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NIECHCIANY nawet
na wysypisku śmieci...
Były poseł Marek Balt (SLD) raczej wicemarszałkiem już nie będzie.
Znalazł za to posadę doradcy zarządu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, spółki miejskiej potocznie nazywanej „wysypiskiem śmieci”. Pracownicy spółki nie są jednak z tego faktu zadowoleni i ślą do władz spółki i miasta noty protestacyjne.czytaj na stronie 3

Patrz gdzie parkujesz,
PiS osłabiony o jedną radną bo stracisz zęby
Radna Krystyna Stefańska (PiS) przesłała na ręce Jarosława Kaczyńskiego pismo, w którym informuje o swojej rezygnacji z przynależności do Prawa i Sprawiedliwości...
czytaj na stronie 3

– Nie patyczkował się ze mną, o nic nie pytał, tylko złapał mnie za fraki,
wywlókł na zewnątrz auta i uderzył. Z moich ust polała się krew. Językiem poczułem, że nie mam przedniego zęba...
czytaj na stronie 5
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Intermarche:
HITY CENOWE
czytaj na stronie 4

NASTĘPNY NUMER ukaże się już w środę 23 grudnia 2015 r.
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Niezmiennych świąt
Stan pacjenta, czyli Polski,
stabilny. Nasi (każdy swoich
wybierze) trzymają się mocno. Oby nam tylko politycy
nie zerwali „pokoju Bożego”
w czasie Świąt.
Urok Świąt Bożego Narodzenia polega na ich niezmienności. Najstarsi Polacy,
nawet Andrzej Kalinin, potwierdzić mogą, że tak było
od zawsze. Zawsze Wigilia
była 24 grudnia. Zawsze była
choinka, zawsze łamano się
opłatkiem życząc „przede
wszystkim zdrowia”, zawsze
były ryby i grzyby, makowiec
i kompot z suszu; zawsze
mniej lub bardziej wprawnymi głosami kolędowano: „cicha noc...”, „w żłobie leży”,
„dzisiaj w Betlejem...”.
Być może coraz mniej ludzi wie, o co w tym wszystkim chodzi. Po co stoi jedno
puste nakrycie dla „gościa zamorskiego”? Czemu „śliczna
panna” pojechała rodzić do
żłobu w Betlejem? Kto i po co
wymyślił choinkę? Dlaczego
jemy karpia i makowiec, a
nie indyka i szarlotkę? Nikt
nawet nie szuka odpowiedzi,
bo jest jak ma być i ma być
tak jak jest. Jeśli kto wątpi w
siłę tradycji, niech się w Wi-

gilię rozejrzy po mieście; z
każdego okna podobny blask,
podobny płomyk z choinki,
podobny zaśpiew „przybieżeli do Betlejem, pasterze...”.W
Boga można nie wierzyć, ale
nawet to nie jest powodem,
by nie obchodzić Świąt Bożego Narodzenia.
Możecie uznać to za starcze tetryczenie, ale obok
świętego spokoju cenię sobie
wysoko stabilizację stabilności. Są takie kraje, gdzie
prawo zmienia się tak rzadko,
że wydaje się ono niezmienne. Są kraje, gdzie na kilka
lat do przodu wiadomo jakiej
wysokości podatki będziemy
płacić, a wszelką zmianę poprzedza przynajmniej roczny
„okres wakacyjny”. Są kraje,
gdzie uchwalony plan zagospodarowania jest zobowiązaniem realizowanym według
określonego harmonogramu.
Gdzie otwierając sklep na
ulicy X, wiemy dokładnie
kiedy jest tam przewidziany
remont, jak będą poprowadzone objazdy i ile trwać będą
utrudnienia.
Przewidywalność jest siostrą stabilności. Przewidywalność tworzy fundament rozwoju, bo chcąc inwestować

w coś trwałego, musimy mieć
pewność, że nikt nie zmieni
obowiązujących reguł gry.
To dzięki założeniu stabilności tworzą się trwałe
związki rodzinne, przewidując przyszłość decydujemy
się nie tylko mieć, ale wychowywać i edukować dzieci.
Stabilność i przewidywalność
buduje domy, miasta, państwa.
Ma jednak ten stan jedną
wadę. Jest on nudny. A nas,
jak to ludzi, rozpiera ambicja, a nas jak to ludzi napędza
reklama. Stoisz w miejscu,
więc się cofasz, świąt pożąda
ciągłej rewolucji, coś co ma
dłużej niż dwa lata (telefon,
telewizor, samochód, przepis
prawny, małżeństwo) nadaje
się tylko na śmietnik. Nowe
wypiera stare, to nowe wypiera nowsze, świat się musi
kręcić, jak koła roweru, bo jak
stanie to się przewróci.
Jedno co mogę poradzić:
nudzisz się, kup sobie szopa
pracza. Lepsza jest stabilna i
przewidywalna nuda, niż pęd,
cholera wie gdzie i po co.
Niech więc każdemu
Święta będą takie jakie były
zawsze i zawsze być powinny.
Niech każdy każdemu życzy zdrowia i świętego spokoju /pokoju.
Jarosław Kapsa
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Kalendarium
17 grudnia – Dzień bez przekleństw
18 grudnia – Międzynarodowy
Dzień Emigrantów
19 grudnia – Dzień Narodów
Zjednoczonych
20 grudnia – Dzień Ryby
21 grudnia – Światowy Dzień
Pozdrawiania Brunetek,
Dzień Orgazmu
22 grudnia – Święto Godowe
(Słowianie), Dzień Jedności
Zimbabwe
23 grudnia – Światowy Dzień
Snowboardu
24 grudnia – Wigilia, Dzień Raju
25 grudnia – Boże Narodzenie
26 grudnia – Drugi Dzień Świąt
27 grudnia – Dzień Odpoczynku po
Świętach
28 grudnia – Międzynarodowy
Dzień Całowania
29 grudnia – Światowy Dzień
Różnorodności Biologicznej
30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego
31 grudnia – Dzień bez bielizny
Wszystkiego najlepszego
dla świętujących swój dzień
od Tygodnika „7 dni”.
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DAM PRACĘ
Producent soków – Korkus w Pajęcznie – zatrudni od zaraz operatorów ze
znajomością obsługi maszyn takich jak: etykieciarka, rozlewaczka, pasteryzator,
tunel foliujący, zakręcarka, paletyzator i inne towarzyszące.
Warunki:– zatrudnienie na umowę o pracę
– wymagane doświadczenie o takim bądź podobnym profilu produkcyjnym
– wynagrodzenie brutto 3.500 zł (ewentualnie do uzgodnienia)
dla osób rokujących, możliwość zakwaterowania
tel. 34 311 17 90 , 508 399 530

Wójt Gminy Lelów informuje,
że w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18
zostało wywieszone do publicznej wiadomości ogłoszenie
o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr 387 i 388 o łącznej pow.0,4800 ha
położonej w obrębie Nakło.
Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl
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Pracownicy CzPK, w tym związki zawodowe
nie chcą Balta w spółce

NIECHCIANY

nawet na wysypisku

Pismo do Zarządu
CzPK Sp. z o.o.:
„Komisja zakładowa NSZZ
„Solidarność” w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. według pojawiającej się informacji pragnie
w imieniu pracowników jak i
własnym, wyrazić ogromne zaniepokojenie i sprzeciw w sprawie zatrudniania w CzPK pana
Marka Balta jak podejrzewamy
na lukratywnym stanowisku
Doradcy Zarządu.
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie jest
deską ratunkową, z której
można korzystać na wypadek
politycznej niedoli. Pragniemy nadmienić, że w niedale-

