
W 2014 roku, częstocho-
wianka Barbara S. otworzy-
ła konto w Banku BPH. Do 
konta upoważniła swojego 
konkubenta Piotra M. Pani 
Barbara nadal była głównym 
właścicielem konta, ale jej 
partner miał możliwość wpła-
cania i wypłacania pieniędzy.

Pod koniec 2015 roku 
para w burzliwych okolicz-
nościach, rozstała się. Myśli 
pani Barbary zaprzątało po-
szukiwanie mieszkania dla 
niej i nieletniego syna oraz to, 
jak ma sobie poukładać przy-
szłość po kilkunastoletnim 
pożyciu z Piotrem M.

Kilka tygodni później pani 
Barbara otworzyła kolejny 
rachunek – z przyzwyczaje-
nia, jak twierdzi – w tym sa-
mym banku, BPH.  

– Przedstawicielka ban-
ku, która zakładała mi konto 
była dla mnie bardzo miła i 
to mnie zwiodło. Zapewnia-
ła mnie, że nowe prywatne 
konto nie ma nic wspólnego z 
tym, co założyłam wcześniej. 
Mówiła, że jeśli nikogo nie 
upoważnię, to tylko ja będę 
miała dostęp do tego konta. 
Zgodziłam się – opowiada 
kobieta.

W tym czasie pani Bar-
bara nie miała stałej pracy, 

a jedynie dorywczą. Wszel-
kie nadwyżki, a były to nie-
wielkie kwoty w wysokości 
100, 200 złotych, skrzętnie 
wpłacała na nowe konto. Z 
czasem uzbierała kwotę 9 
tys. zł.

– Wiele osób mnie pyta, 
dlaczego nie zamknęłam 
pierwszego konta? Po pro-
stu traktowaliśmy to konto, 
jako nasze wspólne – czasa-
mi ja coś wpłacałam, cza-
sami mój ówczesny kon-
kubent. Były tam pieniądze 
zarówno moje, jak i jego. 
Po rozstaniu uznałam, że 
nie byłabym w porządku, 

gdybym zablokowała mu 
dostęp do jego środków. 
Zamierzałam zamknąć kon-
to za kilka miesięcy, gdy 
już będzie całkiem puste. 
Miałam przecież nowy ra-
chunek bankowy i tam od-
kładałam własne oszczęd-
ności – mówi kobieta.

W 2016 roku Alior Bank 
przejął BPH Bank, prze-
chwytując wszystkich jego 
klientów, w tym panią Bar-
barę.

– Kilka dni temu po-
szłam na zakupy. Podałam 
przy kasie kartę płatniczą 
od drugiego konta. Trans-

akcja została odrzucona z 
powodu braku środków na 
koncie. Strasznie się zdener-
wowałam i od razu poszłam 
do oddziału Alior Banku w 
Częstochowie, by ustalić, 
gdzie są moje pieniądze, 
moje 9 tysięcy złotych – 
mówi klientka banku.

Pracownik banku z roz-
brajającą szczerością wy-
znał, że owe 9 tys. zł zo-

stały właśnie wypłacone... 
byłemu konkubentowi pani 
Barbary. Zrobiło się nie-
przyjemnie. Pani Barbara 
coraz głośniej domagała się 
zwrotu swoich pieniędzy, 
na co kierownictwo ban-
ku reagowało potęgującym 
lekceważeniem. Ostatecznie 
klientka Alior-a rozpłakała 
się i opuściła oddział banku.

 ciąg dalszy na stronie 3
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– Co się stało z moimi pieniędzmi? Z czego mam teraz żyć? 
– pyta klientka Alior Banku, po tym gdy okazało się, że 
jej konto jest puste. Sytuacja, w której znalazła się pani 
Barbara z Częstochowy może spotkać każdego. Opisany 
przez nas przypadek, niech będzie przestrogą dla wszyst-
kich, którzy mają konta w bankach. 
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ŚWIETNA OKAZJA 

Szczere 
rozmowy
o mieście

W poniedziałek 6 marca, 
zapraszamy na kolejne spo-
tkanie Podziemnego Salonu 
Prasowego „7 dni”. Spotka-
my się w Restauracji „Pod 
Ratuszem” (Sala 2) na Pla-
cu Biegańskiego (w budyn-
ku ratusza, wejście z boku) 
o godzinie 16:00. Chcesz 
porozmawiać o problemach 
Częstochowy lub sam masz 
kłopot – odwiedź nasz Sa-
lon. Jesteś zadowolony z 
tego, co daje Ci miasto – od-
wiedź nasz Salon. 

Podziemny Salon Pra-
sowy „7 dni” to miejsce, w 
którym każdy może za-
brać głos i podyskutować 
na każdy temat. Najciekaw-
sze wątki debaty trafi ą na 
łamy naszej gazety. Za-
praszamy wszystkich miesz-
kańców Częstochowy do 
Podziemnego Salonu Praso-
wego „7 dni”.

Więcej informacji 
na ten temat 
w artykule 
pt. „BRUDZOWICE 
MAJĄ NOWOCZESNY 
REZONANS!” 

czytaj na stronie 8

Drogie Czytelniczki!
Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam zdrowia, 
radości i satysfakcji ze realizowanych zadań.
Abyście na co dzień były otaczane miłością, 
szacunkiem i ciepłem bliskich. 
Byście zawsze mogły liczyć na wsparcie 
rodziny oraz przyjaciół, a Wasz codzienny trud 
był doceniany.
 

Redakcja Tygodnika „7 dni”
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Zamienię 
mieszkanie 
2-pokojowe 

(35m²) 
na większe 3-pokojowe. 

Najlepiej w dzielnicy 
Trzech Wieszczów. 

Tel. 536 526 300

„Jako mieszkaniec gminy Po-
czesna od jakiegoś czasu próbuję 
dowiedzieć się od pracowników 
urzędu gminy o sprawach, które 
są zaniedbywane. Niestety nikt 
nie chce ze mną rozmawiać. 

I tak. W 2006 roku podczas 
kampanii wyborczej Pan wójt 
obiecywał nam stworzenie w oko-
licach Nierady, Młynka i Mazur 
nowego ośrodka zdrowia. Minę-
ło 11 lat, a wójt nic w tej sprawie 
nie zrobił. Mamy co prawda stary 
ośrodek, ale w fatalnym stanie i do 
tego przyjmuje tam zbyt mało le-
karzy. Druga sprawa dotyczy wy-
budowanego ronda przy cmentarzu 
we wsi Zawodzie. Jaki cel przy-
świecał pomysłodawcy, że akurat 
w tym miejscu powstało rondo? Ile 
kosztowała ta budowa? Czy ktoś z 
gminy zdaje sobie sprawę, że duże 
samochody, na przykład ciężarów-
ki czy autobusy MPK nie miesz-
czą się na tym rondzie? Ostatnia 
już sprawa, o której wyjaśnienie 
chciałbym prosić redakcję „7 dni” 
dotyczy drogi asfaltowej na tak 
zwanej Psiej Górce. Ile kosztowała 
i kto ją sfinansował? Ile domostw 
jest zlokalizowanych na całej dłu-
gości drogi? I na koniec, takie 
nieco niemądre pytanie: co jest 
punktem docelowym owej drogi, 
bo kończy się gdzieś w polu bez 
połączenia z inną drogą.”

Tygodnik 7 dni przekazał pyta-
nia naszego Czytelnika władzom 
gminy Poczesna.

Oto odpowiedź:

Obietnica stworzenia 
nowego ośrodka zdrowia

„Gmina Poczesna przygotowała 
dokumentację techniczną na budo-
wę ośrodka zdrowia w Michałowie-
-Nieradzie przy ul. Leszczynowej w 
bezpośrednim sąsiedztwie ze szkołą. 
Budynek został zaprojektowany w 
technologii tradycyjnej, murowa-
nej, parterowej o powierzchni za-
budowy wynoszącej 537,30 m kw.  
i powierzchni użytkowej 447,90 
m kw. Budynek będzie pełnił rolę 
Przychodni Zdrowia, w której skład 
wejdą, gabinety lekarskie, sale za-
biegowe, pomieszczenia pomoc-
nicze, pomieszczenia socjalne, hi-
gieniczno-sanitarne, pomieszczenia 
biurowe, archiwum, pomieszczenia 
techniczne i gospodarcze. Budynek 
będzie przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych. Ośrodek zdrowia 
powstanie w dogodnym miejscu dla 
wszystkich zainteresowanych. W 
Gminie Poczesna funkcjonują trzy 
publiczne ośrodki zdrowia, które 
cieszą się dużą popularnością. Nadto 
w Ośrodku Zdrowia w miejscowo-
ści Nieradzie składane są m.in. de-
klaracji mieszkańców miejscowości 
przyległych do Gminy Poczesna z 
terenu gminy Starcza i Konopiska.”

Rondo przy cmentarzu 
w miejscowości Zawodzie

„W 2012 roku została podpisana 
umowa z Wykonawcą na wykonanie 
prac polegających na „Przebudowie 

skrzyżowania o ruchu okrężnym 
(ronda) wraz z budową parkingu” w 
miejscowości Zawodzie na skrzyżo-
waniu ulic Wolności, Cmentarnej i 
Długiej. Zakres prac był podzielony 
na dwa etapy. I etap prac, tj. budo-
wa parkingu – współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w za-
kresie małych projektów w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii  rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013. II etap prac tj. 
budowa ronda wraz z przełożeniem 
sieci wodociągowej - finansowany 
ze środków budżetu gminy. Wartość 
zadania tj. budowa ronda wraz z prze-
łożeniem sieci wodociągowej wy-
niosła: 538.087,15 zł brutto. Główny 
cel jaki przyświecał w/w przebudo-
wie to bezpieczeństwo wszystkich 
osób korzystających z przedmioto-
wego skrzyżowania dróg. Było to 
skrzyżowanie bardzo niebezpieczne, 
gdzie dochodziło do bardzo wie-
lu kolizji drogowych i wypadków.
Mieszkańcy gminy przyjęli to roz-
wiązanie z dużym zadowoleniem 
i akceptacją. Budowa ronda wraz 
z parkingiem przyczyniła się do 
udoskonalania komunikacji w tym 
szczególnym miejscu obok cmen-
tarza. Rozwiązanie to gwarantuje 
bezpieczeństwo w czasie uroczysto-
ści pogrzebowych i jest pozytywnie 
oceniane przez mieszkańców po-
nieważ zapewnia płynność ruchu. 
Przebudowa skrzyżowania o ruchu 
okrężnym (ronda) została wykonana 
zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz decyzją, pozwolenie na budowę 
wydaną przez Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie.”

