
Lawina zmian 
personalnych 
ruszyła – ARiMR 
ma nowego szefa

Stateczna, sympatyczna 
i zadbana 69 letnia Pani 

na emeryturze pozna 
miłego�Pana�bez�nałogów.�
Troskliwego�przyjaciela�
szukającego�bratniej�
duszy,�z�Częstochowy�
lub�okolic�Radomska.
Tel.�698�851�395

W ciągu ośmiu lat rządów 
Platformy Obywatelskiej i 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego koalicjanci zdążyli 
skutecznie obsadzić swoimi 
ludźmi ważne stanowiska w 
administracji publicznej. Te-
raz, kiedy w kraju niepodziel-
nie rządzi Prawo i Sprawie-
dliwość, następują roszady 
personalne od góry do dołu.

Na pierwszy ogień poszły 
zmiany na szczeblu krajowym. 
Najbardziej medialne i budzą-

ce najwięcej kontrowersji były 
wymiana pięciu sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego, a także 
nowelizacja ustawy o radiofonii 
i telewizji i powołanie na szefa 
Telewizji Polskiej Jacka Kurskie-
go (PiS).

Kiedy PiS uporał się ze wszyst-
kimi zmianami na górze, przy-
szła kolej na niższe szczeble. Na 
początku grudnia premier Beata 
Szydło wręczyła akty powołania 
szesnastu nowym wojewodom.
� czytaj�na�stronie�5
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Wiadomo, że na pieniądze 
czeka ok. 15 tysięcy często-
chowskich rodzin, chociaż jest 
to tylko liczba szacunkowa po-
dana przez urzędników. Nieste-
ty częstochowski MOPS, który 
będzie realizował program, na 
wiele pytań nie potrafi  odpo-
wiedzieć, na przykład ile pie-
niędzy dostanie Częstochowa? 

Niepokój budzi to, czy rząd 
zdąży do marca zakończyć prace 

legislacyjne. Kwestią sporną jest 
wypłata świadczenia w przypad-
ku rozwiedzionych rodziców. 

Wiadomo, że na obsługę 
programu samorządy dostaną 
2 procent ze środków prze-
znaczonych na daną gminę. 
Urzędnicy mają wątpliwości, 
czy te pieniądze wystarczą np. 
na zatrudnienie nowych pra-
cowników.
� czytaj�na�stronie�3

www.7dni.com.pl              facebook.com/tygodnik7dni
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TYGODNIK REGIONALNY – CZĘSTOCHOWA I POWIATY: CZĘSTOCHOWSKI, 
KŁOBUCKI, MYSZKOWSKI, LUBLINIECKI, WIELUŃSKI I PAJĘCZAŃSKI

500 zł na dziecko już w kwietniu. 
Czy Częstochowa jest gotowa?



ZaBAWA dla DOROSŁYCH
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Amerykańska piosenkarka, 
pani Madonna, oprócz tego, że 
tańczy, śpiewa i stepuje, prywat-
nie wychowuje czwórkę dzieci. 
I z tego powodu amerykański 
„lud opiniodawczy” nazwał ją 
wyrodną matką.

Zawód artysty jest trudny. 
Trzeba liczyć się z tym, że pu-
blika czasem klaszcze, czasem 
gwiżdże. Pani Madonna powinna 
umieć to znosić, nawet najbar-
dziej niesprawiedliwą krytykę 
swego tańca, bo to jest wpisane 
w kontrakt. Ale akurat wycho-
wywanie dzieci nie jest jej do-
meną zawodową, więc co komu 
do tego. Tymczasem członkowie 
tłumu  uważają, że pani Madon-
na i jej całe życie zawodowe i 
prywatne jest ich własnością i w 
związku z tym mają prawo usta-
lać zasady jak ma żyć i kontrolo-
wać ich przestrzeganie.

W kulturze polskiej nazwanie 
kobiety wyrodną matką, to rzecz 
gorsza niż zbrodnia obrazy maje-
statu królewskiego. Trzeba mieć 
niepodważalne dowody wyrod-
ności: bije, głodzi, torturuje swo-

je dziecko. W przypadku pani 
Madonny zarzuty są lżejszego 
kalibru: ogranicza swoim dzie-
ciom czekoladę, słodycze, solone 
przekąski, reglamentuje dostęp 
do telewizji i dopuszcza posia-
danie i-phona Apple 6 dopiero 
po ukończeniu 15 lat. Cóż, rze-
czywiście biedne dzieci – wredna 
mama nie pozwala im być gruby-
mi i głupimi.

Pewnie gdyby postępowa-
ła odwrotnie dostałoby się jej 
podwójnie. Nawet w Polsce 
najwyższe gremia decydujące 
o cudzych dzieciach narzuciły 
uczniakom ścisłą dietę nakazu-
jąc jeść niesłoną zupę i pić mle-
ko z kożuchem. Co do telewizji 
i i-phonów; tu najwyższe gremia 
skapitulowały przed bożkiem 
konsumpcjonizmu.

Rzecz jednak nie w tym, czy 
opinia publiczna ma, albo nie ma 
racji. Wszelka demokracja koń-

czy się tam, gdzie zaczyna się 
prywatna wolność jednostki. A 
ta polega, przede wszystkim, na 
tym, że nikt nam nie może dyk-
tować, jak mamy wychowywać 
własne dzieci. Prawo narzuca tu 
określone ramy: opiekun prawny 
odpowiada za uczynki wycho-
wanka, grozi mu także sankcja za 
naruszenie dobra dziecka (za owe 
bicie, głodzenie, torturowanie, 
ale także za sprzeniewierzenie 
majątku dziecka). Ale w tych ra-
mach mieści się szeroka swoboda 
różnych metod wychowawczych. 
Można zarówno dziecko roz-
pieszczać, jak i stosować „zim-
ny chów”. Mieć święty spokój, 
dając dziecku e-zabawkę; czy 
mordować się wędrując z nim na 
spacery lub wycieczki rowero-
we. Przyjąć trzeba z pokorą, że 
rodzice najlepiej wiedzą, co jest 
dziecku do szczęścia potrzebne. 
Czysta biologia, prawa natury de-

cydują, że nikt w tych sprawach 
nie jest bardziej kompetentny od 
mamy i taty. Zdarzają się wyjąt-
ki, uzasadniające interwencje, ale 
takie wyjątki nie kasują reguły.

Nie ma jednak gorszej dykta-
tury niż nacisk opinii publicznej. 
Tej niewidocznej sieci, tych ty-
siącu oczu śledzących każdego, 
a wyniki obserwacji przenoszącej 
w obieg plotkarskiej informacji. 
Internet jest tylko narzędziem 
usprawniającym ten typ wła-
dzy ludowej. Gdy go nie było, 
wystarczyła ciotkowa agora w 
maglu, czy wujkowe fora w pi-
wiarni. Potrzebna jest odwaga, by 
sprzeciwić się politycznej dykta-
turze, ale prawdziwym męstwem 
jest bronić prywatności wobec 
tłumu. Trzymam kciuki, za panią 
Madonnę, by miała siłę odpowie-
dzieć nienawistkom (hejterom) 
„odpieprzcie się”.

 Jarosław�Kapsa

Tłum 
wychowawczy
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Babcie rozmawiają o swoich wnukach:
– Mój będzie ogrodnikiem, bo cały dzień siedzi 

w ogródku i grzebie w ziemi.
– Mój będzie lekarzem, bo cały dzień bandażuje 

misie.
– A mój będzie pilotem, bo cały dzień macza 

szmatę w benzynie, wącha ją i mówi: – Babciu, 
ale odlot...

HUMOR 
NA DOBRY TYDZIEŃ
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Henrietta Rae (1859-1928): 
„Wenus zasiadająca na tronie” – 1905 r.

Wedle gustu pokoloruj poniższy obrazek i w chmurce dopisz 
komentarz. Jeśli chcesz, wyślij do nas. 

Rysunek z najlepszym tekstem opublikujemy.

Zwycięski komentarz z poprzedniego tygodnia napisał czytelnik „sas”:

Kalendarz imienin 
od 21 do 27 stycznia

21.I. – Agnieszki, Jarosława
22.I. – Wincentego, Anastazji
23.I. – Rajmunda, Ildefonsa
24.I. – Franciszka, Mileny
25.I. – Pawła, Miłosza
26.I. – Tytusa, Tymoteusza
27.I. – Anieli, Przybysława 
Agnieszka – imię pochodzi od greckiego 
słowa hagneia i oznacza: czystość, bez ska-
zy, świętość. Agnieszka sprawia wrażenie 
pewnej siebie, jednak często jest to tylko 
wrażenie. Zawsze angażuje się w to, co robi. 
Wiernie kocha i dba o gniazdo rodzinne. 
Posiada zadziwiającą intuicję i syntetyczny 
umysł. Popularne zdrobnienia: Aga, Agusia, 
Aguś, Agunia. Znani imiennicy: Agnieszka 
Chylińska – wokalistka, Agnieszka Duczmal 
– dyrygentka, Agnieszka Holland – reżyser-
ka fi lmowa, Agnieszka Osiecka – poetka.

Jarosław – imię pochodzenia starosło-
wiańskiego wywodzące się od słów jaro 
(ostry, surowy) i sław (sława, chwała). 
Oznacza tego, który słynie z porywczości 
i siły, gwałtownego usposobienia.Jarosław 
jest przedsiębiorczy i ambitny. Cechuje go 
wyjątkowa wytrwałość i pewność siebie, 
granicząca niestety z arogancją. Potrafi  się 
uśmiechać i być optymistą. Popularne zdrob-
nienia: Jareczek, Jarek, Jarunio, Jaruś. Znani 
imiennicy: Jarosław Dąbrowski – generał, 
dowódca wojsk, Jarosław Iwaszkiewicz – po-
eta, Jarosław Kaczyński – polityk, Jarosław 
Kret – dziennikarz telewizyjny.

Wincenty – imię pochodzenia łacińskiego, 
oznacza zwycięzcę, w Polsce znane od XIII w. 
Wincenty to przeważnie wyznawca wielkich 
idei, którymi chce zarazić innych. Zorgani-
zowany, przekonujący, wytrwały, cierpliwy, 
odporny psychicznie i aktywny. Popularne 
zdrobnienia: Wicek, Wicuś, Wincek. Znani 
imiennicy: Vincent van Gogh – malarz ho-
lenderski, Wincenty Pol – poeta i geograf, 
Wincenty Witos – polityk ludowy, Wincenty 
Kadłubek - biskup krakowski, kronikarz.

