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Za robienie zakupów za kraty

I znowu powraca temat zakazu
handlu w niedziele. Zarówno po
stronie klientów, jak i pracowników (zwłaszcza marketów) są
przeciwnicy i zwolennicy pomysłu rządu PiS, który zamierza
wprowadzić szlaban na świąteczne sprawunki. Do gry włączyły
się związki zawodowe. NSZZ Solidarność proponuje drastyczne
kary, od grzywny pieniężnej do
pozbawienia wolności na 2 lata.
Za robienie zakupów w niedziele
konsekwencje poniósłby sprzedawca, ale także... kupujący.
Addio niedzielne wypady do
marketu w Poczesnej czy choćby
do sklepiku w dzielnicy, bo ryzyko zbyt duże. Interpretację nowego
projektu przedstawiła właśnie Prokuratura Krajowa pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry. Wynika
z niej, że w przypadku połączenia
dwóch artykułów ustawy: art. 6 i
art. 2 ust. 1 pkt. 6, mamy do czynie-

nia z przestępstwem „dopuszczenia
się handlu” „stron umowy sprzedaży”. Innymi słowy, jeśli kupujemy
- jesteśmy jedną ze stron transakcji.
Tak więc przed sądem stanie sprzedający, bo dopuścił się sprzedaży
towaru oraz klient, bo dopuścił się
jego nabycia. Przeciwnicy pomysłu
ostrych kar od razu wysunęli twarde
argumenty. Po pierwsze, już samo
wprowadzenie zakazu handlu w
niedziele jest – ich zdaniem – poważnym błędem. Wyliczono, że
pracę może stracić ok. 36 tysięcy
osób. Poza tym obostrzenia mają
dotkliwie odczuć drobni przedsiębiorcy, posiadający punkty usługowe i handlowe m.in. w centrach
handlowych. Branża, która ponieść
ma najpoważniejsze konsekwencje
to sektor handlu odzieżą.
Po drugie, zakaz handlu w
niedziele – zdaniem oponentów –
będzie mieć wpływ na spadek obrotów – minimum 9,6 miliarda zł.

Natomiast Skarb Państwa ma stracić na tej operacji ok. 1,8 miliarda
zł. Dla wielu właścicieli sklepików
w pasażach galerii i obiektach handlowych mniejsze obroty oznaczają
plajtę i likwidację punktów. To z
kolei stawia pod znakiem zapytania
funkcjonowanie samych centrów
handlowych. Trzecim argumentem
przeciw zakazowi handlu w niedziele są zagraniczne wzorce. Sztandarowym już przykładem są Węgry,
w których zakaz wprowadzono,
ale po roku rząd Orbana szybko
się z tego wycofał i ograniczenia
w handlu zniesiono. Restrykcyjne
przepisy na krótko obowiązywały
też na Cyprze. Tam zakwestionował je Sąd Najwyższy. Zwolennicy
niedzielnego handlu zbierali podpisy pod apelem „TAK dla otwartych
niedziel”. Akcja trwała zaledwie 20
godzin. Petycję złożono w Kancelarii Premiera Podpisało ją 75.000
Polaków.
Renata R. Kluczna

Donos do CBA w sprawie ANKI
Spółdzielnia
Inwalidów
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ANKA w Częstochowie,
definitywnie
zakończyła swój żywot.
Po prawie czterech latach
„rządów”
likwidatora,
majątek spółdzielni został
sprzedany firmie Neelam’s International Sp. z o.o.
z Siemianowic Śląskich ze

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

100 proc. kapitałem zagranicznym, zajmującej
się działalnością handlową w branży tekstylnej
(tym samym rozwiewamy
wątpliwości byłych udziałowców). Już niebawem
przy al. Niepodległości 14
nowy właściciel budynków
zamierza rozpocząć działalność związaną z nadrukami na tkaninach. Nie
wszyscy udziałowcy Spółdzielni Inwalidów ANKA
uważają, że proces likwidacji, a wcześniej samego
upadku spółdzielni, odbyły się zgodnie z prawem.
Ślą pisma do CBA.
Do naszej redakcji wpłynął list adresowany do CBA,
którego autorem jest były

pracownik spółdzielni:
„Wnoszę prośbę do CBA o
przeprowadzenie audytu kontrolnego w sprawie likwidacji
Spółdzielni Inwalidów Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ANKA w Częstochowie przy al. Niepodległości
14.
Likwidacja zaczęła następować od początku 2012
roku przez mgr. inż. Marcina D., a w czerwcu złożył on
rezygnację z powodu braku
głównego księgowego, który
w zmowie z prezesem Waldemarem K. przeprowadzał
operacje finansowe niezgodne z prawem i skutecznie unikał pomocy likwidatorowi w
wyjaśnieniu spraw zaszłych.
ciąg dalszy na stronie 7
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARCZA

Wójt Gminy Starcza informuje, że w siedzibie
Urzędu Gminy w Starczy oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.starcza.akcessnet.net został umieszczony na okres 21 dni tj. od 08.12.2016
r. do dnia 28.12.2016 r. wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

16
Niebawem minie rok od wejścia
w życie nowych przepisów dotyczących kas fiskalnych. Przypomnimy, od stycznia 2015 roku
wielu przedsiębiorców, w tym
fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze,
prawnicy muszą wydawać paragony za wykonane usługi bądź
sprzedaż towaru, za które otrzymali pieniądze od konsumenta/
pacjenta. Czy w Częstochowie
rzeczywiście wszyscy ci, którzy
mają taki obowiązek, wystawiają paragony? Ile razy Tobie zdarzyło się, że lekarz czy mechanik
samochodowy, po prostu wręczył Ci paragon, po tym gdy im
zapłaciłeś?
Redakcja „7 dni” zwróciła się
do Ministerstwa Finansów
z prośbą o listę rodzajów
działalności gospodarczej,
w których wymagana jest
kasa fiskalna:
„Od 1 stycznia 2015 r. w
celu przeciwdziałania nadużyciom, mając na uwadze
zgłaszane nieprawidłowości
polegające na ukrywaniu rzeczywistej wielkości obrotów,
zwłaszcza przez podatników
świadczących usługi, rozszerzono katalog czynności,
wyłączonych ze zwolnień, o
następujące usługi:
a) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów
(w tym naprawy opon, ich
zakładania, bieżnikowania i
regenerowania),
b) w zakresie wymiany
opon lub kół dla pojazdów
silnikowych oraz motorowerów,
c) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez
lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych, z wyjątkiem czynności notarialnych,
f) doradztwa podatkowego,
g) związanych z wyżywieniem, wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne
placówki gastronomiczne,
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w tym również sezonowo,
oraz usług przygotowywania
żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
h) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.”
W praktyce niemal każda działalność gospodarcza,
w ramach której prowadzona jest sprzedaż towarów i
usług na rzecz osób prywatnych (fizycznych, czyli nieprowadzących działalności
gospodarczej) wiąże się z
obowiązkiem ewidencji obrotu przez kasę fiskalną.

O paragony zapytaliśmy
częstochowian:
– Około 6 razy do roku
chodzę do fryzjera, by ufarbować włosy na rudo. Fryzjerka wpisuje w zeszyt, ile
wzięła ode mnie pieniędzy,
ale paragonu nigdy od niej
nie dostałam. Ile zapłaciłam?
Za każdą „farbę” 150 zł.
– W tym roku byłam z
synem 3-krotnie u dentysty,
w jego prywatnym gabinecie. To jedyny lekarz, którego mój Rafałek się nie boi.
Wiem, że dentysta powinien
wystawić mi paragon, ale ponieważ syn chętnie u niego
leczy zęby, dodam mleczne,
nie mam śmiałości poprosić.
Jedna wizyta kosztuje mnie
100 zł.
– Mam stary samochód,

Częstochowskie
szwindelki z kasą
który niestety często się psuje. Od wielu lat korzystam
z małego warsztatu samochodowego, w którym szef
jest jedynym pracownikiem.
Nawet nie wiem, czy ma
zarejestrowaną działalność
gospodarczą. Ja nie pytam o
paragon i on mi go nie daje,
i tyle. Średnio zostawiam u
mechanika około 2.000 zł
rocznie.
– Majątek już wydałam na
prawników, a to dlatego że
mamy spór rodzinny o spadek. Ostatnio pani mecenas
wzięła ode mnie 3.000 zł za
poprowadzenie sprawy, a na
rozprawę nawet nie przyszła,
tylko podesłała „zielonego”
aplikanta.
Jak pani to sobie wyobraża, że poprosiłabym prawnika o paragon? A kto by mnie
potem bronił w sądzie?