Droga do donikąd na Psiej Górce

„W ostatnich latach zostały zmo-
dernizowane trzy ciągi komunika-
cyjne które to łączą miejsca poło-
żone po zachodniej części gminy tj. 
Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, 
Sobuczyna, Mazury, Młynek z czę-
ścią gminy położoną po wschod-
niej stronie. Droga  nr 1058S jest 
drogą powiatową, która ma duże 
znaczenie dla gminy, została grun-
townie odbudowana przez Powiat 
Częstochowski i Gminę Poczesna 
po wykonanej kanalizacji sanitar-
nej. W bieżącym roku Gmina Po-
czesna na podstawie porozumie-
nia z powiatem częstochowskim 
z własnych środków wykona chod-
nik przy w/w drodze na odcinku od 
ulicy Długiej w miejscowości Wrzo-
sowa do ulicy Wirażowej w miej-
scowości Brzeziny Kolonia. Następ-
ny ciąg to DP 1056S tj. ul. Łąkowa 
w miejscowości Poczesna i ul. Wio-
senna w miejscowości Mazury. Dro-
ga została gruntownie wyremonto-
wana przez powiat częstochowski 
ze środków usuwania klęsk żywio-
łowych. Jest to bardzo uczęszczana 
droga i służy wszystkim okolicznym 
mieszkańcom. Droga gminna tj. uli-
ca Konwaliowa w miejscowości So-
buczyna i ulica Tkacka w miejsco-
wości Huta Stara A łączy się z drogą 
powiatową DP 1054S tj. ul. Szafiro-

wa w miejscowości Sobuczyna oraz 
DP 1057S tj. z ul. Tkacka w miej-
scowości Huta Stara A. W ramach 
podziału środków z rezerwy celowej 
budżetu państwa - „Usuwanie klęsk 
żywiołowych” w 2014 zostało do-
finansowane zadanie pn. „Remont 
dróg gminnych nr 32” ul. Tkacka i 
Konwaliowa w km 0+1202+536 w 
miejscowości Huta Stara A. War-
tość zadania wyniosła 1.391.966,14 
zł brutto. Ponadto wcześniej na 
w/w odcinku zostały wybudowane 
chodniki wraz z odwodnieniem w 
miejscowości Huta Stara A. Drogi 
w Polsce i nie tylko budowane są na 
terenach zabudowanych ale również 
na odcinkach które łączą miasta, 
miejscowości, i tak jest w przypadku 
w/w trzech ulic. Dbamy o to, aby na-
sza Gmina była dostępna, bezpiecz-
na i skomunikowana o czym m. in. 
świadczą powyższe informacje i 
funkcjonowanie linii autobusowych 
MPK.”

Niestety nie tylko mieszkańcom 
urzędnicy gminy Poczesna skąpią 
odpowiedzi. Nie wiadomo bowiem, 
kiedy ów piękny budynek przychod-
ni będzie oddany do użytku. Nie 
dowiedzieliśmy się także, ile gospo-
darstw domowych obsługuje nowa 
droga na Psiej Górce i dokąd w ogó-
le prowadzi. Renata R. Kluczna

Mieszkańcy Poczesnej pytają



16                                                                                                                  nr 10 (669)                                                                                             13

Inflacja jest już wyższa  
niż oprocentowanie lokat
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dokończenie ze strony 1.

– Na pytanie, dlaczego 
wypłacono moje pieniądze 
obcej osobie usłyszałam: pan 
Piotr M. przyszedł i chciał 
pobrać środki z pierwszego 
konta. Był podobno bardzo 
zawiedziony, że jest już pu-
ste. Wtedy pracownica ban-
ku poinformowała go, że ja 
posiadam jeszcze jedno kon-
to, o którym przecież nic nie 
wiedział. Ucieszył się więc 
i wypłacił bez problemu 
wszystkie moje oszczędno-
ści. Całkowicie wyczyścił mi 
konto... – opowiada pani S.

Ponieważ komunikacja 
Barbary S. z pracownika-
mi oddziału Alior Banku 
w Częstochowie, po ostat-
niej awanturze, nie jest już 
możliwa, redakcja 7 dni 
zapytała dyrekcję o przy-
padek częstochowianki. W 
imieniu banku odpowiedzi 
udziela Joanna Nagierska, 
menadżer RP.

– Czy zakładając jedno 
konto, a potem drugie – 
tylko w teorii są one od-
rębne? Co powinniśmy 
wiedzieć o upoważnia-
niu kogoś do naszego 
konta, czyli o udzielaniu 
pełnomocnictwa?

– Klient ma wybór i 
może udzielić pełnomoc-
nictwa tylko do wybranego 
rachunku lub do wszystkich 
rachunków. Dodatkowo 
może określić zakres pełno-
mocnictwa i  czynności, do 
których upoważnia. 

Pełnomocnictwo w ban-
ku może być udzielone:

1) do rachunków klienta 
(obejmuje wszystkie ra-
chunki klienta, również te 
otwierane w przyszłości),

2) wyłącznie do konkret-
nego rachunku (obejmuje 
wskazany rachunek).

Pełnomocnictwo może 
być udzielone w zakresie:

1) pełnym tj. do dyspo-
nowania rachunkiem w ta-
kim samym zakresie, jaki 
przysługuje posiadaczo-
wi rachunku, z wyjątkiem 
czynności opisanych w pro-
cedurze i regulaminie,

2) szczególnym tj. obej-
mującym umocowanie do 
czynności określonego ro-
dzaju lub poszczególnych 
czynności wyraźnie wska-
zanych w treści pełnomoc-
nictwa.

Udzielone pełnomoc-
nictwo (w jednej ze wska-
zanych powyżej opcji) 
stanowi dla banku wiążą-

cą podstawę dla realizacji 
dyspozycji dotyczących 
rachunków. Bank nie po-
zyskuje wiedzy o relacjach 
klientów z pełnomocnika-
mi, a ewentualne zmiany 
w tych relacjach nie mogą 
stanowić podstawy do dzia-
łań banku zmierzających 
do ograniczenia lub unie-
możliwienia dysponowa-
nia rachunkami w zakresie 
wskazywanym w pełno-
mocnictwie.

– Jak to się stało, że 
mimo braku pełno-
mocnictwa, konkubent 
pani Barbary wypłacił 
pieniądze z konta, o 
którym nawet nie wie-
dział (dowiedział się od 
pracownika banku)?

– W tym przypadku 
klientka udzieliła pełno-
mocnictwa pełnego, które 
obejmuje rachunki już ist-
niejące, a także otwarte w 
przyszłości.

Poniżej fakty dotyczące 
sprawy:

* W kwietniu 2012 r. P. 
Barbara S. zawarła z Ban-
kiem BPH umowę o ra-
chunek oszczędnościowo-
-rozliczeniowy „Kapitalne 
Konto”.

* W marcu 2014 r. 

klientka udzieliła pełno-
mocnictwa pełnego zarów-
no do obecnie posiadanych 
rachunków, jak i do otwar-
tych w przyszłości P. Pio-
trowi M. Pod dyspozycją 
klientka złożyła własno-
ręczny podpis. Dyspozycja 
obowiązywała do momentu 
jej odwołania.

* W kwietniu 2016 r. 
klientka zawarła kolej-
ną umowę o rachunek 
oszczędnościowo-rozlicze-
niowy „Lubię to! Konto”. 
Pełnomocnictwo nie zosta-
ło odwołane.

* W lutym 2017 r. peł-
nomocnik P. Piotr M. wy-
płacił środki w wysokości 
8.970 zł z rachunku „Lubię 
to! Konto”.

* Dzień później klientka 
wycofała pełnomocnictwo 
dla P. Piotra M.

– Jak Alior Bank za-
mierza załatwić sprawę 
pani Barbary, pozbawionej 
działaniem pracowników 
Państwa banku, środków 
do życia (pani Barbara jest 
bezrobotna, utrzymuje się z 
dorywczej pracy rzemieśl-
niczej), zważywszy na fakt, 
iż konkubent nie jest sko-
ry zwrócić pani Barbarze 
owych 9 tys. zł?

– Wypłata z lutego br. 
została dokonana na pod-
stawie pełnomocnictwa, ale 
w ewentualnym przypadku 
podejrzenia o przywłasz-
czenie pieniędzy klientki 
bez jej wiedzy, fakt ten 
może stanowić przedmiot 
zawiadomienia o możliwo-
ści popełnienia przestęp-
stwa. Warto zatem rozwa-
żyć zgłoszenie tej sprawy 
na policję lub do prokura-
tury.

Kij jak zwykle ma dwa 
końce... Pani Barbara nie 
została wystarczająco doin-
formowana przez pracow-
nika banku podczas zakła-
dania drugiego konta o tym, 
że pełnomocnictwo, któ-
rego udzieliła przy pierw-
szym rachunku, automa-
tycznie dotyczy wszystkich 
jej kont w Alior Banku. 
Klientka twierdzi wręcz, 

że została wprowadzona w 
błąd. Dziś trudno to udo-
wodnić, bo rozmowy na 
żywo pomiędzy przedsta-
wicielem banku a klientem 
nie są nagrywane, poza tym 
pracownica zawierająca 
umowę na drugi rachunek 
już w banku nie pracuje. 

Pani Barbara też nie jest 
bez winy. Najwyraźniej nie 
doczytała pierwszej umowy 
i nie dopytała, co znaczy 
„pełne pełnomocnictwo do 
rachunków klienta”, a zna-
czy, że partner miał dostęp 
do wszystkich jej kont – na 
co wyraziła zgodę.