Byłeś najmłodszy w klasie, teraz 
dzięki PiS będziesz 

najstarszy 
w żłobku...



Czy miasto Częstocho-
wa przygotowane jest 
do wypłaty 500 zł na 
dziecko, które rodziny 
mają otrzymać już w 
kwietniu, w ramach 
programu „Rodzina 500 
plus”? Wiadomo, że na 
pieniądze czeka ok. 15 
tysięcy częstochow-
skich rodzin, chociaż 
jest to tylko liczba sza-
cunkowa podana przez 
urzędników. Niestety 
częstochowski MOPS, 
który będzie realizo-
wał program, na wiele 
pytań nie potrafi odpo-
wiedzieć, na przykład 
ile pieniędzy dostanie 
Częstochowa?  
– Ilość otrzymanych 
środków będzie uza-
leżniona od ilości 
wniosków, a także od 
ostatecznej kwoty przy-
znanej na obsługę pro-
gramu, która obecnie 
jest zakładana na pozio-
mie 2 procent udzielo-
nego wsparcia – mówi 
Olga Dargiel, rzecznik 
prasowy MOPS. Często-
chowski ośrodek pomo-
cy nie wyklucza wzrostu 
zatrudnienia – nie jest 
jednak w stanie określić 
jego skali. 

O tym jak będzie wyglą-
dał w praktyce w Często-
chowie program „Rodzina 
500 plus” debatowano na 
początku tygodnia w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Ka-
towicach. Przedstawiciele 
miasta Częstochowy, lokal-
nych ośrodków pomocy spo-
łecznej, urzędów pracy oraz 
gmin regionu częstochow-
skiego mieli okazję rozwiać 
swoje wątpliwości zadając 
pytania Stanisławowi Szwe-
dowi - sekretarzowi stanu w 
Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej oraz 
Jarosławowi Wieczorkowi - 
wojewodzie śląskiemu.

Najwięcej wątpliwości 
miały ośrodki pomocy spo-
łecznej, bo to na nie gminy 
zrzucą obowiązek przyjmo-
wania wniosków i wypła-
ty świadczeń. Uczestnicy 
spotkania obawiają się, czy 

ministerstwo zdąży na czas 
przygotować ustawę. Pytali 
także o kryteria dochodowe 
oraz nadzór nad wydawa-
niem przez rodzinę otrzyma-
nych 500 zł. Strona rządowa 
zapowiada, że będą przepro-
wadzane kontrole. Pracowni-
cy socjalni podczas wywiadu 
środowiskowego ustalą czy 
środki nie są marnotrawio-
ne i czy na pewno korzysta 
z nich dziecko. Jeśli nie, 
wypłata pieniędzy zostanie 
wstrzymana, a w jej miejsce 
rodzina może otrzymać po-
moc rzeczową, np. opłacenie 
jedzenia, ubrania, lekarstw, 
wyjazdu na kolonie itp.

Co wiemy na 
pewno

„Rodzina 500 plus” jest 
sztandarowym programem 
Prawa i Sprawiedliwości, 
który przyczynił się w dużej 
mierze do zwycięstwa tej 
partii w ostatnich wyborach 
parlamentarnych. Zdaniem 
rządu program ten ma od-
wrócić negatywne trendy de-
mograficzne.

– Jeżeli nie podejmiemy 
teraz otwartego na szeroką 
skalę programu, to w naj-
bliższych latach czeka nas 
zapaść demograficzna. Wo-
kół tego programu chcemy 

budować politykę rodzinną 
– mówi minister Szwed.

Świadczenie wychowaw-
cze w wysokości 500 zł 
miesięcznie otrzyma każda 
rodzina na drugie i kolej-
ne dziecko do ukończenia 
przez nie 18 roku życia. I tu 
nie obowiązują żadne kryte-
ria dochodowe. Inaczej jest 
w przypadku świadczenia 
na pierwsze dziecko. Będą 
mogły skorzystać z niego 
wyłącznie mniej zamoż-
ne rodziny. Ich miesięczny 
dochód na jedną osobę nie 
może przekraczać 800 zł, a 
w przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego 1200 zł.

O ile ustawa wejdzie w 
życie w marcu, to już w 
kwietniu będzie można skła-
dać wnioski. Ostateczny ter-
min ich złożenia to koniec 
czerwca br. Nawet jeśli ktoś 
złoży wniosek w ostatniej 
chwili, otrzyma wyrównanie 
za kwiecień i maj. Można 
będzie je składać nie tylko w 
formie papierowej, ale i elek-
tronicznej. Pieniądze będą 
wypłacane na konto banko-
we lub w formie gotówki.

Nowe świadczenie nie bę-
dzie wliczało się do dochodu 
rodziny, po to, by najubożsi 
nie stracili innych świad-
czeń pomocowych z powodu 

wyższego dochodu. To po-
ważna zmiana wprowadzona 
przez rząd kilka dni temu.

Obóz rządzący zabezpie-
czył na ten rok 17 mld zł, 
które trafią do 3,8 mln dzie-
ci z 2,7 mln rodzin, w tym 
do województwa śląskiego 
przekazanych zostanie 1,6 
mld zł.

...a co wzbudza 
wątpliwości i 
obawy

Program „Rodzina 500 
plus” jest wciąż modyfiko-
wany, stąd konsultacje spo-
łeczne, do których doszło w 
Katowicach, ale też z w in-
nych miastach w kraju. Nie-
pokój budzi to, czy rząd zdą-
ży do marca zakończyć prace 
legislacyjne. Kwestią sporną 
jest wypłata świadczenia w 
przypadku rozwiedzionych 
rodziców. Jeśli jest ustalony 
opiekun prawny, to on otrzy-
ma 500 zł. Jeżeli natomiast 
oboje rodziców mają prawo 
do opieki nad dzieckiem, 
wtedy świadczenie dosta-
nie ten, kto pierwszy złoży 
wniosek.

Nie tylko rodzice nie znają 
szczegółów wdrażanego pro-
gramu. Pracownicy MOPS-
-ów, na których barkach 
spoczywa funkcjonowanie 

„Rodziny 500 plus”, wcale 
nie wiedzą więcej. Wiado-
mo, że na obsługę programu 
samorządy dostaną 2 procent 
ze środków przeznaczonych 
na daną gminę. Urzędnicy 
mają wątpliwości, czy te 
pieniądze wystarczą np. na 
zatrudnienie nowych pra-
cowników. Nie wiadomo 
też, czy świadczenia będą 
wypłacane danego dnia mie-
siąca czy ciągle, ani czy gmi-
ny dostaną środki od razu, 
czy najpierw będą musiały je 
pokryć z własnego budżetu, 
a dopiero potem otrzymają 
zwrot z ministerstwa.

Jest jeszcze jedno pyta-
nie. Na ile opieka społeczna 
będzie skuteczna w kontro-
lowaniu rodziców wydatku-
jących otrzymane na dzieci 
pieniądze.

Choć niejasności i pytań 
związanych z programem 
„Rodzina 500 plus” jest wie-
le, to wydaje się, że należy 
mu przyklasnąć, bo jest on 
dobrą zmianą. Dla wielu 
polskich rodzin świadczenie 
to będzie rzeczywistym i du-
żym wsparciem dla domo-
wego budżetu. poza tym od 
teraz będziemy o krok bliżej 
do naszych europejskich są-
siadów.  Renata R. Kluczna
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500 zł na dziecko już w kwietniu. 
Czy Częstochowa jest gotowa?

Jak pracują nasi posłowie?
Od ostatnich wyborów par-
lamentarnych minęły trzy 
miesiące. Nowo wybrani po-
słowie mają za sobą osiem 
posiedzeń Sejmu, w trakcie 
których podczas 345 głoso-
wań uchwalili 33 ustawy. 
Sprawdziliśmy, jak w sej-
mowych ławach odnajdują 
się parlamentarzyści ziemi 
częstochowskiej – zarówno 
debiutanci: Lidia Burzyń-
ska, Andrzej Gawron, Kon-
rad Głębocki (wszyscy PiS) i 
Tomasz Jaskóła (Kukiz’15), 
jak i weterani: Izabela Lesz-
czyna, Halina Rozpondek 
(obie PO) i Szymon Giżyń-
ski (PiS).

Oceniając pracę posłów 
okręgu częstochowskiego da 
się zauważyć interesującą pra-
widłowość – czwórka naszych 
posłów, którzy dopiero roz-
poczynają kariery w Sejmie, 
może pochwalić się lepszą 
frekwencją podczas głosowań 
niż ci, którzy w parlamencie 
są od lat.

Dobra frekwencja nie za-
wsze idzie jednak w parze z 
poselską aktywnością. Naj-

lepszym tego przykładem 
jest Konrad Głębocki, który 
co prawda nie opuścił ani 
jednego głosowania, ale póki 
co siedzi cichutko w swoim 
fotelu sejmowym. Były czę-
stochowski radny głosu w 
Sejmie nie zabrał jeszcze ani 
razu, nie zgłosił też żadnej in-
terpelacji.

Stuprocentową frekwencją 
może pochwalić się również 
Lidia Burzyńska. Posłanka 
PiS odezwała się raz. Jak na 
byłą dyrektorkę szkoły przy-
stało – pytała o oświatę, zwra-
cając uwagę na brak spójności 
w  rozporządzeniu dotyczą-
cym nauczania indywidualne-
go, jak również w ramowych 
planach nauczania w szkołach 
publicznych.

Andrzej Gawron, poseł z 
Lublińca, opuścił dwa głoso-
wania, zdarza mu się jednak 
być aktywnym. Podczas ostat-
niego posiedzenia Sejmu wy-
głosił oświadczenie, w którym 
przekonywał, że mieszkańcy 
ziemi lublinieckiej nie chcą 
być włączeni do tworzonego 
województwa częstochow-

skiego, opowiadając się „zde-
cydowanie i jednoznacznie za 
dalszą przynależnością po-
wiatu lublinieckiego do struk-
tur województwa śląskiego”.

Z czwórki nowych posłów, 
najwięcej głosowań – osiem, 
opuścił Tomasz Jaskóła, ale 
jest za to najaktywniejszy. Ma 
na koncie już siedem wystą-
pień, które nie raz wzbudzały 
niemałe emocje wśród innych 
posłów.

