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Ptasi terrorysta
zdemaskowany...
przez „7 dni”
– Zrobiło się ciepło, więc postanowiłem trochę powędkować. Pojechałem
na pohutnicze zbiorniki Ciepły i Zimny, i aż mnie zatkało, gdy zobaczyłem, co zrobiono z roślinnością przy zbiornikach. Chwilę stałem osłupiały.
Wszystkie krzaki, drzewa zostały ścięte w pień, do gołej ziemi. Nagle zza
wysokich traw wyłoniła się postać – mężczyzna w niebieskim kombinezonie z napisem na plecach, który informował, że jest pracownikiem częstochowskich wodociągów. Gość krzątał się przy brzegu zbiorników, przekładając z kąta w kąt porozrzucane gałęzie. Gdyby Adam Mickiewicz żył,
dwa razy by się zastanowił, czy rzeczywiście „dzieło zniszczenia w dobrej
sprawie jest święte jak dzieło tworzenia...”. Nie mogłem uwierzyć, że taką
piękną zieleń można było tak brutalnie zniszczyć. Ponieważ nad zbiornik
koło huty jeżdżę często, wiem, że na drzewach były gniazda ptaków.
Jak to możliwe, że w trakcie trwania okresu ochronnego, czyli po 1 marca,
ktoś odważył się ściąć drzewa? To karygodne. Proszę redakcję o interwencję... – informuje Wiesław W.
Czy rzeczywiście częstochowskie
wodociągi wycinały drzewa?
Udaliśmy się do źródła i przesłaliśmy
pytania do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego:
* Gdzie i na jakiej podstawie prowadzona była wycinka drzew, i czy też po
1 marca 2017 roku?
* Czy przed dokonaniem wycinki zasięgnięto opinii specjalistów i organizacji, zajmujących się ochroną przyrody?

reklamuj się

* Czy przy prowadzeniu wycinek
uwzględniono interesy zwierząt, np.
ptaków i ryb?
Wodociągi nam odpowiedziały:
„Od początku bieżącego roku wodociągi częstochowskie nie prowadziły
żadnych wycinek drzew, w tym w okresie po 1 marca 2017.” Informuje Karolina Kowalska, rzecznik prasowy przedsiębiorstwa.
ciąg dalszy na stronie 3
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@ Jaka zmiana dotrze
do Częstochowy?
Wszystko jasne: Nikt z nich nie ma szans. Jednak fakty są takie, że o fotel Prezydenta Częstochowy zawalczy
jeden z najbogatszych częstochowian, znany, szanowany
i czysty jak kryształ. Tam gdzie partyjne tuzy są mało
wydaje, biznes da radę i będzie to realne zagrożenie dla
Matyjaszczyka. Z moich informacji wynika, że ów czarny koń Częstochowy już planuje kampanię prezydencką
przy pomocy zewnętrznej agencji pijarowskiej. Żadne
Wabice i inne kandydatury nie dadzą szans, a KM będzie
przystawką.
Anonim: Wabnic? Haha, świetnym kandydatem byłby
Grzybowski od funduszy UE, ale nie Wabnic.
grubybubajones@gmail.com: Zapomnieliście o Głebocki z Pisu. Żeby w tym mieście się coś zmieniło to
Jaskóła musi się dogadać z PiSem, żeby oni go wystawili
na prezydenta.
truskawa@wp.pl: Każde dziecko w Częstochowie wie
że kandydatem z ramienia SLD zostanie ZDZISŁAW
WOLSKI. Będzie on tak samo,dobrym” prezydentem jak
Matyjaszczyk, zapewniając jednocześnie zachowanie dotychczasowej władzy w rękach Marszałka.
Luksa: Ktoś wspominał o kandydaturze posła Głębockiego , to dla przypomnienia jego kretyńska wypowiedź
po wypadku premier Szydło, cyt. ; ....za chwilę będziemy
mieli wielu szaleńców, którzy będą uderzali w kolumnę, ponieważ PO chce im pomóc.... https://twitter.com/
tvp_info/status/835952232440938496 Kaczyzmszkodzi
zdrowiu psychicznemu ?
Wyborca: Pojawia się nazwisko superradnego Kapinosa. Ale to chyba inna kategoria intelektualna. A czy Pan
Paweł Bilski tez zamierza kandydowac?
wesoły banan: Kapinos i Wolski to panowie od afery z
podpisami zbieranymi na listach na stanowisko ławnika,dziękuje za takich kandydatów na prezydenta miasta.To
może od razu wybierzmy Sebastiana M.który niebawem
zawita do Częstochowy z angielskiego więzienia.
Anonim: A propos Głębockiego i Jaskóły. Pierwszy nie
ma szans. Giżyński nigdy nie da mu takiej fuchy. Drugiego też PIS nie wystawi, bo muszą udowodnić prezesowi,
że mają swoich.

@ Co to będzie, co to będzie?
...jak wejdzie nowa ustawa
samorządowa
opiniotwórczy: Matyjaszczyk z rad dzielnic zrobił
przechowalnie dla młodzieżówki SLD,mają jeden cel,promowanie i wychwalanie obecnej władzy miasta i
Matyjaszczyka.Biją „piane”pod przyszłe stowarzyszenie
obywatelskie,które wymyślił rudy wódz,ale Kaczor mu
plany pokrzyżował.Więc z ubitej piany chłopcy Matyjaszczyka mogą sobie upiec bezy.

@ Cicha woda, cichy interes
anonim: Pan wójt z Rędzin w 2010 startował na radnego z SLD (13 głosów).Ściśle współpracuje z tą skompromitowaną organizacją, zatrudniając ludzi od Prezydenta
Matyjaszczyka w Rędzinach (Doradca, który jednoczesne pracował na cały etat w UM Częstochowa).