Na tej sprawie Alior 
Bank stracił klientkę i wi-
zerunek, pani Barbara stra-
ciła 9 tys. zł, ale jest ktoś, 
kto zyskał – eks-konkubent, 
bo lekką ręką zainkasował 
9 koła...

 Renata R. Kluczna

Kapitalne opróżnienie  
konta bankowego

W styczniu ceny w Polsce były o 1,8% wyż-
sze niż przed rokiem. Co ciekawe, zakłada-
ne wtedy lokaty średnio miały oprocento-
wanie wynoszące 1,71%, a więc przyniosły 
realne straty. W 2017 r. inflacja ma wynieść 
2%. By zarabiać nie wystarczy jednak zna-
leźć lokaty na 2%. Odsetki są pomniejszane 
o podatek, dlatego żeby nie tracić w ujęciu 
realnym, oprocentowanie wybranej lokaty 
musi wynieść przynajmniej 2,47%.

GUS opublikował dane na temat poziomu 
inflacji w styczniu. Ci, którzy trzymali oszczęd-
ności w gotówce, od stycznia 2016 r. do stycznia 
2017 r. stracili w ujęciu realnym 1,8%. O tyle 
wzrosły bowiem ceny w Polsce. Jednocześnie 
swoje prognozy na ten rok ogłosiła Komisja Eu-
ropejska. Jej zdaniem w całym bieżącym roku 
ceny w naszym kraju wzrosną o 2%, co ozna-
cza że oszczędzającym niezwykle trudno będzie 
uniknąć realnych strat.

Nawet, jeśli znajdziemy lokatę z oprocento-
waniem na poziomie 2%, to po roku otrzymamy 
odsetki wynoszące 1,62%. Stanie się tak, gdyż 
bank musi odliczyć podatek Belki. Aby zacho-
wać realną wartość swoich pieniędzy, należy 
znaleźć ofertę z oprocentowaniem wynoszącym 
przynajmniej 2,47%. Niestety, wśród lokat „bez 

gwiazdek” nie znajdziemy obecnie takiej oferty. 
Wspomniana wysokość oprocentowania  dostęp-
na jest jedynie w ramach promocji dla nowych 
klientów lub na nowe środki. Takie okazyjne wa-
runki kończą się zwykle po 2-3 miesiącach.

Ile musi wynieść oprocentowanie lokaty, aby 
uzyskać realny zysk? Większość Polaków wy-
bierając lokatę jako formę oszczędzania, nie ma 
szans na uzyskanie w tym roku realnych zysków. 
Z nostalgią można wspominać luty 2014 r., kiedy 
przeciętnie lokaty (oproc. 2,58%) dały aż 3,75% 
realnego zysku. Było to możliwe dzięki temu, 
że ceny w kolejnych 12 miesiącach nie rosły, a 
wręcz spadały (o 1,87%). W obecnych realiach 
powtórzenie takiego wyniku wymagałoby opro-
centowania wynoszącego aż 7,19%.

Realne straty ponosimy już od stycznia ubie-
głego roku. Średnie oprocentowanie zakładanych 
wtedy lokat wynosiło 1,71%, a ceny wzrosły o 
1,8%. Po uwzględnieniu wzrostu cen oraz podat-
ku okazuje się, że przeciętna lokata przyniosła 
realną stratę w wysokości 0,41%. W kolejnych 
miesiącach tendencja spadkowa stała się jeszcze 
bardziej zauważalna. W grudniu 2016 r. średnie 
oprocentowanie wyniosło już tylko 1,49%. Jeśli, 
zgodnie z prognozami, ceny wzrosną o 2%, to 
realna strata wyniesie aż 0,78%. red.



Butlomat, bo o nim mowa, 
to urządzenie przypominają-
ce obecne na rynku od kilku 
lat, samoobsługowe Paczko-
maty i Pralniomaty. Pozwala 
ono w prosty sposób, samo-
dzielnie, wymienić butlę ga-
zową. Szybko, łatwo i wy-
godnie. Co istotne, Butlomat 
jest dostępny 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu.  

Aby sprostać wymogom 
bezpieczeństwa Butlomat 
wyposażony jest w czujniki 
optyczne oraz system waże-
nia weryfikujące butle pod 
względem kształtu i cięża-
ru. Urządzenie pozwala też 
na zwrot pustej butli gazo-
wej. Płatności dokonywane 
są kartą, a obok terminalna 
płatniczego umieszczona jest 
szczegółowa instrukcja. 

- Butlomat to innowacyj-
ne urządzenie i prawdziwy 
postęp w sprzedaży detalicz-
nej tego asortymentu. Jego 
ogromną zaletą jest dostęp-
ność: będzie znajdował się w 
często uczęszczanych miej-
scach i będzie można z nie-
go skorzystać o każdej porze 
dnia i nocy. To także bezpie-
czeństwo i pewność, że ku-
pujący otrzymuje oryginalną, 

butlę, z plombą poświadcza-
jącą jej bezpieczeństwo oraz 
prawidłową ilość i jakość 
gazu - zapewnia Dyrektor 
Marketingu i Obsługi Klienta 
z AmeriGas Polska. 

Pierwsze Butlomaty są 
już w Myszkowie przy Kau-
flandzie (ul. Pułaskiego 6A) 
oraz w Zduńskiej Woli w 
województwie łódzkim. Pro-
ducentem Butlomatów jest 
polska firma Noatech, spe-
cjalizująca się w projekto-
waniu i wdrażaniu rozwiązań 
samoobsługowych. 

- Dziś dla konsumentów 
liczy się przede wszystkim 
oszczędność czasu i wy-
goda. Butlomat właśnie to 
zapewnia - mówi Julian Ko-
zankiewicz, prezes zarządu 
Noatech. Jest również atrak-
cyjną nowinką techniczną, 
a te - jak pokazuję rzeczy-
wistość są bardzo popularne 
w naszym społeczeństwie, 
otwartym na nowe, komfor-
towe rozwiązania ułatwiają-
ce codzienność. 

Zgodnie z zapewnieniami 
AmeriGas kolejne Butloma-
ty pojawią w innych polskich 
miastach w najbliższych ty-
godniach. red.
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@ Mieszkańców martwi przerost 
zatrudnienia w MPK 

ahsj@oopls.pl: No I ciekawi osoba zastępcy Pana 
Bolczyka - p. Marcińskiego Mariusza. Kto to jest? Na 
stronie zero informacji,nawet nie wiadomo jakie studia 
ukończył. 

Ewwr: dlaczego MPK będąc monopolistą trwoni pie-
niądze na reklamy adwords?

Ocop: Porównanie powinno dotyczyć lat 2012 (od tego 
roku p. Bolczyk został prezesem) i 2016 a nie 2009 - 
2016.

Anonim: Ciekawe skąd takie dane ? że tylko 9 „umy-
słowych” przybyło przez te lata. Jak kilka lat temu za po-
przedniego prezesa ostatnie piętro w biurowcu MPK było 
prawie puste i chciano je wynajmować. Teraz już się tam 
znajomi królika nie miesczą i są sukcesywnie „dokleja-
ni” na stołkach na wydziałach i może stąd w statystyce 
wzrost zatrudnienia u kierowców i motorniczych, którzy 
od 4 lat nie mieli podwyżek. Więc komu „wzrosło”?

@ Ile zarobi miasto na działce 
pod Jasną Górą?

Anonim: będą pieniądze na umowy o dzieło.
Gocha: Kombinacje, machinacje, kasa pod stołem to 

istota działalności „szmorządu” miasta.
Anonim: Z drugiej strony to można nawet za darmo 

oddać byleby ktoś chciał cokolwiek na tym zadupiu 
wybudować. Nawet ekologiczna spalania śmieci była-
by wskazana jeżeli dała by dobrze płatne miejsca pracy

@ Reforma oświatowa: 
Ktoś mija się z prawdą

degoll: Kiedyś czytałem i komentowałem. Teraz już 
nie. Nie toleruję obłudy i partyjniactwa w życiu pu-
blicznym i mediach.

Anonim: Wyż demograficzny to jest ale nie na takich 
wyludnionych zadupiach jak tutaj. Kto mógł to uciekł 
zabierając dzieci i rodzinę. 

@ Mieszkańcy Kruszyny: Autostrada A-1 
to dla nas WYROK ŚMIERCI!

huberto777@poczta.onet.pl: Mieszkańcy gminy Kru-
szyna od 2011 r. walczą o stworzenie alternatywnego 
dojazdu przez wykorzystanie drogi serwisowej plano-
wanej wzdłuż autostrady na odcinku od węzła „Ko-
ścielec” do miejscowości Bogusławice. Miejscowości 
położone na terenie gminy Kruszyna zostaną odcięte 
od racjonalnego dojazdu do Częstochowy i Radomska, 
które stanowią lokalne centra ponadgminnych usług 
publicznych i miejsce pracy większości mieszkańców. 
Oprócz niedogodności natury logistycznej, będzie to 
skutkowało także większymi kosztami (często codzien-
nych) podróży, pogorszeniem stanu nawierzchni dróg, 
wystąpieniem ryzyka niemożności szybkiego dotarcia 
do wielu miejsc służb ratunkowych. Wykonanie aktu-
alnego projektu budowy autostrady bez uwzględnienia 
proponowanych przez mieszkańców gminy Kruszyna 
zmian będzie wiązało się również z wieloma innymi ne-
gatywnymi dla całej gminy konsekwencjami. Przychy-
lenie się do propozycji mieszkańców nie skutkowałoby 
znaczącą ingerencją w plan budowy autostrady, ani nie 
generowałoby dużych w stosunku do całej inwestycji 
kosztów. Jest to zatem rozwiązanie zarówno konieczne, 
jak i racjonalne.

@ Zimą ćwicz na świeżym powietrzu
kanapowiec: Lepsze dotlenienie następuje gdy jest 

smog. 
obserwator: Ludzie ruszcie dupy z kanapy i do lasu, 

nie tylko pobiegać, może to być ostatnie spojrzenie na 
łono przyrody,zanim PiSiory z Szyszko na czele wytną 
wszystko w pizdu.

