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Kto zapłaci 2 miliony złotych?

Jasne, że światłowód

Sprawy tak dużego kalibru w regionie częstochowskim jeszcze nie było, a i ze świecą szukać w Polsce. Firma z Wrocławia złożyła pozew przeciwko aż 16 gminom naszego regionu
i domaga się zapłaty około 2 milionów złotych za wybudowanie infrastruktury światłowodowej na ich terenie. Projekt „E-region częstochowski” w 85 proc. sﬁnansowała Unia
Europejska, a całość inwestycji kosztowała blisko 30 milionów złotych. Teraz gminy żądają od lidera projektu, którym jest miasto Częstochowa jasnej deklaracji, co dalej. Pytają
wprost: kto ma ponieść te koszty? W protokole ze spotkania przedstawicieli pozwanych
gmin czytamy: „Gmina Poczesna - zaufaliśmy liderowi. My wywiązaliśmy się z zobowiązań.
Czy miasto Częstochowa nie mogłoby oświadczyć, że jest jedyną stroną w tej sprawie bez
angażowania pozostałych gmin?” Sprawa dotyczy gmin: Częstochowa, Myszków, Blachownia, Koniecpol, Koziegłowy, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Konopiska,
Lelów, Olsztyn, Poczesna, Poraj, Przyrów , Starcza.
Sprawa jest nad wyraz trudna. Stąd żadna z 16 gmin nie
wychyla się, wręcz siedzi cicho
jak trusia. Ciężko bowiem będzie
wytłumaczyć mieszkańcom, że z
powodu czegoś niedbalstwa nie
będzie nowej drogi czy remontu
szkoły, bo te pieniądze muszą
pójść do firmy z Wrocławia.
Żadna z małych gmin występujących w pozwie, nie ma 2 milionów złotych. Wszystkie oczy
są więc skierowane na miasto
Częstochowa, i nie tylko dlatego, że ma znacznie większy od
innych budżet roczny, ale przede
wszystkim z powodu pozycji lidera projektu.
Wszystko zaczęło się w 2010
roku, po tym, gdy projekt „E-region częstochowski” pozytywnie
przeszedł ocenę formalną. Realizacja inwestycji zakładała wybudowanie 340 km sieci światłowodowej, obejmującej 29 gmin
powiatów: częstochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego
oraz miasto Częstochowę. Jedyną gminą z tego terenu, która nie weszła do projektu była
Niegowa. Szerokopasmowa sieć
miała ułatwić dostęp do internetu
mieszkańcom wszystkich gmin
biorących udział w projekcie,
w tym także przedsiębiorstwom
i instytucjom publicznym. PreREKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk (SLD) chełpił się
pozycją lidera projektu wśród
29 gmin. Ustalono, że prócz zaszczytów do obowiązków lidera
projektu należeć będzie prowadzenie rozmów i rozliczeń w
imieniu wszystkich gmin z Urzędem Marszałkowskim, pośredniczym w przekazaniu środków
unijnych. Podpisano stosowne
dokumenty, wyłoniono inwestora (konsorcjum dwóch firm: z
Dąbrowy Górniczej oraz z Po-

znania), utworzono Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – i wszystko – prócz drobnego
poślizgu czasowego – wydawało
się, że idzie jak z płatka. 29 gminom nie pozostało nic innego, jak
czekać na oddanie światłowodu
do użytku.
Gdy wszyscy już byli w
ogródku i niemalże witali się
gąską, do 16 gmin wpłynął pozew złożony przez podwyko-

nawcę robót, firmę z Wrocławia.
Oskarża ona głównego wykonawcę oraz gminy, na których
terenie firma podłączała sieć, że
nie otrzymała wynagrodzenia
za swoją pracę w wysokości 2
milionów złotych. Wykonawca
twierdzi natomiast, że podwykonawca nie dosłał wszystkich niezbędnych do rozliczenia projektu
dokumentów.
W odpowiedzi na pozew gminy sugerują, że kwestie sporne
dotyczące umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, nie
powinny być łączone z nimi. O
tym jednak zadecyduje sąd. Niestety orzecznictwo w tej sprawie
nie sprzyja gminom. Były podobne przypadki, choć na mniejszą
skalę i pieniądze, i gmina zapłacić musiała.
Z jednego ze spotkań, zaraz
po tym, gdy gminy otrzymały pozew, wyłania się obraz kompletnej niewiedzy gmin o projekcie i
nieporadności lidera.

Gmina Kamienica Polska: miasto Częstochowa zapewniało, że nie należy odpowiadać na wezwanie firmy z
Wrocławia. Wszystkie gminy
potwierdzają ten fakt. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce?
Gmina Dąbrowa Zielona:
jaka jest koncepcja obrony? Z
czym będziecie występować
jako lider?
Gmina Olsztyn: prosimy o
podanie merytorycznych argumentów.
Gmina Konopiska: nie
znamy stanu faktycznego. Jest
za mało czasu, żeby się przygotować. Sprawa jest przegrana. Nie znamy stanowiska
Gminy i Miasta Częstochowy.
Gminy mogą jedynie odpowiedzieć jaka była ich rola. Nie
podejmowaliśmy w tej sprawie
decyzji, nie znamy stanu faktycznego, nie możemy ponieść
dodatkowych kosztów. Można
wystąpić przeciwko miastu

Częstochowa z roszczeniem
regresowym.
Gmina Koniecpol: czas
jest bardzo krótki. Gmina i
Miasto Częstochowa ma jakąś
koncepcje odpowiedzi, dokumentów wszystkich nie posiadamy. Proponuję, aby dziś
podjąć decyzję, jakie osoby
nas reprezentują i one w naszym imieniu niech prowadzą
rozmowy z liderem.
Gmina Koziegłowy: należy powołać zespół radców
prawnych z gmin z liderem na
czele i zając wspólne stanowisko w tej sprawie i wspólnie
odpowiedzieć na pozew.
Ktoś dał ciała, ktoś sprawy
projektu „E-region częstochowski” nie dopilnował, ale
też ktoś zapłacić będzie musiał.
Każda z 16 gmin w duchu myśli: byle nie my.
Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna
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Problemy Stradomia
na Salonie Prasowym 7 dni
Podziemny Salon Prasowy 7 dni zgromadził sporą
grupę uczestników. Wielu
przybyłych na spotkanie
wzięło w nim udział po
raz pierwszy.
Tematem, który dominował w dyskusji był fatalny
stan chodników i dróg w
dzielnicy Stradom. Zwłaszcza krytykowano postawę
władz miasta w sprawie remontu ul. Oficerskiej.
Dyskusja rozgorzała na
dobre przy temacie spółdzielń mieszkaniowych i
zasobach gminy. Najwięcej
oskarżeń w kwestii zarządzania spółdzielniami padło
na Śródmiejską Spółdzielnię
Mieszkaniową.
W przypadku budynków
należących do miasta Częstochowa czytelnicy 7 dni
domagają się ujawnienia dokładnej liczby i lokalizacji
wszystkich pustostanów w
budynkach mieszkaniowych
zarządzanych przez ZGM.
Gdyby w tym spotkaniu
uczestniczył przedstawiciel
Urzędu Miasta Częstochowy, wyjątkowo nie miałby
łatwego zadania odpowiadając na pytania naszych
czytelników. Magistratowi
zarzucono m.in. brak zainteresowania Skwerem Junaków.

Nie będziemy przytaczać
w jaki sposób czytelnicy wyrażają się o pracy miejskiego
przewoźnika – tym razem
skrytykowano najnowszy pomysł częstochowskiego MPK
o wprowadzeniu do autobusów biletomatów. Zdaniem
uczestników salonu koszt
zakupu i utrzymania takich
urządzeń wynosić ma podobno kilka milionów złotych, a
najpoważniejszym mankamentem mają być ich rozmiary, znacznie ograniczając
przestrzeń w autobusie.
Ponadto jeden z uczestników salonu wyraził zdanie,
że skoro za jazdę bez ważnego biletu normalnego gapowicz otrzymuje mandat, to
pasażer, któremu przysługuje
bilet ulgowy powinien dostać
mandat o połowę niższy od
tego, który obowiązuje za
brak biletu normalnego.
Ponadto na salonie został
poruszony temat brudnych
chodników. Po stopniałym
śniegu na miejskich trotuarach nie brakowało piachu,
zgniłych liści, a nierzadko i
psich odchodów.
Na kolejny Podziemny
Salon Prasowy 7 dni zapraszamy 3 kwietnia (poniedziałek), o godzinie 16.00,
do Restauracji Pod Ratuszem
(wejście od ul. Śląskiej).
red.
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Skuteczna interwencja
posłanki Burzyńskiej
Nie wszystkich cieszy budowa 80-kilometrowego
odcinka autostrady A1 z Tuszyna do Częstochowy.
Mieszkańcy gminy Kruszyna martwią się, że skoro
stara trasa przestanie niedługo istnieć, a plany nie
przewidują budowy węzła łączącego Kruszynę
z autostradą, to zostaną odcięci od świata.
Zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad nowy odcinek drogi
pokryje się z obecną DK1, a do tego ma być płatny. Oznacza to, że gmina Kruszyna pozostanie
„za płotem” autostrady.
Złożyła m.in. interwenW sprawę zgłaszanego
przez mieszkańców proble- cję do GDDKiA w Katowimu komunikacyjnego już cach o ponowne przeanaliw ubiegłym roku zaangażo- zowanie dotychczasowych
wała się posłanka Lidia Bu- projektów i podjęcie takich
działań, które pozwolą zrerzyńska (PiS).