@ Odchodzą ostatnie perły
częstochowskiej architektury
lans: Patrząc na fotografie powyżej łza się w oku kręci
i żal,że taka perła architektury zamieniła się w taką rujne.
Niestety zawdzięczamy to kolejnym władzom miasta,które rządziły Częstochową przez ostanie 70 lat.
majka1978_78@o2.pl: Jeżeli budynek znajduje się w
ewidencji zabytków to chyba nie powinno się go wyburzać? A co z dotacjami unijnymi? Na wszystko są pieniądze tylko nie na to co trzeba
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Nowa myszkowska
tradycja
Jeden z mieszkańców Myszkowa zgłosił się do naszej
redakcji z dość nietypowym problemem.
- Prawie codziennie rano dochodzi do takiej samej, skandalicznej
sytuacji. Dziś znowu sprzed nosa uciekł mi pociąg do Częstochowy,
którym jeżdżę do pracy. Zanim wsiądę do pociągu muszę autobusem
komunikacji miejskiej dostać się na dworzec PKP. Teoretycznie, według rozkładu, powinienem mieć około 10 minut rezerwy, jednak autobusy prawie zawsze spóźniają się. Dziś też tak było. Autobus podjechał
pod dworzec, więc ja do drzwi, bo już widziałem, że pociąg stoi na
peronie. A co zobaczyłem po otwarciu drzwi autobusu? Znajomy obrazek: dwóch silnie zbudowanych mężczyzn, którzy ciałami tarasują
przejście. Pasażerowie ustawiają się gęsiego i stojąc już na przystanku
podają bilety. Kontrolerzy zatrzymują wszystkie osoby wysiadające
i sumiennie, bez pośpiechu, sczytują cyferki wybite przez kasownik.
Jeżeli pasażer zanadto spieszy się – tak jak ja – to znaczy (zdaniem kanarów), że ma coś na sumieniu. A mnie szlag trafia, bo ja się z nimi użeram, a mój pociąg odjeżdża. I znowu spóźniłem się do pracy. Podczas
przepychanki słownej, jeden z kontrolerów stwierdził, że „powinienem
jechać wcześniejszym autobusem”, ale na mojej linii jeżdżą co 2 godziny. Tego dnia, zresztą jak zawsze, odsiedziałem na dworcu godzinę, aż
przyjechał następny pociąg, więc znowu spóźniłem się do pracy. Mój
szef, choć bardzo wyrozumiały człowiek, coraz częściej patrzy na mnie
krzywo. Już kilkakrotnie straciłem przez te spóźniania premie. I kto mi
wyrówna moje straty finansowe? - opowiada Janusz S. z Myszkowa.

W tej sprawie głos zabrał Urząd Miasta w Myszkowie:
- Komunikację Miejską w Myszkowie obsługuje firma wyłoniona w drodze przetargu. Prosimy o podanie szczegółów
dotyczących przewoźnika na terenie Myszkowa?
- Wobec braku odpowiedniego, nowoczesnego taboru, w 2013 roku,
Gmina Myszków zdecydowała się na powierzenie przewozów komunikacji miejskiej firmie zewnętrznej. W tym też roku został ogłoszony
przetarg, który wygrała firma PKS Południe Sp. z o.o. Świerklaniec,
reprezentowana przez: Marcina Lazara – Prezesa Zarządu i Zygmunta Bulkę – Prokurenta. Umowa obowiązywała od 01.01.2014 do
31.12.2016 cena oferty wynosiła 5.512.960,92 zł.
Z początkiem 2016 roku został ogłoszony przetarg na „Świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - gminnych przewozów pasażerskich w Gminie Myszków”. Przetarg wygrało Konsorcjum Firm: LIDER - PKS Południe sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu
oraz
CZŁONEK - LZ Apolinary Lazar, Marcin Lazar Spółka Jawna z
siedzibą w Zendku.
15 lipca została zawarta umowa z Konsorcjum na czas od 01.01.2017
– 31.12.2019 – cena oferty 5.583.403,60 zł.
- Ile linii autobusowych jest obsługiwanych i czyją własnością są autobusy, zważywszy na fakt, iż przewoźnicy nie są z
regionu częstochowskiego, a pojazdy posiadają rejestrację
myszkowską?
- Mamy siedem linii autobusowych i dziewięć autobusów. Szczegółowy opis każdej z linii znajduje się na naszej stronie internetowej
www.miastomyszkow.pl w zakładce „Mieszkańcy”.
- Jaka firma przeprowadza kontrole biletów i kto kontroluje kontrolerów?
- Kontrolą zajmuje się firma wynajęta przez Konsorcjum.
- Czy wiadomym jest władzom miasta, że kontrolerzy
sprawdzają bilety poza autobusami oraz na przystankach,
zamiast w trakcie jazdy?
- Po informacji uzyskanej z Państwa Gazety, niezwłocznie poinformowaliśmy o tym fakcie Konsorcjum z prośba o wyjaśnienie i interwencję. Państwa pytania również zostały przesłane do Konsorcjum.
- Jakie kary przewidziane są dla przewoźnika za opóźnienia, spowodowane m.in. przetrzymywaniem autobusów z
powodu kontroli biletów, przeprowadzanych na zewnątrz
pojazdów?
- Wiadomo nam o minutowych spóźnieniach. W umowie zawarte są
kary w przypadku: -„ za każdy stwierdzony przypadek niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych w § 4, z wyłączeniem
§ 4 pkt 3, pkt 14 i pkt 20 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto
określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy”; z obowiązków wykonawcy
z § 4: „...przestrzegania regularności, punktualności kursowania autobusów zgodnie z rozkładem jazdy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdu wobec pasażerów i osób trzecich, przy czym dopuszcza się: co najwyżej trzyminutowe opóźnienia,
z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 01 listopada do 31 marca, w
którym dopuszcza się co najwyżej pięciominutowe opóźnienia, jednominutową niedokładność w pomiarach punktualności kursowania autobusów”.

Kanary z Myszkowa biletry sprawdzaja... na przystankach.
Myszkowski magistrat niestety nie odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Na przykład nie wiemy, cóż to za tajemnicza
firma sprawdza pasażerom bilety, i to poza autobusami.
Myszków - nad czym należy ubolewać - to nie aglomeracja, która oferuje swoim mieszkańcom szeroki wachlarz miejsc
pracy i nauki. Wręcz przeciwnie. Wielu myszkowian z konieczności szuka zatrudnienia w Częstochowie, w stolicy subregionu uczy się w liceum lub na wyższej uczelni, a to z kolei
wiąże się z codziennymi dojazdami.
A tak na marginesie. W województwie częstochowskim
przez ponad 20 lat jego istnienia, żadna władza nie stworzyła
systemu stałych połączeń komunikacyjnych pomiędzy Myszkowem a Częstochową. By dojechać do szkoły czy pracy,
mieszkańcy zdani są wyłącznie na PKP. W godzinach porannych nie kursuje ani PKS, ani żaden przewoźnik prywatny.
Z Myszkowa do Częstochowy można się dostać jedynie pociągiem.
Gdy miejski autobus ma kilkuminutowe opóźnienie z powodu kontrowersyjnych praktyk myszkowskich kanarów, którzy
zatrzymują autobus i pasażera na przystanku w celu kontroli biletów – to pociąg nie czeka. Kolejny jest dopiero za 30 i więcej
minut. Można próbować dostać się do Siewierza lub Olkusza
i stamtąd do Częstochowy, ale to tak jakby częstochowianin
jechał do Zakopanego przez Warszawę.
Czyżby nową lokalną tradycją stał się zwyczaj kanarów z
Myszkowa, którzy zamiast, tak jak wszędzie indziej wsiąść do
autobusu i w trakcie jazdy sprawdzać bilety, wstrzymują ruch
i kontrolują pasażerów na przystanku autobusowym? A może
należy ten zwyczaj upowszechnić? Na przykład w Pendolino
można sprawdzać bilety zatrzymując pociąg między stacjami,
albo w Filharmonii w trakcie spektaklu, wstrzymując skrzypków ze smyczkiem w powietrzu i tancerzy z nogą w górze
przed wykonaniem kolejnego piruetu...
Renata R. Kluczna