Jak wydawanie paragonów
przebiega w innych miastach?
– Mieszkam w Warszawie od ładnych kilku lat. Tu
mam rodzinę, pracę, przyjaciół. Nigdy się nie spotkałem
i nigdy też nie słyszałem, by
fryzjer, mechanik czy lekarz
nie dali paragonu. Ja się nie
proszę, ja nawet nic nie mówię, zwyczajnie, jak w sklepie czy restauracji – dostaję
paragon i dopiero płacę.
– Od urodzenia mieszkam w Krakowie. Rzeczywiście kiedyś tak było, że
lekarze lub prawnicy nie
wystawiali żadnego potwierdzenia. Jednak od jakiegoś czasu nie spotkałam
się z sytuacją, w której usługodawca nie wystawiłby pokwitowania. To właśnie na
podstawie paragonu wiem,
jaką mam kwotę zapłacić.
Poza tym nałogowo gram
w Loterię Paragonową, podobnie jak większość moich
znajomych.

Częstochowa – miasto
drugiej kategorii

Idealiści teraz powiedzą,
że znowu ktoś narzeka na
naszą piękną Częstochowę.
Niestety, to są fakty. Powodów, dla których rodzime
firmy nie wystawiają paragonów, tak jak robią to
podmioty w dużych aglomeracjach, zapewne jest wiele –
biedniejszy rynek chociażby.

O tym, jakich sposobów imają
się częstochowscy podatnicy,
by nie wystawiać paragonów,
Tygodnik „7 dni” zapytał
przedstawiciela producenta
kas fiskalnych ze Śląska.
– Potwierdzam. W małych miastach jak Częstochowa, ale też na wsiach wciąż
kwitnie szara strefa i wręcz
świetnie się ma. Sprzedawczyni w wiejskim sklepiku
owszem kasę posiada, ale
sprzedaży detalicznej na nią
nie nabija. Zasada ta dotyczy wyłącznie miejscowych.
Gdy zakupy robi „obcy”
wówczas wystawia paragon.
Tylko że głównymi jej klientami są przede wszystkim
mieszkańcy tej wsi, swoi.
Nieprawda jest, że lekarze, prawnicy, fryzjerzy i
inni nie mają kas fiskalnych.
Mają je, ale ich nie użytkują, są pochowane w szafach.
Serwisuję te urządzenia, więc
wiem co mówię. Wszystkie
legalnie nabyte kasy muszą
być zarejestrowane w urzędzie skarbowym. Ponadto do
obowiązków podatnika należy prowadzenie raportów
dobowych, dziennych zestawień sprzedaży. Kontrole na
bazie samych wyłącznie dokumentów niczego nie wykażą. Lekarz kasę ma – ma,
zarejestrował ją w urzędzie
– zarejestrował, raport sporządza – sporządza, a że nie
wykazuje obrotów... bo nie

miał pacjentów. I guzik mu
ktokolwiek zrobi.
Dobrym pomysłem fiskusa były akcje „na pacjenta”.
Urzędnik umawiał się do
prywatnego gabinetu lekarskiego, jako ostatni „chory”.
Liczył ludzi w poczekalni.
Potem wchodził jako pacjent,
a na koniec prosił o paragon.
Jeśli go nie dostał, przeciwko
lekarzowi wszczynano postępowanie karno-skarbowe.

Więcej wydają niż zarabiają
Grzywna za wykroczenie
karne skarbowe jest ustalana indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego
i może wynieść od 1/10 do
dwudziestokrotności
minimalnego wynagrodzenia
(czyli od 175 złotych do 35
tysięcy złotych).

O ocenę przeprowadzanych
kontroli Redakcja „7 dni”
poprosiła Ministerstwo
Finansów:
„Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano,
że można założyć, iż wprowadzenie obligatoryjnego
obowiązku stosowania kas
rejestrujących u podmiotów,
które prowadziły działalność
gospodarczą, ale nie ewidencjonowały obrotów przy
zastosowaniu tych urządzeń
spowodowało wzrost wielkości wykazywanych przez
nich obrotów, tym samym
przyczyniło się do rzetelniejszego prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od

towarów i usług i wykazywania wyższej kwoty podatku należnego.
Odnosząc się do kwestii kontroli prowadzonych
u podatników, w ramach
realizacji zadań ustawowych, prowadzą kontrole
dokumentowania
zawartych transakcji oraz kontrole
przestrzegania przepisów w
zakresie kas rejestrujących.
W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości nakładane
są mandaty karne, w okresie od 2013 r. do I półrocza
2015 r. nałożono łącznie
ponad 112.000 mandatów
na łączną kwotę 28,7 mln
zł. Ponadto w III kwartałach 2016 r. urzędy skarbowe skontrolowały łącznie 152.261 podmiotów w
zakresie ewidencjonowania
obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy
rejestrującej. W wyniku tych
kontroli wystawiono 8.450
mandatów na łączną kwotę
3.190.791 zł.”
Nie ma się co obrażać, po
częstochowsku. Po prostu
mamy upodobanie do małomiasteczkowych szwindelków.
Jeśli przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, działający w Częstochowie i okolicach, jak lekarz
czy prawnik, świadomie
łamią przepisy, to nigdy z
drzewa nie zejdziemy.
Renata R. Kluczna
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Jasne, że drożyzna partyjna kosztuje
Październikowa i grudniowa Rada Miasta 2016 roku w Częstochowie,
była misternym planem pewnej koalicji, trwającej o dziwo już wiele
lat. Dziwne zdarzenia poprzedziły Radę 27.10.2016 r. A jest to wydarzenie bezprecedensowe, czyli ,,rezygnacja” z mandatu radnego,
dwóch członków PiS-u, co spowodował tymczasowy układ sił w Radzie
14 do 12 na korzyść koalicji miejskiej SLD, PO i ,,koalicji cienia”.
Można zadać retoryczne
pytanie, dlaczego radni zrezygnowali przed, posiedzeniem tak ważnej Sesji, a nie
po... No właśnie, przypomnę
tylko co było przedmiotem
Sesji: podatki od nieruchomości, kontrowersyjna ustawa
o respektowaniu wyroków
Trybunału Konstytucyjnego,
zmiana budżetowa, głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, reforma szkolnictwa,
itd. Oczywiście włodarze na-

szego miasta pięknie z takiej
sytuacji potrafią skorzystać,
ale co się dziwić, jak PiS po
cichu „podaje łapę, to się
bierze”. Przelecą pewnie bez
rozgłosu podateczki od nieruchomości, trochę upudrowane, tak dla zmydlenia opinii
publicznej (obniżka tylko o 5
% dla lokali, gdzie prowadzi
się działalność gospodarczą,
zaznaczam, że jest to stopa inflacyjna), czyli tak naprawdę
są one na tym samym wysokim poziomie. Reszta podat-

ków jest w górnych granicach
przewidzianych przez Ministerstwo Finansów, czyli dalej
bardzo wysokie.
Czy po tej cichej koalicji
w sprawie podatków, będzie
taka jazda, jak w zeszłym
roku, kogo podpalą albo zlinczują pseudo-aktywiści???
Obłuda i zakłamanie, niektórych działaczy częstochowskiej ,,elity” politycznej, sięga
zenitu. W zeszłym roku zawiesili koleżankę z klubu za
pomyłkę, dzisiaj trikiem ,,re-