OGŁOSZENIE

tkała się z zaniepokojonymi mieszkańcami oraz wójt
gminy Kruszyna Jadwigą
Zawadzką i przekazała zebranym zalecenia GDDKiA.
Posłanka Burzyńska jako
pierwsza z parlamentarzystów ziemi częstochowskiej
zainteresowała się tematem
i skutecznie interweniowała w GDDKiA. Jednak do
pełnego sukcesu brakuje
działań samej gminy, która
przygotować musi wymaganą przez GDDKiA dokumentację dotyczącą korekty
projektu.
red.

Odpowiedź prezesa MPK Bolczyka
na artykuł w 7 dniach
„Szanowana Redakcjo,
I. Nieprawdą jest, że „Mieszkańców
martwi przerost zatrudnienia w MPK”.
Uprzejmie wskazujemy, że wszystkie dane
wykorzystane w artykule pochodzące od
służb MPK nie wskazują na powody do
niepokoju zważywszy, że częściowy wzrost
zatrudnienia w spółce nastąpił w wyniku
zwiększenia zadań przewozowych, które na
przestrzeni ostatnich 4 lat wzrosły o blisko
1 mln wozokilometrów. Wzrost częstotliwości kursowania jest wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom pasażerów.
II. Średnia wieku pracowników spada
mimo nieuniknionego procesu starzenia
się załogi. W grupie wiekowej od 41 lat i
wyżej w stosunku do 2010 przybyło 16 pracowników. Po zapoznaniu ich z artykułem
negatywnie wyrażali się oni na temat Pani
insynuacji aby byli „przechowywani” na
zbędnych „intratnych” etatach. Przyrosty
zatrudnienia ma miejsce w grupach wiekowych od 19 do 25 lat i od 25 do 40 lat, bo
łącznie o 65 osób.

III. Hipokryzją jest Pani żądanie ujawnienia danych osobowych osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (np.
kontrolerzy biletów) w obliczu faktu, że zabrania tego ustawa o ochronie danych osobowych, tym bardziej że nie są one osobami
publicznymi.
Zgodnie z kryteriami dobrych obyczajów powyższe prosimy opublikować w
najbliższym wydaniu (papierowym i internetowym) Tygodnika Regionalnego 7 dni w
formie sprostowania.
Za Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Częstochowie sp. z
o.o. z poważaniem
Prezes Zarządu
Roman Bolczyk.”
Emocjonalne wystąpienie prezesa częstochowskiego MPK dowodzi, że odpowiedzi raczej nie przemyślał.
To podczas jednego z Salonów Prasowych 7 dni, częstochowianie przejawiali
troskę o losy miejskiego przewoźnika z

Warto zobaczyć

Co z tymi
aptekami?

W czwartek 16 marca w
Galerii Słonecznej OPK
„Gaude Mater” o godz.
19.00 rozpocznie się wernisaż wystawy haftów
Krystyny Mielczarek pod
tytułem „Drzewo życia”.
Artystka zajmuje się
haftowaniem od lat 90tych, a swoje prace wystawia od czterech lat.
Specjalizuje się w tworzeniu pejzaży techniką
haftu płaskiego. Jej prace znalazły uznanie w
kraju i za granicą. red.

„Jestem miezkańcem Blachowni i nijak nie mogę zrozumieć, jak ta miejscowość moze nazywać się miastem, jeśli
nie dba o zaspokojenie podstawowych
potrzeb swoich mieszkańców?
Na terenie miasta i gminy Blachownia działa 5 (słownie: pięć) aptek. Cóż z
tego, jeżeli naujwyraźniej nie służą one
mieszkańcom „grodu nad Stradomką i
Trzepizurką” tak, jak to się dzieje w prawdziwych miastach, niekoniecznie tych
wielkich, bo choćby nawet w niewielkich
miasteczkach. Dużo jeżdżę po całym kraju i wszędzie są wyznaczone dyżury aptek
w godzinach nocnych oraz w niedziele i
inne dni ustawowo wolne od pracy. Ale
w Blachowni tak nie jest. Nie rozumiem,
dlaczego nikt nie zadba o to, żeby właści-

Pejzaże
haftem
malowane

Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie
Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały
wywieszone do publicznej wiadomości ogłoszenia
o przetargu na sprzedaż dz. rolnej nr 83/7 w Lgocie
Gawronnej, dz. budowlanej nr 882 w Lelowie i dz.
budowlanej nr 897/3 w Podlesiu. Wykazy dostępne
na stronach www.biplelow.pl i www.lelow.pl

kompensować
mieszkańcom pogorszenie się komunikacji drogowej. GDDKiA
odpowiedziała: „wprowadzenie korekty projektu jest
możliwie, gdyż w systemie
Projektuj i Buduj opracowywany jest program Funkcjonalno-Użytkowy, w którym
planuje się włączyć do zakresu realizacji wnioskowaną korektę projektu. Wymaga to jednak spełnienia
pewnych wymagań, w tym
uzyskania decyzji środowiskowych”.
Posłanka Burzyńska spo-

powodu coraz to wyższych kosztów osobowych.
Ale prezes przecież z Częstochowy nie
pochodzi...
Co do hipokryzji. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
nie będą zachwyceni inwektywami prezesa
Bolczyka, kierowanymi pod ich adresem.
Bo to właśnie skład sędziowski WSA dwukrotnie przyznał redakcji rację w sprawie
jawności umów cywilnoprawnych, zawieranych przez miejskie spółki, także z osobami niekoniecznie publicznymi. Podmiot,
którego
stuprocentowym właścicielem
jest miasto Częstochowa, i który realizuje
zadania publiczne „jest zobowiązany do
udzielenia żądanych przez redakcję informacji publicznych”. Sąd zwrócił uwagę, że
„wszystkie wydatki, w tym wydatki na realizację umów, pokrywane są z publicznych
pieniędzy, wypracowanych na publicznym
mieniu.” No cóż, nieznajomość prawa szkodzi, nawet w przypadku eksprokuratora.
Renata R. Kluczna

ciele aptek ustalili między sobą harmonogram takich dyżurów? Ja rozumiem, że
prawdopodobnie praca w nocy lub w niedzielę nie jest dla pracowników przyjemna, a dla właścicieli opłacalna. Czy jednak
władze gminy nie powinny w jakikolwiek
sposób starać się wpłynąć na poprawę sytuacji? Dlaczego ja, będąc mieszkańcem
niby miasta, muszę w niedzielę czy w
nocy jeździć do apteki poza swoją gminę? Czy samorząd gminy nie ma żadnego
wpływu na to, w jakich godzinach pracują tak ważne placówki, jakimi są apteki?
Czy leki, apteka i aptekarz są dla ludzi?
Czytelnik”
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Wielu włodarzy otrzymuje nie tylko wynagrodzenie
z jednego urzędu, ale mają znacznie więcej – drugą pensję.

Cicha woda, cichy interes
Gdy chodzi o pieniądze, wszelkie spory polityczne milkną, zwłaszcza w przypadku prowincjonalnych polityków, od działaczy SLD, po
teoretycznie niezależnych, kończąc na ludziach
PiS-u. Mieszane towarzystwo skupione w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (ZKGWiK) wie, jak ponad
podziałami partyjnymi zadbać o własny portfel.
Jeśli więc mieszkańcy Częstochowy, Kłobucka, Blachowni, Mykanowa, Olsztyna, Mstowa,
Konopisk, Poczesnej, Rędzin i Miedźna mieliby
pytanie, z czego prócz pensji urzędniczej utrzymują się ich reprezentanci we władzach miast
i gmin, to wystarczy sięgnąć po uchwały Zgromadzenia Związku. Takie dokumenty podpisał
przewodniczący Przemysław Wrona (PO), radny
miasta Częstochowy w 2016 roku. Stoi w nich
jak wół, że wszyscy członkowie Zarządu Związku przyznali sobie pół etatu, ba... prezes nawet
cały. A w Zarządzie zasiadają: prezes Zbigniew
Niesmaczny (SLD), radny miasta Częstochowy;
zastępca prezesa Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn oraz członkowie Zarządu: Jarosław
Marszałek (SLD), zastępca prezydenta miasta
Częstochowy; Jerzy Zakrzewski, burmistrz
Kłobucka; Dariusz Pomada, wójt Mykanowa;
Krzysztof Ujma, wójt Poczesnej i Paweł Militowski, wójt Rędzin.
Zaczęło się prozaicznie.
Zarząd ZKGWiK uznał, że
nie będzie pracować za darmo także na rzecz swoich
gmin. Pod słowem „pracować” kryje się, na przykładzie 2016 roku, około 10
spotkań członków zarządu
w przeciągu całego roku,