Obskurny
budynek
„Witam redakcję,
W końcu kamienica przy
Słowackiego 11 została rozebrana do ostatniej cegły.
Dzięki Waszej pomocy. Teraz
mam prośbę byście podtrzymali passę w temacie i zadziałali z kolejnym straszakiem.
Przy Hoene-Wrońskego 23/25
na końcu ślepej ulicy stoi ob-

skurny budynek - kiedyś był
to hotel pracowniczy. Teraz
jest to speluna dla bezdomnych i odstrasza każdego kto
przechodzi. Mieszkam przy
tej ulicy i codziennie muszę na
niego patrzeć... Może zadziałacie w tym temacie?
Pozdrawiam redakcję
Czytelnik”
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Ptasi terrorysta Konferencja ekologiczna
zdemaskowany... – będzie lepiej
przez „7 dni”

Pod koniec marca w Częstochowie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona ochronie środowiska
pod nazwą „Niska emisja – zagrożenia i wyzwania”. Wiodącym tematem był oczywiście wszechobecny
smog – z punktu widzenia ekologii najpoważniejszy problem naszego kraju. W spotkaniu zorganizowanym przez Częstochowski Alarm Smogowy uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Komendy Powiatowej
Policji w Kłobucku, Politechniki Częstochowskiej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Częstochowie, Głównego Instytutu Górnictwa oraz reprezentanci lokalnych samorządów.

dokończenie ze strony 1.
Hm... Ponieważ odpowiedź
częstochowskich wodociągów była
sprzeczna z tym, co
twierdził wędkarz i jego
koledzy, ponownie zwróciliśmy się z pytaniami do
przedsiębiorstwa:
W związku z mailem
otrzymanym dziś od Państwa wysuwamy pewną
hipotezę i raczej nie jest
ona błędna.
29 marca po sygnale od
mieszkańców Częstochowy udaliśmy się w rejon
zbiorników poprzemysłowych Huty Częstochowa – Ciepłego i Zimnego.
Tam pewien mężczyzna,
w zapewne skradzionym
Państwu kombinezonie (z
napisem Wodociągi Częstochowskie)
brutalnie
ciął drzewa i kępy wierzb.
Wszystko się działo na terenie, którego właścicielem
jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. By
nie być gołosłownym, załączamy sześć fotek, zrobionych 29 marca.
W związku z powyższym, mamy pytanie, czy
zginęły Państwu w ostatnim czasie ubrania robocze
i czy po naszym sygnale
zamierzacie Państwo zawiadomić organa ściga-

nia o nielegalnej wycince
drzew na waszym terenie?

Nad wyraz szybko
otrzymaliśmy
odpowiedź:
„Dziękujemy za przekazanie Przedsiębiorstwu
informacji dotyczącej wycinki drzew i krzewów w
okolicy zbiorników wody
eksploatowanych przez
Spółkę. Po zbadaniu sprawy potwierdzamy, że prace porządkowe prowadził
pracownik Przedsiębiorstwa, natomiast nie poinformował o tym swoich
przełożonych. Z tego powodu odpowiedź na pytanie prasowe była negatywna. Informujemy, że
wobec pracownika zostały
wyciągnięte konsekwencje służbowe.” Podpisano:
Karolina Kowalska, rzecz-

nik prasowy wodociągów.
Jeżeli pracownik wodociągów w godzinach
pracy, bez wiedzy swoich
przełożonych dopuszczał
się aktów terrorów wobec
siedlisk ptasich, może należałoby się zastanowić,
czy to nie był aby sabotaż
i prowokacja, wymierzone
w dobre imię przedsiębiorstwa, i kto za tym stoi?
W imieniu własnym i
mieszkańców pragniemy
złożyć kadrze kierowniczej
wodociągów uznanie za
obywatelską postawę, nieugiętą walkę z reakcyjnym
szkodnictwem i surowe
ukaranie winowajcy.
To wszystko każe nam
powiedzieć mocno i stanowczo - ptasim terrorystom mówimy: nie.
Renata R. Kluczna

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

Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. na
temat działań antysmogowych podejmowanych
w województwie śląskim, o finansowaniu przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości powietrza, a także o skutkach prawnych spalania
niewłaściwych materiałów w przydomowych kotłowniach. Podjęto również próbę odpowiedzi na
pytanie: czy Częstochowa bez smogu jest możliwa?
Jednym ze znaczących gości konferencji pod
hasłem „Niska emisja – zagrożenia i wyzwania”
był przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, w osobie zastępcy prezesa Agnieszki Kostempskiej. Stąd po zakończeniu kongresu
Tygodnik 7 dni spytał prezesa WFOŚiGW w Katowicach, Andrzeja Pilota o ocenę tego typu akcji.
– Czy zdaniem pana prezesa inicjatywa była
potrzebna i czy powinna być kontynuowana?
– Wszelkie spotkania, podczas których rozmawia
się, wymienia poglądy i doświadczenia w zakresie
działań podejmowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji są potrzebne i warte kontynuacji. Z tego
typu rozmów, wymiany doświadczeń osób, które
na co dzień zajmują się tym palącym problemem
mogą wyniknąć jedynie same plusy. Uczestnictwo
Funduszu w tego typu przedsięwzięciach jest jak
najbardziej naturalne i korzystne dla wszystkich
stron. Daje to także możliwość zapoznania uczestników z bieżącymi działaniami Funduszu i warunkami ubiegania się o wsparcie.
– W przypadku kontynuacji przedsięwzięcia, o jakie zagadnienia WFOŚiGW Katowice rozszerzyłby kolejną konferencję?
– Tematyka tego typu spotkań, konferencji wynika bezpośrednio z zapotrzebowania uczestników.
Fundusz jest przygotowany i otwarty na propagowanie wiedzy o swoich działaniach i takie są prowadzone na bieżąco. Właśnie zakończyliśmy serię
spotkań konsultacyjnych poświęconych projektowi
„Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych
do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 r.” Eksperci Funduszu spotkali
się z przedstawicielami środowisk samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji
ekologicznych, także z przedsiębiorcami. Prowadzone konsultacje niezwykle pomagają w aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych, a wiedza
i doświadczenie beneficjentów, pozwala być na
bieżąco ze wszystkimi wyzwaniami. Dzięki tym
spotkaniom mamy poczucie i potwierdzenie, że
Fundusz we właściwy sposób realizuje swoją misję, do której został powołany, czyli poprawę stanu
środowiska naturalnego w województwie.
– Prosimy o skrótowe przedstawienie działań
WFOŚiGW w Katowicach zmierzających do
poprawy jakości powietrza w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu częstochowskiego.
– Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, zostały zapisane jako
priorytetowe kierunki dofinansowania na Liście
przedsięwzięć priorytetowych, planowanych do
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach zarówno na 2017, jak i na 2018 rok.
Środki statutowe Funduszu dostępne w naborze
ciągłym, w którym na 2017 z zakresu ochrony atmosfery zaplanowano:
a) 245 mln w formie pożyczek,
b) 15 mln w formie dotacji,
c) 46 mln na umorzenie pożyczek (cały Fundusz).
W ostatnich latach (2015-2017) Częstochowa oraz miasta w okolicy (Kłobuck, Blachownia,
Olsztyn, Rędziny, Myszków) zostały wsparte przez
Fundusz kwotą ponad 6,1 mln zł. Były to dotacje i
pożyczki przeznaczone na poprawę jakości powie-