Computer Center

– tradycja i nowoczesność

Firma Computer Center jest jedną z niewielu na rynku częstochowskim, która
może pochwalić się ponad dwudziestoletnią tradycją funkcjonowania. Właśnie z okazji 25-lecia istnienia firmy,
przeniosła się ona do nowej siedziby
przy ul. 1-go Maja.
W nowoczesnej sali konferencyjnej zebrało się pięćdziesięciu gości, którzy właścicielowi firmy Markowi Domagale gratulowali
sukcesu.
Przykuwający wzrok budynek wyszedł
spod kreski częstochowskiego architekta
Dominika Rospondka. Najefektowniejszym
elementem budynku jest ściana frontowa
symbolizująca – o czym podczas otwarcia

wspominał architekt – rosnące w tym miejscu majestatyczne drzewo. Nowy budynek
jest, podobnie jak sama firma, połączeniem
dwóch przeciwstawnych żywiołów: tradycji
i nowoczesności.
Computer Center to największa lokalna
firma informatyczna, specjalizująca się we
wdrażaniu systemów informatycznych, oferująca swoje usługi podmiotom gospodarczym, dostarczająca systemy do zarządzania,
produkcji, księgowości, kadr-płac, CRM,
rozwiązań internetowych i mobilnych. Jej
głównym partnerem jest największy polski
producent oprogramowania COMMARCH
S.A. Całość oferty, Computer Center uzupełnia własnymi projektami autorskimi i systemami wspomagającymi.
red.

zygnacji” celowo zagłosowali
za wysokimi podatkami i co,
i cisza...
Oj nie, te czyny wiszą
wam panowie i panie gdzieś
w ,,chmurze”. A co w zamian otrzymali działacze z
Łódzkiej, poza korzyściami
politycznymi, uzyskali bardzo ważną rzecz, czyli ciszę
medialną, po burzy, którą
to częstochowskie środowisko szczególnie Ratusza,
rozpętało dość skutecznie i
zręcznie, po niefortunnym
wpisie na fejsbuku pewnego
radnego z PiS-u. Celowo nie
wymieniam nazwisk, bo nie
o to tu chodzi, chcę wykazać
pewne mechanizmy, brudnej
polityki, na której kombinacjach, zawsze cierpią niewin-

ni niczemu mieszkańcy.
Grudniowa Sesja Rady
Miasta, przyniosła nam nowe
podwyżki, tym razem za
wywóz śmieci, tych segregowanych również. Kolejne
obciążenia finansowe, naszych rodzin i gospodarstw
domowych, bierze na swoje
barki opisana wcześniej cicha koalicja SLD, PO i PiS.
Tym razem manewr zastosowano całkiem typowy i
wielokrotnie stosowany. A
mianowicie, do Rady Miasta
wpływa wniosek o podwyżkę opłat za wywóz śmieci np.
o 30 %, po oburzeniu, zamieszaniu i dyskusji, wpływa
kolejny wniosek, tym razem
Prezydenta, ale już z podwyżką mniejszą np. 15 %, że

niby Pan Prezydent taki zatroskany i umartwiony o stan
naszych portfeli. Następuje
głosowanie, kilku radnych z
PiS-u się wstrzymuje, kilku
głosuje za i wspólnie z głosami „żołnierzy” Prezydenta,
podwyżka niestety przechodzi. Przeciwko tej ustawie
była jedna radna niezależna
i ugrupowanie,, Mieszkańcy Częstochowy”, które jako
stowarzyszenie bezpartyjne,
podjęło walkę z niepotrzebnymi i nieuzasadnionymi
podwyżkami. Przykre to,
ale prawdziwe, bo w efekcie
częstochowianie w portfelach mają coraz mniej, a żyć
trzeba...
Piotr Stefański
ZPP Częstochowa

List Otwarty
Koła PZW Okoń
„Regionalny Fundusz Gospodarczy w Częstochowie
S.A., Spółka ze 100% udziałem
skarbu państwa (dawna nazwa
Huta Częstochowa S.A.) ostatnio jest na ustach wszystkich
wędkarzy z okolicy.
Zarząd spółki (albo nie wiadomo kto) podjął rozpaczliwą
próbę zdarcia haraczu z bogu
ducha winnych wędkarzy.
Nad zalewem w Poraju ukazało się ogłoszenie:
TEREN PRYWATNY RFG S.A
ZA SKŁADOWANIE ŁODZI
NA TERENIE NALEŻĄCYM
DO SPÓŁKI BĘDZIE
NALICZANA OPŁATA
W WYSOKOŚCI 20 ZŁ.
ZA KAŻDĄ DOBĘ
TELEFON KONTAKTOWY:
795 421 674; 94 363 91 83
Łatwo policzyć: koszt składowania 1 łodzi to 600 zł/m-c.
Koło posiada 11 łodzi wiosłowych - zakupionych przez Hutę
Częstochowa i przekazanych
wędkarzom i wszystkim tym,
którzy spędzają czas na wodą.
Łodzie składowane są średnio 6 miesięcy/rok, co daje
kwotę 39.600zł. Cały budżet
Koła na rok to około 20.000zł.,
pochodzący ze składek. Od zawsze łodzie te składujemy na terenie przy wodzie, dbając o ten
teren, sprzątając i utrzymując

porządek, kosząc trawę itd.
Doskonale pamiętamy, że
Koło wędkarskie Okoń powstało w Hucie Częstochowa (jeden
z największych zakładów w całym regionie). Całe osiedle Raków, i nie tylko, to ludzie związani z tym właśnie zakładem.
Członkowie, użytkownicy łodzi
to w większości właśnie hutnicy, dbający o sprzęt z pieczołowitością i zupełnie bezinteresownie. Wspólnie dbamy o to,
na co wszyscy kiedyś pracowali, a władze Huty nam wędkarzom przekazały. I mamy to
wszystko zniszczyć? Zaprzepaścić spuściznę naszych ojców i
dziadków?
To nie jest złośliwość czy
czyjeś niedopatrzenie, to zamach na historię, tradycje i pamięć wszystkiego, co wpoili w
nas nasi przodkowie. Czy ktoś
podczas podejmowania takiej
decyzji zastanowił się nad tym?
39.000 zł za jakieś 30 m.kw.
nieużytków? Czy to ma coś
wspólnego z ekonomią?
Jesteśmy przekonani, że zupełnie NIE. To zabijanie, niszczenie pięknych idei i tradycji.
To pójście na łatwiznę pod
przykrywka gospodarności. To
czysta zagłada. Czy właśnie tak
władza wspiera aktywność społeczną obywateli? Czy takiego
właśnie działania oczekujemy

od ludzi, którym zaufaliśmy?
Jeśli na tym polega zarządzanie
majątkiem po Hucie, która wryła się mocno w historie tysięcy
ludzi, to my nie chcemy takiego
„zarządzania”.
Koszt wynajęcia hali to około 8 - 10zł/m2 brutto na miesiąc
(Warszawa). W ośrodkach żeglarskich i halach specjalizujących się w „zimowanie” łodzi to
koszt od 50-80zł za cały sezon
zimowy. Takie są prawdziwe
koszty przechowywania - zimowania łodzi. W zaistniałej sytuacji nasuwa się pytanie: według
jakiego cennika przeliczył opłaty RFG?
My wędkarze zwracamy się
z apelem do Pana Posła Szymona Giżyńskiego, aby wpłynął na
zmianę decyzji zarządu RFG
ww. sprawie. Według nas takie
działanie RFG to nic innego jak
złośliwa prywata, nie mająca
nic wspólnego z jakąkolwiek
logiką o zyskach, finansowych
nie wspominając. Takie działania obnażają kompetencje (a
raczej ich brak) i zaangażowanie władz RFG w unicestwienie
tego, co jeszcze zostało.
Zbigniew Sobierajski
wiceprezes Koła PZW Okoń
Sławomir Bednarek
sekretarz Koła PZW Okoń”
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Akademia im. Jana Długosza:

a co tam, panie, z Uniwersytetem?

(część 1)

„– Mamy informację, że mają wejść nowe przepisy, na razie
jednak funkcjonujemy według dotychczasowych zasad”
– powiedział nam Marek Makowski, rzecznik prasowy AJD.
Piątek 28 października
Serwis informacyjny Polskiej Agencji Prasowej „Nauka
w Polsce” naukawpolsce.pap.pl:
„Zmiany w finansowaniu uczelni
nie przyczynią się do zwolnień,
wręcz przeciwnie – mają być
impulsem do budowy kadry w
szkołach wyższych. Nowy algorytm ma pokazać, że poważnie
traktujemy zobowiązania wobec
studentów – zapewnia w rozmowie z PAP wiceminister nauki
Teresa Czerwińska.”

