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Noworoczny prezent
Matyjaszczyka dla PO.

Szewiński wiceprezydentem
Ciężki jest los byłego
parlamentarzysty
zwłaszcza partii, która utraciła centralne
wpływy, a lokalnie
od wielu lat nic nie
znaczy. Cóż ze sobą
zrobić bez: koneksji
szastających etatami
dla swoich, „fachu
w rękach”, stałych
poborów z państwowej kasy? Gdzieś
trzeba by się przytulić..., tym bardziej,
że facet po czterdziestce (46 lat) na
emeryturę za młody,
na naukę zawodu od
podstaw za stary.

Mowa o Andrzeju Szewińskim. Kiedyś siatkarz (zakończył karierę w 2005 roku),
potem prezes klubu AZS Częstochowa, od 2001 do 2007 prowadził także własną działalność
gospodarczą (firma „Sportif”,
specjalizowała się w wyposażaniu obiektów sportowych), był
również radnym sejmiku śląskiego, ostatnio senator ziemi
częstochowskiej (dwie kadencje). W 2015 roku nie uzyskał
senackiej reelekcji.
Podobno od kilku miesięcy
usilnie szukał pracy... wszędzie.
Sektor prywatny raczej w grę
nie wchodził, bo biznes nie potrafi docenić dorobku parlamentarnego, nie tylko w przypadku
Szewińskiego. Bez doświadczenia w konkretnym zawodzie
byłym posłom i senatorom pozostaje wyłącznie budżetówka.
Na odciecz przyszłemu petentowi PUP-u Szewińskiemu,

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

przyszli więc koledzy partyjni z
rządzącego Częstochową SLD.
Dzięki koalicji pomiędzy Sojuszem a Platformą Obywatelską
w styczniu 2015 roku stanowisko wiceprezydenta miasta
objął Krzysztof Łoziński (PO),
którego ściągnięto z CzPK. Teraz, w obliczu widma bezrobocia, które zajrzało Szewińskiemu w oczy, wślizgnął się on na
fotel Łozińskiego i to Szewiński
jest nowym wiceprezydentem
Częstochowy.
Renata R. Kluczna
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Jasno jak w studni
Na domiar tego wszystkiego odezwał się do mnie znajomy z obcych i obcojęzycznych
krain, zadając głupie pytania w
sprawach ewentualnych zmian
w polityce zagranicznej Polski. Ponieważ tam u nich system podatkowy i prawny nie
zmienił się od kilkudziesięciu
lat, administracja jest ostoją
stabilności i wszystko jest do
znudzenia przewidywalne; to
ta polityka zagraniczna stanowi
jedyny element zmienny, podniecający do intelektualnych
debat.
Z tegoż też względu nie sposób było mi go zbyć odpowiedzią: chłopie, gdybym miał się
tylko takim problemem martwić... Nie przyjmie też wyjaśnienia, że nasza chata z kraja,
że tu jest Częstochowa (niech
się wszystko inne chowa), że
nikt u nas o zdrowych zmysłach nie zawraca sobie głowy
problemami, na które nie ma
żadnego wpływu. W zagranicznej pipidówie, gdzie mieszka
mój znajomy, 70% kłótni dotyczy spraw lokalnych, 15%
kończy wspólny pogląd, że
rząd centralny jest do d..., a
pozostał 15% tematyki dysputy
publicznej pochłaniają sprawy
zagraniczne. Tam zęby można