na których podejmowano
uchwały. Najpierw wymyślono, że zarząd będzie pobierał diety. Temat poległ,
gdy dokumenty przejrzał
wydział prawny wojewody
i stwierdził, że honoraria w
tej formie wypłacane być
nie mogą. Ponieważ pa-

nowie ze Związku głowy
mają nie od parady, burza
mózgów przyniosła efekt w
postaci serii uchwał. I bynajmniej nie o tym jak polepszyć życie mieszkańców
gmin Częstochowy, Kłobucka, Blachowni, Mykanowa, Olsztyna, Mstowa, Konopisk, Poczesnej, Rędzin i
Miedźna w kwestii dostarczania wody, ale o własnych
zarobkach. W zasadzie jest
w tym źdźbło logiki: „skoro
nie możemy pobierać diet ze
Związku, to się w nim zatrudnimy”.
Z prezesem Związku
Zbigniewem Niesmacznym
(SLD) i jednocześnie radnym miasta Częstochowy
zawiązano „stosunek pracy na podstawie wyboru w
wymiarze jednego etatu,
w systemie zadaniowego
czasu pracy”. To, że z wyboru jest oczywiste, ale co
oznacza „zadaniowy czas
pracy”? Pan Niesmaczny, mimo pełnego etatu w
strukturach Związku, wcale
codziennie do pracy przychodzić nie musi. Dostaje
„zadanie” – to go wykonuje, nie ma „zadania” – to nie
ma też prezesa, a co miesiąc
pieniążki zasilają jego konto. Za te przyjemność podatnicy wszystkich 10 gmin
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płacą panu Niesmacznemu
7.800 zł miesięcznie (5.600
zł – wynagrodzenie zasadnicze i 2.200 zł – dodatek
funkcyjny). Pogodzenie innych obowiązków z funkcją
prezesa w przypadku Zbigniewa Niesmacznego jest
łatwe. Z oświadczenia majątkowego za rok 2015 wynika, że prowadzi on własną
działalność
gospodarczą,
jest członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, a za
zasiadanie w Związku nie
pobierał wcześniej żadnego
wynagrodzenia, do teraz.
W znacznie trudniejszej
sytuacji pogodzenia codziennych obowiązków zawodowych z działalnością
na rzecz Związku jest wójt
Olsztyna Tomasz Kucharski, powierzono mu bowiem
funkcję wiceprezesa. Decyzją z grudnia 2016 roku
podpisał on ze Związkiem
umowę o pracę na 1/2 etatu, oczywiście w systemie
zadaniowym. I żeby nie
było wątpliwości, jego wynagrodzenie, to nie będzie
jakieś kieszonkowe. Za owe
pół etatu wójt Kucharski co
miesiąc inkasuje 3.280 zł
(wynagrodzenie zasadnicze
– 2.400 zł, dodatek funkcyjny – 880 zł).
Pozostali
członkowie
zarządu także nie mają powodów do narzekań. Panowie Jarosław Marszałek
(SLD), zastępca prezydenta
miasta Częstochowy; Jerzy Zakrzewski, burmistrz
Kłobucka; Dariusz Pomada,
wójt Mykanowa; Krzysztof Ujma, wójt Poczesnej i
Paweł Militowski, wójt Rędzin, też załapali się na dodatkowe etaciki w wymiarze
1/2, rzecz jasna w systemie
zadaniowym, za które pobierają wynagrodzenie w
kwocie 2.860 zł miesięcznie
(2.200 zł pensja zasadnicza,
660 zł – dodatek funkcyjny).
I tu ciekawym przypadkiem
jest burmistrz Kłobucka.
Wśród wielu obietnic przedwyborczych Jerzego Zakrzewskiego, znalazło się
zobowiązanie dotyczące obniżenia wynagrodzenia dla
burmistrza i rzeczywiście
Rada Miejska zmniejszyła
jego uposażenie. Wychodzi
jednak na to, że Zakrzewski
wyrównał sobie straty dodatkowym źródłem dochodu
w strukturach Związku. Wy-

Co to takiego Związek Komunalny Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie?
O utworzeniu podmiotu zdecydowała zgodna wola
gmin. Do zadań Związku należą sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki ściekowej.
Związek Komunalny jest właścicielem (posiada 100%
akcji) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. Doceniając problem
rozwiązania gospodarki ściekowej wszystkie gminy
uczestniczące w Związku podjęły ambitny program
rozbudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalniami ścieków.
Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i
kontrolnym. W skład Zgromadzenia wchodzą: prezydent miasta Częstochowy, burmistrzowie i wójtowie
gmin, uczestników Związku oraz czterech przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Częstochowy.

Zgromadzenie Związku stanowią:
* Częstochowa

Przemysław Wrona (PO), radny miasta Częstochowy (przewodniczący)
Jerzy Nowakowski (PiS), radny miasta Częstochowy (zastępca przewodniczącego)
Jarosław Marszałek (SLD), zastępca prezydenat
miasta Częstochowy (członek)
Zbigniew Niesmaczny (SLD), radny miasta Częstochowy (członek)
Ryszard Szczuka (SLD), radny miasta Częstochowy (członek)

* Kłobuck

Jerzy Zakrzewski, burmistrz (członek)

* Blachownia

Sylwia Szymańska, burmistrz (członek)

* Mykanów

Dariusz Pomada, wójt (członek)

* Olsztyn

Tomasz Kucharski, wójt (członek)

* Mstów

Tomasz Gęsiarz, wójt (członek)

* Konopiska

Jerzy Żurek, wójt (członek)

* Poczesna

Krzysztof Ujma, wójt (członek)

* Rędziny

Paweł Militowski, wójt (członek)

* Miedźno

Piotr Derejczyk, wójt (członek).

pada również wspomnieć,
że burmistrz zapowiadał
swego czasu przeprowadzenie audytu, dotyczącego
uczestnictwa, bądź nawet
wystąpienia Kłobucka ze
Związku. Ale teraz..., w
tych okolicznościach... niewykluczone, że wnioski
z tej analizy przemawiały
będą przeciwko wystąpieniu
Kłobucka ze Związku.
I ostatnia kwestia, chyba najważniejsza – kto za
te wszystkie przyjemności
płaci? Mieszkańcy 10 gmin
należących do Związku.
Budżet ZKGWiK pośred-

nio pochodzi z opłat za dostarczenie wody i odbiór
ścieków, które wpłacamy
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A. w
Częstochowie. W skali roku
utrzymanie zarządu Związku kosztuje mieszkańców
10 gmin ponad 300 tysięcy
złotych.
Pytanie więc: dlaczego mamy tak drogie opłaty
za wodę i odbiór ścieków?
(często stawiane podczas
Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni) – jest po prostu
absurdalne.
Renata R. Kluczna
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Co to będzie, co to będzie?...
jak wejdzie nowa ustawa samorządowa
Skostniałe i uzależnione
struktury wzajemnej adoracji i wspierania finansowego, mają o czym myśleć,
ponieważ utrata władzy, w
mieście takim jak Częstochowa odetnie im dopływ
łatwych pieniędzy, przywilejów i korzyści, o jakich mogą tylko pomarzyć
mieszkańcy nie związani z
obecną władzą. Przewietrzenie częstochowskiego
urzędu jest tak potrzebne,
jak wiosenny deszcz, który powoduje rozkwit krzewów i drzew w przydomowych ogrodach.
Koledzy partyjni, mają
niemały dylemat – dotychczas
grali na jednego zawodnika,
Prezydenta, który po sobie
zostawia personalną plażę, a

teraz będzie trzeba znaleźć
zastępcę.
Oj będzie ciężko, bo ławka rezerwowych dość krótka,
a ci co się szykują na kandydata, biegną dość równo, ale
mimo wszystko na czoło peletonu wysuwa się były znany
Poseł. O zmianach ordynacji
mówiono już za poprzedniego
Rządu, ale z przyczyn natury
„koalicyjnej”, temat włożono
do zamrażalki, jak i większość
obietnic wyborczych POprzedników. Temat jest trochę
trudny prawnie i pewnie Trybunał Konstytucyjny, będzie
musiał wydać orzeczenie.
Oczywiście
Konstytucja gwarantuje nam prawo
wyborcze czynne i bierne, a
właśnie to bierne może zostać zakłócone w stosunku do

