu
karnego Wojciech Okińczyc,
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Piłkarze Skry w znakomitym stylu rozpoczęli zmagania w tegorocznym sezonie,
który zapowiada się na bardzo trudny, bo w związku z
reorganizacją III ligi spadnie
z niej ponad połowa drużyn.
Częstochowianie po siedmiu
kolejkach zajmowali miejsce
na podium, 6 z 7 meczów
zakończyli „na zero z tyłu”
i mieli na koncie 14 punktów. Później coś się zacięło,
najwyraźniej podopiecznych
trenera Dziółki dopadł kryzys, bo w kolejnych czterech
meczach
niebiesko-biało-czerwoni do swojego dorobku punktowego dopisali tylko
dwa „oczka”. Zaczęło się od
pechowo, w ostatniej akcji
straconych dwóch punktów w
Pawłowicach Śląskich (1:1),
a następnie bezbramkowego
remisu z Ruchem Zdzieszowice. Później przyszły już
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