Poniedziałek 21 listopada
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl, wśród
aktualności, zostaje opublikowa-

na wypowiedź ministra, który
powiedział m.in.: „– Chciałbym
rozwiać wątpliwości tych, którzy obawiają się, że wskutek
wprowadzanych zmian dojdzie
z jednej strony do redukcji etatów lub – z drugiej – usuwania
studentów z uczelni. Zależy nam
przede wszystkim na podniesieniu jakości kształcenia, a więc
dobru studentów. Jeżeli do czegoś namawiamy rektorów, to do
zwiększenia liczby nauczycieli
akademickich po to, aby studenci
mieli jak najlepsze wsparcie ze
strony kadry naukowej – podkreślił Jarosław Gowin.”
Serwis informacyjny „Nauka
w Polsce” naukawpolsce.pap.pl:
„Nowy sposób podziału dotacji

Kierunki na AJD unikatowe w skali kraju
Analityka i kreatywność społeczna
(Stacjonarne studia I stopnia)
„Analityka i kreatywność społeczna to nowatorski kierunek pozwalający na poznanie socjologii i psychologii w
bardzo praktycznym kontekście. (...) Studia mają charakter elitarny – nie znajdują się standardowej ofercie szkół
wyższych, ponieważ ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wymagają intensywnego kształcenia w obszarze aż trzech dziedzin - psychologii, socjologii i filozofii.”
http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/biuropromocji/wns/analityka.pdf „Dodatkowo, dzięki tym studiom, absolwent otrzymuje bazę dla pogłębiania własnych
zainteresowań oraz do łatwego zmieniania i uzupełniania
swoich kompetencji - zgodnych z oczekiwaniami rynku
pracy.” http://opinieouczelniach.pl/kierunki-studiow/analityka-i-kreatywnosc-spoleczna/
Kultura w mediach i komunikacji
(Stacjonarne studia II stopnia)
„dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD: Kierunek powstał
z myślą o tych wszystkich, którzy chcą się uczyć, kształcić,
doskonalić i zdobywać kompetencje w zakresie komunikacji kulturowej oraz rozwijać umiejętności interpersonalne
związane z wszechstronnym dialogiem interkulturowym.
(...) Absolwent naszego kierunku ma szansę na pracę jako
negocjator kultury. (...) Nasi absolwenci będą specjalistami, osobami doskonale przygotowanymi do przeprowadzania analiz świata polityki, mediów, sztuki...” http://www.
ajd.czest.pl/n3492,Nowy-kierunek-w-AJD---absolwencispecjalistami-nie-tylko-od-dialogu--Psychoprofilaktyka
(Stacjonarne studia I stopnia)
„Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na
Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie – publicznej uczelni z dużymi tradycjami. To
innowacyjna na skalę Polski propozycja, której nie powstydziłaby się żadna uczelnia.” http://www.ajd.czest.pl/media/
domeny/53/static/pub/rekrutacja/psychoprofilaktyka.pdf
„Absolwent kierunku Psychoprofilaktyka zdobędzie podstawową wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje
społeczne przygotowujące do pracy w zakresie realizacji
zadań psychoprofilaktycznych ukierunkowanych na siebie i
innych. Posiądzie też umiejętność planowania własnej drogi rozwoju w oparciu o wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych funkcjonowania człowieka.” http://www.
wp.ajd.czest.pl/ankiety/index.php/293418

między uczelnie stawia na jakość
nauczania, a nie na masowość –
powiedział w poniedziałek wicepremier, minister nauki Jarosław
Gowin. Zapowiedział, że rozporządzenie wprowadzające nowy
algorytm zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 2017 r.”

Środa 30 listopada
Wśród kadry Akademii im.
Jana Długosza rozchodzi się pogłoska, że po nowym roku AJD
już nie dostanie pieniędzy na badania naukowe. Podobno szkoła
ma w ogóle zaprzestać działalności naukowej i pozostać tylko
przy dydaktyce. Podobno AJD
przestanie być uczelnią akademicką i zostanie zdegradowana
do rangi wyższej szkoły zawodowej. Takiej, jakie są np. w
Oświęcimiu, Nysie, Wałbrzychu.

Czwartek 1 grudnia
Strona Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego www.
nauka.gov.pl podaje: „Wicepremier podkreślił skalę konsultacji
społecznych i środowiskowych,
które towarzyszą pracom nad
tzw. konstytucją dla nauki. (...)
– Wczoraj zakończyły się
konsultacje w sprawie nowej
ścieżki awansu zawodowego,
czyli ścieżki wdrożeniowej. Za
tydzień przedstawimy państwu
wyniki tych konsultacji. Mamy
również w planach wprowadzenie jeszcze jednej możliwości
awansu, mianowicie ścieżki
stricte dydaktycznej. Droga ta
przeznaczona będzie dla wybitnych dydaktyków – stwierdził
Gowin.”

Od piątku do poniedziałku
Nerwowe rozmowy wśród
kadry AJD. Wielu wyraża przekonanie, że bez wątpienia obetną środki na badania, ale na ile
prawdziwe są pogłoski o degradacji? Przecież na prawie wszystkich kierunkach jest kategoria A.
Zamieszali przez ten nowy algorytm! Czy będą zwolnienia?

Wtorek 6 grudnia
W rozmowie telefonicznej z
redakcją rzecznik prasowy AJD
opowiada o prowadzonej przez
uczelnię działalności naukowej,
m.in. o organizowanych ostatnio konferenjach naukowych.
Zapytany o domniemaną likwidację badań naukowych, obiecuje zasięgnąć informacji u pani
rektor. Przed godziną 15-tą oddzwania. „– Mamy informację,
że mają wejść nowe przepisy,
na razie jednak funkcjonujemy
według dotychczasowych zasad”
– mówi, dodając, że taką wypowiedź możemy zacytować.
Nic więcej.

Środa 7 grudnia
Godzina 6.50. Jest jeszcze
prawie zupełnie ciemno. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jest zamknięty, bo rozpoczyna pracę o godz. 7.00. Jednak
przed budynkiem przy Szymanowskiego stoi w kolejce ponad
30 osób. Pierwsi przyszli przed
szóstą. Dla tych, którzy późno
wstają, zabraknie numerków i
nie będą się mogli zarejestrować
jako bezrobotni. Czy wkrótce w
takiej kolejce ustawią się obecni
pracownicy naukowi AJD?

Kolejka przed PUP, 7.12.2016 r., godz. 6.50. Jeszcze ciemno.

Zawody nadwyżkowe
Czy staną obok absolwentów
tej uczelni? „Barometr zawodów
2017”, który jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w
2017 r. i opiera się na badaniu
przeprowadzonym przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału br., wśród zawodów, w których
stwierdzono nadwyżkę ludzi,
wymienia wiele spośród tych, w

których kształci AJD: archiwiści,
bibliotekoznawcy, historycy, politolodzy, nauczyciele nauczania
początkowego lub przedmiotów
ogólnokształcących, pedagodzy,
plastycy, pracownicy socjalni,
specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, wychowawcy
w placówkach oświatowych i
opiekuńczych.
(cdn.)
Marcin Paruzel