śmieci...

kiej przeszłości na wniosek
Zarządu Spółki podczas jednej z Rad Nadzorczych powołano trzeciego Wiceprezesa
co według Zarządu miało już
zaspokoić potrzeby Spółki i tu
w naszej ocenie było to uzasadnione.
Jednocześnie zaznaczamy, że w strukturze Zarządu
jest jeszcze jednostka taka jak
Prokurent co stanowi czwartą osobę decyzyjną na mocy
Zarządu.
Dlatego nas pracowników
bardzo zadziwia fakt, że Zarząd mając przy tym trzech
dyrektorów w Spółce będzie
doradzać się osoby, która
nigdy nie miała styczności z
tak szerokimi zagadnieniami

jakimi jest gospodarka odpadami.
Zawracamy jednocześnie
uwagę, że stanowisko Doradcy Zarządu nie widnieje
w Zakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy co stanowiło by załamanie prawa.
Pragniemy poinformować
również Prezydenta Częstochowa, by jako organ Właścicielski wypowiedział się
ww. sprawie.
Artur Koperkiewicz
Marek Pryszmont
NSZZ „Solidarność”
CzPK
Do wiadomości: prezydenta
Miasta Częstochowy,
radnych, Zarząd Regionu
NSZZ „Solidarność”.
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Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź prezydenta...
Może to się wyda dziwne,
ale dla prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD)
protesty pracowników CzPK
przeciwko Markowi Baltowi, nie są wcale nie na rękę.
Oficjalnie rzecz jasna Matyjaszczyk o głosach oburzenia
pracowników nie wiedział i
gdy trzeba będzie stanie za
Baltem, swoim pryncypałem
partyjnym, prawie murem. Z
drugiej jednak strony odsunięcie potencjalnego rywala
politycznego byłoby po myśli
prezydenta.
Skoro Matyjaszczyk zamierza opuścić szeregi lewi-

Były poseł Marek Balt (SLD) raczej wicemarszałkiem już
nie będzie. Wprawdzie toczą się jeszcze rozmowy
z Platformą Obywatelską – głównym koalicjantem
w sejmiku województwa śląskiego, ale z wypowiedzi jej
członków sprzed niespełna miesiąca należy przyjąć, że
zmiany stanowiska raczej nie będzie. Balt o stanowisku
wicemarszałka musi zapomnieć.
Zanim Marek Balt został posłem poprzedniej kadencji,
był zatrudniony w Hucie Częstochowa, jednak z powodu
kłopotów pracodawcy ówczesny poseł skorzystał z
„porozumienia o odprawach za dobrowolne odejście z pracy”,
pobrał kilkusettysięczną odprawę i z pracy zrezygnował.
Skoro nie urząd marszałkowski, nie huta i nie
posłowanie, to co? Marek Balt trafił do spółki miejskiej,
do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego,
potocznie nazywanego „wysypiskiem śmieci”, na
doradcę zarządu. Pracownicy spółki nie są jednak z tego
faktu zadowoleni i ślą do władz spółki i miasta noty
protestacyjne (na razie przeciwko Baltowi, ale być może
w przyszłości także przeciwko zatrudnionemu również
w CzPK jego teściowi).

cy, to przynajmniej pozornie
musi odciąć się od ciążących
mu kolegów z Sojuszu. Dotyczy to wiceprezydentów: Jarosława Marszałka i Mirosława
Soboraka, radnych: Zdzisława Wolskiego, Zbigniewa
Niesmacznego i Eweliny Balt
oraz innych prezesów miejskich spółek, członków rad
nadzorczych,
urzędników,
a szczególnie Marka Balta,
szefa lokalnych struktur SLD.
Udział Matyjaszczyka w zbliżających się wyborach samorządowych pod dotychczasowym szyldem SLD (Sojusz
jest poza parlamentem, a jak
twierdził Leszek Miller szef

SLD: „partia której nie ma w
sejmie schodzi ze sceny politycznej”) oznacza porażkę.
Sytuacja dla prezydenta
nie jest łatwa. Nikt nie uwierzy
w przemianę Matyjaszczyka
z sldowca w samorządowca,
jeśli nie potwierdzi jej czynami, a to wiąże się między
innymi z odsunięciem kolegów partyjnych od władzy
w mieście. Może to się wyda
nieco absurdalne, ale protest
pracowników CzPK przeciwko Markowi Baltowi to
fantastyczna wymówka: „no
cóż, nie chcą cię tutaj, musimy się rozstać...”.
Renata R. Kluczna

PiS osłabiony
o jedną radną Kto i co chce ugrać na Ance?
Czy przy al. Niepodległości 14 powstanie kolejny market?
Jakie plany ma miasto względem budynku likwidowanej spółdzielni?

Radna Krystyna Stefańska (PiS) przesłała na ręce Jarosława Kaczyńskiego
pismo, w którym informuje prezesa partii o swojej rezygnacji z przynależności
do Prawa i Sprawiedliwości.
„W związku z prowadzoną względem mnie, represyjną, niesprawiedliwą
i niegodną polityką, składam z dniem
14.12.2015 r. rezygnację z członkostwa w
partii Prawo i Sprawiedliwość.
Na skutek zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, jestem zmuszona
zrezygnować z członkostwa w partii, robię to z ciężkim sercem, gdyż Prawo i
Sprawiedliwość to organizacja, której poświęciłam wiele lat i robiłam to z wielką
przyjemnością i zaangażowaniem. Jestem
społecznikiem i działaczką samorządową,
a nie politykiem i może to nie pasowało do
partyjnych dołów.
Moja praca zawsze służyła mieszkańcom Częstochowy i dalej będzie im służyć.
Tak mi dopomóż Bóg.
Krystyna Stefańska”.
Na wniosek lidera lokalnego PiS Szymona Giżyńskiego, pod koniec listopada
radna Stefańska została zawieszona w
prawach członka Prawa i Sprawiedliwości.
Powody takiej decyzji wyjaśnia oficjalne
oświadczenie: „W związku z poparciem
maksymalnych stawek podatku od nieruchomości dla mieszkańców i przedsiębiorców w 2016 roku i głosowaniu wbrew
dyscyplinie klubowej (...)”. Co prawda
radna Stefańska publicznie przeprosiła
częstochowian, to jednak nie uchroniło jej
od kary ze strony partii.
Obecna sytuacja rady miasta, zwłaszcza klubu radnych PiS nie będzie łatwa.
Wielokrotnie podczas głosowań mieliśmy do czynienia z patem - 14 radnych
koalicji SLD-PO przeciwko 14 radnym
PiS oraz „Mieszkańców Częstochowy”.
Rezygnacja radnej Stefańskiej może zaburzyć obecny układ sił w radzie miasta. Nie