części kandydatów, ale to już
nie problem dla wyrobionych
prawników. Z drugiej strony jednak takie ograniczenie
może stać się dobrym rozwiązaniem - utrudnia tworzenie
lokalnych układów biznesowo-towarzyskich, zachęca do
działalności samorządowej,
te kreatywne osoby, które
znając skamielinę miejskich i
gminnych układów, dali sobie
spokój z polityką i działalnością regionalną. Dla wielu
kompetentnych osób, rozwija
perspektywę podjęcia pracy w
administracji samorządowej,
która teraz jest zarezerwowana dla swoich ,,biernych,
miernych, ale wiernych”.
Gdy pojawiają się argumenty że: ,,blokuje się ludzi,
którzy się sprawdzili i mają

poparcie, i że przecież nikt nikomu nie każe wybierać ,,iksińskiego” na następną kadencję”, to ta teza ma wiele wad,
ponieważ idąc tym tropem, to
Prezydent RP też powinien
nie mieć ograniczenia kadencji, a ma. Przy okazji może
zmieni się podejście urzędników do mieszkańców i polityków do wyborców, w każdej
mniejszej i większej gminie.
Ten smok ziejący ogniem demokratycznej prawdy, może
spowodować bardzo pozytywne zmiany, służące zwykłym obywatelom, bo taki
Prezydent lub Wójt, będzie
wiedział, że po nim przyjdzie
inny i może zrobić audyt z
jego działalności.
Na własnej skórze odczuwamy teraz to, że nie mamy

jako mieszkańcy żadnego
wpływu, ani na decyzje Radnych, ani na decyzje Prezydenta i Zarządu Miasta, bo
partia ma wodza, a ten ma inne
interesy niż nierzadko wymagane dobro obywateli. Idea
samorządności to przecież
bliskość i współpraca mieszkańców, także poprzez Rady
Dzielnic, z władzami miasta,
a nie tylko jałowe spotkania,
na których Prezydenci, biją
pianę i dbają o swój „piar”,
nie rozwiązując poważnych i
realnych problemów mieszkańców.
Sprawy techniczne w rodzaju przezroczystej urny
i kamery, pewnie niczemu
specjalnie nie pomogą, ale to
dobry kierunek, który może
budować dalsze zaufanie do

instytucji wyborów i być kontynuowany np. w postaci publicznego liczenia głosów, tak
jak jest w Anglii.
Jest jeszcze propozycja
zlikwidowania drugiej tury
wyborów prezydenckich i co
zaskakujące, że do wyborów
samorządowych kandydatury
będą mogły wystawiać tylko partie, a to może już dużo
zmienić na częstochowskim
rynku politycznym, tak więc
czekamy na ustawę, która ciągle się tworzy, ale czy w ogóle wejdzie i PiS otworzy tym
samym nowe fronty wojny z
opozycją i czy będzie im się
to opłaciło, po europejskich
niepowodzeniach, okaże się
niebawem…
Piotr Stefański
ZPP Częstochowa

Jura odwołuje „dobrą zmianę”
Zmiany w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jura” stały się
faktem. Rada nadzorcza opublikowała komunikat o usunięciu
nowego prezesa ze stanowiska. W piśmie do członków SM
„Jura” czytamy: „Rada Nadzorcza, mając na uwadze Państwa
dobro i czując się odpowiedzialna za powołanie Tadeusza
Koćwina na Prezesa Zarządu wskazuje, iż podjęła jednogłośnie
uchwałę o jego odwołaniu z powodu rażącego niewywiązywania się ze swoich statutowych i ustawowych obowiązków,
wprowadzania mieszkańców w błąd co do wysokości zadłużenia na rzecz RFG S.A. oraz braku zaufania co do rzetelności i
prawdziwości prowadzonej gospodarki ﬁnansowej Spółdzielni.” W pomoc mieszkańcom zaangażował się Hubert Pietrzak,
wiceprezes częstochowskich struktur Kukiz`15.
– Przykro mi było patrzeć na udręczonych mieszkańców, którzy
są notorycznie mamieni obietnicami bez pokrycia przez kolejne zarządy SM „Jura” – mówi Pietrzak.
O sprawie SM „Jura” zrobiło
się głośno po tym, gdy na wniosek wierzyciela – spółki Skarbu
Państwa Regionalnego Funduszu
Gospodarczego – do mieszkańców z ulicy Palmowej zapukał
komornik, domagając się spłaty
zadłużenia spółdzielni. W wyniku tych zawirowań poleciały głowy. Stanowisko stracił ówczesny
prezes spółdzielni Zenon Jakubczak, którego zastąpił Tadeusz
Koćwin. Teraz, po kilku miesiącach i on, decyzją rady nadzorczej, został odwołany z funkcji
prezesa.
- Kilka dni temu w Szkole
Podstawowej 49 doszło do spotkania rady nadzorczej z mieszkańcami i zarządem SM „Jura”,
był też wiceprezes RFG, Artur

Sokołowski, były radny z listy
PiS. Ja natomiast reprezentowałem posła Tomasza Jaskółę.
Jestem wstrząśnięty sytuacją,
jaka panuje w spółdzielni, a mianowicie brakiem jakiejkolwiek
współpracy pomiędzy byłym
już zarządem, a radą nadzorczą.
Bulwersuje mnie to, że nie została rozwiązana sprawa własności
gruntów, na których stoją bloki.
A przypomnę: budynki są własnością spółdzielni, a część działek, na których są usadowione
są własnością RFG. Od dawna
mieszkańcy SM „Jura” mają do
czynienia z pustosłowiem zarządu, który nie pozyskał od RFG
gruntów na rzecz spółdzielni do
dnia dzisiejszego.
Podczas ostatniego spotkania

z członkami spółdzielni padło
dużo zarzutów ze strony mieszkańców. Uważam, że sytuacja
jest do uratowania. Przypomina to wydarzenia, które miały
miejsce na Politechnice Częstochowskiej, gdzie dzięki moim
działaniom, ujawniającym szereg
nieprawidłowości, prorektor ds.
nauczania musiał zrezygnować
z funkcji. Sprawa „Jury” wymagała będzie jednak ogromnego
zaangażowania nowego zarządu
i przede wszystkim przeprowadzenia rzetelnej lustracji SM
„Jura”, by ustalić faktyczną sytuację finansową spółdzielni oraz
zweryfikować oskarżenia wysuwane pod adresem odwołanego
prezesa. Na marginesie dodam,
że był on tajnym współpracownikiem służb PRL.
Taki wniosek o przeprowadzenie lustracji przez Krajową
Radę Spółdzielczą lub Związek
Rewizyjny wystosowałem i w
najbliższych dniach przekażę na
ręce rady nadzorczej SM „Jura” –
informuje Hubert Pietrzak.

Komunikat Rady
Nadzorczej SM „Jura”
„Szanowni Członkowie i
Mieszkańcy SM JURA w Częstochowie,
Rada Nadzorcza SM JURA w
Częstochowie mając na uwadze
Państwa dobro i czując się odpowiedzialna za powołanie Tade-

usza Koćwina na Prezesa Zarządu
wskazuje, iż w dniu 9 marca 2017
roku podjęła jednogłośnie uchwałę numer 1 o treści:
„Na podstawie § 81 ust. 2
Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej JURA w Częstochowie odwołuje Prezesa Zarządu
Tadeusza Koćwina z dniem
podjęcia uchwały z powodu:
1. zaprzestania współpracy z
Radą Nadzorczą (...), a tym samym sprzeniewierzenia się Zarządu obowiązkom wynikającym
z pkt. 25 Uchwały nr 4 Rady
Nadzorczej z dnia 1.10.2016r.
2. wprowadzania Członków
i Mieszkańców w błąd, co do
podstaw prawnych funkcjonowania Rady Nadzorczej podważając legalność „żądań kierowanych przez Radę Nadzorczą
Spółdzielni wobec Zarządu”,
3. deprecjonowania czynności kontrolnych i nadzorczych
podejmowanych przez Radę
Nadzorczą, na podstawie § 74
pkt 2 Statutu Spółdzielni nazywając je represyjnymi i zarzucając Radzie Nadzorczej „nierozumienie przepisów prawa
ze strony organu kontrolnego”,
4. podważania autorytetu Rady
Nadzorczej poprzez oskarżanie
Rady o prowadzenie agresywnej
retoryki, kierowaniu wobec Zarządu ciągłych pretensji i nieuzasadnionych prawnie zastrzeżeń