Gdzie znajdą pracę?
Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej, zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym.
Samodzielny pracownik nauki – pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem
naukowym profesora, który prowadzi samodzielne badania naukowe
albo kieruje samodzielnym zespołem naukowym.
Asystent – najniższe stanowisko pracy dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy
magistra lub stopień naukowy doktora.
Starszy wykładowca – stanowisko pracy nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.
Adiunkt – stanowisko pracy pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub
doktora habilitowanego.
Profesor uczelniany – stanowisko pracy nauczycieli akademickich, na które rektor szkoły wyższej mianuje osobę ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
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Salon Prasowy „7 dni”: dyskusja o województwie
Ostatnie w tym roku spotkanie Podziemnego
Salonu Prasowego „7 dni” było równie emocjonujące co wszystkie wcześniejsze. Sporo emocji
wywołał poruszony ostatnio na łamach „7 dni”
temat utworzenia województwa częstochowskiego, a to dlatego, że wśród uczestników byli
zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy powrotu
województwa. W jednej kwestii uczestnicy byli
jednak zgodni: „wszyscy chcą województwa,
ale nikt z polityków tego nie załatwi, żadnemu z
nich nie jest to na rękę, wszystkie partie biją tylko
pianę i na tym temacie zbijają kapitał polityczny,
zwłaszcza poseł Giżyński”.
Podczas żywiołowej dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na inne zagrożenia, które
niesie za sobą samo poruszanie tematu województwa. „Jest źle, w Częstochowie panuje
chaos i nieład, nie ma przemysłu, handlu, miejsc
pracy, zupełnie inaczej niż chociażby w rozwija-

jących się gminach sąsiadujących z Częstochową. Niebawem może dojść do sytuacji, w której
dzielnice peryferyjne (niegdyś samodzielne gminy) będą chciały się od miasta odłączyć”.
Tradycyjnie już na salonie nie zabrakło tematu
drogowego. Tym razem chodziło o sygnalizację
świetlną, a konkretnie o przyciski dla pieszych
włączających światło zielone. „Na wielu skrzyżowaniach, w ogóle się nie sprawdzają, bo pomimo naciśnięcia i długiego czekania i tak nie
zapala się zielone światło, a jak się zapali to
trzeba biec przez pasy, by zdążyć na drugą stronę
ulicy. Ktoś w tym miejskim zarządzie dróg poszedł po rozum do głowy i na szczęście na wielu
przejściach przyciski zlikwidował całkiem. A na
przykład przy Michałowskiego i Fieldorfa-Nila
poprawili – zielone świeci się dłużej. A tak swoja
drogą, ciekawe ile takie przyciski kosztują, pewnie nie mało, a na wielu przejściach są w ogóle

nieprzydatne”. Mieszkanka dzielnicy Trzech
Wieszczów żaliła się, że od połowy listopada nie
można doprosić się nikogo (mimo wielokrotnych
interwencji) o wymianę spalonej żarówki na latarni przy ul. Ogińskiego. Jeden z uczestników
salonu zapytał redakcję, dlaczego tak trudno
dostać się do jakiegokolwiek posła ziemi częstochowskiej. A przypomnijmy, mamy ich siedmiu
(czterech z PiS, dwóch z PO, jeden z KIKIZ`15).
Mieszkaniec Częstochowy szczególnie żalił się
na brak możliwości spotkania z eurodeputowaną
Jadwigą Wiśniewską (PiS). – I jak tu chodzić na
wybory, skoro politycy nas tak traktują - pytał
czytelnik „7 dni”.
Na kolejny Podziemny Salon Prasowy „7 dni”
zapraszamy za miesiąc - choć już w przyszłym
roku – w poniedziałek 2 stycznia o godzinie
16.00, do Restauracji Pod Ratuszem (wejście od
ul. Śląskiej).
red.

Donos do CBA w sprawie ANKI
dokończenie ze strony 1
Ja na zebrania nie byłem
zapraszany, gdyż zostałem
pozbawiony
członkostwa,
lecz do momentu całkowitej likwidacji nie zostały mi
zwrócone udziały, a według
statutu spółdzielni w dalszym
ciągu byłem udziałowcem.
Na zebraniach likwidator
Henryk Z. nie przedstawiał
żadnych faktur i umów ze
sprzedaży maszyn czy urządzeń: jak 6 maszyn interlokowych, 2 kalandrów, 3 obrazów Jerzego Pogorzelskiego.
Został pominięty nawet akt
sprzedaży placu o powierzchni 10 arów i czynsz pobierany od wynajmu lokali.
Z zebrań były sporządzane fikcyjne sprawozdania, a podczas zebrań miało
miejsce ciągłe zastraszanie
udziałowców dopłatami do
długów jakie spółdzielnia
posiada. Członkowie to osoby starsze, niepełnosprawne,

które nie wiedziały, że istnieje statut i rejestr sądowy
w KRS. W ciągu ostatnich
4 lat likwidator negocjował
sprzedaż ze spółką „Silesia
Equity Holding Sp. z o.o. Sp.
K.” i do tej pory jest niewiadomą, kto zakupił spółdzielnię, prawdopodobnie Silesia.
Po moich interwencjach w
ZUS, Urzędzie Skarbowym
II oraz Urzędzie Miasta Częstochowa, nie otrzymałem
jako udziałowiec wyjaśnień
o skali zadłużenia spółdzielni. Wszystko co dotyczy Spółdzielni Inwalidów
ANKA (również dokumenty) jest owiane tajemnicą.
Do 2012 roku spółdzielnia
była zwalniana przez Urząd
Miasta z podatków. Po 2012
roku Spółdzielnia Inwalidów
ANKA została powierzona likwidatorowi, on natomiast nie składał wniosków
o umorzenie podatku, przez
co naraził spółdzielnię i jej

Prośba o pomoc dla Łukaszka

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% z podatku bądź darowizny na leczenie i rehabilitację naszego synka Łukasza Tomczaka. Łukaszek przyszedł na świat z wieloma wadami rozwojowymi, takimi jak wodogłowie, porażenie mózgowe, padaczka, zaćma i wieloma drobniejszymi.
Przeszedł wiele operacji i zabiegów, wymaga też intensywnej rehabilitacji
psychoruchowej, ponieważ dokuczają mu przykurcze mięśniowe. Długi pobyt w szpitalu oraz zakres wad spowodował, że Łukaszek jest dość mocno
opóźniony w rozwoju w stosunku do innych dzieci. Trzeba wiele pracy, aby
miał szansę nadgonić chociaż część tej straty. Aby pomóc Łukaszkowi potrzebna jest fachowa i długoletnia rehabilitacja, która bardzo dużo kosztuje
oraz specjalistyczne środki medyczne. Dzięki 1% podatku bądź darowiźnie
może uda nam się zebrać pieniążki na przynajmniej częściowe przywrócenie naszego synka do lepszego funkcjonowania.
Jeśli bylibyście Państwo skłonni ofiarować swoją pomoc, można dokonać tego na dwa sposoby :
 Forma Przekazania 1% Podatku – wypełniając rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) należy wpisać Numer
KRS – 0000037904 oraz w polu cel szczegółowy 1%: 6909 Tomczak
Łukasz.
 Forma Darowizny – osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą
odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne
10% dochodu (CIT). Wystarczy dokonać wpłaty na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
i koniecznie z dopiskiem: 6909 Tomczak Łukasz – darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.
Z góry z całego serca dziękujemy za pomoc,
Rodzice i rodzeństwo Łukaszka

Kiermasz Charytatywny

Zapraszamy w najbliższy piątek 12 grudnia od godz. 14.30 do Szkoły
Podstawowej Sokrates przy ul. Krótkiej 44 w Częstochowie na Przedświąteczny Kiermasz Charytatywny z Aukcją na Rzecz Fundacji
„Śląskie Hospicjum dla Dzieci”. Podczas kiermaszu będzie można wspomóc śląskie hospicjum poprzez zakup kalendarzy lub ręcznie wykonanych
gadżetów oraz spróbować wypieków samych uczniów. Podczas imprezy,
od godz. 16, występ muzyczny Sebastiana Riedla, syna legendarnego
lidera zespołu Dżem.
red.