trudno sobie wyobrazić wyniki głosowań,
gdyby radna popierała uchwały SLD...
O jej względy od teraz zabiegać więc
będą wszystkie ugrupowania zasiadające
w radzie, łącznie z PiS-em, który „przed
chwilą” radnej w swoich szeregach nie
chciał i ją zawiesił. Szczególnie cennym
nabytkiem Stefańska stałaby się dla „Marandowców”. To oni nierzadko kombinują podczas głosowań, na przykład jeden z
radnych wstrzymuje się od głosu. Jeśli radna Stefańska głosowałaby jak lewica, co
daje SLD przewagę w radzie (15 głosów
do 13), to dotychczasowe zabiegi „Marandowców”, przestają mieć znaczenie.
Nie po raz pierwszy w tej kadencji
mamy do czynienia z sytuacją odejścia
radnego z ugrupowania, z którego listy
wszedł do rady miasta. Pierwszym był radny Łukasz Banaś (PO). Na początku wydawało się, że radny pozostanie na pozycji
niezależnego do końca, teraz, po ustaleniach o finansowaniu Włókniarza, mocno
skręcił w lewo.
W przypadku radnych niezależnych
trudna decyzja pojawi się przed kolejnymi
wyborami samorządowymi: z jakiej listy
startować, gdyby żadna partia autsajdera
nie chciała przygarnąć? Sytuacja radnych
niezrzeszonych wcale nie jest beznadziejna. Lider częstochowskich „Kukizowców”
poseł Tomasz Jaskóła już zapowiada, że
będą tworzone silne struktury lokalne,
również na potrzeby wyborów samorządowych. A Jaskóła szanse ma poważne.
W wyborach parlamentarnych partia Kukiz`15 nie tylko weszła do Sejmu, ale zyskała także posła ziemi częstochowskiej,
a sam Jaskóła pokonał nawet barona SLD
Marka Balta.
Prócz „Kukizowców” na horyzoncie
pokazują się nieśmiało ugrupowania bezpartyjne, samorządowe. Już dziś poszukują zaplecza, tym bardziej aktualny radny
jest dla nich łakomym kąskiem.
Renata R. Kluczna

Sprawa likwidowanej obecnie Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Dziewiarskiego Anka (pisaliśmy o tym kilka tygodni
temu) z pozoru wydaje się zagmatwana,
a niektórzy wręcz uważają, że mamy do
czynienia z sytuacją bez wyjścia. Co do
pierwszej tezy – zgoda, druga jest wynikiem rozgrywek sprzecznych grup interesu. Niezmiennie jednak wiadomo, o co
chodzi... Spróbujmy problem rozłożyć na
czynniki pierwsze.
Jedną ze stron toczącego się postępowania likwidacyjnego jest sama spółdzielnia Anka, a w zasadzie jej byli pracownicy, gdyż to oni są właścicielami udziałów
członkowskich. W większości są to osoby
w podeszłym wieku z przyznanym stopniem
niepełnosprawności (Anka była spółdzielnią
inwalidów). Spośród kilkuset osobowej załogi, którą dysponowała Anka w latach swojej
świetności, dziś „spadkobierców” udziałów
spółdzielni zostało zaledwie 30 osób. Każdy
z tych pracowników wyłożył w przeszłości
konkretną kwotę (najczęściej przez lata odciąganą z pensji). Dzisiaj właściciele udziałów chcą odebrać swoje pieniądze.
W ich interesie jest więc sprzedaż nieruchomości (budynku wraz z gruntem, na
którym stoi), niezależnie od tego, kto byłby
kupcem, gdyż to jedyna droga do odzyskania
przez nich wartości udziałów.
Drugą grupą interesu jest likwidator.
Tego niełatwego zadania zbycia nieruchomości zadłużonej spółdzielni podjęło się
Biuro Doradztwa i Usług Hera Sp. z o.o. z
siedzibą w Sosnowcu. Od trzech lat toczy
się postępowanie likwidacyjne i wyprzedaż
majątku Anki. Byli pracownicy spółdzielni
oskarżają likwidatora o celowe przedłużanie procesu, gdyż jak twierdzą – „każdy
miesiąc to zarobek dla likwidatora, a jednocześnie strata dla spółdzielni stawiająca
pod znakiem zapytania szanse na wypłatę
udziałów”. Gdyby jednak zakończył postępowanie likwidacyjne działał by wbrew
swojemu interesowi,. Właściciele udziałów

posądzają Herę także o brak sprecyzowanego planu zbycia nieruchomości Anki.
Prawdą jest, że likwidator znalazł nabywcę
pozostałego majątku – firmę Sigma Group
DK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ale o
postępach rozmów kupującego z władzami
miasta Częstochowy Hera wie niewiele, a
jeszcze mniej informacji przekazuje zdezorientowanym właścicielom udziałów. Podczas ostatniej sesji rady miasta wyszło na
jaw, że likwidator otrzymał już część kwoty
wynikającej z podpisania z Sigmą przedwstępnej umowy. Tę informację przekazał
nad wyraz dobrze zorientowany prezydent
Matyjaszczyk. Redakcja „7 dni” ustaliła, że
potencjalny nabywca wpłacał likwidatorowi kwotę 10 tys. zł miesięcznie przez okres
około 15 miesięcy. Likwidator nie podzielił
się tą wiedzą z posiadaczami udziałów, nie
wyjaśnił też co stało się z pieniędzmi wpłaconymi przez Sigmę? Byli pracownicy nie
mają pojęcia o innych przychodach likwidatora, nie znają też jego wydatków. W ogóle
niewiele wiedzą.
Kolejną grupą interesu jest nabywca,
firma Sigma. Ewentualny zakup nieruchomości spółdzielni Anka nie jest dla Sigmy
pierwszą przygodą biznesową w Częstochowie. Firma postawiła przy ul. Botanicznej
market Aldi. Redakcja „7 dni” ustaliła, że
sigma z Katowic zajmuje się pośrednictwem
nieruchomościami, zwłaszcza pod markety,
a więc nawet jeśli zostanie właścicielem
nieruchomości przy al. Niepodległości, to
nie ostatecznym. Właścicieli udziałów spółdzielni Anka wciąż dręczy to samo pytanie:
skoro jest kupiec, to dlaczego ten temat
wciąż się wlecze? Po pierwsze firmie Sigma
nigdzie się nie spieszy. Zapłaciła likwidatorowi prawie 200 tys. zł, więc ten bez znalezienia kolejnego nabywcy nie może zerwać
umowy przedwstępnej, bo z własnej kieszeni musiałby oddać pobrane od Sigmy pieniądze, a nie wiadomo, czy Hera je jeszcze ma.
Po drugie, Sigma zamierza nabyć majątek
Anki w konkretnym celu, wyburzenia obec-