trza, ze szczególnym uwzględnieniem takich zadań
jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych,
obiektów użyteczności publicznej; zakup i montaż
instalacji fotowoltaicznych; modernizację oświetlenia; budowę sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i podłączenie budynków, montaż pomp ciepła
na potrzeby centralnego ogrzewania.
Z przekazanych środków korzystały zarówno
samorządy, jak i jednostki oświatowe, placówki
medyczne oraz prywatni przedsiębiorcy.
* Od 01.10.2016 r. Gmina może uzyskać dofinansowanie również w formie dotacji – w wysokości 2.000 zł na każdy zlikwidowany kocioł
węglowy.
* Dofinansowanie PONE ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki stanowi około 50-70 %
kosztów kwalifikowanych inwestycji – w zależności od wniosku Gminy.
* W latach 2002-2015 Fundusz dofinansował
Programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego.
* W ramach PONE zmodernizowano ponad 18
tysięcy kotłowni oraz zabudowano prawie 6 tysięcy instalacji solarnych.
* Dotychczas zawarto 277 umów, łączny koszt
inwestycji to około 390 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło ponad 211 mln zł.
Pierwszy raz w swojej historii, w 2016 r. Fundusz podjął się bezpośredniej obsługi osób fizycznych. Uruchomiony został pilotażowy Program
„Dofinansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz
ograniczenia niskiej emisji”. Finalnie wsparcie finansowe uzyskało 750 wnioskodawców, na łączną
kwotę dotacji wynoszącą 4,2 mln zł, przy łącznym
koszcie tych zadań wynoszącym 23,8 mln zł. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750 szt.
starych kotłów lub pieców o niewielkiej sprawności, opalanych węglem niskiej jakości. Rezultatem
tych wszystkich zabiegów modernizacyjnych jest
realny efekt dla środowiska. Rocznie zmniejszy
się emisja pyłu do atmosfery o około 134.000 kg/a,
SO2 o około 63.000 kg/a, CO2 o około 9.883.000
kg/a.
W ramach tego programu możliwe jest wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych (działania termoizolacyjne, budowa lub przebudowa
wewnętrznych instalacji odbiorczych – centralnego
ogrzewania i centralnej wody użytkowej, w powiązaniu z przyłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego), przebudowa istniejących systemów
ciepłowniczych i sieci chłodu w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła, budowa
nowych odcinków sieci ciepłowniczych wraz z
przyłączami, budowa sieci ciepłowniczych lub
sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii
cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej
kogeneracji, ciepła odpadowego, ciepła z instalacji
OZE, a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w tych instalacjach.
W pierwszym konkursie ogłoszonym w czerwcu 2016 r. złożono 112 wniosków o dofinansowanie. Aktualnie trwa ocena merytoryczna, a zakończenie planowane jest na koniec maja 2017 r. Drugi
konkurs ogłoszony został w marcu bieżącego roku
i nabór potrwa do maja. Planowany termin zakończenia oceny to listopad 2017 r.
Zima na przełomie 2016/2017 roku nie należała
do łagodnych. Stąd też mieliśmy wielokrotnie do
czynienia z przekroczeniami norm dotyczących
emisji szkodliwych substancji, szczególnie z przydomowych pieców. Tym większe znaczenie ma
organizowanie tego typu konferencji, gdyż tylko
poprzez stały dialog i wymianę doświadczeń możemy poradzić sobie z rosnącym problemem, jakim
jest smog.
Renata R. Kluczna
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Wiosenne tematy
na Salonie Prasowym 7 dni

Za nami kolejne już spotkanie w
Salonie Prasowym 7 dni. Początek
kwietniowego spotkania zdominowały tematy związane z nadejściem
wiosny.
Jeden z uczestników Salonu zwrócił
uwagę, że pomimo pięknej pogody, nie
można w pełni cieszyć się odpoczynkiem na świeżym powietrzu. Idąc na
spacer np. wzdłuż rzeki Warty można
dostrzec zalegające na trawie śmieci,
w tym wiele butelek po alkoholu czy
fruwających torebek foliowych. Bardzo zaśmiecone są tereny wzdłuż ulic
Tatrzańskiej i Cyrklowej. Mężczyzna
zwrócił uwagę, że to sami mieszkańcy
są odpowiedzialni za taki stan rzeczy,
bo nie wyrzucają odpadów do koszy.
Na Salonie „dostało się” również
rowerzystom, którzy z nadejściem
ciepłych dni tłumnie wylegli na ulice,
a właściwie na chodniki. Uczestnicy Salonu zwrócili uwagę na fakt, iż
wielu rowerzystów nie porusza się po
zielonych ścieżkach przeznaczonych
do jazdy na rowerze, tylko szusuje po
chodnikach, czym stwarza zagrożenie
dla przechodniów. Ponadto wielu cyklistów nie korzysta z dzwonków i nie ma
włączonych żadnych światełek ostrzegawczych.
Inny uczestnik spotkania, ubolewał z
kolei nad zachowaniem młodych osób
w tramwajach czy autobusach. Wielu z
nich niestety nie ustępuje miejsca siedzącego osobom starszym czy np. kalekim. Przeważnie ich uwaga skupiona
jest na ekranie smartfona lub po prostu
udają, że nic nie widzą. Nierzadko zdarzają się wycieczki szkolne, kiedy to
cała klasa zajmuje miejsca siedzące,
a starsi pasażerowie stoją stłoczeni w
przejściach.
Ponadto na Salonie pojawił się temat
II Alei, której to północna część, od ul.
Kościuszki do placu Biegańskiego jest
bardzo zakorkowana, zwłaszcza w godzinach szczytu. Powoduje to często
opóźnienia w kursowaniu autobusów.
Ponadto wielu kierowców samochodów
osobowych „wpycha się” na siłę w II
Aleję. Zastanawiano się, czy nie należałoby zmienić sposobu parkowania
samochodów na tym odcinku, tak by
poszerzyć jezdnię dla przejeżdżających
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użytkowników dróg, w tym dla autobusów.
Jeden z mieszkańców Częstochowy
wyraził swoją opinię na temat usytuowania przystanku tramwajowego przy
rondzie Mickiewicza w kierunku Rakowa. Jego zdaniem przystanek powinien
być przesunięty kilkanaście metrów w
stronę al. Niepodległości. Wielu pasażerów wysiadających z tramwaju,
chcąc skrócić sobie drogę do przejścia
dla pieszych, wchodzi na tory tramwajowe i zaraz potem wprost na ul. 1-go
Maja. Ten „manewr” jest bardzo niebezpieczny, nie tylko dla pieszego, ale
również dla kierowców. Przesunięcie
przystanku i wyznaczenie przejścia od
strony ul. 1-go Maja na pewno zwiększyłoby bezpieczeństwo pasażerów i
kierujących autami.
Na Salonie skrytykowano działania Urzędu Miasta względem obsługi
budynków mieszkalnych przez ZGM
TBS, a będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych. Dla przykładu,
w jednym z bloków przeprowadzono
częściową inwentaryzację - pominięto
piwnice. Skoro nie wszystkie elementy budynku, np. suszarnie, korytarze,
klatki schodowe zostały uwzględnione
w przeprowadzonej inwentaryzacji, to
budzi ona słuszne wątpliwości mieszkańców. Poza tym większość Wspólnot Mieszkaniowych jest właścicielem
tylko po obrysie budynku, bez terenu
przyległego. Przedstawiciel Wspólnoty, uczestniczący w Salonie, chciał
się dowiedzieć, co w takim przypadku
dzieje się np. z wiatrołapami i poprosił o przedstawienie podstawy prawnej, której od ZGM TBS nie otrzymał.
Miejski urzędnik zasugerował naszemu
Czytelnikowi, że inwentaryzacja została przeprowadzona poprawnie, gdyż
dokonał jej biegły geodeta. Przedstawiciel Wspólnoty uważa, że urzędnicy
i miasto są po to, by załatwiać sprawy
jak najkorzystniej dla mieszkańca, a
jeśli nie mogą - powinni to uzasadnić
podstawą prawną.
Na kolejny Podziemny Salon Prasowy 7 dni zapraszamy 8 maja (poniedziałek), o godzinie 16.00, do Restauracji
Pod Ratuszem (wejście od ul. Śląskiej).
red.