stracić lub guza zyskać, w zależności od opcji: czy popierasz
wysłanie naszych chłopców by
porządki robili w egzotycznych
pipidówach. My biernie odbieramy wysłanie naszych chłopców, angażowanie naszych
pieniędzy czy chociaż prestiżu
naszego państwa w sprawach
państw i miast, których nazw
nie jesteśmy w stanie wymówić, za to gotowi jesteśmy bić
się za in vitro.
Monorządy Zjednoczonej
Prawicy (zwanej skrótowo Zjepem) nie przynoszą nam odpowiedzi o kierunek prowadzonej
polityki zagranicznej. Ba, mimo
monorządów, bardzo trudno
ustalić, kto i gdzie taki kierunek polityki wyznacza. Jest
ośrodek prezydencki, którego
guru od spraw zagranicznych,
pan Szczerski, nie przepada
za panem Waszczykowskim,
ministrem od tych spraw. W
rządzie dodatkowo jest jeszcze
pan Szymański od polityki w
sprawach unii. W MSZ obok
ministra jest jeszcze wiceminister Dziedziczak, którego wizja
wspierania polskości na wschodzie, koliduje z wizją otwartej
polityki wschodniej, dążącej
to tworzenia sojuszu międzymorza (od Bałtyku po Morze
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Czarne). Ideowych przyjaciół
Zjep szuka na Węgrzech i w
Słowacji, nie zwracając uwagi,
że tam od Dudy wolą Putina.
Zjep nie byłby zjepem, gdyby nie stanowił barwnego konglomeratu różnorodności. Są
tam obok ukrainofilów wrogowie banderowców, zwolennicy
palenia „szmat unijnych” i odwoływacze do chrześcijańskiej
jedności Europy, są amerokofile nie trawiący Obamy i amerykofobowie marzący o światowym porządku wymuszonym
przez Donalda Trumpa. Złośliwi, a nie kryję, że do takich należę, uważają, że kierunek polityki zagranicznej zależny jest
od tego, kto ostatni miał dostęp
do ucha pana Kaczyńskiego.
Tylko jak to wytłumaczyć
obywatelowi obcego państwa,
który podobne naszym systemy
zna jedynie z serialu „Wspaniałe stulecie”? Co gorsza, tam
chociaż jedno było jasne: politykę kształtowało się w haremie. A u nas przesądy katolickie nie pozwalają na posiadanie
haremu nawet przez Wspaniałego Prezesa.
Takiż więc klin wbito mnie
w głowę, z (końcem - początkiem) roku. Szczęściem karnawał, klin klinem się wybije.
A po za tym: szlachta na koń
wsiędzie i jakoś to będzie....
Jarosław Kapsa
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HUMOR
SYLWESTROWY
Blondynka pyta się drugiej
blondynki.
– Jak spędziłaś Sylwestra?
– Sam poszedł.
Trzech studentów opowiada
sobie o wrażeniach z Sylwestra.
– Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki wypas!
Plaża, drinki, dziewczyny w bikini...
– A ja byłem w Alpach - mówi
drugi - śnieg po pas, narty, a jakie dziewczyny...mmm
– No stary, a ty gdzie byłeś? pytają milczącego dotąd trzeciego żaka.
– Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju co wy, ale nie paliłem tego świństwa...
Kobieta budzi się rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha w bok wymęczonego imprezą męża:
– Wiesz kochanie... Jaka ja już
jestem stara? Twarz mam całą
pomarszczoną, biust obwisły,
oczy sine i podkrążone, fałdy
na brzuchu, grube nogi i tłuste
ramiona... Kochanie! Proszę
cię, powiedz mi coś miłego, żebym się lepiej poczuła w nowym
roku...
– Eee... no... Za to wzrok masz
jak najbardziej w porządku!
Spotyka się dwóch starych
kumpli:
– Słuchaj, wpadniesz do mnie
na imprezę sylwestrową?
– No, nie wiem… a kiedy?
W ostatni dzień w roku mały
Jasio pyta mamę:
– Mamo, może zaprosimy na
Sylwestra tych, którzy co roku
do nas przychodzą?
– Dobrze, Jasiu.
– Policja! Policjaaaaaa!
Skacowany sąsiad wraca do
domu wieczorem, żona nie chce
go wpuścić, a że chce mu się
strasznie pić, puka do drzwi sąsiadów.
Otwiera mu ich mały synek
i mówi, że rodziców nie ma w
domu. Skacowany sąsiad prosi o
szklankę wody. Chłopczyk przynosi wodę, a on wypija jednym
duszkiem i prosi o następną. Malec przyniósł, ale tylko pół.
– Dlaczego pół? Prosiłem o
całą szklankę - dziwi się sąsiad.
– Mały jestem, do kranu nie
dosięgnę, a z sedesu już wszystko wybrałem.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~

16

13

nr 53 (607)