nie stojącego budynku i postawienia wielkopowierzchniowego obiektu usługowego.
Kupujący wystąpił do urzędu miasta o stosowne zezwolenia. I tu pojawił się problem.
Sigma domaga się zmiany układu komunikacyjnego przy al. Niepodległości, wprowadzenia dodatkowego pasa do skrętu w lewo
oraz sygnalizacji świetlnej z przejściem dla
pieszych naprzeciw marketu. Miejski zarząd
dróg i transportu w Częstochowie odmówił.
Pojawiła się propozycja budowy przez firmę
Sigma kładki nad ulicą i linią tramwajową,
po to by mieszkańcy przeciwległych bloków
mogli bezpośrednio z kładki wchodzić do
marketu. Nabywca przeliczył jednak koszty
owej inwestycji i doszedł do wniosku, że są
one zbyt wysokie. Kładki więc budował nie
będzie. Miesiące mijają, a sprawa utknęła
w martwym punkcie. Sigma najwyraźniej
czeka aż magistrat i zarząd dróg skruszeją.
Liczy, że na lewoskręt i pasy w końcu zgoda
będzie.
Grupą interesu, o której nie wolno zapomnieć jest urząd miasta. Na ostatniej sesji
rady padały ze strony radnych, szczególnie
Jacka Krawczyka (PO), ostre słowa pod
adresem władz Częstochowy. Radny pytał:
Chyba nie o taką przestrzeń miejską chodzi,
jak powstanie kolejnego blaszaka? Pytał
także o możliwość przejęcia nieruchomości
Anki przez miasto i zagospodarowaniu jej na
potrzeby miejskie. Niestety, przynajmniej na
razie, radni nie uzyskali od prezydenta Matyjaszczyka odpowiedzi. Postawa urzędu miasta nie zadowala pozostałych stron i mieszkańców dzielnicy Ostatni Grosz, którzy z
oczywistych powodów kolejnego marketu
przy al. Niepodległości nie chcą. Malkontenci twierdzą nawet, że przewlekłość tej sprawy wynika z braku interesu miasta.
W przypadku Anki każda z grup ciągnie
kołdrę w swoją stronę. Co prawda zdarza
się, że gdy ścierają się różne grupy interesu, niejednokrotnie – dzięki kompromisowi
- rodzi się coś pozytywnego, tym razem będzie o to trudno.
Renata R. Kluczna
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Idź po radę Patrz gdzie
parkujesz, bo
do rady
Podczas ostatniej sesji rady miasta Częstochowy gorącym tematem były wybory do rad
dzielnic. Sprawę szeroko komentowaliśmy w
poprzednim numerze „7 dni”.
Radni przyznali, że sytuacje, które miały miejsce w czasie wyborów nie powinny się powtórzyć. Mieli na myśli konflikty, spory i kłótnie, do
których dochodziło pomiędzy kandydatami na
członków rad dzielnic oraz sami mieszkańcami,
łączenie z wzywaniem policji. Poza tym radni
zwrócili uwagę, że procedura wyborczy, w tym
rejestracja wyborców, prezentacja kandydatów
oraz „produkcja” naprędce kart do głosowania
jest skomplikowana i pozostawia wiele do życzenia. Mają w tej kwestii nastąpić zmiany.
Ogólny bałagan doprowadził do oprotestowania wyborów w trzech dzielnicach. Pisma
protestacyjne trafiły na biurko szefa rady miasta,
Zdzisława Wolskiego (SLD). Ten uznał jednak,
że wszystko było w porządku i nie widzi powodów, by wybory powtórzyć.
W poprzednim wydaniu „7 dni” publikowaliśmy składy nowych członków pięciu rad dzielnic. Oto kolejne pięć rad:
Błeszno (skład nowej Rady Dzielnicy):
Adamus Piotr
Bilski Paweł
Dobosz Robert
Jagoda Katarzyna
Kimla Magdalena
Knysak Bartosz
Krupiński Marek
Latacz Łukasz
Mioduszewska- Koniarska Marzanna
– przewodnicząca
Peca Łukasz
Różycka Marta
Sowiński Leszek
Ślęzak Jan
Ślęzak Małgorzata
Wilk-Olejniczak Marzena
Częstochówka – Parkitka (skład nowej
Rady Dzielnicy):
Biernat Marcin
Bucholc Romualda
Bujak Daniel
Burzyński Dariusz
Chęciński Jacek
Czerwińska Karolina
Dylewski Wojciech
Gruszka Stanisław
Konstanciak Magdalena
Ledwoń Agata – przewodnicząca

Piecuch Bogumiła
Sobczyk Janusz
Wierzbicki Mateusz
Wypych Paula
Wyżnikiewicz Martyna
Grabówka (skład nowej Rady
Dzielnicy):
Bartosz Wojciech
Dobrzański Marek
Dziuk Piotr
Gajos Elżbieta
Giżyńska Urszula
Gwizdziński Michał
Hantz Patrycja
Kucia-Piekarski Mirosław
Markowska Agnieszka
Obierzyńska Gabryiela
Ornicz Adam
Płokarz Krzysztof
Taranek Sylwia
Trojanowski Hubert
Trojanowski Witold – przewodniczący
Kiedrzyn (skład nowej Rady
Dzielnicy):
Górski Jarosław
Jędrzejczyk Jan
Mateusz Uroda
Mazurek Marcin
Modliński Marcin
Musiał Mariusz
Osuchowski Paweł
Pluta Marcin
Smykla Andrzej
Struzik Beata – przewodnicząca
Sygiet Henryk
Turek Mariola
Turek Radosława
Lisiniec (skład nowej Rady Dzielnicy):
Andryszkiewicz Eugeniusz
Bachniak Jolanta
Bednarek Sabina
Curran Justyna - Przewodnicząca
Grabowska Krystyna
Jamska Joanna - Sekretarz
Jaszcz Izabela
Jędryka Cezary - Wiceprzewodniczący
Kowalik Zbigniew
Kubczyk Jacek
Lewandowski Michał - Członek Zarządu
Łazarz Adam
Łoszakiewicz Jarosław
Malinowski Bartosz
Zaleska Urszula
Renata R. Kluczna

stracisz zęby
Przychodnia przy Alei
Kościuszki 9a to miejsce
często odwiedzane
przez mieszkańców
Częstochowy, którzy
muszą wykonać zdjęcie
rentgenowskie.
Z takim też zamiarem
pan Krzysztof podjechał
samochodem na parking
przy przychodni i po
chwili... potrzebne mu
było skierowanie na
kolejne prześwietlenie,
tym razem jamy ustnej,
bo nieoczekiwanie dostał
w zęby.

– Zaparkowałem samochód przy zakładzie
rentgenowskim na Kościuszki, oczywiście
w dozwolonym miejscu. Nim zdążyłem wysiąść z auta, podbiegła do mnie starsza kobieta, która najwyraźniej sprzątała teren parkingu i zaczęła wymachiwać miotłą. Zanim
cokolwiek wyjaśniła, z odsieczą przybiegł
jej młody mężczyzna, typowy osiłek. Nie patyczkował się ze mną, o nic nie pytał, tylko
złapał mnie za fraki, wywlókł na zewnątrz
auta i uderzył. Z moich ust polała się krew.
Językiem poczułem, że nie mam przedniego
zęba. Wszystko to działo się w biały dzień! –
opowiada pan Krzysztof, dodając, że jest osobą schorowaną i do tego po dwóch zawałach.
Gdy znokautowany niedoszły pacjent
przychodni doszedł do siebie, wezwał na
miejsce zdarzenia policję. Aktualnie toczy się
postępowanie sprawdzające. Zgodnie z art.
157 kodeksu karnego, agresywnemu mężczyźnie za pobicie grozi kara pozbawienia
wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Już
teraz można jednak przyjąć, że postępowanie