Kosiniak-Kamysz
z wizytą w Częstochowie
Częstochowę odwiedził Władysław Kosiniak-Kamysz - prezes
Polskiego Stronnictwa Ludowego i i poseł na Sejm VIII kadencji.

Na pl. Biegańskiego poseł
spotkał się z dziennikarzami i
mieszkańcami miasta, którym w
ramach PSL-owskiej akcji „Drzewo dla Polski” wręczał sadzonki
brzóz, grabów, klonów, modrzewi
i morw. W Starostwie Powiatowym natomiast Kosiniak-Kamysz
rozmawiał z wicemarszałkiem
województwa śląskiego Stanisławem Dąbrową, przewodniczącym
Sejmiku Województwa Śląskiego
Stanisławem Gmitrukiem i starostą kłobuckim Henrykiem Kiepurą. Na spotkaniu nie zabrakło radnych powiatu i licznie przybyłych
mieszkańców – głównie rolników,
strażaków Ochotniczych Straży
Pożarnych, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i działaczy PSL.

Podczas wizyty w Częstochowie poseł skrytykował działania
i plany PiS-u dotyczące samorządów. – Mówienie o tym, że
samorządy to sitwa, jest barbarzyństwem – stwierdził. – Trzeba
bronić samorządów, bo tu mieszkańcy otrzymują najszybszą odpowiedź na swoje potrzeby, tu jest
wspólnota i gwarancja bezpieczeństwa silniejsza niż jakiekolwiek
sojusze.
Władysław Kosiniak-Kamysz
negatywnie ocenił dzielenie społeczeństwa przez rządzących.
Odniósł się także do problemów
oświaty, służby zdrowia, emerytur
rolniczych, polityki zagranicznej
rządu i przyszłych wyborów samorządowych. Skrytykował niektóre

zmiany wprowadzane przez obecną ekipę rządzącą i przedstawił alternatywne rozwiązania, które PSL
będzie chciał wprowadzić, gdy
zdobędzie wpływ na politykę.
Lider PSL gratulował samorządowcom z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego wywodzącym się z ruchu ludowego dobrego
wyniku osiągniętego w ostatnich
wyborach samorządowych i podziękował im za pracę, która wykonują.
– Proszę was o pokazywanie,
czym jest samorząd, pokazywanie,
że stanowi on istotę funkcjonowania demokratycznego państwa
– zaapelował na koniec spotkania
Władysław Kosiniak-Kamysz.
red.
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PRZEPIS

Pasztet
z jajek

 X Święto Palmy Wielkanocnej

W najbliższy weekend 7-9 kwietnia w III Alei Najświętszej Maryi Panny odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Na
odwiedzających będą czekać stoiska oferujące artykuły
związane ze Świętami Wielkanocnymi, w tym produkty
żywnościowe, ozdoby i upominki. Nie zabraknie licznych
degustacji. W sobotę zostanie rozstrzygnięty Konkurs na
najlepsze ciasto, a w niedzielę natomiast odbędą się zabawy
dla najmłodszych, w tym animacje, występy artystyczne,
zdobienie jaj wielkanocnych i konkursy. Jarmark będzie
można odwiedzać w godzinach 11.00-19.00.

 Rekrutacja do przedszkoli
Składniki:
- 10 jaj ugotowanych na twardo
- 2 jaja surowe
- 2 pory
- 1/2 pęczka natki pietruszki
- 3 łyżki masła
- 3 łyżki bułki tartej
- szczypta suszonego rozmarynu
- szczypta gałki muszkatołowej
- sól
- pieprz

Przygotowanie:
Pory czyścimy, myjemy pod
bieżącą wodą, kroimy w krążki
i podduszamy na rozgrzanym
maśle. Ugotowane jajka obieramy i kroimy w średnią kostkę.
Mieszamy z porami, posiekaną natką pietruszki, surowymi
jajkami i bułką tartą. Masę doprawiamy solą, pieprzem, rozmarynem i gałką. Małą foremkę
keksową smarujemy masłem
i posypujemy bułką. Po nałożeniu masy wyrównujemy jej
wierzch. Pieczemy 35-40 minut
w temperaturze 185°C.
Smacznego!

Wielkanocny
Koszyk
Pomocy

Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy
„Agape” rozpoczęło
przedświąteczną
zbiórkę żywności
dla osób ubogich,
bezdomnych z Częstochowy i okolic.
Do nowej siedziby
Agape przy ul. Piłsudskiego 41/43 (wejście
od ul. Piotrkowskiej)
od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00
do 16.00 można przynosić artykuły spożywcze (jajka, nabiał,
wędliny, makarony,
kasze i inne). Zebrane dary dotrą przed
Świętami Wielkanocnymi do osób potrzebujących. Akcja trwa
do 14 kwietnia.
Bliższe informacje
pod numerem telefonu 34 362 78 66.