A jak w Sejmie czują się 
„starzy wyjadacze”? Najwy-
raźniej bardzo pewnie, bo 
zdarza im się nie głosować. 
Szymon Giżyński, który w 
parlamencie zasiada nieprze-
rwanie od 2001 roku, opuścił 
wszystkie głosowania 29 i 30 
grudnia 2015 r. Po sejmowych 
korytarzach niosą się plotki, 
że lider częstochowskiego PiS 
dał się chyba ponieść świą-
tecznej atmosferze. W jednym 
ze swoich sześciu wystąpień 
w Sejmie, poseł Giżyński 
poruszył sprawę powrotu na 
mapę administracyjną kraju 
województwa częstochow-
skiego.

– Naszej ojczyźnie ode-
brano województwo często-
chowskie (…) Uczyniły to 
celowo i z całą bezwzględ-
nością i rozmysłem ówczesne 
kosmopolityczne i liberalne 
elity władzy. Skoro w 1998 r. 
zlikwidowano województwo 
częstochowskie z przyczyn 
czysto i wyłącznie ideolo-
gicznych, to najwyższa pora, 
by Częstochowie przywrócić 
wojewódzki status z pobudek 
jak najściślej ideowych, w 
imię polskiej racji stanu i pol-
skiego interesu narodowego. 
Tak to rozumie największy 
polski polityk współczesnej 
doby - mąż stanu pan prezes 
Jarosław Kaczyński, tego go-
rąco pragną mieszkańcy Czę-
stochowy, ziemi częstochow-
skiej i polscy patrioci – mówił 
żywiołowo Giżyński.

Jeszcze niższą frekwencję 
od posła PiS ma Halina Roz-
pondek, która opuściła 118 
głosowań. Była prezydent 
Częstochowy większość nie-
obecności jednak usprawie-
dliwiła, czego nie zrobił poseł 
Giżyński.

Liderką wśród naszych 
parlamentarzystów w sejmo-
wych wystąpieniach jest Iza-
bela Leszczyna. Była wice-
minister finansów w rządzie 
PO–PSL zabierała głos już 
18 razy, skupiając się przede 
wszystkim na krytykowaniu 
działań podejmowanych przez 
PiS. Dla porównania – w całej 
poprzedniej kadencji (2011-
2015) zanotowała zaledwie 34 
wystąpienia w Sejmie.

Będziemy bacznie przy-
glądać się dalszej pracy czę-
stochowskich parlamentarzy-
stów.

Tak pracowali posłowie 
okręgu częstochowskiego  
w trzech pierwszych miesią-
cach kadencji Sejmu:

Tomasz Jaskóła 
(Kukiz’15):

Udział w głosowaniach: 
337 z 345 (brak na 8)

Wystąpienia w Sejmie/in-
terpelacje: 7

Lidia Burzyńska (PiS):
Udział w głosowaniach: 

345 z 345

Wystąpienia w Sejmie/in-
terpelacje: 1

Andrzej Gawron (PiS):
Udział w głosowaniach: 

343 z 345
Wystąpienia w Sejmie/in-

terpelacje: 2

Szymon Giżyński (PiS):
Udział w głosowaniach: 

270 z 345 (brak na 75)
Wystąpienia w Sejmie/in-

terpelacje: 6

Konrad Głębocki (PiS):
Udział w głosowaniach: 

345 z 345
Wystąpienia w Sejmie/in-

terpelacje: brak

Izabela Leszczyna 
(PO):

Udział w głosowaniach: 
327 z 345 (brak na 18)

Wystąpienia w Sejmie/in-
terpelacje: 18

Halina Rozpondek (PO):
Udział w głosowaniach: 

227 z 345 – większość nie-
obecności usprawiedliwiona 
(brak na 118)

Wystąpienia w Sejmie/in-
terpelacje: 2

� Mateusz�Strączyński



W śląskim łatwo 
spotkać dłużnika

Choć średnia wartość zaległego zobowiązania na osobę 
jest najwyższa w województwie mazowieckim (29 336 zł), to 
– biorąc pod uwagę liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami 
w stosunku do ogółu dorosłych mieszkańców – największe 
prawdopodobieństwo spotkania osoby z kłopotami finanso-
wymi występuje w województwie kujawsko-pomorskim, 
gdzie na 1000 mieszkańców zaległości mają aż 84 osoby (8,4 
proc.). Równie wysoki udział osób z problemami finansowy-
mi można zaobserwować wśród mieszkańców woj. zachod-
niopomorskiego (8,2 proc.), lubuskiego (8,2 proc.) oraz dol-
nośląskiego (8 proc.).

Nieco lepiej pod tym względem wygląda sytuacja w woj. 
śląskim, ale i tu odsetek osób zadłużonych jest dość wysoki 
(7,4 proc.). W tym rejonie Polski mieszka prawie 283 tys. 
dłużników. Łączna kwota ich zadłużenia wynosi ponad 5,53 
mld zł. Średnia zaległość w przeliczeniu na osobę to 19 575 
zł. Statystycznie najmniej osób z zaległymi zobowiązaniami 

w populacji dorosłych mieszkańców występuje na Podkar-
paciu – 3,4 proc. Niewielu dłużników jest też w Małopolsce i 
na Podlasiu – 42 na każdy 1000 dorosłych osób.

Polacy po 35 roku 
życia mają najczęściej 
problemy ze spłatą 
długów

Statystyczny niesolidny dłużnik,  to mężczyzna w wieku 
od 35 do 44 lat, mieszkaniec Śląska lub Mazowsza. Jego 
średnie zaległe zadłużenie wynosi 26 132 zł. Ponad 30 proc. 
z łącznej sumy zaległości Polaków przypada na osoby wła-
śnie w tym przedziale wiekowym. Również ta grupa najczę-
ściej ma kłopot z nieopłacanymi na czas rachunkami i rata-
mi kredytów. Z największym obciążeniem w przeliczeniu na 
osobę zmaga się jednak starsze pokolenie. Polacy między 
45. a 54. rokiem życia mają przeciętną zaległość przekracza-
jącą 27,5 tys. zł, czyli o 7,1 tys. zł więcej niż wynosi średnia 
dla wszystkich osób z zaległościami.

W najmniejszym stopniu kłopoty z przeterminowanymi 
kredytami i płatnościami mają osoby wkraczające w dorosłe 
życie, czyli 18-24 latkowie. W ich przypadku przeciętne zale-
głe zobowiązanie to niecałe 4,8 tys. zł. Wartość przeciętnych 
zaległości systematycznie rośnie wraz z wiekiem, zaczyna 
spadać dopiero u osób po 54 roku życia.

Rekordzista ma do 
spłaty blisko 100 mln zł 
zaległości

10 największych dłużników posiada łącznie 397 mln zło-
tych zaległości, czyli niemal 1 proc. całej sumy zaległych zo-
bowiązań. Są to wyłącznie mężczyźni, aż czterech pochodzi 
z Mazowsza.  Rekordzista – 65-letni mieszkaniec woj. mazo-
wieckiego – ma zaległe zobowiązania na kwotę ponad 97,7 
mln zł. Drugi na tej niechlubnej liście jest 59-letni mieszka-
niec woj. lubelskiego (ponad 58,7 mln zł), a trzeci 54-letni 
mieszkaniec woj. dolnośląskiego (ponad 46,2 mln zł).  red.

Prawie 2 miliony  
Polaków ma długi
Zaległe zobowiązania, przekraczające  
200 zł z co najmniej 60-dniowym  
opóźnieniem, na koniec sierpnia 2015 r. 
miało 1 977 284 osób, czyli 6,3 proc. liczby 
dorosłych Polaków. Łączna kwota tych za-
ległości wyniosła 40,39 mld zł. Na tę sumę 
składają się m.in. niezapłacone rachunki 
za usługi telekomunikacyjne, telewizję 
kablową, prąd, gaz, czynsz za mieszkanie, 
niezapłacone alimenty, grzywny sądowe, 
mandaty za jazdę bez biletu, a także nie-
spłacone kredyty hipoteczne i konsump-
cyjne oraz pożyczki pozabankowe – tak 
wynika z najnowszego Raportu InfoDług.
Dzięki oparciu analizy o informacje  
gospodarcze pochodzące z różnych  
źródeł i wykorzystaniu nowej metodologii,  
w Raporcie InfoDług została wyszczegól-
niona analiza zobowiązań kredytowych  
i poza kredytowych. Na obsługiwane  
nieterminowo kredyty przypada kwota 
29,2 mld zł, natomiast na pozostałe  
zobowiązania – 11,18 mld zł.
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Jak sobie radzą 
zadłużeni w naszym 
regionie?
Listy od firm windykacyjnych zawierające „ostateczne wezwanie 
do natychmiastowej zapłaty”, odwiedziny windykatorów 
terenowych, naklazy zapłaty z e-sądu, wreszcie wezwania do 
stawienia się przed obliczem komornika – to nieprzyjemności, 
które spotykają wiele osób. Zapytaliśmy kilkoro mieszkańców  
naszego regionu, jak sobie radzą w tak stresujących sytuacjach.

KOBIETA, lat 60: Mam kilkanaście tysięcy zadłużenia na 
skutek niespłacenia pożyczek. Dług kupiła jakaś firma, która 
nasyłała na mnie windykatorów. Ja mam niewielką emeryturę, 
więc nie mogłam spłacić takiego kolosalnego zadłużenia 
liczonego wraz z karnymi odsetkami. Firma podała mnie 
do sądu, który co prawda uznał że tylko częśc naliczonego 
zadłużenia mam spłacać, ale dla mnie to i tak za dużo. Teraz 
przychodzi do mnie komornik. Ponieważ mieszkam u córki, 
więc nie posiadam żadnego majątku typu dom, mieszkanie, 
meble samochód. Dlatego komornik nic mi nie może zająć, 
ale co miesiąc muszę mu płacić ratę. Jest duża nerwówka.

MĘŻCZYZNA, lat 55: Mnie naliczyli około dziesięciu 
tysięcy z odsetkami za nie zapłacone abonamenty telewizji 
satelitarnej. Sąd wydał wyrok, ale komornik nic mi nie może 
zabrać, bo razem z żoną jesteśmy od lat bezrobotni. Jednak 
przychodzi, straszy i denerwuje. Staram się tym nie stresować.

KOBIETA, lat 41: Komornik zajął mi konto na podsta-
wie nakazu zapłaty z e-sądu w Lublinie. Ale ja tego nakazu 
od sądu nie dostałam. Więc za poradą prawnika zażadałam 
dostarczenia nakazu i w ciągu 7 dni od otrzymania złożyłam 
protest. E-sąd przekazał sprawę do zwykłego sądu, gdzie 
stwierdzono przedawnienie, długu, który powstał 10 lat temu.