31.12.2015

Kto „zajumał” akta
sprawy o ławnikach?
Żądam
realizacji
mojego
wniosku
„Od kilku lat przyjął się
u nas taki zwyczaj, że do
części wydatków budżetu
partycypacyjnego miasta
mogą swoje wnioski składać sami mieszkańcy poszczególnych dzielnic.
W 2014 r. postanowiłem
i ja zgłosić wniosek. Zaproponowałem upiększenie
naszych parków miejskich,
które wydają mi się takie
mało wiekowe, mało ukulturalnione, moimi krótkimi
kilkoma wierszykami wyrytymi na kamieniu (marmurze).
Wcześniej jednak udałem się do zakładu kamieniarskiego, gdzie wypytałem o koszty wykonania
takich napisów i koszt kamieni lub marmuru. Uzyskałem odpowiedź, że byłyby to bardzo małe koszty,
bo kamień czy marmur pod
takie napisy może być z
odpadowych kawałków, a
roboty przy tym będzie niewiele.
W dniu 02.06.2015 r. zostałem zaproszony do Urzędu Miasta, gdzie kierowniczka referatu Partycypacji
i Konsultacji Społecznych
poinformowała mnie, że
mój wniosek został przyjęty
do realizacji i że na ten cel
komisja przeznaczyła 5.000
zł. Jednocześnie poinformowano mnie, że w parku
żadnych kamieni umieszczać nie wolno. Ja zwróciłem uwagę, że tam przecież
są kamienie i że obok dębu
upamiętniającego
setną
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja również jest
umieszczony kamień z okolicznościowym napisem.
To nie, nie wolno – usłyszałem. Napisy muszą być wykonane na płycie. Ta pani
zaproponowała
jeszcze,
żeby do moich wierszyków
dodać zwrotkę wiersza Haliny Poświatowskiej. Zgodziłem się. Nie mogłem podejrzewać, że za tym kryje
się jakiś szwindel. (...)
W dniu 02.11.2015 r.
otrzymałem pismo powiadamiające że „15.10.2015 r.
zamontowana została w Parku Podjasnogórskim płyta
granitowa chodnikowa z
napisem cytatu z poezji

poetki H. Poświatowskiej
„Dzień dzisiejszy”. Napisy
na płycie wykonano metodą
wstawiania ziemnego granitu w jasny palony granit.
Koszt 4.999,50 zł brutto.
Wykonawca robót: Zakład
Kamieniarsko-Betoniarski Nicpoń Mieczysław w
Krzepicach”.
A więc przekręt! Pani
kierowniczka referatu Partycypacji i Konsultacji
zrealizowała nie mój, lecz
swój wniosek za pieniądze
z budżetu miasta przeznaczone na realizację mojego
wniosku... (...)
Tu zaczynają się snuć
pytania. Jak to jest możliwe, że ktoś, kto pracuje w
Urzędzie Miasta na kierowniczym stanowisku, może
tak hojnie wydawać pieniądze z miejskiego budżetu
(4.999,50 zł za jedną płytę
chodnikową z napisem)?
Czemu wykonanie zwykłego, granitowego płyciska za
tak duże pieniądze zlecono
komuś aż w Krzepicach,
skoro miejscowi rzemieślnicy wykonaliby to dużo taniej? Przecież za pięć tysięcy złotych można postawić
duży, marmurowy pomnik
ze złoconymi napisami.
Żądam realizacji mojego wniosku, który został
zatwierdzony do realizacji
i na ten cel Komisja Partycypacyjna przeznaczyła
5.000 zł! (...)
Apeluję do mieszkańców naszego miasta, znających się na poezji i ogólniej
– znających się na kulturze,
aby zechcieli włączyć się w
to dzieło i może razem uda
nam się wzbogacić nasze
ubogie duchowo parki dobrami kultury. Tu przecież
przyjeżdżają ludzie nie
tylko z całej Polski, ale i
wielu gości zagranicznych
i oni nie mają na czym
swego wzroku zawiesić. Ja
zacząłem jak umiałem, teraz proszę o włączenie się
do tego dzieła profesorów
z naszych wyższych uczelni
i ludzi kultury o jego dokończenie i nie chodzi o samą
tylko poezję i o wyłącznie
poetów częstochowskich,
ale może jeszcze coś ciekawego ktoś wymyśli. Zróbmy razem coś, co będzie
się wszystkim podobało, bo
przecież robimy sami dla
siebie i oczywiście bez pieniędzy, albo bardzo tanio.
Stanisław Włodarczyk”.
Powyższy tekst zawiera
obszerne fragmenty listu
Czytelnika.
red.