udziałowców na dodatkowe
koszty.
Zgodnie z §55, a także §56
statutu spółdzielni, członkowie zarządu i rady nadzorczej odpowiadają osobiście
za wyrządzone szkody, a §82
statutu stanowi, że oprócz zarządu i rady, także likwidator
odpowiada karnie.
W związku z likwidacją
Spółdzielni Inwalidów Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ANKA w Częstochowie przy al. Niepodległości
14 wnoszę wraz z udziałowcami o przeprowadzenie kontroli prawdopodobnych zakupów w latach 2012-2016:
1. zakup: grunty + samochód
Mitsubishi nowy
2. zakup: samochód Ford
3. zakup: mieszkanie lub budynek
Dobra te zakupili członkowie rady, także dawniejszy
prezes Spółdzielni i podejrzewam ich o wspólne działania na szkodę udziałowców
w celu osiągania własnych
korzyści.
Nadmieniam, iż na ostat-

nim zebraniu likwidator zachował ze sprzedaży spółdzielni 5.000 zł i rozdzielił
je między zaufanych - po
1.000 zł każdy, choć pozostali udziałowcy otrzymali z
udziałów zaledwie od 1.3001.800 zł.
Ja oraz inni udziałowcy
Spółdzielni Inwalidów Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego ANKA w Częstochowie przy al. Niepodległości
14, prosimy o dogłębne przeanalizowanie
zgłaszanych
przez nas nieprawidłowości,
ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż sprawa
dotyczy osób chorych i
niepełnosprawnych,
gdyż
Spółdzielnia ANKA zatrudniała przede wszystkim inwalidów.
Do wiadomości: Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
Redakcji Tygodnika „7
dni”.”
[nazwisko do wiadomości
redakcji].
red.
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@ Na próżno czekacie na przystankach, choć
zima i mróz. Hybryda raczej nie przyjedzie
skiba: Dawniej za taki sabotaż, odpowiadało się stryczkiem. Dzisiaj
puste łby, nie są nawet tego warte.
Dylu: Duma Czewy - nowa hybryda na złom. Bolczyk na Sybir.
Matyjaszczyk na zastępcę cmentarza komunalnego.
Zniesmaczony: Matyjaszczyk kończ Pan i wstydu oszczędź swoim
wyborcom.
wesoły banan: dylu - Matyjaszczyk na komunalnym opchnął by
drugi raz te same groby, nawet z zawartością.
Motolotnik: W tej sytuacji prezes Bolczyk jako wybitny PR-wiec
powinien kupić kolejną nagrodę. Sposób jest opanowany - wypełnia się
ankietę, wpłaca kilkanaście tysięcy złotych i już. Co tym razem? Pewnie
EKOLOG ROKU.
pani.kolezanka@spoko.pl: A gdzie prokurator? To już złe zarządzanie mieniem spółki nie obowiązuje? A nadzót prezydenta? Co z tym
zrobi ta pie,,,, opozycja?

@ Jasne, że kampania wyborcza już się zaczęła

realista: Nie wystarczy wyremontować kilka ulic, zorganizować
kilka badziewnych imprez na Biegańskiego,aby reaktywować zapyziałego trupa,jakim jest Częstochowa. Pomysły o województwie Częstochowskim Matyjaszczyk niech realizuje za swoje pieniądze.
Lila: Pieprzone cwane nieroby... specjaliści od sprzedaży publice
goovienka w sreberku. A plebs konsumuje toto ze smakiem i mówi to
czekulada, jak to goovnojady...
Economik: Nasz kochany i śliczny prezydent Matyjaszczyk nie
radzi sobie ze wsią jaką zrobił z kolesiami(SLD i ich kosztowną młodzieżówką) Częstochową,co wyjechało 35 tysięcy młodych ludzi za
chlebem a marzy mu się województwo?ha,ha,ha ten pan nie wie co mówi,a ja jako ekonomista podam przykład znany w całej Polsce jak pan
premier Cimoszewicz (SLD) chciał wybudować fabrykę żelatyny i co
zniknęło 34 miliny złotych i fabryki jak było i nie ma,a rządy PO i PSL
marzyło im się elektrownia jądrowa i co?nawet nie ma żadnego terenu
,a zniknęło na ten cel i promocję 315 miliony zł i naszemu Matyjaszczykowi marzy się województwo,a ile zniknie z budżetu miasta na promocje to czy się dowiemy hm ,ja jako ekonomista i w szkole mi zwracano
uwagę,że inwestycje lub promocje są rozłożone w czasie to pewne na
100% ,że koszty takie rosną w miliny,a koszt faktyczny to jest połowa,albo i mniej,Pozdrawiam i nie chcę komunistycznego województwa.
mieszkaniec Częstochowy: 360 tyś.wywalone w „błoto”przez
Matyjaszczyka. Wczoraj rada miasta podniosła opłaty za śmieci-segregowane 12 zł.50gr od osoby,niesegregowane 21 zł.od osoby. W tym
samym czasie Matyjaszczyk zwalnia firmy i podmioty gospodarcze z
podatków, które należą się miastu. Ludzie wywalmy tą czerwoną zarazę
z miasta, a radni miasta mogą być pewni, że to ich ostatnia kadencja.
Myśliciel: Kochani normalni i myślący częstochowianie apeluje
do was ,że nie możemy pozwolić na to,że Radni wybrani przez nas i
prezydent miasta wybrany przez nas mógł nas non stop nas oszukiwać
okradać,jedną ręką umarza podatki od nieruchomości i od gruntu w
rocznie na kwotę 36 milionów zł dla Fortum,hiper marketów i firm ,które zarabiają krocie ,a podatki z zysku firmy wyprowadzają do własnych
krajów,a nam Matyjaszczyk i radni podnoszą opłaty za śmieci,wodę,już
w przyszłej kadencji przy wyborach podziękujemy Radnym i Matyjaszczykowi nawet nie pomogą mu jego sponsorzy,u których dawno nie
było „audytu” z MF i nie ma żadnego ,ani ekonomicznego,ani logicznego uzasadnienia o tych podwyżkach od stycznioa 2017 roku,a co ich
prawo nie obowiązuje prawda?

@ Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest świnką
skarbonką ZGM?
Kuperek: Ha,ha,ha, jak to nie wiecie gdzie grzejniki, są u „żyda”
takie sytuacje w ZGM TBS Sp z o.o to standard, a może są w zmowie
z Marcinem Pz AMBER GOLD co? I nikt nic nie wie jak prokuratorzy
z Gdańska na przesłuchaniach nic nie pamiętają,bo tam od roku 1989
panuje pomroczność jasna. Pozdrawiam.
ladygaga: Pospolici złodzieje... do pierdla z nimi...
rotar: Gdzie są grzejniki? - na to pytanie powinna odpowiedzieć
długoletnia kierowniczka administracji (obecnie emerytka) Pani Maria.
Ile jest jeszcze takich niedokończonych inwestycji – czas pokarze.
XYZ: Bogaty ZGM w 2002r sfinansował podłączenie CO w budynkach: Słowackiego 4a,6a,6b,8,z skąd mieli pieniądze?Ale na tym nie
stracili, wspólnoty zapłaciły odsetki, ZGM zainkasował zwrot z podatku
wat.
Obserwator: Przeczytałem oba artykuły, ten z 26 sierpnia 2014r „
Starsza pani musi zniknąć”po prostu wbił mnie w fotel. Znieczulica,podłość, zero empatii dla starego,niedołężnego człowieka. Mieszkańcy
bloku Słowackiego 8 usiłowali w jakiś sposób pomóc kobiecie: mops,
zgm ,magistrat, nawet prezydent.( z małej litery,bo na nic więcej nie
zasługują) Wszyscy mieli starszą Panią w dupie – dlaczego? Ta sprawa
dobitnie pokazuje jak funkcjonują urzędy, instytucje podległe prezydentowi w Częstochowie. Dziwi mnie fakt,że Wspólnota nie złożyła zawiadomienia do prokuratury. Brak grzejników CO, junkersa lub innego
podgrzewacza wody,okna bez szyb,ale czynsz z pewnością płaciła jak
reszta lokatorów, za mieszkanie z pełnym wyposażeniem w media. Teraz zgm przypomniał sobie o braku grzejników w mieszkaniu,a o czym
kretyni myśleliście przez 14 lat? Gdy mieszkała w lokalu starsza,schorowana osoba, to grzejniki były zbyteczne. Mam nadzieje że ta sprawa
nie zostanie zamieciona pod dywan, a osoby odpowiedzialne za ten stan
rzeczy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
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Z inicjatywy Piotra Juszczyka wójta
gminy Kłomnice, w grudnia w Hali
Sportowej Zespołu Szkół w Kłomnicach, odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy.
W jarmarku udział wzięły: organizacje pozarządowe z rejonu gminy Kłomnice, firmy produkujące
ozdoby świąteczne, producenci żywności, myśliwi,
pszczelarze, koła gospodyń
wiejskich i wędkarze.
Były występy na scenie,
konkursy piosenki, konkursy kulinarne i wiele innych atrakcji. Okręg PZW
w Częstochowie, dzięki
uprzejmości organizatorów
otrzymał możliwość prezentacji swojej działalności.