14 kwietnia rozpocznie się rekrutacja dla nowych kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok
szkolny 2017-2018. Do 7 kwietnia rodzice dzieci, które
już uczęszczają do przedszkoli powinni potwierdzić wolę
kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku
szkolnym. Więcej informacji na stronie internetowej: http://
www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=8667

 Teraz deklaracje „śmieciowe”
w Willi Generała

Od poniedziałku 3 kwietnia zmienia się miejsce załatwiania
spraw związanych z deklaracjami i opłatami „śmieciowymi”. W związku z tym zmienia się także miejsce obsługi
interesantów. Urzędnicy będą dostępni od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-15.30 (we wtorki do godz. 17.00):
- w Willi Generała przy al. Wolności 30, a nie jak dotąd w
budynku Urzędu Stanu Cywilnego – w zakresie przyjmowania deklaracji, decyzji określających wysokość opłaty,
sprawdzenia wysokości wpłat, nadpłat i zaległości finansowych, otrzymanych upomnień i tytułów wykonawczych,
uzyskania informacji dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tel. 34 310 30 41 lub 34 310 30 45,
- w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 w pok.
21 – w zakresie zgłoszeń dodatkowych usług (odbioru odpadów wielkogabarytowych i gruzu), reklamacji usługi odbioru, kontroli posesji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, tel. 34 3707 225.

 Częstochowskie Centrum Świadczeń

Od 1 kwietnia działa Częstochowskie Centrum Świadczeń,
które przejęło część zadań, które dotychczas realizował
MOPS. Centrum ma być instytucją, w której mieszkaniec
będzie mógł w jednym „okienku” otrzymać wszystko to, co
dostaje od gminy lub za jej pośrednictwem: świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze, zasiłki dla opiekunów, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, czy karty dużej rodziny. Dzięki Centrum mieszkańcy powinni być
szybciej i sprawniej obsługiwani. Wszystkie sprawy realizowane dotychczas przez MOPS – te rozpoczęte i w trakcie
procedowania – będą kontynuowane przez CCŚ. Interesanci
nie będą musieli dopełniać żadnych dodatkowych formalności w związku z tą zmianą. Centrum działa w dwóch lokalizacjach, przy al. Niepodległości 20/22 (obsługuje dzielnice: Mirów, Ostatni Grosz, Raków, Stare Miasto, Trzech
Wieszczów, Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie) i przy ul. Nowowiejskiego 26 (obsługuje dzielnice: Błeszno, Dźbów,
Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn, Lisiniec, Parkitka, Podjasnogórska, Północ, Stradom, Śródmieście, Tysiąclecie, Wrzosowiak). Godziny przyjmowania interesantów:
pon., śr. i czw. 7.30-15.30, wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00.
Docelowo stworzone zostaną w ramach CCŚ dwa dodatkowe punkty obsługi mieszkańców. Kontakt do CCŚ: tel. 34
363 02 07, email: sekretariat@ccs.czestochowa.pl

 Opus i Widim
– nowe konie częstochowskiej Policji

Trzyletni Opus
i czteroletni Widim wzmocniły
Zespół Konny
Komendy Miejskiej Policji w
Częstochowie.
Wierzchowce są
rasy wielkopolskiej. Niebawem
rozpoczną szkolenie przygotowujące do pracy
w terenie. Szkolenie nowych koni do wykonywania zadań
przewidzianych dla patroli konnych to zadanie niełatwe.
Zwierzęta muszą oswoić się z nietypowymi sytuacjami,
z którymi mogą mieć do czynienia podczas codziennej służby. Podczas ćwiczeń uczą się ufać jeźdźcom i budują swoją
pewność siebie. Po 5-miesięcznym szkoleniu Opus i Widim
wspólnie ze swoimi opiekunami sierż. szt. Grzegorzem Wypchlakiem i sierz. szt. Agnieszką Mordal rozpoczną pierwsze służby w terenie.
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Kiełbas stos i wędlin moc
najlepsze są na Wielką Noc

Tanio, świeżo, tak jak chcesz
jest w
Intermarche zaprasza i czeka na Państwa
ze świątecznymi pysznościami.
A warto dodać, że Intermarche stawia
na najwyższą rynkową jakość.
Czekają na Państwa wyroby mistrzów
wędliniarstwa i nie tylko.
Sklep specjalnie dla swoich Klientów przygotował
wartościowe, świeże mięso pochodzące z lokalnych
hodowli.
Nadmienić należy, że Intermarche starannie
selekcjonuje dostawców. Mięso jest dzielone
i wędzone na miejscu, w sklepowej wędzarni.
Tu odnajdziecie Państwo wspaniały, wyborny smak i aromat
kruchej szynki i soczystej kiełbasy. Wszystko przygotowane
według tradycyjnej, naturalnej i zdrowej receptury.
Intermarche poleca również pyszną wieprzowinę, soczystą wołowinę
i delikatny drób.
Pamiętaj! Jesteś tym, co jesz.
Intermarche oferuje Państwu najlepsze jakościowo produkty
w niskiej cenie.

Mając nadzieję,
że nasze produkty
zagoszczą na Państwa
Wielkanocnym stole
życzymy
Smacznej Święconki,
Wesołego Alleluja
i Pogodnych Świąt.
Zaprasza sklep w Częstochowie przy ul. Lipowej 33/39
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Restauracja
pod Ratuszem
Częstochowa, Al. NMP 45

(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

Zamienię
mieszkanie
2-pokojowe
(35m²)

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

Tel. 536 526 300

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
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Świat zmienia swoje oblicze z zimowej oszronionej
szarości na wiosenną ferię barw. Może warto wziąć
przykład i zabawić się zmianą koloru na głowie?
Dziś chcę przedstawić jeden z najnowszych produktów Medavity a mianowicie wysokiej jakości,
innowacyjny, permanentny krem koloryzujący Luxviva.
Zapewnia on naturalny,intensywny kolor oraz całkowite pokrycie siwych włosów.
Wyselekcjonowane, nawilżające i zabezpieczające składniki aktywne, nadają włosom wysoki połysk
oraz jedwabistą gładkość.
A w składzie mamy między innymi dobrze nam już
znany Amino Concentree, który rekonstruuje włókna
włosa i działa zabezpieczająco. Posiada specjalne molekuły rozświetlające. Jak również olej ze słonecznika
zwyczajnego, który pełni funkcję ochronną i antyok-

foto: P. Sobolewski

sydacyjną. Działa zabezpieczająco przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniami UV i wolnymi
rodnikami.
Dzięki temu włosy po farbowaniu zyskują na długo
nie tylko piękny naturalny kolor ale również najwyższej jakości pielęgnację i zabezpieczenie.
Aby jak najdłużej cieszyć się efektem jaki daje farba Medavita Luxviva, mamy do użytku domowego
szampon chroniący kolor, szampon silver do włosów
blond, maskę chroniąca kolor oraz woski do stylizacji. Każdy z tym kosmetyków zwiera w swoim składzie drogocenny Amino Concentree.
Zapraszamy więc do Kliniki Fryzury a spełnimy
Twoje marzenia. Bo piękny, naturalny kolor to pragnienie każdej kobiety a teraz jest na wyciągnięcie
ręki.
c.d.n.
tekst: A. Midera