Redakcja „7 dni”
ufunduje ﬂaszkę
(mleka) temu, kto
rozwiąże zagadkę:
gdzie są akta w sprawie
możliwości popełnienia
przestępstwa przez
kandydatów na
ławników? Policja
twierdzi, że dokumenty
ma prokuratura
– prokuratura, że ma je
policja.
28 grudnia radny Krzysztof Janus
(PiS) pofatygował się do częstochowskiej prokuratury, gdyż jako osoba zawiadamiająca o przestępstwie bardzo
chciał przejrzeć akta sprawy o – jego

zdaniem – fałszerstwach w rekomendacjach kandydatów na ławników.
Pracownik prokuratury sporządził notatkę, z której wynika, że akta
sprawy o ławnikach są na Komendzie
Miejskiej Policji i tam też skierował
Janusa. Radny wiele nie myśląc pomaszerował na „Trójkąt”. Funkcjonariusz
policji też sporządził notatkę. W niej
czytamy: „Akta główne postępowania dnia 07 grudnia 2015 roku zostały
przesłane do Prokuratury Rejonowej
Częstochowa-Północ w Częstochowie,
gdzie znajdują się do chwili obecnej”.
Pytanie wydawałoby się głupie, ale
to tylko pozory: co stało się za aktami
sprawy o ławnikach?
Przypomnijmy czego dotyczyło zawiadomienie do prokuratury złożone
przez Krzysztofa Janusa. Radny PiS
podczas naboru na ławników wykrył

nieprawidłowości w dokumentach złożonych przez kandydatów.
– Jeżeli na liście jest dwanaście nazwisk wpisanych jedną ręką i podpisy
obok są prawie identyczne, to mamy
do czynienia z fałszerstwem – mówił
na początku sierpnia radny Janus.
Prokuratura nie podzieliła wątpliwości zawiadamiającego Janusa.
Umorzyła dochodzenie. Dociekliwy
radny chciał ustalić, jakimi argumentami kierowała się prokuratura, że tematu Janusa nie podjęła. Nic z tego. Akt
sprawy nie ma. Złośliwcy twierdzą, że
od 7 do 28 grudnia odległość jednego
kilometra (od policji do prokuratury)
przemierza chyba zniedołężniały listonosz, albo dokumenty trafiły w ręce
zbieracza makulatury lub bezdomnego
na onuce.
Renata R. Kluczna

Samorządowy
„Kabaret i Praworządność”
Mieszkańcy Częstochowy
– w zdecydowanej większości
- bagatelizują wybory do rad
dzielnic. Wyjątkowo w tym
roku, ze względu na zainteresowanie partii politycznych,
w wyborze reprezentantów
konkretnej dzielnicy uczestniczyła spora grupa mieszkańców. Niemniej jednak
daleko nam do np. Gdyni, w
której frekwencja wyborcza
do rad dzielnic wynosi prawie 18 proc. Dla przykładu w
ponad dwudziestotysięcznej
dzielnicy Północ w Częstochowie za kandydatami głosowało około 400 osób.
O ile wybory nie przykuły uwagi samych mieszkańców, o tyle stały się jednym z
głównych tematów grudniowej sesji rady miasta. Po
tym, gdy radny Jerzy Nowakowski (PiS) zrezygnował z
członkostwa w Komisji Praworządności i Samorządu w
jego miejsce wszedł radny
Artur Sokołowski (PiS). I się
zaczęło. Na przemian, przy
salwach śmiechu, do Komisji Praworządności i Samorządu zapisywali się kolejni
radni, zarówno z lewej i jak
prawej strony sceny politycznej. Ostatecznie, czteroosobowa wcześniej Komisja,
powiększyła się o 23 nazwiska, aż do wyczerpania zasobów ludzkich rady miasta.
Śmiechy, chichy radnych
umilkły po zarządzeniu kilkuminutowej przerwy. Po
niej zabawa zaczęła się od
nowa. Ci radni, którzy wcześniej się zapisali do Komisji,
teraz z członkostwa w niej
rezygnowali.