@ ZPP: Projekt - Internetowe Rewolucje, 
czyli jak wykorzystać cyfrowe 
narzędzia do rozwoju fi rmy

dylu: Jak czytam „udzielone wsparcie pozwoli na 
wzrost przychodów, zatrudnienia oraz rozwój przedsię-
biorstw” - to nóż w kieszeni mi się otwiera.

 Krajowa Informacja Skarbowa 
już od 1 marca

Z dniem 1 marca 2017 roku, w miejsce obecnie dzia-
łającej Krajowej Informacji Podatkowej i Centrum In-
formacji Służby Celnej, powstanie Krajowa Informacja 
Skarbowa (KIS).
Zadaniem KIS będzie między innymi wydawanie inter-
pretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego 
oraz zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej in-
formacji podatkowej i celnej.
Ogólna informacja podatkowa i celna udzielana będzie 
przez Krajową Informację Skarbową różnymi kanałami 
komunikacji. Nadal dostępna będzie pod numerami in-
folonii 801 055 055, (+48) 22 330 03 30 oraz w formie 
elektronicznej - za pośrednictwem formularza pod
internetowym adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp/
masz-pytanie-odpowiemy
Za pośrednictwem formularza będzie można uzyskać od-
powiedź z KIS na zapytanie e-mail - w zakresie: podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodo-
wego od osób prawnych, podatku od towarów i usług 
(VAT), kas rejestrujących, zwrotu VAT na materiały 
budowlane (VZM), identyfikacji podatkowej (NIP), 
podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilno-
prawnych, podatku od spadków i darowizn, procedur 
dotyczących e-Deklaracji, zeznań podatkowych osób 
fizycznych, przepisów celnych, gier hazardowych, Intra-
statu.
Tym samym zakończy swoją działalność Centrum Infor-
macji Służby Celnej (CISC) i zostaną wygaszone (staną 
się nieaktualne) kanały komunikacji, które dotychczas 
były wykorzystywane przez CISC, czyli odpowied-
nio jego: adresy poczty elektronicznej: info.sluzbacel-
na@kat.mofnet.gov.pl, infosc@kat.mofnet.gov.pl oraz 
iciw@kat.mofnet.gov.pl, a także adres do korespon-
dencji tradycyjnej: Izba Celna w Katowicach, Wydział 
Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul. 
Bielska 47a.

 Harmonogram odbioru odpadów 
problemowych

Odpady problemowe to m.in. przeterminowane leki, 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach. 
W marcu br. Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Proble-
mowych dotrze do wszystkich dzielnic Częstochowy. W 
I kwartale br. odpady będą zbierane w dniu 04 marca 
(sobota), w każdej dzielnicy w innych godzinach:
STRADOM 7:30 - 8:10 róg ul. Sabinowska/Piastowska, 
GNASZYN-KAWODRZa 8:20 –9:00 ul. Spółdzielczo-
ści 4, PODJASNOGÓRSKA 9:10 – 9:40 ul. Św. Barba-
ry 36/38, LISINIEC 9:50 –10.20 róg ul. Wręczycka/Łę-
czycka, CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA 10:30 – 11:10 
ul. Okulickiego 57, TYSIĄCLECIE 11:20 - 12:00 ul. 
Obrońców Poczty Gdańskiej 2, PÓŁNOC 12:10 - 12:50 
al. Wyzwolenia-pawilon Biedronka, KIEDRZYN 13:00 
–13:40 ul. Ludowa parking przy kościele, GRABÓWKA 
13:50 – 14:30 ul. Radomska 14/20 okolice Giełdy Kwia-
towej, BŁESZNO 15:00 –15:30 ul. Długa 36 (plac OSP), 
ZAWODZIE-DĄBIE 07:30 - 08:30 ul. Dębowa 26/28 
baza SITA, WYCZERPY 08:50 - 09:20 ul. Norwida 
17/21, STARE MIASTO 09:30 - 10:00 ul. Stary Rynek 
24, MIRÓW 10:10 - 10:40 ul. Rozdolna , ŚRÓDMIE-
ŚCIE 10:50 - 11:20 ul. ul. Szymanowskiego 9, TRZECH 
WIESZCZÓW 11:30 - 12:00 ul. Zana 13, RAKÓW 
12:10 - 12:40 ul. Żarecka 44a,
WRZOSOWIAK 12:50 – 13:20 ul. Lechonia –Wierzbo-
wa oraz 12:50 -13:00 ul. Kasztanowa 12/14,
BŁESZNO 13:30 -14:00 ul. Bór 106, OSTATNI GROSZ 
14:10 - 14:40 ul. Równoległa 38/40, DŹBÓW 14:50 - 
15:30 Plac Walecznych 1.

 Nowy przewodnik po atrakcjach gminy
„Dzieci odkrywają Żarki” to tytuł nowego przewodnika 
o atrakcjach turystycznych gminy Żarki na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Wydawnictwo zostało napi-
sane przez Barbarę Salamon-Szympruch, blogerkę tury-
styczną, miłośniczkę aktywnego wypoczynku i autorkę 
publikacji „Dzieci Odkrywają Śląskie”. – Sama jestem 
mamą, podróżujemy z całą rodziną. Jesteśmy zaurocze-
ni Żarkami i dlatego tym razem opisuję jedną gminę, za 
to pełną atrakcji dla rodzin z dziećmi – mówi autorka. 
Wydawnictwo jest uzupełnione bazą turystyczną, nocle-
gową, gastronomiczną, produktami turystycznymi oraz 
zdjęciami. Wersja papierowa jest dostępna w gminie 
Żarki np. w Starym Młynie. 

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Pierwsze polskie 
Butlomaty 
w Myszkowie 
Z butli gazowych w gospodarstwach domowych 
korzysta prawie 40 procent Polaków. Nowe, 
innowacyjne rozwiązanie jest nie tylko dużym 
ułatwieniem, ale ma szansę zrewolucjonizować 
sprzedaż butli w Polsce.
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Dzień Kobiet                                                                                                                

Czy Polki 

lubiąDzień Kobiet?
Dzień Kobiet traktowany jest przez Panie jako święto do-
ceniające kobiety i dzień, w którym mężczyźni mogą się 
wykazać. Z badań wynika, że kobiety chcą być doceniane 
i adorowane. Chciałyby wiedzieć, że partner pamięta 
o tak szczególnych okazjach jak np. Dzień Kobiet.

Większość zapytanych kobiet de-
klaruje, że lubi być adorowane przez 
mężczyzn i niemal tyle samo Pań po-
twierdza, że czuje się docenionych jako 
kobiety na co dzień.

Jak się okazuje coraz więcej męż-
czyzn staje na wysokości zadania i pa-
mięta o szczególnych okazjach. Tylko 
11% zapytanych kobiet, powiedziało, iż 
musi często przypominać swoim partne-
rom o różnych uroczystościach.

W ramach okazjonalnych prezentów, 
oprócz standardowego tulipana i bom-
bonierki, Panie wybierają jakąś nietypo-
wą niespodziankę, bo chcą być zaskaki-
wane. 

Na liście oczekiwań coraz częściej 
pojawiają się również upominki w for-
mie przeżyć. Takie formy prezentów 

dają niezapomniane doświadczenia. Na 
przykład dla Pań ceniących ruch i aktyw-
ność niestandardowym pomysłem może 
okazać się lekcja tańca. Nowo zdobyte 
umiejętności pozwolą poczuć się pew-
niej na parkiecie, a zajęcia taneczne są 
znakomitą formą relaksu i sposobem na 
lepsze poznanie siebie. Kobiety chcą 
czuć się niepowtarzalne i piękne, więc 
sprezentowanie im na przykład profesjo-
nalnej sesji zdjęciowej to również nietu-
zinkowy upominek. 

Również sami Panowie lubią dawać 
tego typu prezenty, bo dzięki nim czują 
się ważni i doceniani. A jak wiadomo, 
nic tak nie łechce męskiego ego, jak po-
chlebstwa z ust ukochanej. A więc Pa-
nowie do dzieła, a raczej do sklepów po 
prezenty.  red.

*08 marca (środa), godz.17.00 „NIE 
TYLKO KOBIETA”, Koncert lirycz-
no-satyryczny. Występują: Marta 
Honzatko oraz Maciej Półtorak, Adam 
Hutyra, Robert Dorosławski, Michał 
Rorat (fortepian).

Bilety w cenie 30 zł. Po teatralnych 
- lampka wina.

* 08 marca (środa), godz.19.00 „HI-
STORIE ŁÓŻKOWE”, spektakl, Akcja 
rozgrywa się w małym miasteczku, w 
ciągu dwóch godzin, choć w sześciu 
różnych pokojach, w których głównym 
meblem jest łóżko. Grają: Adam Huty-
ra, Antoni Rot, Małgorzata Marciniak, 
Waldemar Cudzik, Teresa Dzielska, 
Michał Kula, Sylwia Bartnikowska, 
Agata Ochota-Hutyra       

Bilety w cenie 45 zł – parter, 35 zł 
– balkon. Po spektaklu - lampka wina.

Warto zobaczyć
Dzień Kobiet 
w Teatrze im. 
A. Mickiewicza

„HISTORIE ŁÓŻKOWE”

Artur Gielezy

KOBIETY
Mężczyzna bez kobiety
nie istnieje, niestety,
bo to cud Boży
o wiele ładniejszy 
od nas!
Choć pojąć nieraz 
ich nie umiemy,
i tak je kochamy 
i szanujemy,
bo nic na tym świecie 
lepszego
już nam się 
nie przydarzy. 



Oryginalny Dzień Kobiet
 z 
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Nigdzie nie jest powie-
dziane, że w Dzień Kobiet, 
panie koniecznie chcą do-
stać goździka. Bo dlaczego 
nie mielibyśmy przeciwsta-
wić się stereotypom? Ory-
ginalny, a wręcz nietypowy 
prezent będzie zapamiętany 
znacznie dłużej niż „kilku-
dniowy” kwiatek. Żadna ko-
bieta bowiem nie wzgardzi 
pęczkiem rzodkiewki czy 
kremem do rąk, zamiast tra-
dycyjną roślinką.

I tu, przed każdym pa-
nem na oścież otwierają się 
drzwi do Intermarche. Bo-
gata oferta produktów czę-
stochowskiego sklepu Inter-
marche, pozwoli na zakup 
prezentu nawet najbardziej 
wybrednemu klientowi.