Co poniektórym może 
wydawać się to dziwne, 
że młodzi ludzie wyka-
zują zainteresowanie 
wydarzeniami sprzed 
siedemdziesięciu lat. 
Studenci Politechniki 
Częstochowskiej już kil-
kakrotnie zwracali uwagę 
władzom uczelni o tym, 
że niestosownym jest, 
by na budynku rektoratu 
wisiała tablica upamięt-
niająca „bohaterów armii 
radzieckiej”. Do studen-
tów przyłączył się poseł 
Tomasz Jaskóła (Ku-
kiz’15), który w ostatnią 
niedzielę zorganizował 
płomienną pikietę pod 
budynkiem uczelni.

Studenci Politechniki Czę-
stochowskiej wystosowali pe-
tycję:

„Działając w imieniu ni-
żej podpisanych studentów 
Politechniki, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o podję-
cie działań mających na celu 
usunięcie tablicy zawierają-
cej symbole totalitarne ZSRR, 
znajdującej się na budynku 
Rektoratu Politechniki Czę-
stochowskiej przy ul. J. H. 
Dąbrowskiego 69. W opinii 
niżej podpisanych, wszelkiego 
rodzaju obiekty gloryfikujące 
system totalitarny, to przykład 
zakłamywania historii. Symbo-
lika ideologii komunistycznej, 
która została Polsce narzuco-
na przez Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich 
oraz obecność jakichkolwiek 
symboli totalitarnych jest dzi-
siaj niedopuszczalna w prze-
strzeni publicznej, a w szcze-
gólności na budynku będącym 
siedzibą Władz Państwowej 
Uczelni Wyższej, znajdującej 
się na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Naszym obowiązkiem jest 
pamiętać, iż ten budynek był 
siedzibą polskich żołnierzy z 
dwudziestego siódmego Pułku 
Piechoty Legionów Polskich 
walczących z Armią Czer-
woną. Jesteśmy zobowiązani 
pamiętać o ich ofierze. Pro-
pagowanie ideologii komuni-
stycznej jest sprzeczne z obec-
nie obowiązującym prawem, 
które obejmuje zakaz propa-
gowania systemów totalitar-
nych zgodnie z art. 256 Ko-
deksu Karnego oraz duchem 
13 art. Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Poniżej przedkładamy listę 
studentów popierających ww. 
Tablicę z terenu Naszej Uczel-
ni.”

Tej treści petycja dotarła 
dziś do rektor Politechniki 
Marii Nowickiej-Skowron. 
Podpisało ją prawie 400 stu-
dentów.

W sprawie tablicy zebrało 
się również Kolegium Rek-
torskie, które miało ustalić, co 
zrobić z „niesfornymi” studen-
tami i kłopotliwą tablicą.

Władze uczelni najpraw-
dopodobniej są na etapie usta-
lania spadkobierców tablicy, 
którą w latach 50-tych zawie-
siło na budynku nieistniejące 
już Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej w Czę-
stochowie. Redakcja „7 dni” 
sugeruje sprawdzenie Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska-
-Wschód.

W sukurs władzom uczel-
ni przyszli sami studenci – 
skoro Politechnika nie wie co 
zrobić z tablicą, niech stwo-
rzy stałą wystawę upamięt-
niającą polskich i nie tylko, 
żołnierzy.

„Działając w imieniu Era-
smus Student Network Po-
litechnika Częstochowska, 
Katolickiego Związku Akade-
mickiego oraz Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów Poli-
technika Częstochowska, jako 
jej przewodniczący, w myśl za-
łożeń statutowych takich jak:

„Podtrzymanie tradycji na-
rodowej, pielęgnowanie pol-
skości oraz rozwój świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej” zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o wyraże-
nie zgody na utworzenie sta-
łej wystawy upamiętniającej 
polskich żołnierzy 27 Pułku 
Piechoty, który stacjonował 
na terenie Częstochowy, w 
koszarach „Zawady” , przy 

ulicy Generała Jana Henry-
ka Dąbrowskiego 69, czyli w 
budynku należącym do Poli-
techniki Częstochowskiej. Jed-
nocześnie, mając na uwadze 
wolę studentów Politechniki 
Częstochowskiej podpisanych 
pod petycją: „(...) Naszym 
obowiązkiem jest pamiętać iż 
ten budynek był siedzibą pol-
skich żołnierzy z 27 Pułku Pie-
choty Legionów Polskich wal-
czących z Armią Czerwoną. 
Jesteś zobowiązani pamiętać o 
ich ofierze (...)”

Stworzenie miejsca pa-
mięci poległych żołnierzy 27. 
Pułku Piechoty w budynku 
dawnych koszar „Zawady” 
miałoby pełnić funkcję nie tyl-
ko edukacyjną, ale także kultu-
ro-poznawczą. Zorganizowa-
nie ww. wystawy zaangażuje 
studentów naszej Alma Mater 
w działania na rzecz społecz-
ności lokalnej, a tym samym 
umożliwi poznanie polskich 
tradycji narodowych oraz spo-
woduje integrację środowiska 
akademickiego.

Z powyższych względów ni-
niejszy wniosek jest w pełni za-
sadny i zasługuje na uwzględ-
nienie, jako służący dobru 
Naszej uczelni.

Do wiadomości:
1. Minister Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dr 
Jarosław Gowin

2. Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
Prof. dr hab. Piotr Gliński

3. Instytut Pamięci Narodo-
wej”.

Pismo do rektor Politech-
niki podpisały trzy największe 
organizacje studenckie.

Renata�R.�Kluczna
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W ciągu ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego koalicjanci zdążyli skutecznie obsadzić swoimi 
ludźmi ważne stanowiska w administracji publicznej. Teraz, kiedy  
w kraju niepodzielnie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, następują  
roszady personalne od góry do dołu.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy  
Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały wywieszone do 
publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży położonych w obrębie Turzyn działka nr: 
1048, 1049, 1239 (k.m.2) i w obrębie Biała Wielka działka 
nr: 4745, 5821. Wykazy dostępne na stronach www.biple-
low.pl i www.lelow.pl
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Lawina zmian  
personalnych  
ruszyła – ARiMR 
ma nowego szefa

Na pierwszy ogień po-
szły zmiany na szczeblu 
krajowym. Najbardziej me-
dialne i budzące najwięcej 
kontrowersji były wymiana 
pięciu sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, a tak-
że nowelizacja ustawy o 
radiofonii i telewizji i po-
wołanie na szefa Telewizji 
Polskiej Jacka Kurskiego 
(PiS).

Kiedy PiS uporał się ze 
wszystkimi zmianami na 
górze, przyszła kolej na 
niższe szczeble. Na począt-
ku grudnia premier Beata 
Szydło wręczyła akty po-
wołania szesnastu nowym 
wojewodom. Na Śląsku 
został nim pochodzący z 
Gliwic, 35-letni Jarosław 
Wieczorek (PiS). 11 stycz-
nia poznaliśmy natomiast 
nazwiska śląskich wicewo-

jewodów. Przedstawicie-
lem ziemi częstochowskiej 
w województwie został do-
brze znany w Myszkowie, 
ale niekoniecznie w Czę-
stochowie Mariusz Trepka 
(PiS). W październikowych 
wyborach parlamentarnych 
był on „trójką” na liście PiS 
w wyborach do Sejmu, ale 
mandatu poselskiego nie 
zdobył. 

Popierany przez europo-
słankę Jadwigę Wiśniew-
ską (PiS) 48-letni Trepka 
wygrał za to wyścig o fotel 
częstochowskiego wicewo-
jewody, w pokonanym polu 
pozostawiając Mariusza 
Chudzickiego i Tomasza 
Szwejkowskiego – kandy-
datów forsowanych przez 
lidera lokalnego PiS, po-
sła Szymona Giżyńskiego. 
Siła partii rządzącej do-

padła także śląski oddział 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa z 
siedzibą w Częstochowie. 
Ze stanowiskiem dyrek-
tora musiał pożegnać się 
Stanisław Gmitruk (PSL), 
który kierował tą placówką 
od 2008 roku. 13 stycznia 
nowy prezes krajowego 
ARiMR Daniel Obajtek 
(ciążą na nim prokurator-
skie zarzuty o korupcję) po-
wołał na stanowisko szefa 
Śląskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR Konrada 
Jarzyńskiego (PiS), który 
wcześniej pracował w Biu-
rze Powiatowym ARiMR 
mieszczącym się przy ul. 
Tkackiej w Częstochowie.

Na tym nie koniec 
zmian. Nie ujdą one naszej 
uwadze.
� Mateusz�Strączyński

Studenci przeciw  
proradzieckiej tablicy
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@ Od kogo „brał” pieniądze prezydent 
Matyjaszczyk?

as: W normalnym kraju Matyjaszczyk i towarzysze – 
kumple Sebastiana Myśliwca – wylądowaliby w najlep-
szym wypadku na wysypisku śmieci (dosłownie, a nie w 
okolicach Zarządu spółki), a najpewniej w pierdlu-ka-
mieniłomach.

denver: Czekam na pokazowy proces w Polsce – od-
słaniający kulisy korupcji politycznej w Częstochowie 
i metody zdobywania władzy w mieście przez Maty-
jaszczyka, Marszałka, Balta, Niesmacznego i reszty 
drobnicy z SLD. Czekam na kolejne fakty ujawniające 
kulisy prania pieniędzy przez Sebastianów Myśliwców i 
sebastianopodobnych za pośrednictwem Matyjaszczyka 
i władz „samorządowych” miasta i dotowane z budżetu 
miasta kluby sportowe oraz „uprzywilejowany” obrót 
nieruchomościami gminy korzystny dla „darczyńców”. 
Czekam na ujawnienie zasad i warunków „koalicji” 
SLD-PO-PiS w Częstochowie – kto na co przymyka 
oko, kto jak głosuje i co i ile z tego ma? Czekam na 
koncertowy „rozpisdziaj” tego hańbiącego miasto towa-
rzycha „samorządowego” i cywilną śmierć „właścicieli” 
miasta. Nie czekam na „oświecenie” ludu częstochow-
skiego, tu widzę dalszą ciemność wzmożonego kołtuń-
stwa. Niestety.