zostanie umorzone. A to dlatego, że jak się
dowiedzieliśmy, młody, krewki mężczyzna
jest ubezwłasnowolniony. Przepisy w takim
przypadku są bezwzględne: „Nie popełnia
przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie
mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem”.
Jak twierdzi policja, sprawca pobicia jest im
znany nie od dziś. Wszystkie jego dotychczasowe występki uchodzą mu jednak na sucho.
– Na policji usłyszałem, że oni nic nie
mogą. Ten, który mnie pobił, ma „żółte papiery”. Podobno to syn jednego z pracowników
tego parkingu. Słyszałem, że to nie pierwszy
raz, kiedy jest on agresywny w stosunku do
pacjentów przychodni. Czy naprawdę musi
kogoś zabić, aby policja zrobiła, co do niej
należy? – denerwuje się pobity mężczyzna.
Poszkodowanemu prawdopodobnie pozostanie zatem dochodzić swoich praw z powództwa cywilnego. Zgodnie z przepisami,
może zabiegać o odszkodowanie od opiekuna
prawnego osoby niepoczytalnej. To wymaga
jednak poświęcenia wolnego czasu i nakładów pieniężnych. Do winy i pomocy nie poczuwa się też nikt z kierownictwa przychodni, przy której znajduje się parking.
– Byłem u właściciela, ale ten wzruszył
tylko ramionami i powiedział, że nic mu nie
wiadomo o tym pobiciu – mwi pan Krzysztof.
Redakcja „7 dni” kilkakrotnie próbowała
skontaktować się z właścicielem prywatnej
przychodni. Bezskutecznie – nikt o tej sprawie nie chce z nami rozmawiać.
– Wyszło zatem na to, że u nas można dostać w zęby w biały dzień i nikomu nic do
tego – puentuje całą sprawę pobity człowiek.
Mateusz Strączyński

Częstochowscy studenci w elitarnym gronie
Erasmus Student Network Politechnika
Częstochowska stał się 500 pełnoprawną sekcją
w sieci Stowarzyszenia ESN International –
największej organizacji studenckiej w Europie.
W każdym semestrze roku
akademickiego organizowane
jest National Platform - największa konferencja organizacji studenckiej Erasmus
Student Network Polska na
poziomie krajowym. Podczas
tegorocznego National Platform w Mikołajkach, ESN
PCz otrzymała statut pełnoprawnej sekcji w stowarzyszeniu ESN Polska.
Politechnikę Częstochowską podczas zjazdu reprezentowali Hubert Pietrzak
- przewodniczący ESN PCz

i Paulina Majchrowska - kanclerz ESN PCz. W związku z
tym faktem na stronie internetowej ESN International esn.
org/500 – ogólnoeuropejskiej
organizacji studenckiej, której
celem jest wspieranie i rozwój
programów międzynarodowych wymian studenckich,
w tym zwłaszcza Programu
Erasmus +, ukazał się artykuł:
„ESN reaches 500 Sections”.
Dzięki pracy wolontariuszy będących studentami Politechniki Częstochowskiej
ESN PCz stał się 500-setną

pełnoprawną sekcją w sieci
Stowarzyszenia ESN International. Artykuł zawiera
bezpośrednie przekierowanie
do naszej strony esn.pcz.pl,
co znacząco wpłynęło na rozpoznawalność Politechniki
Częstochowskiej w całej Europie! ESN liczy obecnie około 14.000 wolontariuszy z 37
krajów Europy, działających
na poziomie lokalnym (na 34
uczelniach w Polsce i ponad
500 w Europie), krajowym
(Stowarzyszenie ESN Polska) oraz międzynarodowym
(ESN International).
Organizacja
non-profit
Erasmus Student Network
Politechnika Częstochowska
rozpoczęła swoją działalność
jako szóstka studentów pod

koniec 2013 roku. Początki
nie były łatwe, ale dali radę!
Na chwilę obecną zespół tworzący ESN PCz składa się z
30 aktywnych, kreatywnych
i pełnych pomysłów wolontariuszy.
Ponad połowa członków
tej organizacji studenckiej to
osoby, które wzięły udział w
programie Erasmus +, który został opracowany, aby
wspierać starania krajów
uczestniczących w programie na rzecz efektywnego
wykorzystywania potencjału
umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy,
potwierdzając jednocześnie
zasadę uczenia się przez
całe życie przez powiązanie
wsparcia na rzecz uczenia się

formalnego, pozaformalnego
i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia
i sportu. Program zwiększa
również możliwości z zakresu
współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich,
przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i
młodzieży.
Organizacja kieruje się
mottem: „students helping
students” i promują aktywną formę spędzania wolnego
czasu.
Jako, że najbliższym naszym otoczeniem jest Jura
Krakowsko-Częstochowska
obowiązkowym projektem
każdego semestru jest Projekt
Jura, czyli piesze wycieczki,
zwiedzanie ruin zamków, ja-

skiń czy pustyni Siedleckiej.
Organizują również imprezy
tematyczne związane z różnymi świętami, jak również
eventy, na których studenci
zagraniczni mogą poznawać
wzajemnie swoją kulturę np.
Polish Night czy Ukrainian
Day.
Dzięki samozaparciu, jak
i zdolnościom organizacyjnym wszystkie wycieczki
czy eventy są bezpłatne dla
studentów. Jako organizacja
studencka posiadają własne
biuro na terenie kampusu
studenckiego. Odbywają się
tam zebrania członków, jak i
burze mózgów nad nowymi
projektami. Strona ESN PCz:
http://esn.pcz.pl/
Marta Pikor
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@ Czy Matyjaszczyk chce zabetonować park?
Kruk: Skoro Częstochowa ma już nadmiar budynków o charakterze handlowo-usługowo-biurowo-mieszkalnych a ma mocny
niedobór przestrzeni zieleni urządzonej i parków to co powinien
magistrat robić? Tworzyć przestrzeń służącą wypoczynkowi. A co
miasto robi? Stawia markety.

@ Kto częstochowskim wicewojewodą?
Anonim: „od 21 lat wykłada na Politechnice Częstochowskiej.
Jest prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w
Częstochowie” żenujące ... Powtarzam jeszcze raz: w tym mieście
PIS jest tylko chochołem i czas na zmiany skoro ludzie z takim doświadczeniem są brani pod uwagę. I o ile SLD jest ostatnim wynalazkiem na który zagłosuję, to jeżeli chodzi o zasoby ludzkie nie
dorastacie im do pięt.
Anonim: To jest właśnie kandydat pana Szymona dla którego
kryterium wyboru jest takie ,że kogoś zna ileś lat i w jego ocenie jest
zacny więc musi być odpowiedni. Żenujące, ale wlaśnie taki kandydat ma wiernie wykonywać pomysły Szymka i tworzyć województwo bez opinii i zgody samorządów. Już to przerabialiśmy...

@ „Do Krzysztofa Matyjaszczyka o ustąpienie
z funkcji Prezydenta Miasta Częstochowy”
monopolo100: Januszowi Sperce chwała!!! od lat zdobi
wszystkie rynny i mury w mieście swoimi ulotkami/plakatami wyborczymi. Teraz tworzy nowy pretekst do oglądania swojego wizerunku. A nie łatwiej wykupić kilka billboardów.
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Polacy oszczędzają na
zakupach świątecznych
Prawie 3/4 Polaków zamierza
obdarować bliskich prezentami. Jednak większość planuje
oszczędzać na bożonarodzeniowych zakupach.
Badania pokazują, że Polacy mają różne strategie jeżeli
chodzi o wydatki świąteczne.
Większość szuka sposobu, aby
oszczędzić, znajdując go na wyprzedażach oraz promocjach w
sklepach. Część z nas wykorzysta też punkty zebrane w programach lojalnościowych. Większość ankietowanych upominki
kupi w sklepach stacjonarnych.
Najczęściej będą to centra handlowe lub super- i hipermarkety.
Sporym zainteresowaniem cieszą się sklepy online – prezent
w Internecie kupi 21% ankietowanych. Upominki mikołajkowe to głównie książki, filmy lub
gry komputerowe, słodycze, a
także perfumy i kosmetyki oraz
zabawki. Ponad 1/3 Polaków
wykorzysta przy tym odłożone
wcześniej oszczędności.