i budowaniu tzw. „konfliktu”.
Natomiast to Zarząd nie realizując zaleceń Rady budował, jak to
Sam określił „konflikt” i nerwową
atmosferę na posiedzeniach Rady.
5. swoimi agresywnymi działaniami, wzmożonymi po odbytym
w dniu 6.02.2017r. zebraniu z
mieszkańcami, poprzez publikację Swojego „Listu otwartego”
na stronie internetowej spółdzielni czy wrzucenie do skrzynek
pocztowych ponownie tego Listu
wraz z kopią pisma do Związku
Rewizyjnego
Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach,
buduje nieprzychylny i wrogi
stosunek mieszkańców wobec
Rady. Działaniami tymi i rozpowszechnianiem nieprawdziwych
komentarzy odnośnie pracy Rady
Nadzorczej, dyskredytuje jej
działania jako organu kontrolnego
i nadzorującego pracę Zarządu.
Ponadto upublicznianiem takich
nieprawdziwych informacji narusza dobra osobiste poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
6. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w sprawie
wysokości dokonanej na dzień
6.02.2017r. spłaty zobowiązań
finansowych na rzecz RFG S.A.
poprzez podanie kwoty 271 tys.
zł jako pozostałej jeszcze do
spłacenia zamiast 322 tys. zł.
7. zawarcia niekorzystnej dla
Spółdzielni umowy zlecenia
z adwokatem obsługującym

posiedzenia Zarządu (par. 5
pkt. 5 i 6 oraz par. 7 pkt. 2 i 3),
8.
dokonania
księgowego
rozliczenia własnej delegacji służbowej, bez uzyskania
akceptacji Rady Nadzorczej,
9. samodzielnego podjęcia decyzji o wykonaniu bilansu za 2015r.
i samodzielnego (bez zebrania
ofert) dokonania wyboru biegłej,
czym naraził Spółdzielnię na poniesienie dodatkowego wydatku
w miesiącu grudniu 2016r. Rada
nie znajduje żadnego uzasadnienia takiego działania, nie zlecała
tej czynności i nie podejmowała
uchwały wyboru biegłej. Ponadto
działanie takie uznaje za bezpodstawne w obliczu złożenia w dniu
21.10.2016r. do KRS sprawozdania finansowego za 2015r.
Ponadto zachodziła konieczność rozpoznania skargi członka Spółdzielni (data wpływu
3.03.2017 roku) na działalność
Zarządu.
Mając na uwadze uregulowania zawarte w Statucie Spółdzielni
Rada Nadzorcza uchwałą numer 2
z dnia 9 marca 2017 wyznaczyła
jednego ze swych członków do
pełnienia funkcji członka Zarządu
do czasu wyboru nowego Zarządu
wyłonionego w drodze konkursu.
Z poważaniem
Rada Nadzorcza SM JURA
w Częstochowie.”
Kamil Piotrowicz

16

Wiosna w budowie

15

nr 11 (670)

Jak przetrwać

wiosenne przesilenie?
Mało słońca, dieta uboga w cenne dla orga- * Rusz z kanapy
Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna ma
nizmu minerały, brak witamin – to wszystko
zbawienny wpływ na zdrowie, a tym samym na japowoduje, że organizmowi ciężko dostoso- kość życia. Dzięki regularnemu ruchowi usprawniamy
wać się do zmian, które niesie za sobą wiopracę układu odpornościowego, redukujemy tkankę
sna, dlatego nie dla wszystkich jej nadejście tłuszczową, poprawiamy kondycję oraz pozytywnie
wpływamy na ogólne samopoczucie. Jednak w tym
oznacza zastrzyk energii i chęć do działania. wszystkim najważniejsza jest regularność. Poza tym
Niektórzy odczuwają w tym okresie osłabie- ruch to nie tylko przebiegnięte kilometry czy siłownia.
treningi na siłowni i biegi nas nudzą to poszunie, brak koncentracji i senność. To może być Jeśli
kajmy innej alternatywy. Dobrym pomysłem na pewwiosenne przesilenie. Podpowiadamy, jak
no jest taniec, jazda na rolkach czy zwykłe spacery.
Najwięcej korzyści dla zdrowia można osiągnąć przez
skutecznie sobie z nim radzić.
* Uporządkuj jadłospis
Aby zwalczyć skutki wiosennego przesilenia, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się swojej diecie
i zastanowić, czy dostarczamy organizmowi produktów, które zawierają elementy cenne dla zdrowia. Różnorodna i zbilansowana dieta to klucz do zdrowia, dobrego samopoczucia oraz budowania odporności. W
jej ustaleniu powinna pomóc nam Piramida Zdrowego
Żywienia i Aktywności Fizycznej opublikowana przez
Instytut Żywności i Żywienia. Zgodnie z jej założeniami, należy spożywać 4-5 posiłków dziennie o regularnych porach (w odstępach czasowych ok. 3-4 h).

uprawianie aktywności fizycznej przez co najmniej 30
minut dziennie. Często nie zdajemy sobie sprawy, że
codzienne sytuacje stwarzają okazje na zwiększenie
ruchu. Można na przykład korzystać z tradycyjnych
schodów zamiast windy lub wracając do domu autobusem czy metrem wysiąść jeden przystanek wcześniej i
szybkim marszem przejść dłuższy kawałek drogi.

* Pamiętaj o śniadaniu
Śniadanie, to najważniejszy posiłek. Dobrze skomponowane wpłynie na funkcjonowanie organizmu
podczas całego dnia. O wysokiej jakości śniadania
decyduje m.in. zawartość produktów zbożowych i
mlecznych oraz owoców i warzyw. Tymczasem zazwyczaj składa się ono z kanapki lub kubka kawy.
Ważne jednak, aby nie rezygnować z porcji witamin
do śniadania, czyli warzyw i owoców. Szybkim i łatwym rozwiązaniem może być np. szklanka soku pomarańczowego - cenne źródło witaminy C, która jest
szczególnie ważna w zwalczaniu skutków przesilenia,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.

stych i ciężkostrawnych potraw na kolację oraz nie pić
napojów pobudzających (kawa, mocna herbata). Dla
higieny snu ważne jest również światło. Przebywanie
w ciągu dnia w ciemnych pomieszczeniach, a wieczorem spędzanie długich godzin przed komputerem lub
telewizorem zaburza rytm okołodobowy, czyli regularne zmiany w fizycznej i psychicznej aktywności
człowieka, powstające w zależności od dnia i nocy.
Dlatego najlepiej, 3 godziny przed snem należy zrezygnować z korzystania z komputera lub oglądania
telewizji. Światło niebieskie, emitowane przez ekrany,
najsilniej hamuje uwalnianie melatoniny, a dla mózgu
jest sygnałem początku dnia. Wieczorem należy używać światła o żółto-czerwonej barwie, gdyż jest ono
charakterystyczne dla zachodu słońca.

* Czas na relaks

* Zmień nawyki

* Sen to zdrowie

W diecie ważną grupą są produkty zbożowe, szczególnie pełnoziarniste. W naszym menu nie powinno
zabraknąć też produktów mlecznych. Należy ograniczyć spożywanie mięsa, szczególnie czerwonego, jeść
więcej ryb i jaj. Tłuszcze zwierzęce należy zastąpić
olejami roślinnymi, słodycze - orzechami, a sól zamienić na zioła. Należy również pamiętać o częstym
nawadnianiu organizmu.

Regularny sen to przepis na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i samopoczucia, pozwala bowiem na
regenerację i nabranie sił. Ważne, aby przesypiać zalecane dla dorosłego człowieka 7-9 godzin dziennie.
Niemniej ważna jest higiena snu, a więc dopasowanie
temperatury w sypialni – chwilę przed snem należy
wywietrzyć pokój, w którym będziemy spali, a także
unikać najadania się na noc. Warto zrezygnować z tłu-

Kiedy czujemy się rozdrażnieni, zmęczeni, brak
nam sił i motywacji, warto pomyśleć o rozwiązaniach,
które pomogą nam się zrelaksować. Czas na odpoczynek jest równie ważny jak praca. Należy odpoczywać
dla zachowania równowagi psychicznej i fizycznej.
Gdy jesteśmy wypoczęci, jesteśmy bardziej wydajni i kreatywni. Warto każdego dnia znaleźć chociaż
pół godziny dla samego siebie i poświęcić ten czas
na czynności, które nie kojarzą się z pracą lub innymi
obowiązkami. Pozwólmy sobie i swojemu mózgowi
na odpoczynek. Odłączmy się, zróbmy coś, co pozwoli pozytywnie nastawić się do rozpoczynającego się
dnia lub zapomnieć o problemach. Zamieńmy komputer lub telewizor na książkę, zakupy w galerii - na
spacer w parku lub wstańmy 15 minut wcześniej i bez
pośpiechu wypijmy kawę lub zróbmy poranną gimnastykę. Poświęcając pół godziny dziennie na relaks,
wyrabiamy nawyk efektywnego wypoczynku, a to z
kolei gwarantuje zdrowie fizyczne i witalność, nie tylko na wiosnę, ale i cały rok.
red.
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Wiosenna sałatka
z żółtym serem

Składniki:
- 5 pomidorków koktajlowych
- 7 liści młodej sałaty karbowanej
- 100 g sera żółtego
- łyżka oliwy z oliwek
- pęczek młodego szczypiorku
- świeżo mielony czarny pieprz
- sól