Anonim: Moje oczekiwania są zbieżne z oczekiwa-
niami denvera niestety dotknął tylko wierzchołka góry 
ale od czegoś trzeba zacząć, potem już samo pójdzie. 
Czekają spółki miejskie ZGM, Warta, Smieci, MPK ze 
słynnym prokuratorem itd. Tylko kto to rozwikła i kie-
dy. W grę wchodzi obca prokuratura, najlepiej Kraków. 
Pomocy w „ludzie” nie będzie bo cieszy się byle czym, 
byle jakiś słupek w budżecie obywatelskim dostać. O 
politykach nie ma co wspominać bo to przecież „wielka 
rodzina”. Więc kto?

Anonim: EEE no co wy ręka rękę myje za wielu jest 
w tej cz-wa żeby coś się ruszyło.

Emerytsamnasam: To sa właśnie ci obrońcy demo-
kracji i wolności słowa, a raczej kręcenia lodów,co ogłu-
piają ludzi do wychodzenia na ulice, opluwania kraju na 
arenie międzynarodowej i unijnej.,,By wszystko było tak 
jak dawniej” Ludzie chcecie być okryci hańba na wiele 
pokoleń wspierając takie machloje. To wy poniesiecie 
konsekwencje ewentualnych sankcji nie oni.
teng:�„emerytsamnasam” czyś ty kopnięty na umyśle 

czy zwyczajnie przymuł? Pralnia mózgów trwa. Ale za-
pluty karzeł reakcji prezio kaczorski nie przejdzie.
alupen.onet.pl:�Spoko nasz szefunciu potrącił moto-

cyklistę i co a pstro wymiar sprawiedliwości nie zauwa-
żył nic specjalnego i po sprawie a ten p. D co odkrył w 
Częstochowie ulicę Jarzynową jakieś fałszywe fakturki i 
co? A pstro nic się takiego nie stało. Nic tylko być w lsd

@ Lawina zmian personalnych ruszyła 
– ARiMR ma nowego szefa

Anonim: jeżeli chodzi o dotychczasowych;mała stra-
ta krótki żal..Jeżeli chodzi o nowych to na pewno „dobra 
zmiana”jak zresztą wszystkie dotychczasowe. A jakie to 
ma znaczenie dla nas niestowarzyszonych w PiS, PO, i 
co tam jeszcze – ŻADNE!

sas: Nie ma żadnego znaczenia zmiana jednych mier-
not z partyjnych nomenklatur na inne, choćby z Pcimia. 
Śmierdziało i dalej będzie śmierdzieć. Rozpisdziaj Pol-
ski trwa.

@ Kto „zajumał” akta sprawy o ławni-
kach?

Anonim: komunizm w tym mieście jest nie do wy-
plewienia.
wesoły� banan:�Akta są pod dywanem w siedzibie 

SLD.
kchrzanka@gmail.com:� Gdyby sprawa była „czy-

sta”, - to zakończono by ją przed głosowaniem radnych, 
ale sprawa „śmierdzi” i trzeba ją zamieść pod dywan! 
Czy struktury tego kraju - sądy, prokuratura, policja są 
zainteresowane rzetelnym zbadaniem i wyjaśnieniem 
faktów o popełnieniu przestępstwa?

Rozpoczęte w ponurym oskar-
życielskim tonie spotkanie, upły-
nęło w atmosferze umiarkowanego 
optymizmu. Gdzieś w międzycza-
sie po uświadomieniu, że sytuacja 
jest pod kontrolą, ustąpiły niepokój 
i napięcie. Jednocześnie wzro-
sły oczekiwania wobec prezesa 
BykRolu i siłą rzeczy od tej pory 
każdy jego ruch miał być obserwo-
wany. Doświadczony, czterdzie-
stoletni biznesmen musiał się na 
nowo wykazać i miał na to bardzo 
mało czasu. Nie po raz pierwszy 
zresztą.

– Proszę usiąść – Orłowski 
wskazał wchodzącej do jego gabi-
netu dziewczynie krzesło naprze-
ciw swojego biurka. W ręku trzy-
mał jej CV i przelatywał wzrokiem 
wersy opisujące jej długi kontakt 
z nauką i krótki przebieg pracy 
zawodowej. – Jest pani prosto po 
szkole – zauważył.

– Tak. To moja pierwsza po-
ważna praca – potwierdziła dziew-
czyna. – Uniwersytet Warszawski. 
Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania! – gwizdnął cicho 

pod nosem z podziwu. – No proszę 
kogo my tu mamy. Zna pani języki 
obce?

– Tak. Biegle angielski i nie-
miecki, trochę gorzej rosyjski – od-
powiedziała.

Orłowski pokręcił głową z nie-
dowierzaniem. Jak można znać tyle 
języków mając tylko dwadzieścia 
cztery lata?

– Czym zajmuje się pani u nas 
firmie? – zapytał patrząc na nią 
spod czarnych brwi.

– Pracuję na hali – odparła wzru-
szając ramionami.

– A dokładniej?
– Jako rozbieraczka.
– Hm, a nie myślała pani o 

czymś bardziej ambitnym? – roz-
siadł się w fotelu i z ciekawością 
przyglądał się małej siedzącej 
przed nim kruszynie.

– Owszem – potwierdziła 
dziewczyna. – Ale sytuacja na ryn-
ku pracy jest trudna, a poza tym od 
czegoś trzeba zacząć.

– Słusznie – zgodził się prezes. 
Odłożył na bok jej życiorys zawo-
dowy i zaproponował: – Co pani 

sądzi o stanowisku Dyrektora Mar-
ketingu w BykRolu?

Dziewczyna spojrzała na niego 
z zaskoczeniem w oczach. Prezes 
stroi sobie z niej żarty? Niedaw-
no przyjęto ją do pracy i od razu, 
będąc jeszcze na okresie próbnym 
miałaby awansować na dyrektora 
marketingu? To chyba sen!

– To znaczy ja miałabym objąć 
tę funkcje? – upewniła się.

– Tak. Dokładnie to mam na 
myśli – odpowiedział Orłowski 
zdecydowanie.

– Trochę mi to przypomina baj-
kę o Kopciuszku… – powiedziała z 
niedowierzaniem w głosie. – Bajkę 
– powtórzyła.

Orłowski zabębnił nerwowo 
palcami po porcelanowym kubku. 
Wstał z fotela, przespacerował się 
do okna, zamknął je i wskazał na 
stos życiorysów, które przyniosła 
mu kadrowa.

– Bajka o Kopciuszku to nie jest 
dobre porównanie – mówił niedba-
le przerzucając kartki z CV obecnie 
zatrudnionych pracowników.

– Niebawem wejdziemy do 

Unii. Firma zacznie funkcjonować 
w międzynarodowym środowi-
sku, a to wymaga zupełnie innych 
koncepcji marketingowych niż te, 
które się sprawdzały na rynkach 
lokalnych. Aby umieć poruszać się 
w tym świecie trzeba mieć pewną 
wiedzę – ponownie wziął do ręki 
jej życiorys. – Studiowała pani 
zarządzanie w jednym z lepszych 
uniwersytetów w kraju, zna pani 
użyteczne z punktu widzenia By-
kRolu języki obce, poznała pani 
naszą firmę i branżę. Wśród obec-
ne zatrudnionych osób, nie zna-
lazłem lepszej kandydatury na to 
miejsce, a tych których zwolniłem 
z pewnością nie przyjmę na nowo – 
mówił mając w wyobraźni moment 
kiedy po wręczeniu wypowiedzeń 
wyskakuje z sali konferencyjnej 
przez okno na hałdę węgla. – Moja 
propozycja to układ korzystny dla 
obydwu stron. Więc jaka jest pani 
decyzja?

To co powiedział Orłowski 
brzmiało przekonywująco. Dziew-
czyna poczuła jak mocnej zabiło jej 
serce.   cdn

14.
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W nowym cyklu przypominamy 
„gorące”, archiwalne tematy, 
o których pisaliśmy na łamach „7 dni”. 
Dziś wracamy do stycznia 2007 roku 
(nr 3/2007). Wówczas emocjonowaliśmy 
się gapiostwem nowo wybranych wójtów 
i burmistrzów, którzy zapomnieli na czas 
złożyć oświadczeń majątkowych i w oczy 
zajrzało im widmo przedwczesnych wybo-
rów. Ponadto Włókniarz zaprezentował 
nowego trenera Piotra Żyto, piłkarską 
karierę zakończył wybitny wychowanek 
Rakowa Jacek Magiera, a w klubie Babie 
Lato odbyła się wystawa śmiałych 
zdjęć autorstwa Edyty Pilichowskiej.

TEMAT NUMERU:

Będą wybory!
Kilkudziesięciu samorządowców re-

gionu częstochowskiego straci objęte nie-
dawno funkcje, ponieważ nie dostarczyli 
na czas wojewodzie śląskiemu swoich 
oświadczeń majątkowych i informacji o 
działalności gospodarczej współmałżon-
ków.Przez kilka ostatnich dni zarówno 
organy nadrzędne (ministerstwa, urzędy 
wojewódzkie), jak i sami zainteresowani – 
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast 
oraz radni – żyli w napięciu większym niż 
listopadowy wyścig wyborczy. Chodziło o 
ich być albo nie być... na stanowisku, które 
przecież tyle co objęli.„Czarną” listę spóź-
nialskich samorządowców regionu często-
chowskiego sporządziło już Biuro Prawne 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Znaleźli się na niej m.in.: burmistrz Mysz-
kowa Janusz Romaniuk (spóźnił się o 1 
dzień), burmistrz Koniecpola Józef Kałuża 
(10 dni), przewodniczący rady gminy w 
Kruszynie Marian Klekot (9 dni), przewod-
niczący rady gminy w Dąbrowie Zielonej 
Adam Szkop (6 dni). W grupie zagrożo-
nych z powodu nieterminowego przesłania 
oświadczenia o działalności gospodarczej 
współmałżonka znalazł się m.in. nowy 
wójt Olsztyna Tomasz Kucharski (spóźnił 
się 3 dni). Wszystko za sprawą nowej or-
dynacji wyborczej oraz ustawie o bezpo-
średnim wyborze wójtów, burmistrzów i 

prezydentów, które nakładają obowiązek 
na szefów samorządów, by składali wo-
jewodzie swoje oświadczenia majątkowe. 
Mieli oni na to 30 dni. Niestety wielu sa-
morządowców zaspało. W skali kraju pro-
blem dotyczy kilkuset osób.

– Z oceny ministerstwa wynika, że sa-
morządowcy, którzy nie złożyli oświad-
czeń na czas, tracą mandaty, czyli będą 
przedterminowe wybory – informuje Mar-
ta Malik, rzecznik prasowy Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach.