60% ankietowanych zorganizuje święta u siebie, a 38% skorzysta z gościny bliskich. 70%
stara się oszczędzać na zakupach. Co piąty rozłoży wydatki
w czasie. Środki finansowe na
święta pochodzić będą głównie
z bieżącego budżetu, ale 1/3 ma
na ten cel odłożone oszczędności. Zaledwie 4% skorzysta w
tym czasie z karty kredytowej
lub kredytu. Co drugi Polak zamierza wydać na produkty spożywcze od 200 do 500 zł.
Co ciekawe, jeden na trzech
badanych rezygnuje w tym roku
z zakupu drzewka. Ci, którzy
zdecydują się na kupno choinki, najczęściej przeznaczą na jej
udekorowanie do 100 zł. Natomiast na prezenty od 200 do
500 zł, a niemal jedna czwarta
do 1000 zł. Pod choinką najczęściej znajdą się książki lub multimedia, perfumy i kosmetyki,
słodycze, biżuteria lub odzież i
zabawki. Dla 12% wymarzonym
prezentem będzie gotówka.

Kupcy z Promenady:
„Komu potrzebne są markety?”
Do protestu przeciwko budowie pawilonu handlowego
na terenie Parku Tysiąclecia, który rozpoczęli mieszkańcy i rada dzielnicy przyłączyli się kupcy zrzeszeni
w Stowarzyszeniu PROMENADA. Społeczność lokalna dzielnicy Północ jest
zaniepokojona nieobywatelskimi decyzjami prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka i
w tej sprawie przesyła mu
swoje stanowisko.
Pismo do prezydenta miasta Częstochowy:
„Zarząd Stowarzyszenia
Kupców PROMENADA w
Częstochowie, działając w

imieniu Społeczności Kupieckiej składa na Pana ręce zdecydowany PROTEST przeciwko
wydawaniu przez Urząd Miasta kolejnych zezwoleń na budowę supermarketów. Komu
one są potrzebne?
Nie zgadzamy się na niszczenie naszego Parku Tysiąclecia, który jest chlubą okolicznych mieszkańców, radością
dla młodzieży i elementem podziwu dla przyjezdnych.
Z prasy dowiedzieliśmy się,
że w pobliżu ul. Wańkowicza
ma powstać nowy market. Liczymy na to, że Pan Prezydent
i Rada Miasta podejmą mądre
decyzje, służące okolicznym

mieszkańcom i społeczności
kupieckiej. Pragniemy podkreślić, że każdy nowy market
czy dyskont niszczy rodzimy
polski handel.
Nasze Centrum Handlowe PROMENADA, którym
zarządza
Stowarzyszenie
Kupców zostało wybudowane przez swoich członków,
kosztowało to naszych kontrahentów wiele wyrzeczeń. Niekorzystna dla Kupców umowa
spowodowała, że Kupcy musieli zaciągnąć kolejny wielomilionowy kredyt na wykup
od Urzędu Miasta użytkowanego wcześniej Centrum
Handlowego PROMENADA.

Stowarzyszenie skrupulatnie
spłaca kredyt zaciągnięty na
inwestycję,
przeciwstawia
się nieuczciwej konkurencji
jaką stosują obiekty zwłaszcza handlowe z zagranicznym
dużym kapitałem. Stosowane
praktyki pogrążają nasz rodzimy handel, z którego utrzymują się setki rodzin zrzeszonych
z naszym Centrum.
Polscy Kupcy liczą na to,
że Pan Prezydent i Rada Miasta nie dopuści do dalszego
zubożenia naszego rodzimego
handlu i do niszczenia terenów
zielonych w rejonie Promenady Cz. Niemena.
Społeczność Kupiecka”.

13.
Na dobrą sprawę ten wielki
byk, przyczynił się do odzyskania
skradzionego porsche. Ciekawe
skąd on tu się wziął i kto jest jego
właścicielem? Odpowiedz na to
pytanie przyszła błyskawicznie:
– Panie Zenonie, litości! Ja
już nie mam pieniędzy! – wołał
Kazimierski kuśtykając wzdłuż
pobocza. Podszedł do właściciela
staranowanego pojazdu i dodał: –
Za te szkody, niech Pan weźmie
mojego byka!
Orłowski bez słowa zdjął z ręki
złotego rolexa, którego kilka dni
temu dostał od Roithnera i wcisnął go do otwartej garści starego.

– Proszę to wziąć i nie pytać
dlaczego – powiedział patrząc mu
w oczy.
– Chyba pan żartuje? – niedowierzał Kazimierski. – Taki ładny
zegarek za nic mam wziąć?
– Niech pan bierze, bo jeszcze
się rozmyślę! – pogroził Orłowski.
– No dobrze, jak dają to biorę, jak biją to uciekam – zgodził
się starzec. Włożył rolexa do
kieszeni, podziękował i zajął się
cuceniem byka, któremu powoli
zaczynała wracać przytomność.
Policja zabrała przestępców na
komisariat, porsche zostało zawiezione na lawecie do firmy ser-

wisowej, Zenon Orłowski wrócił
taksówką do domu, a Kazimierski
stwierdził, że dostawszy w prezencie złoty zegarek, buhaja już
nie sprzeda i zaprowadził go do
chałupy.
***
Szczupłe palce prezesa BykRolu nerwowo bębniły po dużym
porcelanowym kubku. Podjęta
przez niego decyzja o zwolnieniu jednej trzeciej pracowników
została źle przyjęta przez Zarząd
Stowarzyszenia. Jednak mając
na uwadze jego dotychczasowe
osiągnięcia w kierowaniu firmą,
nie zastosowano wobec niego