Co było powodem takiej
popularności Komisji Praworządności i Samorządu? Komisja prócz kontroli ustanawianego w mieście prawa jest
drugą instancją odwoławczą
na skargi podczas wyborów
do rad dzielnic (pierwsza instancja to przewodniczący
rady miasta – w Częstochowie jest nim Zdzisław Wolski SLD). Przypominamy.
Wybory w trzech dzielnicach zostały oprotestowane.
Wszystkie skargi przewodniczący Wolski odrzucił. Komisja Praworządności i Samorządu może – przy większości
głosów oponentów - nakazać
powtórne wybory w danej
dzielnicy miasta. Innymi słowy, gdyby przewagę głosów
w Komisji uzyskało PiS to
niewykluczone, że np. wybory na Stradomiu odbyłyby się
ponownie.
Finalnie Komisja Praworządności składa się z
czterech radnych: Krzysztof Świerczyński (MCz), Artur Sokołowski (PiS), Jacek
Krawczyk (PO), Tomasz Tyl
(SLD).
Publikujemy ostatnich pięć
składów członków rad dzielnic.

Stare Miasto
(skład nowej Rady
Dzielnicy):
Belicki Krzysztof
Chłąd Anna
Kasprzak Marian
Knysak Sławomir
Kolenda Maciej
Kuzior Anna
Majer Małgorzata
– przewodnicząca

Majer Piotr
Marcola Marek
Modrzycka Agata
Otrębski Arkadiusz
Parkitna Teresa
Pawlet Halina

Śródmieście
(skład nowej Rady
Dzielnicy):
Borecki Michał
– wiceprzewodniczący
Chudzik Włodzimierz
Cok Dominik
Dukowska Paula
Fortuna Bartłomiej
Gabrysz Agnieszka
– wiceprzewodnicząca
Kukuła Małgorzata
Kulej Wojciech
Lewandowska Ewa
– wiceprzewodnicząca, sekretarz
Molski Ryszard
– wiceprzewodniczący
Pawlikowski Jan
Rychter Arkadiusz
– przewodniczący
Stachurski Jakub
Szymańska Urszula
Woźniak Grzegorz

Tysiąclecie
(skład nowej Rady
Dzielnicy):
Boral Martyna
Chatys Aleksander
– przewodniczący
Czuma-Imiołczyk Lidia
Gabryel Łukasz
Garus Agnieszka
Kilan Wiesława
Kowalski Mateusz
Morawski Mariusz
Opydo Marian
Pikor Adam
Prędkowski Marcin
Różański Tomasz
Sadowski Cezary

Szlempo Patrycja
Szymański Andrzej
Ślemp Sebastian
Świerczyńska Ewa
Walarowska Izabela
Wieczorek Sylwia
Zielińska Mariola
Zieliński Krzysztof

Trzech Wieszczów
(skład nowej Rady
Dzielnicy):
Bednarek Magdalena
Błażewicz Roman
Chrząstek Zenon
Dworecka Ewa
Ferster Halina
Gonera Barbara
Macuda Anna
Mielniczuk Zenobia
Nowak Mateusz
Radło Arkadiusz
Raniewicz Łukasz
– przewodniczący
Różańska Anna
Ślusarczyk Adam
Toborek Tomasz
Wypart Szymon

Zawodzie-Dąbie
(skład nowej Rady
Dzielnicy):
Dolniak Damian
Jasiński Józef
Karolczyk Małgorzata
Knapik Agnieszka
Kopalski Roman
Mroczek Bogdan
Muskała Krystyna
Otocka Dorota
Panek Grzegorz
Piaszczyk Magda
Pietraszewska Aneta
Pluskota Krystyna
Pluskota Piotr
Rzetelska-Wilk Jolanta
Stefański Piotr
– przewodniczący
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Częstochowa