Kosmetyczne 
nowości  
– postaw na BIO

Każda kobieta używająca 
kosmetyków wie, że więk-
szość tradycyjnych prepara-
tów zawiera mnóstwo che-
mii. Tym bardziej prezent 
w postaci kosmetyku BIO z 
Intermarche będzie nie tyl-
ko oryginalny, ale bardzo na 
czasie.

Produkty BIO powstają 
według ściśle określonych 
zasad, a proces ich produkcji 
jest nadzorowany na wielu 
etapach. W produktach BIO 

minimum 95 proc. skład-
ników roślinnych musi po-
chodzić z rolnictwa ekolo-
gicznego, gdzie nie stosuje 
się syntetycznych środków 
ochrony roślin, a wykorzy-
stywane są jedynie nawozy 
mineralne. Produkty BIO 
nie zawierają emulgatorów 
PEG, silikonów i pochod-
nych ropy naftowej, sztucz-
nych substancji zapacho-
wych i barwników, a także 
substancji z roślin genetycz-
nie modyfikowanych czy 
konserwantów (np. parabe-
nów czy fenoksyetanolu).
Intermarche poleca kremy 
z naturalnymi olejkami i 
ekstraktami roślinnymi, 
delikatne, łagodne dla skó-
ry szampony z roślinnymi 
wyciągami, dezodoranty na 
bazie naturalnych składni-
ków, patyczki higieniczne 
z bawełny biologicznej nie 
wybielanej chlorem czy 
delikatne płatki do demaki-
jażu.

Owocowo-
warzywny 
bukiet

Miłym zaskoczeniem dla 
każdej obdarowanej kobiety 
będzie „bukiet” z warzyw 
lub owoców. Wiemy, że 
owoce i warzywa są źródłem 
nie tylko witamin, ale i wie-
lu składników mineralnych. 

Dzięki nim wzmacniany jest 
układ odpornościowy, a my 
czujemy się zdrowsi i sil-
niejsi. 

W Dzień Kobiet warto 
sięgnąć po to, co daje natu-
ra i Intermarche. To właśnie 
w tym markecie zawsze są 
świeże warzywa i owoce 
pochodzące ze sprawdzo-
nych, wyselekcjonowanych 
źródeł. W trosce o zdrowie 
klientów Intermarche wy-
biera dostawców, którzy 
gwarantują wysoką jakość.

Zamiast tradycyjnego 
kwiatka warto zainspirować 
się tym, co daje natura i ob-
radować ukochaną kobietę 
koszem owoców i warzyw, 
które czekają w często-

chowskim Intermarche. Płeć 
piękna z przyjemnością roz-
smakuje się w kulinarnych 
podróżach w nieznane, od-
krywając nowe połączenia 
smakowe. Wszystko, co nie-
zbędne do tych kulinarnych 
wypraw, także w Dzień 
Kobiet jest w sklepie Inter-
marche.

Dzień Kobiet, chociaż 
bardzo tradycyjny, wcale 
takim być nie musi. Odro-
bina szaleństwa i oryginal-
ności ucieszy każdą z pań. 
Nietypowy prezent będzie 
na długo zapamiętany, a jest 
z czego wybierać w często-
chowskim Intermarche.

 Marta Pikor

Są tacy, co lubią to święte – w większości z powodów sentymentalnych. 
Kobiety natomiast, niezależnie od opinii, nigdy nie odmawiają przy-
jęcia symbolicznego kwiatka czy tabliczki czekolady. Skoro ten dzień 
budzi tak wiele skrajnych emocji, może najwyższy czas zerwać z ruty-
ną i obdarować ukochaną kobietę czymś, co nie będzie kojarzyć się ze 
słusznie minionym okresem. Po zakupy na Dzień Kobiet najlepiej udać 
się do Intermarche.

(część 3.)

Dzień Kobiet                                                                                                                     

Wszystkim Paniom, Dziewczynom i Dziewczynkom (niezależnie 
od metrykalnego wieku) w dniu ich święta życzenia wiecznego słońca, 
trwałego szczęścia, jak najczęstszych okazji do szczerej radości 
i zadowlenia oraz zdrowia, dobrego humoru i wszelkiej pomyślności

składają wszyscy pracownicy i kierownictwo Intermarche Częstochowaskładają wszyscy pracownicy i kierownictwo Intermarche Częstochowaskładają wszyscy pracownicy i kierownictwo Intermarche Częstochowaskładają wszyscy pracownicy i kierownictwo Intermarche Częstochowa
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BRUDZOWICE MAJĄ NOWOCZESNY REZONANS!

– Jest to wysokiej jako-
ści sprzęt. Posiadamy naj-
nowszej generacji system 
rezonansu magnetycznego 
Signa Creator. To platforma 
o polu magnetycznym 1.5T, 
wprowadzona na rynek w 
2015 roku – mówi  dyrektor 
ds. marketingu i HR NZOZ 
PRIMUS Krzysztof Wy-
piór.

Rezonans magnetyczny 
(MRI) umożliwia szczegó-
łowe obrazowanie narządów 
i tkanek ciała, bez narażenia 
na promieniowanie jonizu-
jące. Taki sprzęt świetnie 
sprawdza się w diagnosty-
ce nowotworów i proce-
sów zapalnych. Wachlarz 
zastosowań tej nowocze-
snej aparatury jest bardzo 
szeroki. Służy ona do ba-
dania ośrodkowego układu 
nerwowego (mózgowia i 
rdzenia kręgowego), układu 
kostno-stawowego, tkanek 
miękkich, narządów jamy 
brzusznej i miednicy małej. 
Aparat, który jest dostęp-

ny w Brudzowicach został 
skonstruowany w oparciu 
o innowacyjne technologie 
w celu zapewnienia szero-
kiej gamy wysokiej jakości 
badań MR. Dodatkowym 
atutem jest łatwa i intuicyj-
na obsługa, duża wydajność 
oraz niezawodność urządze-
nia. Obrazowanie metodą 
rezonansu wykorzystywane 
jest w badaniach praktycz-
nie całego ciała.

– Nasza placówka zaku-
piła ten niezwykle kosztow-
ny sprzęt, ponieważ jedną 
z głównych specjalizacji 
Centrum Medycznego PRI-
MUS jest ortopedia i w tym 
kierunku chcemy się między 
innymi rozwijać. Dokła-
damy wszelkich starań, by 
nasi pacjenci byli obsługi-
wani kompleksowo, i nie 
mieli problemu z dostępem 
do diagnostyki schorzeń 
ortopedycznych – dodaje 
Krzysztof Wypiór.

Dzięki nowoczesnemu 
sprzętowi pacjent –przy-

kładowo po urazie kola-
na- zostanie kompleksowo 
obsłużony. Gdy zgłosi się 
do poradni w Brudzowicach 
może liczyć na diagnostykę 
rezonansem, często w takich 
urazach niezbędną. Na tym 
nie koniec, gdy zaistnieje 
taka konieczność będzie zo-
perowany na miejscu i może 
skorzystać także z rehabili-
tacji pod okiem profesjona-
listów z NZOZ Primus.

– Wychodzimy naprze-
ciw oczekiwaniom pacjen-
tów. Dlatego u nas diagno-
stykę rezonansem magne-
tycznym można wykonać 
w bardzo dobrych cenach. 
Oczywiście są one zróż-
nicowane w zależności od 
badania, ale zaczynają się 
od 350 zł. za badanie głowy 
czy kręgosłupa. Rezonans 
kolana to koszt 390zł.  To 
bardzo konkurencyjne staw-
ki w porównaniu z cenami 
obowiązującymi w dużych 
miastach na śląsku, gdzie 
ceny opiewają w okolicy 
500 zł za najprostsze bada-
nia – zaznacza dyrektor.

NZOZ Primus wykonuje 
rezonans magnetyczny gło-
wy, przysadki mózgowej, 
piramid kości skroniowych, 
oczodołów, kanału kręgo-
wego i rdzenia, kości i sta-

wów, miednicy mniejszej, 
jamy brzusznej i przestrze-
ni zaotrzewnowej, zatok 
obocznych nosa, twarzo-
czaszki, szyi. Placówka ofe-
ruje ocenę dróg żółciowych 
i przewodu trzustkowego 
(Cholangio MR), badania 
naczyniowe, angiografię 
(nieinwazyjne badanie na-
czyń krwionośnych).

– Tego typu aparatu bra-
kowało w naszej okolicy. 
Najbliżej z takiej diagnosty-
ki pacjenci mogli skorzystać 
w Sosnowcu, Częstocho-
wie, Kielcach. Teraz nasz 

nowoczesny rezonans może 
posłużyć mieszkańcom Za-
wiercia, Myszkowa, Poraja i 
wszystkich pobliskich gmin 
– wskazuje Krzysztof Wy-
piór.

PRZED 
BADANIEM...

Ważne, by na około 2 
godziny przed badaniem nic 
nie jeść. Dobrze jest przy-
nieść ze sobą wcześniejszą 
dokumentację medyczną 
oraz wyniki poprzednio 
wykonanych badań obrazo-

wych (TK, MR USG, RTG). 
W badaniach z użyciem 
środka kontrastowego trzeba 
oznaczyć poziom kreatyniny 
w surowicy krwi (nie póź-
niej niż miesiąc przed ba-
daniem). Pacjentki powinny 
zrezygnować z makijażu i 
lakieru do włosów, ponie-
waż kosmetyki zawierają 
drobiny metali kolorowych.

Więcej informacji o rezo-
nansie znajduje się na stro-
nie: www.nzozprimus.pl. 

Można je także uzyskać, 
dzwoniąc pod numer tel. 
530-888-099
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Klinika Fryzury, Częstochowa, ul. Targowa 1, tel. 883 967 909foto: P. Sobolewski

Każdy, kto choć raz dotykał niemowlęcej głów-
ki z pewnością na zawsze zapamięta to wrażenie.

Skóra głowy jest jedną z najdelikatniejszych 
części ciała, niestety zapominamy o tym jak tylko 
pojawiają się włosy.