***

Żyto szkoleniowcem
Na specjalnie zwołanej konferencji pra-

sowej sternicy klubu z Częstochowy podali 
nazwisko nowego trenera żużlowców, pa-
rafując w obecności dziennikarzy umowę z 
Piotrem Żyto. Zaprezentowano również syl-
wetki nowych juniorów Edwarda Kenneta i 
Lewisa Bridgera. Konferencję swoją obec-
nością zaszczycił także Lee Richardson.

– Jest dzisiaj z nami ten, który wszyst-
ko zaczął i mam nadzieję, że na koniec 
sezonu bardzo dobrze skończy. Piotr Żyto 
podjął się pracy trenera w naszej drużynie. 
Wiążemy z tą osobą bardzo duże nadzie-
je, ponieważ dawno nie widziałem takiego 
człowieka, który jest tak naładowany en-
tuzjazmem, ambicjami, chęcią pokazania, 
że dużo w żużlu potrafi. Przeszedł twardą 
szkołę życia w Anglii, nie tylko związaną 
z żużlem, ale i życiem prywatnym i za to 

mam dla niego ogromny szacunek – mówił 
na wtorkowej konferencji prasowej prezes 
Włókniarza Marian Maślanka.

***

Kobiece preludium
Subtelność to największa zaleta zdjęć 

Edyty Pilichowskiej – tak mówią znawcy. 
Nie trzeba być jednak krytykiem, by do-
strzec w twórczości młodej artystki delikat-
ność wyrazu i precyzję formy. Częstocho-
wianka z urodzenia, łodzianka z wyboru, 
pamięta o swoim rodzinnym mieście, stąd 
jej prace można podziwiać w Babim Lecie.

– Ta wystawa składa się ze zdjęć sprzed 
kilku lat, ale doszłam do wniosku, że powin-
ny być one pokazane także w Częstocho-
wie, przede wszystkim częstochowiankom. 
Miejsce – Babie Lato, lokal tylko dla kobiet 
również nie był przypadkowy. Ta prezen-
tacja jest wycinkiem wystawy, której tytu-
łową postacią jest panna Lulu – bohaterka 
historii miłosnej, stylizowanej na między-
wojenny romans – mówi Edyta Plichowska.

***

Koniec kariery?
Jeden z najlepszych piłkarzy w historii 

częstochowskiego Rakowa, Jacek Magiera 
zdecydował się na zakończenie kariery pił-
karskiej. Magiera ma zasilić sztab trenerski 
Legii Warszawa. Będzie odpowiedzialny 
za rozwój sportowy i wychowawczy mło-
dych zawodników stołecznego klubu.
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 Opera Lwowska w Częstochowie
W ramach wsparcia sytuacji na wschodzie Ukrainy jedna 
z agencji artystycznych wystąpiła do Ambasady Ukrainy 
w Polsce z inicjatywą zorganizowania kilkudziesięciu 
koncertów charytatywnych Opery Lwowskiej na terenie 
naszego kraju. Zysk z koncertów zostanie przekazany na 
dofinansowanie procesu leczenia i rehabilitacji ukraińskich 
żołnierzy. W Częstochowie  koncert odbędzie się 28 lutego 
br. w Filharmonii Częstochowskiej. Organizatorzy mają na-
dzieję, że soliści i artyści oraz orkiestra Opery Lwowskiej 
zaprezentują polskiej publiczności przeżycia artystyczne na 
najwyższym poziomie i przybliżą kulturę Ukrainy.

 Plebiscyt na najlepszy fi lm ZŁOTA PIĄTKA 
2015 rozstrzygnięty 

Już po raz 23 widzowie kina studyjnego OKF ILUZJA  wy-
brali najlepszy - ich zdaniem - film,  pokazany na ekranie 
OKF w minionym roku. W plebiscycie oddano 293 głosy .

I miejsce i 29 głosów (9,9 %) zdobył film „BODY/
CIAŁO” w reż. Małgorzaty Szumowskiej

II miejsce i 25 głosów (8,5%) zajął film „MŁODOŚĆ” 
w reż. Paolo Sorrentino

III miejsce i 22 głosy (7,5%) zajął film „AMY” w reż. Asif 
Kapadia

IV miejsce i 18 głosów (6,1%) zdobył film ”11 MINUT” 
w reż. Jerzego Skolimowskiego
V miejsce i 14 głosów (4,8%) zdobył film „SÓL ZIEMI” 

w reż. Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders
Kolejne miejsca zajęły filmy: „Birdman”,  „Everest”, „Za-

kazany bóg”, „Pani Dulskie”, „Victoria”. Zwycięskie filmy 
zostaną zaprezentujemy na ekranie OKF w dniach 12-18 
lutego 2016.

 Zimowy Marsz na orientację
Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie, SKKT PTTK 
„Azymut” oraz  SKKT PTTK przy SP nr 37 w Częstocho-
wie zapraszają w dniu 30 stycznia (sobota) na VIII Zimowe 
Marsze na Orientację „ZIMN0 2016”. W imprezie można 
uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach zgłoszonych 
przez szkoły, koła i kluby PTTK, środowiska harcerskie 
oraz inne organizacje i stowarzyszenia. Zgłoszenia do dn. 
26.01.2016, można dokonać elektronicznie na adres pttkreg-
czwa@op.pl, jak również osobiście w biurze Regionalnego 
Oddziału PTTK w Częstochowie, al. NMP 39/41, tel. 34 
324 21 20, w dni robocze w godz. 13:30-18:00. 

 Ferie w teatrze
W tym roku w województwie śląskim ferie zimowe trwa-
ją od 15 do 29 lutego, dlatego Teatr im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie przygotował dla młodzieży ofertę warsz-
tatów teatralnych, które odbędą sie w pierwszym tygo-
dniu ferii tj. od  15 do 20 lutego. Koszt warsztatów 250 zł. 
Informacje i zapisy – 34 372 33 41(04)  lub ewa.oles@
teatr-mickiewicza.pl. Na chętnych czekają znani i lubiani 
z desek teatralnych: Adam Hutyra (improwizacja, sceny 
dramatyczne), Bartosz Kopeć (elementarne zadania aktor-
skie), Marek Ślosarski (etiudy), Marzena Lamch Łoniewska 
(emisja głosu), Piotr Dłubak (replika fotografii teatralnej).

 Ochrona danych osobowych – szkolenie
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych 
Osobowych, 29 stycznia w Urzędzie Miasta Częstochowy 
odbędzie się szkolenie związane z tą tematyką. Chęć uczest-
nictwa w obchodach Europejskiego Dnia Ochrony Danych 
Osobowych należy zgłosić mailowo: magda_celeban@
op.pl (ilość miejsc ograniczona), początek o godz. 9.00. 
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: 
Magdalena Celeban: magda_celeban@op.pl, 600-299-249. 
Organizatorami szkolenia są:  Zespół Szkół Samochodowo 
– Budowlanych, Akademia im. J.Długosza, Samorządowy 
Ośrodek Doskonalenia, Zespół Szkół Technicznych przy 
współpracy z GIODO oraz UM Częstochowy.

 W Filharmonii   
*22.01.2016, godz. 19.00 – KONCERT DLA BABCI 
I DZIADKA Mistrzom kina. Koncert, w którym muzyka 
z niezapomnianych filmów i seriali przeplatać się będzie ze 
wspomnieniami i opowieściami Tomasz Stockingera.
*24.01.2016, godz. 11.00 – Koncert zimowy FILHARMO-
NII Malucha.
*29.01.2016, godz. 19.00 – URODZINY MOZARTA, Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór 
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum. W pro-
gramie: W. A. Mozart - Wielka Msza c-moll KV 427.
*30.01.2016, godz. 16.00, 19.00 – Spektakl Medium.
Organizator: Teatr Kwadrat. Wyst. Ilona Chojnowska, Maja 
Hirsch, Paweł Małaszyński.
*31.01.2016, godz. 19.00 – Wielki koncert galowy: Strauss 
Festival Orchestra.

Składniki:
1 rolka gotowego ciasta francuskie
1 jajko
100 g sera żółtego typu Gouda
1 łyżeczka czarnego sezamu
papryka słodka w proszku

Sposób przygotowania:
Arkusz ciasta rozwinąć i podzielić 

na dwie równe połowy. Jedną część 
posmarować roztrzepanym jajkiem. 
Żółty ser zetrzeć na grubym oczku. 
Posmarowaną jajkiem część ciasta po-
sypać startym serem. Ser lekko przyci-
snąć do ciasta tak, aby się przykleił, a 

następnie przykryć całość drugą poło-
wą ciasta i też lekko przycisnąć. 

Tak przygotowane ciasto pokroić  w 
paski o szerokości 2 cm. Każdy pa-
sek chwycić za oba końce i skręcić w 

przeciwnych kierunkach, aby powstały 
„sprężynki”. 

Tak przygotowane paluchy ułożyć 
na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia, zachowując 2-3 cm odstę-
py. Każdy koniec palucha przycisnąć 
do blaszki, żeby pozostały na swoim 
miejscu podczas pieczenia. 

Całość posypać sezamem  i papryką. 
Następnie piec w piekarniku w  temp. 
200°C przez około 15 minut. 

Upieczone paluchy powinny być 
złociste i chrupiące. Można podawać 
je zarówno na ciepło jak i na zimno. 
Smacznego!

PRZEPIS

Karnawałowe paluchy serowe

W sali koncertowej 
Filharmonii Częstochowskiej 
podczas uroczystej Gali już 
po raz piętnasty Regionalna 
Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Częstochowie przyznała 
nagrody w Konkursie 
„Jurajski Produkt Roku”.

Podczas uroczystości 
Prezes Zarządu Zbigniew 
Miszczyk, podsumował 
15 lat znaczenia Konkursu 
„Jurajski Produkt Roku”, 
wspominał o zaangażowa-
niu i społecznej pracy Jury 
konkursowego, które przez 
15 lat dokonywało oceny 
najlepszych produktów i 
usług z naszego regionu 
oraz złożył podziękowania 
dla wszystkich osób, które 
w ciągu tych lat przyczyniły 
się do rozwoju Izby i same-
go Konkursu. 

Z początkowej jednej ka-
tegorii Konkurs ewoluował 
do obecnych 7 kategorii dla 

produktów i usług, a także 
powstała specjalna katego-
ria dla Najlepszego Samo-
rządu Terytorialnego.

W tym czasie przyznano 
70 statuetek, 80 wyróżnień, 
16 dyplomów uznania i 11 
wyróżnień dla instytucji/
osoby zasłużonej dla rozwo-
ju i promocji regionu.