Przygotowanie:
Wszystkie warzywa dokładnie umyć i osuszyć. Pomidorki
przekroić na pół, szczypiorek

posiekać w drobne kilkumilimetrowe paseczki, natomiast
ser pokroić w małe, równe kostki. Średniej wielkości miskę
wyłożyć liśćmi sałaty, dodać
pomidory oraz ser. Całość przyprawić według uznania i lekko
wymieszać od spodu. Na koniec
posypać świeżym szczypiorkiem, a przed podaniem skropić
oliwą z oliwek. Sałatkę można
wzbogacić ulubionym dressingiem. Smacznego!
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XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie

„Wrażliwość na słowa”

Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie zaprasza
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów do
udziału w XXIX Regionalnych
Spotkaniach Recytatorskich
„Wrażliwość na słowa”.
W Spotkaniach mogą wziąć
udział uczniowie z powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
Organizatorami poszczególnych
etapów w miastach i gminach są
szkoły podstawowe i gimnazja oraz
domy i ośrodki kultury. Spotkania
mają charakter wieloetapowy i są
przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji w siedzibie
Ośrodka w Częstochowie przy ul.
Ogińskiego 13 a:
- dla uczestników z miasta Częstochowy w dniu 12 kwietnia
2017 r. godz. 10.00 (uczestnicy we
wszystkich kategoriach wiekowych

i artystycznych). Termin nadsyłania
zgłoszeń to 7 kwietnia.
- dla uczestników z powiatu częstochowskiego w dniu 13 kwietnia
2017 r., godz. 10.00 (uczestnicy we
wszystkich kategoriach wiekowych
i artystycznych). Termin nadsyłania
zgłoszeń to 7 kwietnia.
- przesłuchania regionalne dla
uczestników z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniach: 26
kwietnia 2017 r., godz. 10.00 (dla

uczniów szkół podstawowych) oraz
27 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 (dla
uczniów gimnazjów). Termin zgłoszeń - do dnia 21 kwietnia br.
Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń należy przesyłać na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a, 42-200
Częstochowa lub mailem na adres:
teatr@rok.czestochowa.pl
Szczegóły na stronie: http://rok.
czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=421
red.
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Zamienię
mieszkanie
2-pokojowe
(35m²)

na większe 3-pokojowe.
Najlepiej w dzielnicy
Trzech Wieszczów.

Tel. 536 526 300

Restauracja
pod Ratuszem

reklamuj się
w tygodniku

Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

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

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu

tel.

536 530 905

Częstochowa
oraz powiaty:
częstochowski,
kłobucki,
myszkowski,
lubliniecki,
wieluński,
pajęczański
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Kobieta zmienną jest, to prawda znana od wieków.
Mając włosy gładkie pragniemy kręconych, mając kręcone pragniemy gładkich. Przechodzimy z brązu do
blondu i odwrotnie. Jest jednak pewien cel, który każda
kobieta chce osiągnąć, to pełne blasku włosy. Dzięki
nim widać nas w tłumie wielu owłosionych głów.
Każdy rodzaj włosa może być zdrowy,lśniący i pełen blasku, wystarczy tylko odpowiednia pielęgnacja.
I tu znów przychodzi nam z pomocą Medavita, która
stworzyła „Huile d’ Etoile” -świetlistą kąpiel.
Jest to nowa linia pielęgnacyjna oparta na bazie starożytnych ,szlachetnych olejów:
-sacha inchi (naturalny przeciwutleniacz, intensywnie
odżywia i chroni włosy ograniczając i przesuszenie)
-moringa (nadaje połysk, ma wpływ na objętość i witalność włosów, stanowi barierę przed smogiem)
-cipero dolce (rewitalizuje i odżywia, wspomaga rozczesywanie włosów i nadaje im miękkość i blask)

foto: P. Sobolewski

-ziarno lnu (odżywia i oczyszcz skórę głowy)
Oprócz wspaniałych wartości odżywczych, kuracja
„Huile d’Etoile „ to również niezwykła aromaterapia.
Zapach Oud de Maroc to pierwotny i charakterystyczny zapach Bliskiego Wschodu. Powstaje z drogocennych żywic indyjskich drzew Aquilaria i Gyrinops.
W połączeniu z różą, kadzidłem, irysem, patchouli,
bursztynem, mirrą i wetiwerem jest niezwykle zmysłowy.
W skład tej ekskluzywnej pielęgnacji wchodzi : rozświetlający fluid bogaty w szlachetne, naturalne oleje,
urzekająco aksamitny szampon, maska rozświetlająca
na bazie olejów, multi-aktywne serum przywracające
młodość oraz urzekająco rozświetlający olejek. A jedynym miejscem w Częstochowie gdzie możecie poddać się temu zabiegowi jest Klinika Fryzury. Więc nie
czekaj tylko biegnij po światło.
c.d.n.
tekst: A. Midera

Klinika Fryzury, Częstochowa, ul. Targowa 1, tel. 883 967 909
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 Bezpłatne badania diabetologiczne

Już 27 marca mieszkańcy Częstochowy mogą wykonać
bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie cukrzycy.
Akcja zostanie przeprowadzona w specjalnie przygotowanym mobilnym punkcie. Dodatkowo, każdy pacjent
będzie mógł zmierzyć ciśnienie krwi oraz sprawdzić
wskaźnik BMI, dzięki któremu można ocenić ryzyko
wystąpienia chorób związanych z nadwagą. Badania
przeprowadzi wykwalifikowany personel medyczny,
który udzieli fachowej porady w zakresie profilaktyki i
leczenia cukrzycy. Mobilny punkt badań będzie zlokalizowany przy Al. Niepodległości 27, między godzinami
10.00 a 16.00. Szczegóły na stronie www.fundacjaneuca.pl

Magiczne show
„Iluzjoniści”
w Częstochowie
Spektakularne ucieczki,
niebezpieczne triki,
mistrzowskie manipulacje,
mentalizm, przenikanie przez
metalową ścianę, gigantyczne
rekwizyty i muzyka na żywo
– to tylko niektóre elementy
bogatego programu widowiska
w reżyserii Janusza Józefowicza
– „Iluzjoniści.
Pierwsze starcie”, które będzie
można obejrzeć już w najbliższy
weekend w Częstochowie.
- Iluzjoniści są dla mnie
kolejnym etapem na drodze
artystycznych poszukiwań.
Chcemy zaprosić widzów do
świata iluzji, w którym nic
nie jest takim, jakim się wydaje – mówi Janusz Józefowicz, reżyser spektaklu.
„Iluzjoniści. Pierwsze starcie” to nowatorski format artystyczny i największe show
iluzji w Polsce. Spektakl łączy elementy teatru ze sztuką
iluzji, wprowadza widzów
do niezwykle interesującego
świata magii, tajemniczego i
obfitującego w niespodzianki. Widowisko ma nowoczesny charakter i jest pełne
interakcji z publicznością.
Podczas spektaklu, jego bohaterowie – tytułowi iluzjoniści - przenoszą widzów do
epoki wiktoriańskiej, której
nieodłącznym elementem są

silniki parowe i romantyczne
wynalazki na miarę tamtych
czasów. Unikalne wprowadzenie do prezentowanych
tricków stanowią materiały
archiwalne, prezentujące historię iluzji. „Iluzjoniści” to
spektakl adresowany do całej
rodziny, skonstruowany tak,
aby doskonale bawili się na
nim zarówno dorośli, jak i
mali widzowie.
Gwiazdami show jest
piątka polskich iluzjonistów,
należących do czołówki
adeptów tej sztuki: Silver,
Prince, Mr. Freak, AryMan i
Gambit. Każdy z nich reprezentuje odmienną dziedzinę
iluzji. Wśród magicznych
rekwizytów widzowie show
zobaczą m.in.: gigantyczne
wiertło, niebezpieczny wirnik silnika odrzutowca oraz
wiele innych urządzeń.

 Waloryzacja emerytur i rent rolniczych
od 1 marca 2017 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. uległy
podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych) wynoszącym 100,44%, nie mniej niż o
kwotę 10 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez
dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej
w dniu 28 lutego 2017 r. W taki sposób od dnia 1marca
2017 r. zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty
rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017 r. Jeżeli w
wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. 1000
zł) – podwyższa się je z urzędu do 1000 zł.

 W Parku Lisiniec powstanie linowy
tor przeszkód

Oprawę muzyczną spektaklu tworzą bracia Alek i
Oskar Podolscy - duet muzyków, którzy swoim autorskim pomysłem „Bucekt
Guys” podbili serca mieszkańców wielu europejskich
miast. Specjalnie dla show
„Iluzjoniści. Pierwsze starcie” skomponowali muzykę
na gitarę, perkusję i inne instrumenty, która stanowi muzyczne tło całego widowiska.
W Częstochowie show
„Iluzjoniści” będzie można
podziwiać 18 marca (sobota)
o godz. 15.00 i 19.00 oraz
19 marca (niedziela) o godz.
14.00 i 18.00, w specjalnym
namiocie widowiskowym
przy Centrum Handlowym
M1, ul. Kisielewskiego. Bilety są już do kupienia na
www.iluzjonisci.com oraz w
kasach wydarzenia.
Dla czytelników tygodnika „7 dni” mamy specjalny
prezent. Każdy, kto zgłosi się
z tym wydaniem gazety do
kasy przedstawienia (namiot
widowiskowy przy CH M1,
ul. Kisielewskiego) otrzyma
50% zniżki na zakup biletu.