Klinika Fryzury, Częstochowa, ul. Targowa 1, tel. 883 967 909
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Zaproszenie na V Ogólnopolską
Pielgrzymkę Wędkarzy na Jasną Górę
W imieniu Ojców Paulinów z Klasztoru Jasnogórskiego
i Okręgu PZW w Ciechanowie (organizatora tegorocznej
pielgrzymki) Okręg PZW w Częstochowie ma zaszczyt
zaprosić: wszystkich wędkarzy, sympatyków
wędkarstwa i przedstawicieli Organizacji Wędkarskich
na „V OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ WĘDKARZY
NA JASNĄ GÓRĘ”.
Pielgrzymka rozpocznie się 22.04.2017
roku o godzinie 12: 00 Mszą Świętą w
Bazylice Jasnogórskiej. Po Mszy Świętej
uczestnicy przejdą przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a następnie udadzą
się na wspólne spotkanie do auli Ojca Kordeckiego.
Zainteresowani mogą przyjechać już
dzień wcześniej i uczestniczyć w Apelu Ja-

snogórskim, gdzie organizacje wędkarskie
będą mogły wyeksponować swoje Sztandary podczas transmisji telewizyjnej.
Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu: 34 / 377 72 07 lub pod adresem
mailowym: kustosz@jasnagora.pl
Robert Amborski
Rzecznik Prasowy – Okręg PZW
w Częstochowie

Raków na czele tabeli

Treningi „Biegam Bo
Lubię” dla każdego
Ruszył ósmy sezon największej
ogólnopolskiej akcji treningowej
– BiegamBoLubię! Akcja skierowana jest zarówno do osób,
które dopiero stawiają pierwsze
kroki w biegowym świecie, jak
również do tych, którzy swój
trening chcieliby urozmaicić.
W Częstochowie na Miejskim
Stadionie Lekkoatletycznym przy
ul. Dąbrowskiego 58/64 w soboty
(aż do 5 listopada 2017) o godzinie 9:30 wykwalifikowani szkoleniowcy będą trenować i obserwować miłośników biegania. Trening
na stadionie to możliwość lepszej
kontroli tempa, a także szansa na
ciekawe ćwiczenia siłowe, gibko-

ściowe oraz biegowe. Trenerzy
pokażą, że bieganie wcale nie jest
nudne i co ważniejsze, można je
polubić.
Każdy z cotygodniowych treningów to nowa lekcja. Głównym
celem akcji jest przede wszystkim
edukacja sportowa. Dzięki niej
można poprawić swoją technikę,
nauczyć się jak minimalizować
ryzyko kontuzji oraz jak trenować
mądrze i ciekawie.
Każdy uczestnik akcji może
liczyć – nieodpłatnie – na konkursy z nagrodami, sprawdziany
czy porady trenerskie. Szczegóły
na stronie www.biegambolubie.
com.pl
red.

Smoląg zwycięzcą Grand
Prix Polski w taekwon-do
W miniony weekend w Bartoszycach odbyło Grand Prix Polski
w taekwon-do. Częstochowską
Akademię Taekwon-do reprezentowało 4 zawodników: Kamil
Klimaszewski (senior) oraz juniorzy - Zofia Nowakowska, Hanna
Nowakowska, Maciej Smoląg.
Dużym sukcesem zakończył
się start Macieja w walkach do 68
kg. Po trzech zwycięskich pojedynkach, kolejno pokonał on zawodników z GKT Gdańsk, KST Kolbudy
i ponownie z GKT Gdańsk. Częstochowianin wyraźnie przewyższał
przygotowaniem swoich rywali.
W rywalizacji seniorów Kamil
Klimaszewski zajął trzecie miejsce
w układach formalnych. Zofia i
Hanna Nowakowskie niestety odREKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~

Esperal

- Odtruwanie
- Specjalista
tel: 698 427 486

padły w pierwszych pojedynkach.
W dniach 19-23.04.2017 w Bułgarii odbędą się Mistrzostwa Europy
w Taekwon-do. Uznanie trenerów
Kadry Narodowej zdobyło 2 zawodników Częstochowskiej Akademii Taekwon-do – Tomasz Góra
(senior) w walkach do 57 kg oraz
Maciej Smoląg (junior) w walkach
do 68 kg. Dla Maćka będzie to debiut w Kadrze.
red.

Raków Częstochowa ponownie został liderem drugoligowych rozgrywek, po pokonaniu Siarki
Tarnobrzeg (4:2). Do bramki rywali trafiali: Peter Mazan, Przemysław Oziębała, Piotr Malinowski
i Tomas Petrasek. Tym samym Częstochowianie przerwali rywalom serię czterech meczów bez porażki, a sami odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu.
Do meczu z piątą drużyną
w tabeli, czerwono-niebiescy
przystąpili osłabieni brakiem
Łukasza Góry, który po raz
czwarty w tym sezonie pauzował za żółtą kartkę. Jego
miejsce na boisku zajął Lukas
Duriska.
Raków mógł otworzyć
wynik meczu już w trzynastej
minucie. W zamieszaniu w
polu karnym Siarki, do pustej
bramki nie trafił jednak Peter
Mazan, posyłając piłkę ponad
poprzeczkę. Goście odpowiedzieli strzałem Sylwestrzaka,
z bliskiej odległości i po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.
W pierwszej połowie, swojej
szansy na pierwszego gola
w barwach Rakowa szukał
Tomasz Wróbel. Pomocnik
dwukrotnie strzelał z dystansu, ale bez powodzenia. Częstochowianie dopięli swego
w 36. minucie. Zaczęło się
od straty piłki przez Siarkę na
własnej połowie, a następnie
dośrodkowanie Piotra Malinowskiego celnym strzałem
zakończył Mazan.

Zaledwie minutę po zmianie stron Raków prowadził już
2:0. Tym razem Mazan wystąpił w roli asystującego i zagrał
do wbiegającego w pole karne
Oziębały. Napastnik Rakowa
pewnym strzałem umieścił
piłkę w siatce, zaliczając tym
samym trzeciego gola, w ko-

lejnym trzecim meczu. Gdy
wydawało się, że nasi piłkarze
trzy punkty mają już w kieszeni, to Siarka najpierw pokusiła się o bramkę kontaktową
(bramka samobójcza Tomasa
Petraska), a w 70. minucie
Hubert Tomalski doprowadził
do wyrównania. Radość z re-

misu w ekipie Siarki nie trwała jednak długo. Sześć minut
później,
czerwono-niebieskich wyprowadził na prowadzenie Malinowski, a wynik
meczu na 4:2 ustalił Petrasek.
RKS Raków Częstochowa
– Siarka Tarnobrzeg 4:2 (1:0)
red.