Wraz ze Stowarzyszeniem
„Gruszka” z Rzerzęczyc i
Kołem PZW Wykromet Komisja Młodzieżowa Okręgu
Częstochowa przygotowała
stoisko wędkarskie. Były
ogromne akwaria, w których pływały: karpie, liny
i karasie. Można było obejrzeć: sprzęt wędkarski do
każdej metody wędkowania, przynęty i zanęty.
Zainteresowanym rozdawano ulotki i czasopisma,
zachęcające do wędkowania i wstępowania w szeregi

Nowa Karta Kibica

Kibice CKM Włókniarz od
początku stycznia będą mieli
możliwość wyrobienia Karty
Kibica z nowymi funkcjami.
Nowa Karta da więcej korzyści, zarówno na stadionie
jak i poza nim, m.in. dostęp
do specjalnych promocji organizowanych przez Klub, zwrot
części wydanych pieniędzy
podczas każdego zakupu w
firmach partnerskich. Program
Włókniarz Cashback Card
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umożliwi otrzymanie bonusów
podczas zakupów. Co ważne,
nie ma znaczenia, czy zakupy
zostaną dokonane online, w
sieciach stacjonarnych czy w
miejscowym sklepie u Partnera Handlowego. Kibic otrzyma
do 5% Cashback’u przelewem
na swoje konto bankowe oraz
punkty zakupowe, które pozwolą na skorzystanie z promocji. Przystąpienie i korzystanie
z programu jest bezpłatne. red.

Wędkarze na Jarmarku
Bożonarodzeniowym
w Kłomnicach

oraz wydawnictwo „Młody
Wędkarz”. Komisja Młodzieżowa przekazała również szereg gadżetów PZW

na konkursy i loterię fantową. Okręg PZW w Częstochowie bardzo dziękuje
wójtowi i gminie Kłomnice

za zaproszenie na imprezę i
możliwość szerzenia na niej
wędkarstwa.
Robert Amborski

AZS Częstochowa przegrał na wyjeździe z Espadonem
Szczecin 2:3. Akademicy pojechali do Szczecina bez
trenera Michała Bąkiewicza, którego dopadła silna
infekcja wirusowa. Na ławce trenerskiej zastąpił go
dyrektor sportowy Ryszard Bosek, który wspomaga
Bąkiewicza w prowadzeniu zespołu.

prowadzenia 4:0 i wydawało się,
że uda się utrzymać inicjatywę.
Jednak szczeciński zespół zaczął
grać lepiej, głównie za sprawą
byłego siatkarza AZS Marcina
Wiki, który z każdą piłką się
rozgrywał. Przy stanie punktowym 9:7 Akademicy odpuścili.
Kolejnych sześć punktów zdobył
Espadon. Gracze AZS zaczęli
popełniać proste błędy, co wyko-

rzystali gospodarze.
Po przerwie, rozgorzała
prawdziwa walka. Prowadzenie
przechodziło z rąk do rąk – najpierw delikatną przewagę miał
Espadon, a później AZS. Najciekawsza była końcówka trzeciej
partii. AZS doprowadził do remisu 20:20. Później było jeszcze po
21, aż w ataku pomylił się Grebeniuk, zapewniając gospodarzom
dwupunktowe prowadzenie, które utrzymali już do końca.
Chcąc zdobyć choć jeden
punkt Akademicy nie mogli
przegrać czwartej partii, a zaczęli
ją od wyniku 3:6 dla Espadonu.
Gospodarze zaczęli jednak słabnąć. Częstochowianie szybko

wyrównali i wyszli na prowadzenie. Do końca seta częstochowski
zespół pozwolił rywalom na zdobycie zaledwie dwóch punktów
i zapewnił sobie grę w tie-breaku. A ten był bardzo nerwowy.
AZS najpierw prowadził 3:1, a
za chwilę to Espadon wygrywał
6:4. Przy zmianie stron było 8:6
dla gospodarzy. Blok Bartosza
Cedzyńskiego z Espadonu dał
jego drużynie po raz pierwszy w
tie-breaku trzy punkty przewagi.
Akademicy zdołali ją zmniejszyć
tylko do jednego punktu i ostatecznie ulegli szczecinianom.
Espadon Szczecin – AZS
Częstochowa 3:2 (21:25, 25:20,
25:23, 19:25, 15:10)
red.

Pierwsze spotkanie 5.
kolejki rozpoczął mecz
między Gminą Mykanów
a Volley Północ.
Początek spotkania nie był
udany dla siatkarzy Mykanowa,
dopiero przegrywając 2:8, nastąpiło ich przebudzenie doprowadzając do remisu 8:8. Środkowa cześć seta była wyrównana.
Przy wyniku 20:18 dla Volley,
Mykanów - po naradzie - w bardzo krótkim czasie wyszedł na
prowadzenie 23:20 i ostatecznie wygrał seta (25:20). Druga
odsłona spotkania była bardziej
zacięta. Od wyniku 12:9 dla
Mykanowa trwała wymiana piłek punkt za punkt, z lekko przewagą dla Mykanowa. Północ
coraz bardziej słabła i na tablicy
wyników był wynik 21:16 dla
przeciwników. Drugi set zakończył się identycznym wynikiem
jak pierwszy. Cały mecz wygrał
Mykanów 2:0. W drugim pojedynku zmierzyły się drużyny

Flyspot oraz Nowak-Mosty.
Początkowo w pierwszym secie
trwała wyrównana i zacięta gra
na punkty. Kilka prostych błędów Nowaka-Mosty oraz dobry
atak i zagrywka przeciwników
sprawiły, że Flyspot utrzymał
przewagę do samego końca, wygrywając partię do 16. Drugi set
Mosty zaczęły od słabego odbioru i błędów, które wykorzystał Flyspot. Grając skutecznie i
konsekwentnie do samego końca, wygrywał cały mecz 2:0.
Mecz pomiędzy Gminą Rędziny a EKO STAR Grodzisko
rozpoczęły ładne i długie akcje
oraz niekonwencjonalne zagrania. Lepsza organizacja w obronie zdecydowała, że to Rędziny
przechyliły szale zwycięstwa na
swoją stronę. Natomiast w drugim secie ich gra całkowicie się
posypała. Eko Star to wykorzystał, zdecydowanie zwyciężając
do 12. Trzeci set to pełna mobilizacja obu ekip. Rędziny po po-

czątkowych błędach, stopniowo
zwiększały prowadzenie. Eko
Star co prawda zaczęło gonić
przeciwników, jednak Rędziny
utrzymały prowadzenie do samego końca wygrywając to całe
spotkanie 2:1.
5. kolejkę zakończył mecz
Temida - MAWA Team. Pierwszy set, do 13, wygrała MAWA.
W drugim secie, choć było kilka błędów po stronie lidera, to
przewaga nad Temidą była znacząca. Ostatecznie MAWA wygrała spotkanie 2:0 i dopisała 3
punkty do swojego konta. red.