A przecież komórki skóry głowy pozostają 
szczególnie uwrażliwione przez całe życie i to od 
nich zależy piękno naszych włosów i ich kondy-
cja.

Aby przywrócić równowagę skórze głowy się-
gnijmy znów po to co najlepsze, czyli do natury.

Szukałam długo, aż w końcu się udało i mam 
„skoncentrowaną naturę” czyli Lotion Concen-
tree, stworzony i opatentowany przez Medavita. 
Jest to wyjątkowy koncentrat wyciągu z 10 roślin: 

arnika, rozmaryn, aloes, tatarak, mirra, cynamon, 
imbir, galbanum, gałka muszkatołowa i kamfora. 
Składniki te mają właściwości lecznicze i poma-
gają zwalczać wszystkie problemy ze skórą gło-
wy.

Na bazie Lotion Concentree proponujemy 
kuracje przeciw wypadaniu włosów, przeciwłu-
pieżową, na włosy przetłuszczające się oraz do 
wrażliwej skóry głowy, które można kontynu-
ować pielęgnacją domową.

Zaraz po zabiegu poczujesz lekkość i niezwy-
kłą moc roślin. Tylko uwaga, bo to uzależnia.

Na kuracje Lotion Concentree zaprasza Klinika 
Fryzury ul. Targowa 1 Częstochowa. c.d.n.

 tekst: A. Midera

Centrum Medyczne PRIMUS w Brudzowicach (gmina 
Siewierz) może się pochwalić najnowszej generacji 
systemem rezonansu magnetycznego – Signa Cre-
ator. Placówka była pierwszym ośrodkiem medycz-
nym w Polsce, w której uruchomiono właśnie ten 
typ aparatu wykorzystującego innowacyjne techno-
logie. Dzięki niemu lekarze są w stanie poznać ob-
raz przekrojów narządów wewnętrznych człowieka.

Dzień Kobiet                                                                                                                     
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Działania, które podejmuje gmina 
Rędziny nie mogłyby być zrealizowane 
bez pomocy finansowej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
który wspiera przedsięwzięcia służące 
wypełnianiu celów regionalnej i kra-
jowej polityki ochrony środowiska. 
Wsparcie finansowe samorządów, ad-
ministracji rządowej, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych oraz pozo-
stałych jednostek sprzyja uczestnicze-
niu tych podmiotów i bezpośrednio je 
angażuje w ochronę środowiska i go-
spodarkę wodną. 
Kampania edukacyjna  
gminy Rędziny  
pt. „AS-y – Adepci Segregacji”

Podstawowym celem kampanii 
edukacyjnej rozpoczętej w 2015 roku 
była kompleksowa edukacja dzieci i 
młodzieży, ale także mieszkańców do-
rosłych, w zakresie szczegółów prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów, 
zgodnie z wymaganiami gminy, infor-
mowania o dalszej drodze odpadów, 
które opuszczają gospodarstwa domo-
we, szkodliwości palenia odpadami w 
piecach przydomowych oraz koniecz-
ności sprzątania po czworonogach.

W ramach kampanii przekazywane 
treści dotarły bezpośrednio do wszyst-
kich młodych ludzi w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach, 
a za ich pośrednictwem do co najmniej 
kilku tysięcy osób dorosłych.

Pakiety edukacyjne, składające się z 
puzzli i gier planszowych (Puzzle „Re-
cykling odpadów”, Puzzle „Oszczę-
dzaj wodę i chroń środowisko”, Puzzle 
„Oszczędzaj energię i chroń środowi-
sko”, Gra planszowa „Kolorowy świat 
odpadów”, Gra memo „Proste zasady 
na ochronę przyrody”), które w liczbie 
4 kompletów trafiły do przedszkola-
ków. Rozdano także tysiące zakładek 
do książek, planów lekcji, kalendarzy, 
poradników i broszur informacyjnych.

Efektem kampanii był znaczący 
wzrost świadomości zasad prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów 
wśród dzieci i młodzieży, tym bardziej, 
że świadomość młodego pokolenia zo-
stała wzmocniona nową wiedzą, prze-
kazywaną w ramach kolejnej kampanii, 
kontynuującej dotychczasowe działania 
gminy. Powinno się to w perspektywie 

przełożyć na wymierne efekty w posta-
ci zwiększenia masy segregowanych 
odpadów i właściwego ich przygoto-
wywania przed wyrzuceniem do po-
jemników, choćby poprzez zgniatanie 
butelek PET czy składanie kartonów. 
Statystyki okresowe powinny wykazać 
stosowne wielkości przyrostów.

Zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego  
dla OSP Rudniki

W 2016 r. Gmina Rędziny złożyła 
wniosek w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) – 
działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału 
służb ratowniczych o dofinansowanie 
zakupu samochodu ratowniczo - gaśni-
czego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rudnikach. Wydatek ten został po-
kryty z kilku źródeł:
- z budżetu Gminy Rędziny,
- z dofinansowania ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju  Regio-
nalnego – 135.879,30 zł,

- z dotacji ze Śląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego – 200.000 zł,

- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach – 200.000 zł.

Kilka miesięcy później został roz-
strzygnięty przetarg na dostawę fa-
brycznie nowego samochodu wraz z 
niezbędnym sprzętem – całościowy 
koszt zakupu to 798.270 zł.

Samochód został dostarczony do 
OSP Rudniki w sierpniu 2016 roku.

Przebudowa i remont 
budynku klubu sportowego 
LOTNIK w Kościelcu

W lipcu 2016 roku zostały zakoń-
czone prace przy przebudowie i remon-
cie budynku klubu sportowego LOT-
NIK w Kościelcu przy ul. Wolności 93. 

Dokonano gruntownego remontu 
i termomodernizacji. Zakupiono rów-
nież wyposażenie do wewnątrz m.in. 
kuchnię, czajniki, zastawę, piłkochwy-
ty, wykonano meble i ogrodzenie. 

Całkowity koszt zadania wyniósł  
518.297,69 zł.

Na termomodernizację budynku 
udało się pozyskać dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach w formie pożyczki w wy-
sokości 50.211 zł oraz dotacji w wyso-
kości 26.282 zł. 

Gmina pozyskała również dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach Programu rozwoju bazy 
sportowej w wysokości 95.700 zł.

Kampania edukacyjna: 
„ODPADY SEGREGUJESZ  
– DOBRZE POSTĘPUJESZ”

Podstawowym celem kampanii edu-
kacyjnej w roku 2016 było ogarnięcie 
jak najszerszej grupy docelowej miesz-
kańców działaniami edukacyjnymi i 
informacyjnymi, dotyczącymi zasad 
segregowania odpadów, specyfiki recy-
klingu oraz zasad ekologicznego stylu 
życia, a także utrwalanie już posiadanej 

wiedzy na temat zasad postępowania z 
odpadami przyjętymi i stosowanymi w 
gminie Rędziny. 

Zorganizowano i przeprowadzo-
no 14 prelekcji w placówkach przed-
szkolnych i szkołach podstawowych, 
angażując dzieci w wieku od 5 do 12 
lat, a więc na etapie rozwojowym, w 
którym kształtują się i utrwalają na-
wyki codziennego życia. Przy użyciu 
specjalnie przygotowanych na potrze-
by kampanii materiałów i pomocy dy-
daktycznych zapoznano uczestników 
prelekcji z zasadami segregowania 
odpadów, sposobami postępowania z 
odpadami wielkogabarytowymi, nie-
bezpiecznymi oraz poremontowymi, 
dbając jednocześnie o przekazanie 
i o utrwalenie wiedzy z tego zakre-
su. Kampanii patronowała specjalnie 
stworzona w tym celu postać – orzeł 
Rędzinek. 

Dzięki przeprowadzonej kampanii 
nie tylko została utrwalona posiadana 
już przez dzieci wiedza, co przyczyni-
ło się do wzmocnienia efektywności 
wcześniejszych działań, ale również 
poszerzyła się świadomość ekologicz-
na, zwłaszcza wśród dzieci, które w 
tego typu działaniach uczestniczyły 
po raz pierwszy. Na skutek podjętych 
działań dzieci nabrały dobrych nawy-
ków, związanych z segregowaniem 
odpadów oraz zostały im zaszczepione 
przekonania i postawy związane z eko-
logicznym trybem życia. W połącze-
niu z pozytywnym oddziaływaniem 
dziecka na środowisko rodzinne, w 
którym chce sprawdzać i praktycznie 
wykorzystywać zdobytą w placówce 
edukacyjnej wiedzę, przełoży się to na 
zwiększenie masy segregowanych od-
padów oraz efektywność recyklingu.

Kampania edukacyjna: „ODPA-
DY SEGREGUJESZ – DOBRZE 
POSTĘPUJESZ” nie byłaby możliwa 
bez wsparcia finansowego ze strony 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. Na ten cel gmina Rędzi-
ny otrzymała dotację w wysokości 
11.348 zł.

Na przykładzie gminy Rędziny 
widzimy, że celem generalnym Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach jest zapewnienie systematycznej 
i trwałej poprawy stanu środowiska w 
województwie śląskim, w tym także 
w subregionie częstochowskim oraz 
zachowanie i przywracanie na jego 
obszarze terenów o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych.

 Renata R. Kluczna

Cykl artykułów tematycznych pod 
nazwą NASZE SUKCESY EKO-
LOGICZNE – DZIĘKI WSPAR-
CIU WFOŚiGW W KATOWI-
CACH, które będziemy publikować 
na łamach Tygodnika 7 dni przez 
cały 2017 rok, z pewnością przyczyni 
się do wzrostu wiedzy i świadomości 
o roli, jaką WFOŚiGW w Katowi-
cach odgrywa w kształtowaniu śro-
dowiska naturalnego. red.

"Treści zawarte  
w publikacji nie stanowią  

oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach"

– Wydaje nam się, że wiemy 
jak ważny jest dla nas wszyst-
kich las. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy z tego, jak wiele on 
ma funkcji i jak złożona jest jego 
rola – mówi prof. Andrzej Grzy-
wacz, Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego, którego popro-
siliśmy o przybliżenie Czytelni-
kom leśnej tematyki..