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

PRZYJMIEMY
OSOBĘ
DO ROZNOSZENIA
GAZET
tel. (34) 374 05 02

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

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

Na Placu Biegańskiego stanęła szopka
Pierwszy raz od wielu lat w centralnym
miejscu Częstochowy, na placu Biegańskiego,
stanęła szopka bożonarodzeniowa.
O jej niezwykłości świadczy fakt, że wykonali
ją bezdomni. Szopka powstała dzięki wsparciu
m.in. Fundacji Świętego Barnaby.
Fundacja pokryła zakup drewna potrzebnego do
zbudowania
betlejemskiej
szopki. W jej przygotowaniu
uczestniczyły m.in. osoby
doświadczające bezdomności, które codziennie przebywają w punkcie pomocowym
Centrum Wsparcia Dziennego, które prowadzi Fundacja
Świętego Barnaby. Budowa
szopki trwała kilka dni, a jej
uroczyste otwarcie z poświęceniem przez ks. Andrzeja
Partikę, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w
Częstochowie, odbyło się w
przedświąteczny poniedziałek.
Pomoc bezdomnym to jeden z ważniejszych obszarów
działalności częstochowskiej
Fundacji. Od marca 2013
r. prowadzi ona Centrum
Wsparcia Dziennego przy ul.
Ogrodowej. Osoby bezdomne mogą tam uzyskać pomoc
w sprawach prawnych, otrzymać wyprawkę szpitalną, a
także otrzymać suchy prowiant, ciepły napój, doraźną

pomoc medyczną czy wsparcie duchowe.
Fundacja Świętego Barnaby opieką otacza także najmłodszych – prowadzi dwa
punkty świetlicowe dla dzieci
i młodzieży – „Strefa Aktywności Młodych” (SAM)
w Częstochowie i „Kawałek
Nieba” w Poczesnej. Trzy
razy w tygodniu w siedzibie
Fundacji na ul. Ogrodowej
odbywają się zajęcia integracyjne. Dzieci otrzymują
pomoc w odrabianiu prac
domowych, korzystają z
przygotowanej
biblioteki,
mogą wziąć udział w różnych warsztatach np. z języka
angielskiego, fotografii czy
rękodzieła. Celem tych projektów jest przeciwdziałanie
oraz zmniejszanie obszaru
wykluczenia
społecznego
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych bądź dotkniętych
tym problemem. W sobotę 19
grudnia to właśnie dzieciaki
z SAM wystawiły „Jasełka”
podczas Gwiazdkowej Alei
w Częstochowie.
MS

Kim był święty
Barnaba?
Święty Barnaba – patron
Fundacji – urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie.
Jego właściwe imię brzmiało Józef, przydomek Barnaba nadali
mu Apostołowie. Był krewnym
św. Marka Ewangelisty. O powadze, jakiej zażywał wśród
Apostołów, świadczy to, że święty Paweł po swoim nawróceniu
udał się najpierw do Barnaby,
by ten zaopiekował się nim i
pośredniczył pomiędzy nim, a
Apostołami. Barnaba był jednym z opiekunów i nauczycieli
Kościoła rozwijającego się w
Antiochii (drugi po Jerozolimie ośrodek chrześcijaństwa), a
potem misjonarzem na Cyprze
i w Azji Mniejszej, podróżował wraz ze św. Markiem i św.
Pawłem m.in. niosąc pomoc dotkniętej głodem Judei. Barnaba
uznawany jest też za pierwszego
arcybiskupa Cypru. Czczony
jest jako orędownik podczas
kłótni, sporów, smutku oraz
burz gradowych. W ikonografii
św. Barnaba przedstawiany jest
jako starszy mężczyzna z długą
brodą w tunice i płaszczu albo w
szatach biskupich, czasami jako
kardynał. Jego atrybutami są:
ewangeliarz, zwój pergaminu,
gałązka oliwna i halabarda.
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Nasze wody
zatrzymane
w kadrze
W jednym z grudniowych numerów Tygodnika
„7 dni” podaliśmy wyniki
II EDYCJI KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
„WODY OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO”.
Wówczas zaprezentowaliśmy prace zwycięz-

ców, dziś publikujemy
prace dzieci wyróżnionych w Konkursie.
Komisja Młodzieżowa
Okręgu PZW w Częstochowie wraz z Maciejem Brudzińskim – prezesem Okręgu przyznała w II Edycji

Wyróżnienie – foto Rakowska Natalia:
Wschód słońca nad Liswartą
Konkursu Fotograficznego
trzy wyróżnienia.
Oto wyróżnieni:
* Julia Morawska
z Częstochowy
* Paulina Skowronek
z Częstochowy
* Natalia Rakowska
z Krzepic.
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Wyróżnienie Tygodnika Regionalnego „7 dni”
– foto Peca Daniel: Wędkarze

Specjalne wyróżnienie
przyznała Redakcja Tygodnika Regionalnego „7 dni”.
Otrzymał je Daniel Peca
z Częstochowy.
Wszystkim
dzieciom,
biorącym udział w Konkursie dziękujemy za zaangażowanie.
red.