PZW. Najmłodszym uczestnikom pikniku rozdawano:
długopisy, opaski odblaskowe, smycze z logo PZW

Akademicy grali bez trenera

W pierwszym secie częstochowski zespół zagrał świetnie
i nie dał gospodarzom żadnych
szans prowadząc od samego początku.
Akademicy doskonale radzili
sobie z przyjęciem zagrywki, a
w ataku skuteczny do bólu był
Oleksandr Grebeniuk. To przesądziło o wygraniu seta (21:25).
Drugiego seta AZS rozpoczął od

Błaszczykowski, Piszczek,
Wlazły, Bednarek...
27 grudnia 2016 roku w Hali Sportowej przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie Fundacja Ludzki Gest Jakub
Błaszczykowski organizuje imprezę
„Świąteczne Granie z Kubą”.
W czasie charytatywnego wieczoru rozegrany zostanie turniej piłki nożnej, w którym
wystąpią m.in: Łukasz Piszczek, Piotr Zieliński, Michał Pazdan, Liber, Mariusz Wlazły,
Kamil Bednarek, Sławomir Szmal, Karol
Kłos oraz Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki i Paranienormalni.
Muzyczną gwiazdą imprezy będzie
O.S.T.R. Dodatkowym wydarzeniem wie-

czoru będzie pasowanie Jakuba Błaszczykowskiego na Kawalera Orderu Uśmiechu.
Cegiełki na Świąteczne Granie z Kubą są już
dostępne w Pubie Sportowym Stacherczak,
Restauracji Cosmo, La Vita Da Re Trattorii
oraz w Klubie Paradoks.
Osoby, które nie mają możliwości nabycia cegiełek osobiście mogą zakupić je płacąc
przelewem internetowym.
Numer konta: 43 1750 0012 0000 0000
2862 7424. W tytule przelewu należy wpisać: „Świąteczne Granie z Kubą” oraz
swój numer telefonu i ilość cegiełek. Link
do wydarzenia: https://www.facebook.com/
events/397332197265130/
red.

Piąta kolejka ALPN
została rozegrana
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ZaBAWA dla

DOROSŁYCH

Wedle gustu pokoloruj obrazek i dopisz komentarz. Jeśli chcesz, wyślij
do nas. Rysunek z najlepszym tekstem opublikujemy.

Kalendarz imienin
od 8 do 14 grudnia

08.XII – Marii, Wirginii
09.XII – Wiesława, Leokadii
10.XII – Danieli, Julii
11.XII – Stefana, Waldemara
12.XII – Aleksandra, Dagmary
13.XII – Łucji, Otylii
14.XII – Alfreda, Izydora
Julia to imię pochodzenia rzymskiego, jako
żeńska forma imienia Juliusz oznacza: promienista, młoda. Julia jest uwodzicielska,
pełna wdzięku. Potrafi być skryta i nieśmiała.
Jej zachowanie pozostaje pełne godności,
taktu i poszanowania przyjętych zwyczajów.
Przywiązuje dużą wagę do przyjaźni. Ciężko
przeżywa zdradę lub porzucenie, jest wrażliwa na porażki. Marzy o księciu z bajki, ale nie
czeka na niego wiecznie. Adoratorów poddaje jednak wnikliwej selekcji. Ma dobry gust w
kwestii mody i dekorowana wnętrz. Zdrobnienia: Jula, Julcia, Juleczka, Julitka, Julka.
Znane imienniczki: Julia Kamińska – aktorka,
Julia Roberts – aktorka amerykańska.
Stefan to imię pochodzenia greckiego,
oznacza mężczyznę nagrodzonego wieńcem (symbolem zwycięstwa). Stefan jest
spokojny i skryty. Owiewa go aura tajemniczości. To cierpliwy i pracowity mężczyzna o
twórczej wyobraźni. Doskonale radzi sobie
w trudnych sytuacjach, a z prostymi miewa
problem. Niepowodzenia ciężko przeżywa w
samotności. Niechętnie się zwierza, za to jest
idealnym słuchaczem. Oparcie znajduje w
rodzinie, ona stanowi sens jego życia. Zdrobnienia: Stefanek, Stefanuś, Stefcio, Stefciu,
Stefek, Stefuś. Znani imiennicy: Stefan Friedmann – aktor, Stefan Żeromski – pisarz.

HUMOR

NA DOBRY TYDZIEŃ
Przychodzi kobieta do apteki i chce kupić arszenik.
Aptekarz pyta:
– Na co Pani to potrzebuje?
– Chcę otruć męża, bo mnie zdradza.
– Nie mogę pani sprzedać, to by było morderstwo.
Kobieta pokazuje zdjęcie z jej mężem i żoną aptekarza w
łóżku. Aptekarz ogląda zdjęcie i mówi:
– O przepraszam, nie wiedziałem, że ma Pani receptę.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Paul Fischer (1860–1934):
„Plaża z kąpiącymi się kobietami”

TYGODNIK REGIONALNY

Zwycięski komentarz z poprzedniego tygodnia napisał czytelnik „Pantaleo”:

Mądry sobie po
cichuniu coś uskubnie
z budżetetuniu, a co
spadnie, to przepadnie

Wybuduj
sobie City
Pierwowzór współczesnego City – takiego obrośniętego
drapaczami chmur Manhattana
– znajdziemy w XII-wiecznej
Bolonii. Tam miasto podzieliły
między siebie rodziny (też prastara włosko-amerykańska tradycja), a każda z nich stawiała
sobie obronną basztę. Im wyższa baszta, tym prestiż większy.
Na małej miejskiej powierzchni
wznosiło się około stu wież o
wysokości od 50 do 100 m (niektóre wyższe od naszej jasnogórskiej). Z tych wież mieszkańcy mogli wzajemnie pluć na
siebie i ostrzeliwać z kusz.
Pomijając szczegóły techniczne (kusze itp.), bolońskie
City było tym samym co nowojorskie, londyńskie, tokijskie i
rosnące - warszawskie. Wieże
biurowców nie rosną po to, by
scalać miejską wspólnotę, lecz
by pokazać dominację jednych
nad drugimi. Król Zygmunt
Stary wystawił sobie wysoką
wieżę w Piotrkowie, by maszerująca na Sejm szlachta korzyła
się u jego stóp. Identyczny jest
zamysł ideowy prezesa towa-
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rzystwa ubezpieczeniowego:
niech petenci czują się małymi
wobec gabinetu ulokowanego
na 30 piętrze.
Podobnie czasów średniowiecza sięga zwyczaj grodzenia wewnętrznego miasta.
Kwartał rzeźników nie tylko
dysponował własną basztą, ale
i odgradzał się w różny inny
sposób od kwartału szewców.
Odgrodzonymi fortecami były
w miastach klasztory i pałace
wielmożów. Wzrost zamożności tych ostatnich przekładał
się na rugowanie z ulic ruchu
pieszego, przeszkadzającego
przejażdżkom powozów i karet. Najstarsze jednak tradycje
miejskie łączą się z wykluczeniem społecznym. Slumsy,
dzielnice nędzy, powstawały
wraz z miastami, w grodach
obronnych najczęściej przyklejały się do murów. Wykluczonych (prostytutki, sprzątaczy śmieci, pomocników kata

itp.) znakowano narzucając
specjalne stroje lub inne widoczne oznaki przynależności grupowej. Wykluczenie z
zasady było dziedziczne, syn
prostytutki mógł być jedynie
zbieraczem końskich kup, do
żadnego cechu rzemieślniczego
czy gildii kupieckiej nie mógłby być przyjęty.
Jak więc widać problemy
społeczne ciągną się od czasu
Adama i Ewy. Nie uświadamiamy tylko sobie, że są one
zapisane w przestrzeni miejskiej. Równie trudno przyjąć
do wiadomości, że mówimy
prozą. Chodzimy sobie po
Częstochowie, widzimy chaos,
ładne zderza się z brzydkim,
ulice idą siak albo owak. Dopiero, gdy zaangażujemy intelekt, sięgając do źródeł opisujących przeszłość, zaczynamy
widzieć w tym chaosie jakiś
przekaz. Znajdziemy sensowne wytłumaczenie krzywizny

al. Kościuszki lub wysokości
wieży kościoła św. Antoniego
na Ostatnim Groszu. Będziemy wiedzieli, dlaczego w niektórych domach nie budowano
piwnic. Poznamy geografię dobrych i złych adresów.
Jeżeli historyczne problemy
społeczne stanowią o kształcie
przestrzeni publicznej, to wzajemnie – możemy i powinniśmy zadać sobie to pytanie – jak
kształtować przestrzeń, by owe
problemy niwelować. Czy myślimy o tym? Czy mamy taką
wyobraźnię, by świadomie myśleć o tego typu powiązaniach?
Prawdopodobnie za 50 lat
ktoś ambitny zada pytanie, a
dlaczego nowa ulica Racławicka ( budowana pod hasłem
przebicia się przez zaplecze
Alei) jest wykrzywiona w
formę łuku? Jaką odpowiedź
znajdzie? Czy uwierzy, że jest
krzywa bo....się wygła?
Jarosław Kapsa
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