żadnych sankcji karnych. Na spotkaniu, które odbyło się dziś rano,
zapewnił wszystkich członków
Zarządu, że wie co robi, i że po
chwilowym zachwianiu BykRol
prędko stanie na nogi i wkrótce
zacznie osiągać jeszcze lepsze
wyniki finansowe niż do tej pory.
Mimo iż zapewnienie to spotkało
się ze sporą dozą sceptycyzmu,
nikt nie odważył się otwarcie zaprotestować i wyrazić swych wątpliwości, bowiem Zenon Orłowski niejednokrotnie już zaskoczył
zarząd swoimi nieszablonowymi
i uwieńczonymi sukcesem pomysłami.
cdn
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 Jesteśmy tacy sami, naprawdę…
...to hasło kampanii organizowanej przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Jedną z jej twarzy jest 39-letni Tomasz Wilk, który po nieudanym skoku
do wody od 19 lat jeździ na wózku. Dziś jest kapitanem Saint Sinners, częstochowskiej drużyny rugby na wózkach i –
jak sam mówi - człowiekiem szczęśliwym. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Jej celem jest dążenie do
likwidacji barier, poczynając od psychicznych, a kończąc
na architektonicznych, które jednak z instytucji użyteczności publicznej są sukcesywnie usuwane – mówi przewodnicząca Rady. – Miarą nowoczesnego społeczeństwa jest
otwarcie na wszystkich. Do zakresu działań Rady należy
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów uchwał i programów, ocena realizacji
projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Tomasz Wilk opowiadając o swoich
doświadczeniach zwracał uwagę na rolę sportu w swoim
życiu, a zwłaszcza rehabilitacji poprzez sport. – Dążąc do
tego, by być lepszym w sporcie wzmacniamy tężyznę fizyczną, która pomaga w wykonywaniu zwykłych czynności – mówi pan Tomasz. W ramach kampanii „Tacy sami”,
powstał film „Moje marzenia”, który można obejrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=ufobaOAuqdI
 Betlejemskie światło dotarło do Częstochowy
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym, do Częstochowy dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku pod
hasłem „Zauważ człowieka”. Betlejemska Sztafeta, dzięki
Związkowi Harcerstwa Polskiego, dociera do naszego kraju od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się
naprzemiennie na Słowacji i w Polsce. Tego samego dnia
trafia do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się
po całej Polsce, by dotrzeć do wszystkich. Z Jasnej Góry
harcerze przekazali światełko do instytucji miejskich.
Każdy mieszkaniec Częstochowy będzie mógł je zabrać
w dniach 18-22 grudnia w godzinach 14.00-18.00 podczas
Targów Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja” - częstochowscy harcerze ZHP będą czekać w jednym ze stoisk
wystawowych. Po odbiór światła można się też zgłaszać
do siedziby Hufca ZHP przy ul. Wilsona 34 w dniach 1822 grudnia godzinach 14-18.
 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
W ramach zadania „Włącz dialog” do 30 grudnia można
skorzystać w Częstochowie z bezpłatnych porad specjalistów pracujących na co dzień z osobami z zaburzeniami
psychicznymi. Projektowi realizowanemu przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH, a finansowanemu z budżetu miasta towarzyszyć będą m.in. konsultacje, warsztaty, zajęcia integracyjne na temat kluczowych elementów
zdrowia psychicznego oraz form terapii pomagających w
integracji społecznej osób chorujących psychicznie. Projekt „Włącz dialog” dotyczy wsparcia grupy znajdującej
się w bardzo trudnej sytuacji w Polsce. Osoby z zaburzeniami psychicznymi z powodu specyfiki schorzenia mają
trudności nie tylko z funkcjonowaniem społecznym na
rynku pracy, ale często są spychane na margines życia
społecznego. Każdy może skorzystać z fachowej i specjalistycznej pomocy świadczonej przez osoby zajmujące się
na co dzień pracą z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Nie są potrzebne żadne skierowania. Miejsca realizacji
zadania: Centrum Terapii w Częstochowie ul. Barlickiego
2, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi „YAVA” ul. Lakowa 101, Miejski Szpital Zespolony – Oddział Dzienny Psychiatryczny – ul. Bony 1/3,
Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica ul. Orkana
139b, Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach.
 Targi świąteczne w Alejach
W dniach 18-22 grudnia Częstochowska Organizacja
Turystyczna zaprasza na IX Targi Bożonarodzeniowe
„Gwiazdkowa Aleja”, które tradycyjnie odbędą się w III
Alei NMP. Na stoiskami wystawców będzie można dokonać zakupu produktów, specjałów, upominków świątecznych i regionalnych oferowanych przez wystawców z
Polski, Węgier, Ukrainy i Litwy. W dniach 19 i 20 grudnia
na scenie usytuowanej przed Liceum im. H. Sienkiewicza
odbywać się będą występy artystyczne dzieci i dorosłych
oraz pokazy kulinarne o tematyce bożonarodzeniowej.
Wystawcy będą mieć do zaoferowania różne specjały,
drobiazgi i świąteczne upominki. W programie targów są
także jasełka, bajkowe animacje, przedstawienia taneczne,
konkursy i wiele innych. Targi będą czynne w godz. od
11 do 19 (z wyjątkiem 22 grudniu, kiedy to stoiska będzie
można odwiedzać do godz. 17).
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Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

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

Zakres usług:

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

www.lecznicavita.pl

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

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

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

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa
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wysuwać
na coraz bardziej –
widoczny
plan. Natura 2000. Teren nansowania od WFOŚiGW w
Zagroda
w 77 procentach pokrywają
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu Leśnik musi być
teraz raczejEdukacyjna,
nie inżynierem, aktóra
bardziej humanistą,
Katowicach na stronę poświęFAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie mającym drygorganizuje
do komunikacji
społecznej,
do edukowania
gości, łąkowe. Są to wartozajęcia
i pokazy
siedliska
coną ekologii.
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia. których spotyka
na co dzień w pracy.
Liczbawszystosób odwiedzających
adresowane
przede
ściowe tereny – łąki z rzędów
M. Strączyński
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolokim do dzieci i młodzieży, zo- Arrhenatheretalia, Moliniebyłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechu"Treści zawarte
stała wpisana
wwalking.
wojewódzką
zbiorowiska szuwarowe
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież rów z kijami uprawiających
nordic
Frekwencjatalia,
przerosła
w
publikacji
nie stanowią ofisieć
Zagród
Edukacyjnych,
orazZaskoróżnej wielkości słabo wypaństwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest oczekiwania, na
pierwszą
edycję przyszło
ponad 600 osób!
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do czyło to bardzoworganizatorów.
Widaćsiedzibę
więc, że ludzie
przyjść zagajniki z młodym cjalnego stanowiska organów
Garnku swoją
ma chcą
kształcone
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.
do lasu. Chcieliby
także, rzecz jasna,
żeby tamEdubyły przygotowane
Wojewódzkiego Funduszu
Stowarzyszenie
Zagród
drzewostanem osikowym i
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Ochrony Środowiska
kacyjnych Województwa Ślą- brzozowym – informuje Aneta
o właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie- Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest
i Gospodarki Wodnej
skiego
– dodaje
przedstawiciel
Nawrot
wysoka. Niektóre
tartaki
mają trudności,
inne zaczynają
nawetz gminy Poczesna.
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?
gminy
Klomnice.
w Katowicach"
To
oczywiście
nie
wszystkie
- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-
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Zasady wyłonienia laureatów wyglądały następująco:
każdy z Jurorów typował 5 prac przyznając punkty 1 miejsce 10 pkt.,
2 miejsce 8 pkt., 3 miejsce 6 pkt., 4 miejsce 4 pkt., 5 miejsce 2 pkt.
Typować można było tylko jedną pracę uczestnika.

WYNIKI II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„WODY OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO”
Zdjęcia z największą liczbą punktów zajęły
miejsca od 1 do 3. Członkowie Jury oddali głosy
na 15 prac z 47. 3 prace zostały zdyskwalifikowane ze względu na to, że przedstawiały akweny
nie będące w jurysdykcji Okręgu Częstochowa.
Jury Konkursu w składzie: Barbara Wcześniak
– nauczyciel biologi z IX L.O. im. C. K. Norwida, Maciej Brudziński – prezes Zarządu Okręgu
PZW w Częstochowie, Paweł Wasik – artysta
malarz, Marcin Juszczyk – ichtiolog i Rafał Ję-

drysiak – grafik komputerowy, wyłoniło zwy- 3 miejsce – Mikołaj Filak z Pajęczna
cięzców:
– zdjęcie „Kontowskie - Lelity ” – 16 punktów.
1 miejsce – Szymon Waleczek z Pomiar
Poza tym Komisja Młodzieżowa Okręgu PZW w
Częstochowie wraz z Maciejem Brudzińskim – pre– zdjęcie „Zachód nas stawem w Strzelcach
zesem Okręgu przyznała trzy wyróżnienia dla: Julii
Wielkich”– 24 punkty
Morawskiej z Częstochowy, Pauliny Skowronek
2 miejsce – Małgorzata Morawska
z
Częstochowy i Natalii Rakowskiej z Krzepic.
z Blachowni
Specjalne wyróżnienie przyznała Redakcja Tygo– zdjęcie „Zalew w Blachowni podczas porannej
dnika Regionalnego „7 dni”, które otrzymał Daniel
mgły”– 20 punktów
Peca z Częstochowy.
Zwycięscy i wyróżnieni zostaną zaproszeni na
wręczenie nagród do siedziby Okręgu. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymają pocztą koszulki i zestaw gadżetów.
Komisja Młodzieżowa dziękuje za pomoc Zarządowi Okręgu PZW w Częstochowie i Tygodnikowi
Regionalnemu „7 dni” za obcięcie patronatem medialnym całego Konkursu.
Robert Amborski
Rzecznik Prasowy Okręgu PZW
w Częstochowie
II MIEJSCE – foto Morawska Małgorzata