Wyróżnienie – foto Morawska Julia:
3. Autoportret z okoniem i Wartą w tle

Wyróżnienie – foto Skowronek Paulina: Kaczki

OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA 2016 ROK
Składka członkowska – 75 zł (ulga
50%: młodzież szkolna i studenci w
wieku 16-24 lat, odznaczeni srebrną i złota odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 lat i kobiety
po ukończeniu 60 lat), (ulga 75%:
członkowie uczestnicy do 16 lat
i odznaczeni złota odznaką PZW
z wieńcami).
Składka okręgowa – 116 zł (zasady ulgowe, jak przy składce
członkowskiej oraz 50% dla odznaczonych Medalem Za Zasługi
Dla Okręgu Częstochowskiego,
członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni
ze składki okręgowej).
Składka specjalna okręgowa – 48
zł (dla osób po ukończeniu 70 lat).
Składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców – 260 zł (roczna).

Opłaty okresowe dla członków
PZW – 15 zł (jednodniowa) i 35 zł
(trzydniowa); dla nie zrzeszonych
i cudzoziemców – 30 zł (jednodniowa), 50 zł (trzydniowa), 80 zł (tygodniowa).

POROZUMIENIA
NA WĘDKOWANIE
ZAWARTE NA 2016 ROK
Z INNYMI OKRĘGAMI
Przypominamy, że od 2011 roku
każdy wędkarz podczas wędkowania jest zobowiązany posiadać przy
sobie: Kartę Wędkarską, Legitymację Członkowską z opłatami na dany
rok oraz Zezwolenie na amatorski
połów ryb, obowiązujące w danym
Okręgu. O zezwolenia w pierwszej
kolejności należy pytać skarbnika
w swoim Kole. Jeśli w Kole takich

nie ma, można je pobrać w Okręgu
Częstochowa. Wcześniej należy
się upewnić, dzwoniąc pod numer
telefonu +48 34 360 53 13, czy aktualnie dane zezwolenie znajduje
się w dystrybucji, ponieważ nie ze
wszystkich Okręgów zezwolenia są
rozprowadzane przez nasz Okręg.
Okręgi, z którymi PZW w Częstochowie zawarło porozumienia
na 2016 rok:
1. CHEŁM - wody nizinne
i górskie
2. JELENIA GÓRA - wody nizinne
i górskie
3. KALISZ - wody nizinne
4. LEGNICA - wody nizinne
i górskie
5. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI wody nizinne i górskie
6. LUBLIN - wody nizinne
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7. SIEDLCE - wody nizinne
8. SIERADZ - wody nizinne
9. SŁUPSK - wody nizinne
10. TARNOBRZEG - wody nizinne i górskie
11. WAŁBRZYCH - wody nizinne
i górskie
12. WROCŁAW - wody nizinne
i górskie
13. ZAMOŚĆ - wody nizinne
14. KIELCE - wody nizinne za darmo, wody górskie dopłata 56 zł
15. OKRĘG NADNOTECKI
(PIŁA) - dopłata ulgowa według
stawek PZW Piła
16. RADOM - dopłata 60 zł do
składki okręgowej, wędkowanie
na zbiorniku Domaniów oraz
ze środków pływających – 25 zł
17. ELBLĄG - dopłata 67 zł nizinne, 97 zł nizinne i górskie do
składki okręgowej

Marketing i reklama
tel. 536 530 905
tel./fax (34) 374 05 02
tygodnik7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

18. KRAKÓW - dopłata 75 zł do
składki okręgowej
19. BIELSKO-BIAŁA
- dopłata 75 zł - wody nizinne
i górskie
20. ŁÓDŹ - 60 zł do składki okręgowej
21. OPOLE - dopłata 100 zł do
składki okręgowej - na wody
w Obwodach Rybackich
22. GDAŃSK - dopłata ulgowa
według stawek PZW Gdańsk
23. SZCZECIN - dopłata ulgowa
według stawek PZW Szczecin
24. BYDGOSZCZ - dopłata 58 zł
do składki okręgowej
25. BIAŁYSTOK - dopłata 57 zł
- wody nizinne
26. TARNÓW - w trakcie rozmów
27. OLSZTYN - dopłata 95 zł do
składki okręgowej - wody nizinne.
red.
Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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