Patronat nad XV edycją 
Konkursu objęli: Wojewo-
da Śląski, Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, Prezy-
dent Miasta Częstochowy, 
Krajowa Izba Gospodarcza 
w Warszawie oraz Starości 
Powiatów: częstochowskie-
go, kłobuckiego, myszkow-
skiego oraz zawierciańskie-
go.

XV Gala Konkursu zgro-
madziła liczną publiczność, 
w tym przedstawicieli pa-
tronów honorowych, przed-
stawicieli samorządu tery-
torialnego i gospodarczego, 

organizacji okołobizneso-
wych, urzędów i instytucji, 
członków RIPH w Często-
chowie, lokalnych przed-
siębiorców, sympatyków i 
przyjaciół Izby.

Z okazji Jubileuszu, Pre-
zes Krajowej Izby Gospo-
darczej w Warszawie An-
drzej Arendarski wręczył 
odznaczenia dla działaczy 
Izby. Po wręczeniu odzna-
czeń zaprezentowano filmy 
promujące tegorocznych 
Laureatów.

Zgromadzona na sali pu-
bliczność miała okazję po-
słuchać wokalu uczestniczki 
programu muzycznego The 
Voice of Poland, laureat-
ki wielu konkursów mu-
zycznych Agaty Geisler w 
akompaniamencie Mariusza 
Grządziela. 

Całą uroczystość uświet-
nił występ Częstochowskie-
go Teatru Tańca Włodzi-

mierza Kucy w spektaklu 
„Orfeusz”.

Zarząd i Rada RIPH w 
Częstochowie pragną ser-
decznie podziękować wszyst-
kim Sponsorom Gali za 
wsparcie finansowe i ufun-
dowanie nagród rzeczowych 
oraz Patronom Honorowym 
i Patronom medialnym za 
promocję wydarzenia.

 red.

Konkurs Jurajski 
Produkt Roku 2015 
rozstrzygnięty



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl
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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
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Jak rozpoznać swojego 
dziadka?

DZIADEK TRADYCYJNY – siedzi w 
wielkim fotelu, pali fajkę, czyta gazetę. 

DZIADEK NOWOCZESNY – jeździ 
najnowszym BMW, podkrada babci „Co-
smopolitan”, chodzi na spacery do sklepu 
sportowego. 

DZIADEK PODRÓŻNIK – chodzi 
wszędzie, uwielbia wycieczki do lasu, jeź-
dzi rowerem, nigdy samochodem. 

DZIADEK NUDZIARZ – słucha muzy-
ki z gramofonu, uwielbia walca, nie wie co 
to komputer. 

DZIADEK KOMPUTEROWIEC – ca-
łymi dniami siedzi przy komputerze, wie co 
to jest internet. 

DZIADEK POLICJANT – karze cię za 
wszystko, począwszy od czwórki zamiast 
piątki w szkole. 

DZIADEK BOHATER – codziennie 
rano wstaje, aby zrobić babci śniadanie, nie 
może patrzeć na bezdomnego psa. 

DZIADEK ROMANTYK – lubi tań-
czyć i czytać romanse, najchętniej z począt-
ku ubiegłego wieku. 

DZIADEK NIEOKRZESANY – wstaje 
o 11, je śniadanie, potem obiad, idzie spać, 
budzi się, je kolacje, idzie spać.

I babcię...
BABCIA NOWOCZESNA – ma wielo-

czynnościowego robota kuchennego, wysy-
ła e-maile i smsy do wnuków, modnie się 

ubiera, dba o swoją sylwetkę. 
BABCIA ŚREDNIOWIECZNA – robi 

na drutach i szydełku, zajmuje się tylko ro-
dziną i domem. 

BABCIA OPIEKUŃCZA – zawsze po-
może w trudnych chwilach, przytuli, dora-
dzi, pomoże  rozwiązać problemy i zawsze 
ma czas, aby porozmawiać. 

BABCIA ZAPRACOWANA – nigdy 
nie ma czasu dla najbliższych, gdyż ciągle 
sprząta, pierze, gotuje... 

BABCIA PODRÓŻNICZKA – często 
jeździ na wycieczki, lubi zwiedzać ciekawe 
miejsca, a gdy nie wyjeżdża, to wychodzi na 
długie spacery. Rzadko bywa w domu. 

BABCIA WYSPORTOWANA – ma 
ładną sylwetkę, bo regularnie ćwiczy – cho-
dzi na jogę, basen, jeździ na rowerze albo 
uprawia nordic walking. 

BABCIA KINOMANKA – chodzi do 
kina albo przynajmniej co wieczór zasiada 
przed telewizorem, by obejrzeć ulubioną te-
lenowelę. 

BABCIA MĄDRA I WYKSZTAŁCO-
NA – ma wiedzę o świecie, możesz się od 
niej dowiedzieć niejednej ciekawostki histo-
rycznej, chodzi na różne kursy (niekoniecz-
nie kroju i szycia).

1. Kochają, jak 
nikt inny

Oczywiście bywają róż-
ni, jak to z ludźmi bywa, w 
większości przypadków jed-
nak kochają wnuki bardziej 
niż kiedyś własne dzieci, 
niczego nie oczekując w 
zamian. Są nadzwyczaj cier-
pliwi i bardzo zaangażowani 
w wychowywanie pociech. 
Zawsze mają czas na za-
bawę, pocieszą po kłótni z 
koleżanką lub kolegą, roz-
wiążą każdy problem i zna-
ją odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Dla dziadków ich 
wnuczek zawsze jest naj-
piękniejszy i najmądrzejszy. 
Nigdy nie zapominają o uro-
dzinach, rozpieszczając przy 
tej okazji maluchy. Nie bez 
przyczyny babcia i dziadek 
to jedne z najbardziej ko-
chanych przez dzieci osób w 
całej rodzinie.

2. Nie odmawiają 
pomocy

Co zrobić kiedy jeden 
z rodziców jest w pracy, a 
drugiemu w ostatniej chwi-
li wypadło ważne spotka-
nie i nie ma z kim zostawić 
dzieci? Odpowiedź może 
być tylko jedna – w takiej 
sytuacji z pomocą zawsze 
przybędą dziadkowie, nawet 
gdyby musieli przyjechać z 
drugiego końca miasta. Dla 
nich zapłatą za okazaną po-
moc będzie już sama możli-
wość pobycia z wnuczkami. 
Odbieranie pociech z przed-
szkola czy szkoły przez 
babcię lub dziadka jest nie-

mal na porządku dziennym. 
Dziadkowie są też nieoce-
nieni dla rodziców, gdyż 
znają magiczne, domowe 
sposoby na kaszel, katar czy 
plamę na kanapie.

3. Słuchają, 
opowiadają, 
uczą...

Dziadkowie nie są tak 
zabiegani jak rodzice. Są 
cierpliwi, mają czas, by z 
uwagą wysłuchać kilkulat-
ka. Zawsze potrafią mądrze 
doradzić. Potrafią przeko-
nać, że stłuczone kolano to 
nie powód, by płakać. Znają 
też mnóstwo bajek i potrafią 
sprawić, że maluch słucha 
ich z zapartym tchem. Pa-
miętają czasy, gdy rodzice 
byli mali, dzięki nim dzieci 
dowiadują się, że tata nie był 
szkolnym kujonem, a mama 
nie zawsze była tak zapra-
cowana jak dzisiaj... Dzieci 
uwielbiają takie historie! 
Dziadkowie bywają świet-
nymi negocjatorami między 
dziećmi i ich rodzicami.

4. Najlepsi 
kompani do zabaw

Babcia i dziadek z re-
guły świetnie dogadują 
się z maluchem., konflikt 
pokoleń nie dotyczy kil-
kulatków i ich dziadków! 
To właśnie od nich dzieci 
poznają takie zabawy jak 
„Stary niedźwiedź mocno 
śpi” czy „Kółko graniaste”. 
Dziadkowie zazwyczaj 
mają nieograniczony czas 
dla swoich wnuków, jak 
trzeba, to poświęcą nawet 
kilka godzin na wspólną 
zabawę. Dla dzieci jednym 
z najwspanialszych prezen-
tów, jakie mogą otrzymać 
od swoich dziadków, jest 
wspólnie spędzony czas.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
Tygodnik „7 dni” życzy Wam 
wszystkiego o czym marzycie

i pragniemy Wam 
podziękować

za Wasz trud i ciężką pracę

4 dowody na to, 
że babcia i dziadek 
są niezastąpieni
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21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, 22 – Dzień Dziadka

Skąd się wziął 
Dzień Babci 
i Dziadka?
Pomysł uhonorowania 
babć w 1964 r. „rzu-
cił” tygodnik „Kobie-
ta i życie”. Szybko, 
jeszcze w tym samym 
roku podchwycił go 
„Express Poznański” 
i spopularyzował w 
1965 r. 21 stycznia 
1965 roku Mieczy-
sława Ćwiklińska 
obchodząca swoje 85 
urodziny wystąpiła w 
sztuce „Drzewa umie-
rają stojąc”, w której 
zagrała rolę babci. Z 
tej okazji Redakcja 
„Expressu Poznań-
skiego”  przygotowała 
dla niej niespodziankę 
– po występie aktorce 
wręczono tort i kwiaty. 
Rok później „Express 
Wieczorny” ogłosił 21 
stycznia Dniem Babci. 
Z kolei dziadkowie 
zaczęli świętować póź-
niej od babć. Zwyczaj 
wręczania dziadkom 
kwiatów i laurek przy-
wędrował do nas dopie-
ro w latach 80-tych XX 
wieku, prawdopodob-
nie z Ameryki.

PÓŁ ŻARTEM O BABCI I DZIADKU

Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują
Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,

wnusia babci bluzkę pierze
wnusio już podaje kapcie,
bardzo kocha swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto dziadków ważna rzecz!

WIERSZYK DLA BABCI I DZIADKA



CZĘŚĆ 2
Numeracja łowisk Okręgu Częstochowa oraz dodatkowe 
zasady wędkowania, jakie na nich obowiązują.

WODY NIZINNE

C 01
rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od źródeł do 

ujścia rz. Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód górskich.

C 02 
zb. Zielona (Górny i Dolny) – 51,8 ha gm. Kalety
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich czę-

ści w okresie od 01.01 do 31.05.
- zakaz wędkowania z wysp
- zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym
(uch. Rady Miasta Kalety nr. 39/V/2015  DU Woj. Śl z 

dn.18.03.15).

C 03
zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 

oraz modelami zdalnie sterowanymi
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu 

na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części.