KONKURS
– WYGRAJ BILET
Do rozdania mamy 10
pojedynczych zaproszeń
na wydarzenie. By je
otrzymać, wystarczy poprawnie odpowiedzieć na
pytanie: Jaki tytuł nosi
musical wyreżyserowany przez Janusza Józefowicza w 1992 roku, w
którym wystąpiła m.in.
Edyta Górniak? Pierwsze 10 osób, które zgłoszą
się do siedziby redakcji
lub zadzwonią pod nr
tel. 34 3740502 (w godz.
9.00 – 15.00) z poprawną
odpowiedzią, otrzymają zaproszenie na show
„Iluzjoniści”.
Materiał wideo Iluzjonistów: https://www.youtube.
com/watch?v=tF6KYx5nGMI
Relacja z premiery w
Warszawie:
https://www.
youtube.com/watch?v=ytebQxe7caI
Zwiastun: https://www.
youtube.com/watch?v=NRred.
SEU7WUk-I

W Parku Lisiniec powstaje „Dino Lino” - pierwszy w
Częstochowie park linowy, oferujący tory przeszkód dla
dzieci i dorosłych. Jego otwarcie planowane jest na przełom kwietnia i maja. Nowy park stanie w pobliżu zbiornika wodnego Adriatyk, od strony kąpieliska (wjazd od
ulicy Huculskiej i Bieszczadzkiej). Całość zawiera cztery trasy linowe, zlokalizowane na różnych wysokościach
o różnym poziomie trudności. Odwiedzający będą mieli
do dyspozycji m.in.: trasę szkoleniową, oferującą 3 stanowiska do nauki systemu asekuracji, trasę niską z 13
przeszkodami na wysokości około 1 metra (dla najmłodszych), trasę siatkową (12 przeszkód na wysokości 2-3
m) oraz trasę średnią, złożoną z 14 przeszkód na wysokości 3-4 m. Z „Dino Lino” będą mogły korzystać dzieci
od 3. roku życia. Park będzie otwarty każdego roku w
sezonie wiosenno-letnim, od maja do września.

 Konkurs dla dzieci i młodzieży

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w
Poczesnej zaprasza do udziału w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym „MOJA WIELKANOC”. Tematem
konkursu jest plastyczne przedstawienie tradycji związanych z Wielkanocą przez zilustrowanie jej dowolną
techniką plastyczną. Konkurs adresowany jest do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Każdy
uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną. Prace
można nadsyłać lub składać osobiście do 29.03.2017
r. na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, tel. 34
3274078, 666 83 81 86, w godzinach od 7.00 do 18.00
(prace można również zostawić w Bibliotece Gminnej).
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie
nagród oraz wystawa prac odbędzie się 06.04.2017 r. o
godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i
Rekreacji w Poczesnej.

 Olsztyn: Barwy Jurajskich Nocy

Od kilku dni w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Olsztyn można podziwiać wystawę fotograficzną pt. „Barwy
Jurajskich Nocy” autorstwa Jakuba Krawczyka. Ekspozycja udostępniona przez Związek Gmin Jurajskich
składa się z 24 wielkoformatowych fotogramów, przedstawiających Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zdjęcia
wykonywane były w większości metodą długiego naświetlania. Wystawa jest dostępna dla odwiedzających
bezpłatnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Olsztyn
tj. w: poniedziałki, środy, czwartki. w godz. 7.30-15.30,
wtorki 7.30 -17.00 oraz w piątki od 7.30 do 14.00.
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W imieniu Częstochowskich klubów wędkarskich:
JURAJSKIEGO SALMOKLUBU oraz WKS SPINNER
chciałbym zaprosić wszystkich miłośników ryb
łososiowatych na ogólnopolskie jubileuszowe
zawody „XXI Puchar Warty”. Zawody te odbędą się
w dniach 1- 2 kwietnia na górskim odcinku rzeki
Warty (odcinek „no kill”) poniżej zbiornika Poraj.

Zaproszenie na XXI PUCHAR WARTY (01-02.04.2017)
1 kwietnia (sobota) zawody muchowe (nad tą
częścią zawodów patronat medialny objął Tygodnik Regionalny „7 dni”), a 2 kwietnia (niedziela) spinningowe. Obowiązywać będą przynęty
na hakach bezzadziorowych lub z dogiętym zadziorem. W związku z tym, że zawody odbywać

się będą „na żywej rybie” warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aparatu fotograficznego lub
telefonu z funkcją aparatu.
Zbiórka zawodników i zapisy: w sobotę o
godzinie 8.00 przed zajazdem u „Renaty” w
miejscowości Poraj. Spinningiści spotykają się

Włókniarz
ma nowych
sponsorów
tytularnych
W nadchodzącym sezonie
częstochowski klub będzie występował pod nazwą Włókniarz Vitroszlif
CrossFit Częstochowa.
Prezes Włókniarza Michał Świącik podpisał
umowę z właścicielami
firm Vitroszlif i CrossFit.
Pierwsza z nich już od
kilku lat wspiera częstochowski speedway, druga
to nowa marka, która ma
połączyć żużel z formą
ćwiczeń crossfit.
– Pojawienie się dwóch
sponsorów w nazwie naszej
drużyny, to efekt naszej
wzmożonej pracy w ostatnich miesiącach. Cieszymy

się, że atmosfera wokół
Włókniarza jest bardzo
dobra, a klub postrzegany jest jako profesjonalny
ośrodek. To bardzo ułatwia
rozmowy z potencjalnymi
partnerami. Dziękujemy
serdecznie firmom Vitroszlif oraz CrossFit Częstochowa za obdarzeniem nas
zaufaniem. Wierzymy, że
nasza współpraca układać
będzie się wzorcowo, a o
tej dwójce naszych sponsorów tytularnych będzie
głośno w kraju, dzięki naszym wynikom sportowym
- mówił prezes Włókniarza, Michał Świącik.
red.

w niedzielę o godzinie 7.00 w barze „Royal” w
miejscowości Borek.
Organizatorzy zapewniają: przepiękne puchary, okolicznościowe gadżety, cenne upominki oraz wykwintny posiłek po wędkarskich
zmaganiach.

Siatkarz Norwida
w kadrze na ME kadetów

Zawodnik Exact Systems Norwid Częstochowa, Jędrzej Zaguła został powołany do kadry narodowej U-19 w siatkówce, która wkrótce rozpocznie
zgrupowanie w Spale przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.
Od 22 do 30 kwietnia 2017
roku w Gyor nas Węgrzech i w
Puchovie na Słowacji rozgrywane będą ME w siatkówce
kadetów.
Do imprezy, pod okiem
trenera Macieja Zendela przygotowywać się będzie 18 zawodników, wśród których
będzie przyjmujący Norwida
Częstochowa, Jędrzej Zaguła.
Na konsultacjach, na które zo-

stał zaproszony przez trenera
Zedela wypadł tak dobrze, że
znalazł się w powołanej osiemnastce.
Przygodę z siatkówką Zaguła rozpoczynał w Dzielnicowym Ośrodku Sportu Szkolnego przy PSP2 w Częstochowie,
a następnie pracował z trenerami Exact Systems Norwida – Rafałem Bogusem (pod
jego wodzą wywalczył srebrny

Zgłoszenia do biegu już zostały uruchomione. Trasa biegnie poprzez urozmaicony teren Gminy Żarki i Gminy

medal MP młodzików), Piotrem Stachurą (brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży), Leszkiem Hudziakiem i Radosławem Panasem.
Polacy bronić będą tytułu
ME, mimo, że trafili do bardzo
silnej grupy eliminacyjnej z
Rosją, Belgią, Węgrami, Włochami i Bułgarami na czele.
Sześć najlepszych zespołów ze
Starego Kontynentu na przeło-

mie sierpnia i września wystąpi
w Mistrzostwach Świata kadetów, które odbędą się w Bahrajnie.
red.

Taekwon-do:
Puchar Polski w Mykanowie
Na Puchar Polski w taekwon-do organizowanym w Mykanowie
zgłosiło się 174 seniorów z 36 klubów i 142 juniorów z 35 klubów. Wszyscy walczyli o prawo startu na Mistrzostwach Polski,
które odbędą się w maju w Ciechanowie.
W gronie uczestników imprezy nie
zabrakło zawodników Częstochowskiej
Akademii Taekwon-do w składzie: Tomasz Góra i Kamil Klimaszewski (seniorzy) oraz Hanna Nowakowska i Maciej Smoląg (juniorzy).
Pierwszego dnia rywalizowali seniorzy. Tomek Góra spotkał się po raz
kolejny z Łukaszem Kubiakiem, ale niestety przegrał. W repasażach na szczęście nie spotkał godnego siebie rywala.
Ostatecznie zajął 3 miejsce w walkach
w kategorii do 57 kg.