O czym zapominamy lub o 
czym nie wiemy, gdy za-

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

- Chrust, drewno, grzyby, jagody, spacer to każdy rozumie, ale 
lasy jako całość mają ponadto ogromną funkcję w infrastrukturze 
ekologicznej, o czym na co dzień niekoniecznie pamiętamy; są one 
wodochronne, glebochronne i przeciwerozyjne. Decydują o mikro-
klimacie, o czystości powietrza, a także o zaopatrzeniu w wodę. 
Ostatnimi laty, po ulewnych wiosennych deszczach i powodziach 
mamy do czynienia z częstszymi niż kiedyś osuwiskami gleb i więcej 
się mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświada-
mia nam jak bardzo nasze bezpieczeństwo zależne jest od lasów.

Pośrednio lasy są zatem dużo więcej dla nas warte, niżby 
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?

- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazu-
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. war-
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko-
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco 
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko. 
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bez-
cenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możli-
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to doce-
nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stutt gart płaci wodociągom 
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi 
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej 
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu 
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie 
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach 
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy 
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież 
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest 
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do 
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.

To właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie-
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te 
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” za-
pytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszyst-
kim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach 
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza-
wy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posłu-
giwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale 
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast 
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne 
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość 
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko 
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej pań-
stwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla roż-
nych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam na-
dzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów 
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy 
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa 
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu 
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej inte-
resującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu 
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość 
tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto chętnie godzi 
się na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi korzyści.

Prozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej upo-
wszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie 

rekreacyjnym traktowaniem lasów?
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na 

obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi za-
gląda do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak ko-
larstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą. Rosną-
ca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących 
rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowiednią infrastruktu-
rę. Trzeba ciągle ustawiać jakieś nowe ławeczki, śmietniki, stoły, 
wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne 
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą, 
mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości, 
których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających 
lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolo-
giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechu-
rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła 
oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zasko-
czyło to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść 
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane 
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest 
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet 
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To 
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne 
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp 
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa. 
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wy-
miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.

Leśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem 
może mieć jakieś negatywne skutki?

- Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych 
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny 

mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach 
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystyczny-
mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miej-
sca. Najlepsze do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W 
tej części Jury naturalnym ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale 
nie można dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośred-
nie pobliże parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
Bardzo ważne jest więc edukowanie małych dzieci, żeby od same-
go początku świadomie korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek 
ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się 
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowie-
kowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego 
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

1108.01.2015 czwartek

region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

Wspólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i 
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika, 
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwesti om związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów, 

z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także 
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeże-
my przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o 
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

Jedna z najbliżej sąsiadujących z miastem Często-
chowa gmin, gmina Rędziny, w dziedzinie eko-

logii postawiła przede wszystkim na edukację. To 
właśnie tu młodzi mieszkańcy gminy mogą dowie-
dzieć się prawie wszystkiego o tym, jak szanować 
środowisko naturalne, bo człowiekowi w otoczeniu 
przyrody żyje się lepiej. 

Gmina Rędziny chce być EKO



Dotacje na szkolenie sporto-
we dostanie w sumie 51 organi-
zacji, które przystąpiły do miej-
skiego konkursu. Dodatkowo 
17 klubów otrzyma wsparcie w 
ramach zadania: udział w zawo-
dach sportowych na wysokim 
poziomie współzawodnictwa - tu 
pula wynosiła 600 tys. zł (400 
tys. zł w roku 2016). Natomiast 
53 imprezy sportowe o zasięgu 
międzynarodowym i ogólnopol-
skim zostaną objęte dofinanso-

waniem w wysokości 230 tysię-
cy zł (200 tys. zł w 2016 roku).

Wśród uczestników konkur-
su, na szkolenie sportowe kwo-
towo najwięcej, bo 835 tys. zł 
otrzyma RKS Raków Częstocho-
wa SA (piłkarski klub ma jesz-
cze szansę na środki w ramach 
promocji poprzez sport). Czę-
stochowskiej Skrze przyznano 
ponad 566 tys. zł, KU AZS Poli-
techniki Częstochowskiej (m.in. 
koszykówka i piłka siatkowa) 
- 402 tys., Stowarzyszeniu KF 
Częstochowska Siatkówka - 222 
tys. zł, a CKS Budowlani (lekko-
atletyka) - blisko 220 tys. zł.

W zależności od wykorzysty-
wanych przez kluby miejskich 

obiektów większy lub mniejszy 
odsetek dotacji stanowią koszty 
ich wynajmu.

Dofinansowaniem objęto 
również kluby trenujące m.in. 
młodych pływaków, kolarzy, 
szermierzy, sztangistów, judo-
ków, karateków, rugbystów, 
strzelców, tenisistów stoło-
wych, czy badmintonistów.

Wśród środków związa-
nych z udziałem w zawodach 
na wysokim poziomie współ-
zawodnictwa jedną z najwyż-
szych kwot dotacji otrzyma w 
2017 r. Stowarzyszenie Spor-
towe Seniorzy-Juniorom Siat-
kówka 2012 (125 tys. zł), Klub 
Uczelniany AZS Politechniki 

Częstochowskiej (120 tys. zł) 
i Klub Sportowy Częstocho-
wianka (80 tys. zł).

W budżecie miasta 2017 r. 
do rozdysponowania pozostają 
jeszcze środki na promocję po-
przez sport (żużel, piłka siatko-
wa, piłka nożna). Z pierwotnej 
kwoty 4,2 mln zł na ostatniej se-
sji Rady Miasta 1,2 mln zł prze-
sunięto na zadanie: udział w 
zawodach sportowych na wyso-
kim poziomie współzawodnic-
twa (jest to związane ze zmia-
ną statutu spółki prowadzącej 
drużynę siatkarzy AZS Często-
chowa i stosownym wnioskiem 
skierowanym do Prezydenta 
Miasta Częstochowy). red.
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Wyjątkowo przychylna zima pozwoliła na ro-
zegranie, już czwartych w tym roku i zarazem 
ostatnich w sezonie, zawodów podlodowych. 
Tym razem, jako miejsce zawodów wybrano 
zbiornik Kawodrza. 

Zakończenie sezonu podlodowego 
Koła HUTMAR

15 zapaleńców zjawiło 
się nad zbiornikiem, z na-
dzieją połowów znacznie 
lepszych niż tydzień wcze-
śniej. Organizatorzy przy-
gotowali stanowiska tuż za 
wyspą, ponieważ w stałym 
miejscu gdzie zazwyczaj 
się je robi kilka dni wcze-
śniej wycięto kilka sporych 
przerębli, w celu natleniania 
wody. Po wylosowaniu sta-
nowisk i wywierceniu otwo-
rów, zanęceniu rozpoczęła 
się kilkugodzinna rywali-
zacja. Niestety ryby nie do-

stosowały się do zapału 
uczestników i nie były 
zainteresowane żadny-
mi przynętami. 

W pierwszej godzinie tyl-
ko dwóch zawodników zło-
wiło po dwie rybki. Później 
doszedł ładny okoń. Potem 
ryby troszkę się rozkręciły, 
ale tylko u trzech wędkarzy. 
Zwycięzca zawodów złowił 
kilka płotek i okonia, ale 
pierwsze miejsce dał mu do-
rodny lin. Ryba ta była ozdo-
bą tych zawodów, szczegól-
nie, że bardzo rzadko łowi 

się liny z lodu. Do trójki 
szczęściarzy dołączył jesz-
cze jeden, który łowiąc jedną 
rybkę zajął czwarte miejsce. 
Reszta zawodników została 
sklasyfikowana na bardzo 
dobrym piątym miejscu. 

Po zważeniu ryb ogło-
szono wyniki i najlepszym 
wręczono puchary i upo-
minki. Potem tradycyjnie 
było pieczenie kiełbasek 
nad ogniskiem i rozmowy o 

nadchodzącym sezonie spła-
wikowym.

Wyniki:
1. 1. Mariusz Eljasz  

– 1.550 pkt.
2. Michał Lojtek  

– 440 pkt.
3. Tomasz Moskal  

– 150 pkt.
4. Zbigniew Kupczyk  

– 50 pkt.
 Tomasz Kokot 

Najbliższa  
przyszłość Exact 
Systems Norwid 
Częstochowa

Galopujący rozwój piłki 
nożnej wymusza na sztabach 
szkoleniowych sięganie po 
coraz to nowsze osiągnię-
cia technologiczne. Statyw 
z przeznaczeniem celowym 
do piłki nożnej został opra-
cowany w ścisłej współpra-
cy z analitykami reprezen-
tacji Niemiec. Na podstawie 
sugestii oraz uwag stworzo-
no projekt spełniający naj-
wyższe standardy, obecne w 

europejskim futbolu. 
Sztab szkoleniowy Rako-

wa korzystał już z nowego 
urządzenia podczas sparingu 
z Widzewem Łódź, a także 
podczas spotkań z Podbeski-
dziem Bielsko-Biała i Skrą 
Częstochowa. Trener RKS-u 
Maciej Kędziorek podkre-

śla, że dzięki statywowi, któ-
ry ma wysokość 10 metrów, 
można obejrzeć dokładnie 
każdą akcję „z góry” i obser-
wować grę wszystkich za-
wodników. Statyw ułatwia 
wychwycenie wielu detali, 
dzięki czemu bardzo ułatwi 
pracę szkoleniowcom. 

W Polsce, oprócz Rako-
wa, tak nowoczesny sprzęt 
posiada jedynie Akademia 
Śląska Wrocław. 

Wyłączność na dystrybu-
cję statywów w Polsce ma 
marka TrainerPro, z którą 
współpracuje sztab szkole-
niowy Rakowa.  red.

RKS Raków: nowoczesny 
statyw pomoże w szkoleniu
Od kilku dni trenerzy 
Rakowa mają do swo-
jej dyspozycji nowo-
czesny analityczny 
statyw, potrzebny do 
analiz treningów i me-
czów, z którego korzy-
stają między innymi 
zespoły niemieckiej 
Bundesligi. 