C 04
kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec
- zakaz wędkowania ze środków pływających oraz mode-

lami zdalnie sterowanymi
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.

C 05
zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika.

C 10
rz. Warta od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopływami 

na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich.

C 11

zb. Poraj - 496 ha, gm. Poraj
- okoń – do 18 cm
- w okresie od 01.01 do 31.05 obowiązuje całkowity zakaz 

połowu ryb ze środków pływających
- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu 

na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części. Zakaz obo-
wiązuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko

- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokie-
go napięcia oraz wszystkich umocnień betonowych

- strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu 
od tzw. Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Że-
glarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 
01.03 do 31.05.

- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 

oraz modelami zdalnie sterowanymi.

C 20

rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego w 
Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków 
wód górskich

- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75 m 
w górę i w dół w okresie od 15.03 do 30.06.

C 21

zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi
- zakaz wędkowania z wyspy.

C 22

zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 

oraz modelami zdalnie sterowanymi.

C 23
zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia
- zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie 

od 01.01 do 31.05. W okresie tym obowiązuje zakaz wywoże-
nia przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie 
sterowanymi

- zakaz wędkowania z wyspy
- zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka”, które znajduje 

się na lewym brzegu zbiornika.

C 24
zb. Amerykan - 4,4 ha, gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 

oraz modelami zdalnie sterowanymi.

C 25
zb. Guców – 3,5 ha, gm. Janów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 

oraz modelami zdalnie sterowanymi.

C 26
zb. Julianka – 7,0 ha, gm. Przyrów.

C 27
zb.  w Zakrzówku Szlacheckim – 8,0 ha
- od 01.04. do 30.06. obowiązuje zakaz wędkowania w 

strefie ochronnej (tarlisko przy wlocie Strugi) oznaczonej ta-
blicami.

C 28
zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5 ha, gm. Popów
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi 

oraz modelami zdalnie sterowanymi.

W kolejnym numerze „7 dni” (część 3) opublikujemy dal-
szą część wykazu wód nizinnych. red.

WYKAZ WÓD POLSKIEGO 
ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 
OKRĘGU CZĘSTOCHOWA 
UDOSTĘPNIONYCH DO 
AMATORSKIEGO POŁOWU 
RYB WĘDKĄ I OBOWIĄZU-
JĄCE NA NICH PRZEPISY  
W 2016 ROKU
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O co w rugby 
chodzi?

Rugby to bardzo dynamicz-
nie rozwijająca się dyscyplina. 
Na świecie nie brakuje krajów, 
w których ludzie szaleją na 
punkcie tego sportu. Przykła-
dem mogą być Nowozeland-
czycy. Ich reprezentacja w nie-
dawnym finale Pucharu Świata 
w rugby na stadionie Twicken-
ham w Londynie, który z wy-
sokości trybun śledziła 80-ty-
sięczna widownia, pokonała 
Australijczyków 34:17, broniąc 
tym samym tytułu mistrzów 
świata sprzed czterech lat. 

„Synowie Albionu” – gospo-
darze ubiegłorocznego Pucha-
ru Świata odpadli już w fazie 
grupowej i zakochaną w rugby 
Anglię ogarnęła rozpacz. Kibi-
ce zgromadzeni na trybunach 
po porażce z Argentyną pła-
kali, miliony Wyspiarzy było 
załamanych. „Idę się napić. Do 
widzenia” - podsumował swoją 
relację na łamach gazety dzien-
nikarz „Guardiana”.

Polsce wciąż daleko do 
światowych potęg. Dość po-
wiedzieć, że nasz kraj jeszcze 
nigdy nie zakwalifikował się 
do światowego czempionatu. 

Polski kibic ma raczej mierne 
pojęcie o zasadach tej gry. A 
chodzi w niej o to, by... zdobyć 
więcej punktów od drużyny 
przeciwnej. Gra toczy się na 
boisku o maksymalnych wy-
miarach 100 m x 70 m, czas 
meczu to dwie 40-minutowe 
części z 15-minutową przerwą. 
Punkty można zdobywać na 
kilka sposobów:

– przyłożenie, 5 punktów 
– zawodnik przykłada piłkę 
do ziemi na polu punktowym 
przeciwnika, znajdującym się 
za linią końcową boiska,

– podwyższenie, 2 punkty 

– podwyższenie jest możliwe 
tylko po przyłożeniu, zawodnik 
kopie ustawioną na ziemi piłkę 
na bramkę (między słupy, po-
nad poprzeczką),

– karny, 3 punkty – za-
wodnik kopie piłkę na bramkę 
przeciwnika z miejsca przewi-
nienia,

– dropgol, 3 punkty – kop-
nięcie na bramkę przeciwnika z 
gry, piłka musi zostać uderzona 
po koźle.

W rugby zawodnicy rękami 
mogą podawać „jajowatą” pił-
kę tylko do tyłu. Tym co urzeka 
kibiców rugby jest widowisko-
wość tego kontaktowego spor-
tu – normalne jest tutaj zatrzy-
mywanie zawodnika z piłką 
poprzez przewrócenie go na 
ziemię (tzw. szarża).

W rugby można grać w sie-
dem osób, jak i 15. Odmianą, 
która jest najbardziej medialna 
i przyciąga przed telewizory 
miliony fanów, są „piętnastki”. 
Niedługo może to jednak ulec 
zmianie. A to dlatego, że wer-
sja „siódemkowa” zagości jako 
dyscyplina olimpijska na tego-
rocznych IO w Rio de Janeiro. 
Rugby wraca tym samym na 
Igrzyska po wielu latach nie-
obecności.

Nie tylko dla 
osiłków

Rugby to sport tylko dla 
prawdziwych mężczyzn, któ-
rych charakteryzuje ogromna 
postura... tak głosi stereotyp. 
Po części można się z nim 
zgodzić, ale drużyna złożona 
tylko z takich osiłków... praw-
dopodobnie przegrywałaby 
mecz za meczem. Oto dowody 
na to, że poszczególne pozycje 
na boisku mają bardzo zróż-
nicowane wymagania od za-
wodników na nich grających:

ZAWODNICY MŁY-
NA – ich zadaniem jest prze-
pchnięcie rywali, z kolei w 
trakcie gry otwartej najczę-
ściej zdobywają teren grą 
siłową, czyli po prostu wbie-
gnięciem z piłką w rękach w 
rywala z jak największym 
impetem. Zasada w tym przy-
padku jest prosta – im więk-
szy, silniejszy i cięższy osob-
nik, tym lepiej.

MŁYNARZ – zawod-
nik ten posiada wszystkie 
wyżej wymienione cechy, 
jednak jego najważniejszym 
zadaniem w młynie nie jest 
pchanie, a zagarnięcie piłki 
nogą na swoją stronę. Na tej 
pozycji preferowani są silni, 
niewysocy gracze.

ŁĄCZNIK MŁYNA – 
zadaniem tego gracza jest 
jak najszybsze wyciągnię-
cie piłki zza nóg swoich za-
wodników przepychających 
się nad piłką, a następnie 
zagranie jej do pozostałych 
kolegów z drużyny, rozsta-
wionych po całej szeroko-
ści boiska. Największymi 
atutami są zwinność i niski 
wzrost.

ŁĄCZNIK ATAKU – od-
powiednik rozgrywającego w 
innych dyscyplinach sportu. 
Najistotniejszą częścią ciała 
jest... chłodna głowa. Prze-
gląd pola, umiejętność szyb-
kiego podejmowania decyzji 
i dobra gra nogą – to cechy 
dobrego playmakera.

CENTER – pozycja dla 
wszechstronnych graczy, 
którzy są jednocześnie szyb-
cy, dynamiczni i silni. Ich 
rolą jest znalezienie wolnej 
przestrzeni w obronie prze-
ciwnika, lecz jeśli jej nie ma, 
są skazani na walkę w kon-
takcie.

SKRZYDŁOWY – jego 
najważniejszym zadaniem 
jest złapanie piłki w ostatniej 
fazie akcji i obiegnięcie prze-
ciwnika przy linii autowej. 
W kluczowych momentach 
musi więc wykazać się szyb-
kością sprintera.

Rugby  
w Częstochowie

Już kilkadziesiąt lat temu 
częstochowianie grali w rug-
by, a nawet gościli u siebie w 
mieście mecze międzynaro-
dowe! Dzięki zapiskom Jacka 
Wierzbickiego, współautora 
Encyklopedii Polskiego Rug-
by, wiadomo, że już w latach 
50-tych XX wieku w „świętym 
mieście” uprawiano rugby. W 
1956 r. powstała nawet sekcja 
tego sportu w Częstochowie, 
ale dość szybko ją zlikwidowa-
no. Rugby na sportową mapę 
naszego miasta powróciło 20 li-
stopada 1977 r. Wówczas mia-
ło miejsce największe jak do-
tychczas wydarzenie w historii 
tej dyscypliny w Częstocho-
wie – mecz Polski z Francją. 
Biało-czerwoni nie sprostali 
światowemu potentatowi, prze-
grywając z „Trójkolorowymi” 
9:26. Rugby do Częstochowy 
powróciło dopiero w 2005 r., 
kiedy to został założony Rugby 
Club Częstochowa (początko-
wo klub nosił nazwę Combric-
cola Nord Rugby Team Często-
chowa).

– Rugby to dyscyplina 
dla każdego, która niezwykle 
wszechstronnie rozwija za-
równo ciało jak i ducha. Za-
wodnicy i zawodniczki którzy 
trafią do zespołu będą mogli 
rywalizować w rozgrywkach 
ligowych w swojej kategorii 
wiekowej, a niewykluczone 
że pójdą chociażby w ślady 
częstochowianki Sylwii Gołdy  
i zagrają w reprezentacji Polski 
z „orzełkiem na piersi” – za-
chęca klub RCC.

Mateusz�Strączyński
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TYGODNIK REGIONALNY

W niedzielę 24 stycznia  
o 12:00 w hali sportowej 
przy ul. Żużlowej odbędzie 
się nabór do drużyny Rugby 
Club Częstochowa. Swoich 
sił spróbow0.2ać może 
każdy. Nabór prowadzony 
jest zarówno w męskiej, jak 
i żeńskiej odmianie rugby, 
do wszystkich sekcji klubu, 
począwszy od 8-letnich 
mini-żaków aż do seniorów. 
Wcześniej trzeba się zareje-
strować na stronie www.rcc.
czest.pl/nabor2016.

Graj  
w rugby
razem z RCC
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