I MIEJSCE – foto Waleczek Szymon
III MIEJSCE – foto Filak Mikołaj

PRZYJMIEMY OSOBĘ
DO ROZNOSZENIA GAZET

tel. (34) 374 05 02

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

Wyróżnienie Tygodnika Regionalnego „7 dni” – foto Peca Daniel

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

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARCZA
Na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 20 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139) informuję mieszkańców, że na terenie Gminy Starcza za usługi polegające na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016r. obowiązywać będą następujące taryfy:

Warsztaty
fotograficzne
dla młodych
W sobotę 19 grudnia o godzinie 11.00 w Centrum Promocji
Młodych, Willa Generała, al.
Wolności 30 organizuje warsztaty fotograficzne dla dzieci
i młodzieży.
Warsztaty mają na celu
podkreślenie roli światła w
tworzeniu obrazu fotograficznego. Uczestnicy poznają możliwości operowania
światłem podczas długiego
czasu ekspozycji oraz wykorzystają potencjał dynamicznego oświetlenia. Warsztaty
są skierowane do dzieci i
młodzieży w wieku od 5 do
15 lat. Wstęp wolny. Liczba
miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: a.florczyk@
muzeumczestochowa.pl
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Po roku banicji Włókniarz wraca
na żużlową mapę Polski!
„Lwy” otrzymały bezwarunkową
licencję na starty w 2016 roku.
Można się spierać, ale żużel
to najpopularniejsza dyscyplina
sportu w Częstochowie. Mecze
„Lwów” potrafiły regularnie przyciągać na trybuny stadionu przy
Olsztyńskiej 10-tysięczną widownię. O taką frekwencję trudno na
meczach Rakowa czy AZS-u. Rok
2015 dla częstochowskich fanów
„czarnego” sportu był przymusowym odpoczynkiem od żużla.
Włókniarz nie otrzymał licencji na
starty na żadnym ligowym szczeblu i po piętnastu latach występów
w najwyższej klasie rozgrywkowej,
zniknął z żużlowej mapy Polski.
Anatomia upadku Włókniarza
jest złożona. Jeszcze na początku
XXI wieku częstochowski klub należał do ścisłej żużlowej czołówki
w kraju. W 2003 r. sięgnął po mistrzostwo, w kolejnych latach raz
był wicemistrzem, trzykrotnie w
kończył zmagania w Ekstralidze na
najniższym stopniu podium i dwa

razy był czwarty. Od 2009 roku,
który był ostatnim medalowym sezonem Włókniarza, rozpoczął się
powolny proces upadku tego zasłużonego klubu.
Mimo że 4 z 5 ostatnich sezonów „Lwy” kończyły w dolnych
rejonach tabeli, walcząc o utrzymanie w Ekstralidze, trybuny żużlowej
areny w Częstochowie na większości meczów pękały w szwach. Kibice zastanawiali się, jak to możliwe,
że mimo wysokiej frekwencji, klub
popadł w kłopoty finansowe? Podpisywanie bardzo wysokich kontraktów z zawodnikami, przeszacowanie budżetu, niezdrowe układy
i w efekcie ogromne długi – to, w
największym skrócie, doprowadziło do upadku Włókniarza.
Misji odbudowy częstochowskiego żużla podjęło się Stowarzyszenie CKM Włókniarz, na czele z
Michałem Świącikiem. W trakcie
2015 r., w którym Włókniarz nie

11

nr 51 (605)

Będzie żużel
w Częstochowie
startował w żadnej lidze, starano
się, by kibice w Częstochowie nie
zapomnieli o żużlu. Organizowano turnieje młodzieżowe, a za
największy sukces należy uznać
rozegranie na stadionie przy Olsztyńskiej półfinału i finału Ekstraligi. W Częstochowie w roli gospodarza gościnnie wystąpiła Sparta
Wrocław, której stadion był w tym
czasie modernizowany. Pierwsze
spotkanie półfinałowe przyciągnęło
na trybuny stadionu Włókniarza 10
tysięcy kibiców. To dobitnie pokazało, że w Częstochowie moda na
żużel nie przeminęła.
Nowe władze miały ponad pół
roku, by odbudować klub. Zabiegano o nowych sponsorów, udało
się pozyskać na najbliższe trzy
lata sponsora tytularnego stadionu – firmę SGP. Kompletowany
jest także skład na sezon 2016. W
„biało-zielonych” barwach mają
jeździć w przyszłym roku m.in. Ni-

colai Klindt, Jacob Thorssell, Rafał
Trojanowski, Mateusz Borowicz
i Andreas Lyager.
W pierwszych dniach grudnia
przedstawiciele klubu złożyli w
siedzibie Polskiego Związku Motorowego dokumenty licencyjne.
W środę PZM przyznał Włókniarzowi licencję bezwarunkową na
sezon 2016. Dotyczy ona startów w
Polskiej 2. Lidze Żużlowej (trzeci
poziom rozgrywkowy), ale włodarze „Lwów” liczą, że w przyszłym
roku Włókniarz będzie występował
na zapleczu Ekstraligi.
– Cieszymy się bardzo z uzyskania licencji. Uprawnia nas ona
do startów w drugiej lidze, ale jesteśmy także gotowi na pierwszą
ligę. Chcemy jednak, żeby w przypadku drugiej ligi ten kształt rozgrywek był inny niż przed rokiem.
Jeżeli ma być to liga 4-zespołowa,
to trzeba zadać sobie pytanie: „Czy
chcemy rozgrywać mecze tylko

Włókniarz 2014 / fot. M. Dziurkowski
raz w miesiącu?”. Jestem pełen
nadziei, że władze polskiego żużla
staną na wysokości zadania i ten
kształt rozgrywek w pierwszej, czy
też w drugiej lidze, będzie oparty
na odpowiedniej liczbie zespołów.
Jeżeli tak będzie, to nie ma problemu i możemy startować nawet w
drugiej lidze. Musi to być jednak
klasa rozgrywkowa, która będzie
regularnie przeprowadzać swoje

spotkania, a kibice będą mieli okazję do oglądania dwóch meczów co
miesiąc na swoim stadionie – mówi
na łamach klubowej strony prezes
Włókniarza, Michał Świącik.
Czasem trzeba zrobić krok w
tył, by potem wykonać dwa kroki
do przodu. Miejmy nadzieję, że ta
maksyma sprawdzi się w przypadku Włókniarza Częstochowa.
Mateusz Strączyński
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