W walkach do 70 kg Kamil Klimaszewski kolejno pokonywał zawodników z Rybnika, Legnicy i Gdańska.
Niestety w finale uległ doświadczonemu zawodnikowi Kadry Narodowej
Maciejowi Żukowi (LKT Legnica).
Musiał „zadowolić się” srebrnym medalem.
Juniorzy również spisali się bardzo dobrze. Hanna Nowakowska była
druga w układach. Maciej Smoląg po
efektownym nokaucie, który skutkował
dyskwalifikacją w repasażach, nie miał

IV BIEG JURAJSKICH ŚCIEŻEK

30 kwietnia w Żarkach będzie
można spróbować swoich sił w biegu na 10 lub 15 km oraz przejść 10
km w Nordic Walkingu. W wszystko to w ramach IV Biegu Jurajskich Ścieżek.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych na stronach: http://www.spinerczestochowa.pl/ ; http://www.salmoklub.pl/.
Oczywiście relacja z zawodów znajdzie
się na łamach naszego tygodnika.
Robert Amborski

Niegowa. Startuje obok sanktuarium leśniowskiego i dalej prowadzi w kierunku
Przewodziszowic, Czatachowy, Trzebniowa i Ostrężnika i wraca do Żarek.
Zgłoszeń można dokonać na dwa
sposoby: poprzez formularz na stronie
www.biurozawodow.pl wraz z dokonaniem opłaty przez płatności elektroniczne w wysokości 30 zł. Termin zapisów i
dokonywania wpłat upływa 26 Kwietnia

2017. Drugi sposób to zgłoszenie się do
biura zawodów w dniu imprezy, w tym
wypadku opłata startowa wynosi 50 zł.
Dla mieszkańców Gminy Żarki i
Gminy Niegowa opłata startowa dla
zgłoszeń elektronicznych wynosi 15 zł.
Osoby niepełnoletnie, do 18 roku życia
startują wyłącznie na pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych.
red.

sobie równych. Zajął trzecie miejsce w
walkach do 68 kg.
red.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Polityka ulegnie zmianie
dopiero wówczas,
gdy mądrość będzie się
rozprzestrzeniać równie
łatwo, jak głupota.”
Winston Churchill

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Jeśli chcesz udrożnić
odpływ zlewu lub wanny,
przygotuj mieszankę
z połowy szklanki sody
i szklanki octu i wlej do
odpływu. Pojawi się dużo
piany, którą po kilkunastu
minutach należy spłukać
wrzątkiem.
2. Jak obrać „oporne” jaja
ugotowane na twardo:
Do wody, w której gotujemy jajka dodajemy pół
łyżeczki sody oczyszczonej lub soli kuchennej.
Po ugotowaniu, jajka

należy zalać zimną wodą i
obić lekko o ścianki garnka, aż skorupka popęka.
Tak „potłuczone” jajka
zostawiamy na chwilę w
zimnej wodzie i po chwili
obieramy.
3. Mrożone gotowane
brokuły zachowają nie
tylko cenne właściwości,
ale i soczysty zielony
wygląd, jeśli do wody, w
której je gotujemy dodamy łyżkę cukru i odrobinę
soku z cytryny.

Udomowienie
Polaków

Miło mi donieść na siebie: otrzymałem
(a właściwie wygrałem) tytuł Lubownika
Języka Ojczystego od Biblioteki Śląskiej.
Jest mi z tym miło, bo darczyńca zacny, a
tytuł piękny.
W dodatku, choć przyznany przez narodowo-podejrzane śląskie kręgi, służyć
może mi za tarczę ochronną. Z niepokojem
bowiem odczytuję inicjatywę pary Pań Poseł Kruk/Babula, dążących do repolonizacji
mediów. Niby spoko, z mediami zawodowo
nie jestem związany, obywatelstwo polskie
posiadam, ale... W doktrynie Kruk/Babula
repolonizacja rozumiana jest szerzej, ma
to być akt „udomowienia” mediów, tak by
przedstawiały tylko „polski” punkt widzenia. W ten sposób wszystko można rozciągnąć, ujawnić się, więc może potrzeba
„udomowienia” wszystkich Polaków, by
świat postrzegali z „polskiego” punktu widzenia. Postęp ludzkości widoczny był w
udomowieniu różnych zwierząt. Wychodzi
jak wychodzi: chciano udomowić tura, wyszła z niego krowa. Oby to samo nie stało
się z Polakami. Jeśli udomowiony Polak
miałby mieć cechy partyjnych towarzyszek
i towarzyszy duetu Kruk/Babula to pewnie

TYGODNIK REGIONALNY

Kama

Suka urodzona w 2012 roku o czarnym umaszczeniu, po sterylizacji
i kastracji. Kama jest jeszcze bardzo przestraszona. Pracownicy schroniska pracują, aby mogła przełamać swoje lęki i zaufać ludziom. Kama
spędziła wiele tygodni w boksie, praktycznie nie wychodząc z budy. Po
przeniesieniu do innego boksu i pracy wolontariuszy, pomału zaczyna
się oswajać. Kama nie wychodzi jeszcze na spacery – smycz jest dla
niej za dużym stresem. Na wybiegu chętnie przebywa z innymi psami,
dotyku człowieka niestety jeszcze bardzo się boi.
– Czekamy cierpliwie, aż Kama sama podejdzie, jednak wymaga to
jeszcze dużo pracy. Kamę polecamy tylko odpowiedzialnym ludziom
z doświadczeniem. To piesek, któremu trzeba poświęcić bardzo dużo
czasu i uwagi. Zdecydowanie w nowym otoczeniu szybciej poczyni
postępy, ale nie polecamy osobom, które oczekują natychmiastowych
efektów i nie liczą się z problemami jakie mogą napotkać po drodze z
tak nieufnym pieskiem – mówią pracownicy schroniska.

Antek, syn rolnika, kiedy nadeszła wiosna i trzeba zająć się ziemią radzi się agronoma:
– Mówią, że nawóz sztuczny jest lepszy od naturalnego. A pan jak uważa?
– Trudno powiedzieć, to rzecz smaku...
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

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

krowa byłaby sympatyczniejsza i pożyteczniejsza. Nie ma w niej, oprócz mleka,
takiego nagromadzenia cech obywatelskich:
ksenofobii, konformizmu i tchórzostwa.
Dysponując szkołą publiczną i publicznymi służbami specjalnymi proces udomowienia Polaków można prowadzić w
sposób zorganizowany i naukowy. Koniec
z amatorszczyzną spod znaku ONR. Koniec
z przypadkami, o których mówi góralskie
przysłowie: „z rzyci mu się piórczy, pewnikiem orłem będzie”. Koniec z końcem i
złośliwymi przycinkami typu: „ilu Polaków
jest potrzebnych do przeczytania jednej
książki”. Podstawą programową nowej edukacji powinien być podręcznik pani Babuli
pt: „Jak odpowiednią dietą i ćwiczeniami
fizycznymi wyhodować prawdziwego Polaka?”. Pani Kruk, która kiedyś „coś tam, coś
tam” miała wspólnego z telewizją, z pomocą adeptów ze szkoły pana Rydzyka, przełoży treść podręcznika na właściwy obraz.
Marzenie o udomowieniu wszystkich
Polaków poprzez unarodowienie mediów,
szkolnictwa i Biura Ochrony Rządu, niosą
w sobie poważny ładunek nihilizmu. By
skutecznie rządzić w Polsce, rządzącym

potrzebny jest wróg. Nie wystarczy wróg
zewnętrzny, siła państwa i sens wielu instytucji narodowych musi uwidaczniać się w
tropieniu swoich-renegatów. Rząd odważnie blokuje możliwości dowożenia wrogów
z Syrii, Ukrainy czy Czeczeni, a swoi mogą
przejść szybką resocjalizację i się odwrożyć. Sukces i urzeczywistnienie doktryny
Kruk/Babuli grozi nam utratą sensu istnienia państwa. Ideał zetrze ideał.
Chyba, że rzecz ujmiemy dialektycznie,
bernsteinowsko: nie cel się liczy, lecz ruch.
Rosjanie słusznie powiadają: wszystkiej
wódki nie wypijesz, ale starać się należy.
Niech więc kwitnie, godna miczurinowskiego ideału, szkoła udomowiania Polaków
im Kruk/Bobuli. Z wdzięczności oddam im
słowa, które kiedyś o mnie śpiewano:
I ostaną się w legendzie
Myśli Twoje, mowa Twa,
Niech nam żyje Wielki Jaruś
Piękny jak lotosu kwiat
Jarosław Kapsa
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