Ponad 4,7 mln zł dostaną 
od miasta częstochowskie 
kluby i stowarzyszenia na 
szkolenie dzieci i młodzieży 
oraz treningi na obiektach 
sportowych w roku 2017. 
Dodatkowo 600 tys. zł zo-
stało rozdysponowane na 
udział w zawodach sporto-
wych na wysokim poziomie 
i 230 tys. zł na organizację 
imprez międzynarodowych 
i ogólnopolskich.

W miniony weekend za-
kończyła się faza zasadni-
cza rozgrywek I ligi.

Zespół Exact Systems 
swój ostatni mecz rozegrał 
awansem z AGH Kraków, 
jednak to wynik meczu po-
między KPS Siedlce a TS 
Victoria PWSZ Wałbrzych 
miał zadecydować, gdzie 
podopieczni trenera Ra-
dosława Panasa rozegrają 
pierwsze mecze o utrzyma-
nie w I lidze, które zostały 
zaplanowane na 11 i 12 
marca 2017 r.

Dwie drużyny, które 
zajęły w sezonie 9. i 10. 
lokatę rozegrają spotkania 
o utrzymanie w I lidze. W 

lidze zostaje zespół, który 
zwycięży w 3 spotkaniach. 
Pierwsze dwa mecze zo-
staną rozegrane na parkie-
cie drużyny, która w tabeli 
ulokowała się wyżej.

Wiadomo już, że 11 i 
12 marca Exact Systems 
będzie gościć u siebie 
TS Victorię PWSZ Wał-
brzych.

Kolejne mecze zaplano-
wane są na 18 i 19 marca, 
a w przypadku braku roz-
strzygnięcia w tych termi-
nach, kolejny przewidzia-
ny jest na 22 marca.

Zespół z Częstochowy 
ma aż dwa tygodnie na 
przygotowania. red.

Miasto przyznało dotacje  
na kluby sportowe



Siła naszego państwa różne ma obja-
wy. Ujawniła się na przykład, gdy dwóch 
policjantów przyszło do częstochowskie-
go USC policzyć pióra w ogonie Orła na 
łańcuszku. Nakazał im to prokurator, do-
mniemując, na podstawie donosu jakiejś 
patrioty, że pod Jasną Górą doszło do świę-
tokradztwa, zniewagi Godła Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.

Teoretycznie policjanci mogliby w tym 
czasie złapać jakiegoś kieszonkowca w 
tramwaju, zamiast tego pokazali teoretycz-
ną siłę państwa. Wyszło... śmiesznie. 

Teoretyczną siłę państwa widać na szo-
sach. Kolejne wypadki kolumn rządowych 
limuzyn przekonują nawet niedowiarków, 
że BOR nie jest w stanie zapewnić bez-
pieczeństwa ochranianym dostojnikom. Po 
co więc jest? Sztandarowe dzieło ministra 
Macierewicza, Wojska Obrony Terytorial-
nej, to – prócz wielkiego medialnego szumu 
– kilku oficerów za biurkami i kapelan na 
etacie. Czujemy się, zapewne, bezpieczniej  
wiedząc, że w razie czego kapelan  kropi-
dłem odgoni od nas wszelkie złe moce. 
Prawdopodobnie także z pomocą egzorcy-
stów zlikwidowano zagrożenie „dopalacza-

mi”. Plaga ta zniknęła z ekranu TVP, więc 
przestała zagrażać młodzieży. Przemilczany 
został alarmistyczny raport NIK w spra-
wie tzw. „suplementów diety”, wielkim, 
zagrażającym bezpieczeństwu zdrowotne-
mu Polaków, biznesie farmaceutycznym. 
Wykorzystując niedomogi systemu opieki 
zdrowotnej spycha się ludzi w głębiny anal-
fabetyzmu funkcjonalnego, wmawiając, 
także za pomocą mediów publicznych, cu-
downe moce różnych eliksirów. Państwo, 
teoretycznie silne, pokornie przemilcza owe 
masowe, szkodliwe oszustwo. Państwo, 
teoretycznie silne, werbalnie chroni god-
ność biednych ludzi. Ale niewerbalnie, lecz 
rzeczywiście, nie jest w stanie wyegzekwo-
wać przestrzegania praw pracowniczych na-
wet w publicznych jednostkach. Opuszcza z 
nieśmiałością wzrok, gdy ujawniają się in-
formacje o wykorzystywaniu w Polsce pra-
cy niewolniczej, w tym pilnowanych przez 
„bezpiekę” niewolników z Korei Północnej. 

Państwo (a raczej Pany Rządzące) poka-
zały siłę, łamiąc wszelkie zasady procedury 
demokratycznej, w ekspresowym tempie 
uchwalając ustawę „siekierkową” ułatwia-
jącą wycinanie drzew (pisałem o tym w 

styczniu). I co? Ustawa okazała się do d..., 
trzeba ją teraz na chybcika poprawiać. Po-
lityk z głową atlety zapomina bowiem, że 
procedury demokratyczne, otwarta debata, 
analiza różnych rozwiązań, to rzeczy żmud-
ne, trwające w czasie, lecz chroniące przed 
błędami w stanowieniu prawa. Czy w tym 
przypadku, kosztem drzew, Państwo okaza-
ło swoją siłę, czy śmieszność? Suwerenność 
czy zależność od lobby drwali?

Mamy to co mamy. Pogłębia się w in-
stytucjach państwa stan nazwany przez eks-
-ministra Sienkiewicza ch..., d... i kamieni 
kupa. Ale za to i ch... i d... wstały z kolan, 
więc jest byczo, wszyscy klaszczą. Marso-
wa mina, krok defiladowy, machanie piąst-
ką, wypięta cherlawa pierś, nadęty żołądek. 

„Już marszałek sejmu kalek uroczyście 
wszedł na sale /.../ Przedstawiciel paranoi 
wstał, nikogo się nie boi./.../a na ustach ma 
piosneczkę. O jedności w społeczeństwie, 
żeby jedność była wszędzie bo w jedności 
tylko siła, żeby tylko jedna była./.../” - śpie-
wał kiedyś Jacek Kleiff o pewnej Republice 
Bananowej, nazywanej dziś Najjaśniejszą 
Rzeczą Pospolitą Polską...

 Jarosław Kapsa

Państwo 
silne 
teoretycz-
nie

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Nie wiem, co w tamtych czasach kobiety widziały 

w mężczyznach? – zastanawia się jedna.
– W tamtych czasach, to znaczy kiedy? – pyta kole-

żanka.
– No wiesz, zanim wynaleziono pieniądze...

HUMOR 
na dobre 7dni
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„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA 

SZTUKI

Eduard Kasparides (1858-1926): 
„Noc pełni księżyca” 

Redakcja w Częstochowie: 
ul. Nowowiejskiego 6/16, tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl, www.7dni.com.pl

Wydawca: News Press
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

Oddział Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec 

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Zespół i współpracownicy: Marta Gębuś, Jarosław Kapsa, 

Wojciech Mysłek, Marcin Paruzel, Katarzyna Pauchard, 
Marta Pikor, Kamil Piotrowicz, Agnieszka Woźniak

Marketing i reklama: tel. 34 374 05 02, kom. 536 530 905
e-mail: tygodnik7dni@gmail.com, redakcja7dni@interia.pl

Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Kolportaż bezpośredni – egzemplarz bezpłatny.
TYGODNIK REGIONALNY

16                                                                                                                  nr 10 (669)                                                                                        111

Zostań moim Przyjacielem

Kazik
Kot rasy europ urodzony w roku 2010, o burym 

pręgowanym umaszczeniu. Kazik trafił do Schroniska 
30.12.2016 r. wraz z innymi kotami po śmierci swojej 
właścicielki. Mieszkał ze stadem innych kotów w małym 
mieszkaniu, co bardzo go stresowało i doprowadziło do 
nerwowego wylizywania sierści. Do schroniska trafił w 
bardzo złym stanie, miał m.in. wyłysienia na znacznej 
części ciała. Po leczeniu, w końcu sierść zaczęła odrastać 
i Kazik wygląda coraz lepiej.

Kazik to wspaniały, bardzo kontaktowy i ciekawski 
kot. Pragnie kontaktu z człowiekiem i chce wykorzystać 
każdą okazję, aby zwrócić na siebie uwagę. 

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa, 
tel. 34 361-65-66, schronisko.czestochowa@gmail.com

„Każda porażka niesie w sobie 
ziarno równej lub nawet 
większej korzyści. ”

 Napoleon Hill

Motto na 7dni

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Awokado jest niezwykle 
zdrowe i pyszne, do jedzenia 
powinno być dojrzałe – czyli 
miękkie i kremowe w środku. 
Aby przyspieszyć proces 
dojrzewania należy włożyć go 
do papierowej torby razem z 
dwoma jabłkami i bananem, 
zamknąć i trzymać w tempera-
turze pokojowej.
2. Czyszczenie fug. 
Sposób 1 – Proszek do piecze-
nia rozprowadzić wzdłuż wil-
gotnych fug, aby się rozpuścił. 
Następnie należy odczekać pół 
godziny i zmyć go używając 
gąbki lub szczoteczki. 

Sposób 2 – Pasta wykonana z 
100ml wody, 100ml octu i opa-
kowania sody oczyszczonej. 
Roztwór pozostawić na fugach 
40minut. Zmyć letnią wodą. 
Sposób 3 – Pasta do zębów i 
szczoteczka. Po kilkunastu mi-
nutach zmyć pastę letnią wodą.
3. Coca-cola to napój, który 
sprawdza się w czyszczeniu 
przypalonych naczyń – garn-
ków, patelni, blach. Należy 
wlać napój do brudnego na-
czynia na dłuższy czas, potem 
umyć jak zwykle. Cola pomaga 
również w usuwaniu kamienia 
z czajnika.
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Restauracja 
pod Ratuszem

Częstochowa, Al. NMP 45 
(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu

KUCHNIA STAROPOLSKA I KUCHNIE ŚWIATA, CATERING
pn.-pt. danie dnia, dowóz gratis od 15 zł

śniadania i obiady biznes-owe, wyjątkowo bogaty wybór trunków
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY, SPOTKANIA BIZNES-OWE

TRANSMISJE SPORTOWE