końcówce nie zdołali przechylić szali na swoją stronę.
Lubinianie próbowali uciekać
graczom trenera Michała Bąkiewicza, ale ci skutecznie ich
gonili.
Ostatni remis na tablicy
pojawił się po ataku Rafała
Szymury, gdy było 20:20. W
końcówce doskonale grał Robert Taht, a ostatni punkt zdobył środkowy Dawid Gunia.
W drugim secie Akademików zdobyli zaledwie osiem
punktów, spisując się słabo

od pierwszej do ostatniej piłki. Szkoleniowiec próbował
ratować sytuację zmianami,
ale bezskutecznie. Gracze
Cuprum nie mieli żadnych
problemów z odniesieniem
wysokiej wygranej.
Mimo fatalnego drugiego
seta, trzecią partię częstochowianie rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Ale niedługo po
ataku Tahta był już remis 6:6,
a chwilę później na prowadzeniu byli już gospodarze. Przewaga graczy trenera Gheor-

ghe Cretu rosła z każdą piłką,
a Akademicy błyskawicznie
stracili szansę na wygranie
choćby jednego seta..
Teraz przed AZS batalia
o piętnaste miejsce i uniknięcie baraży o grę w PlusLidze. Pierwsze spotkanie
AZS – Łuczniczka odbędzie
się w Hali Sportowej Częstochowa, w środę 12 kwietnia o
godz.18.00.
Cuprum Lubin – AZS Częstochowa 3:0 (25:23, 25:8,
25:20)
red.

AZS na 16. miejscu PlusLigi
Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego PlusLigi nie
była szczęśliwa dla siatkarzy AZS Częstochowa, który przegrał spotkanie z Cuprum Lubin. Akademicy
skończyli ligę na szesnastym miejscu.
Mecz fazy zasadniczej nie
miał znaczenia ani dla lubinian, ani dla częstochowian,
bo było jasne, że obie drużyny nie zmienią swojej pozycji
– Cuprum skończyło ligę na
szóstej, a AZS na szesnastej
pozycji. Trenerzy mogli potraktować to spotkanie jako
przygotowanie do fazy play-

-off. Teraz częstochowianie
zagrają w dwumeczu o piętnastą lokatę z Łuczniczką Bydgoszcz, a lubinianie walczyć
będą z Indykpolem AZS Olsztyn o piąte miejsce.
W pierwszym secie Akademicy pokazali się z dobrej
strony, chociaż popełnili zbyt
wiele błędów, przez co w
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Jesteśmy tym, co w swoim życiu
powtarzamy. Doskonałość nie
jest jednorazowym aktem, lecz
nawykiem.”
Arystoteles

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Krawaty zawsze przechowujemy w postaci rozwiązanej. Po zdjęciu krawata
natychmiast go rozwiązujemy
i tak powinien wisieć około
dwóch dni, by „odpoczął” i
by zagniecenia po węźle się
rozprostowały. Można też
krawat zrolować - zaczynając
od wąskiego końca, owijamy
go wokół dłoni i kładziemy
np. w szufladzie. Krawat
można także złożyć na cztery
i schować do etui na krawaty.
2. Porysowanym obcasom
przywrócimy dawny wygląd,
używając lakieru do paznokci. Również powierzchnię
niektórych butów możemy
„odnowić”, malując zniszczone miejsca (np. odpryski) od-

powiednim odcieniem emalii.
Jeśli zanurzymy postrzępione
końcówki sznurowadeł
w lakierze, bez problemu
będzie można przewlec je
przez dziurki.
3. Jak usunąć gumę do żucia
z ubrania? Tkaninę taką
należy włożyć w woreczku
do zamrażalnika. Gdy guma
zamarznie, staje się twarda,
krucha i łatwo ją zeskrobać
lub wykruszyć. Po zeskrobaniu gumy może pozostać plama, którą usuniemy korzystając z odplamiacza. W przypadku wyjątkowo trudnej
plamy, sprawdzi się roztwór z
dwóch szklanek ciepłej wody,
łyżki płynu do mycia naczyń
i łyżki octu destylowanego.

Arielka

Arielka to bardzo radosna i wesoła suczka ur. w 2008
roku. Rasa mix, umaszczenie czarne podpalane. Na widok ludzi szaleje ze szczęścia, każdemu najchętniej od
razu wskoczyłaby na kolana i już z nich nie schodziła.
Jest skora do zabaw i wiecznie prosi o głaskanie. Arielka
to przyjaciółka wszystkich psów, jest totalnie bezkonfliktowa, z każdym się dogada. Uwielbia chodzić na spacery. Ma dużo energii i nigdy nie odmawia czułości. Ten
kto ją przygarnie, na pewno tego nie pożałuje. Czeka na
nowy dom od czerwca 2016 r.
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

Na furmance pełnej siana wraca z łąki chłop z żoną. W pewnej chwili odwraca się i widząc pięciu punków jadących na
motorach, woła:
– Patrz stara, jakie cudaki zaraz będą nas wyprzedzać!
Chłop zaczyna dłubać w nosie, nagle patrzy, a tu wyprzedza
furmankę motor z punkiem bez głowy. Po chwili drugi, też bez
głowy, zaraz następny... Chłop woła ponownie do żony:
– Stara, lepiej postaw tę kosę w pionie, bo wszystkich powyrzynasz!
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Dziedzictwo
architektów
Zauważyłem to już poprzednio: jeśli Częstochowa z czymś
się może kojarzyć, to z pewnością nie z określeniem „ład
przestrzenny”. Nie zmieniło tego
nawet ćwierćwiecze samorządności, gdy przynajmniej w teorii
sami o swych sprawach mogliśmy decydować. Psiocząc jednakże i narzekając, pamiętajmy,
że uładowienie Częstochowy to
jakby rozwiązywanie problemu
kwadratury koła.
To nie Zamość, gdzie pan Zamojski na pustym polu wykreślił
sobie kształt miasta idealnego.
Częstochowa to zespół przypadków, scalanie w jedność dwóch
miasteczek, kilku osad robotniczych i kilkunastu wsi. Najlepszy architekt mógł upychać
swoje pomysły w przypadkowo
ukształtowane otoczenie, potem
jego pomysły niwelowano innymi, coś tam dodając lub ujmując. Adolf Szyszko-Bohusz niewątpliwie wielkim architektem
był - dobrą architekturą był jego
autorstwa budynek poczty przy
ul. Śląskiej. Ale już wtedy budynek nie pasował do otoczenia, a
w naszych czasach dopiększono
go ręką psuja, likwidując cha-

rakterystyczne drzwi obrotowe,
niszcząc kolorystykę elewacji i
dodając jakieś upiorne przybudówki. Zmarłego nie boli, żywy
nie dostrzega. I tak to leci.
W moich oczach upiorkiem
architektonicznym jest „torcik”
Urzędu Stanu Cywilnego. Była
taka idea, by ceremoniałem
świeckim zastąpić ceremonie kościelne. Świecki ceremoniał więc
ureligijniano, a urzędy rejestrujące śluby miały być współczesnymi katedrami. Idea taka spadła
na głowę jednego z najlepszych
architektów częstochowskich:
Włodzimierza
Ściegiennego.
Pomysł miał, może nie oryginalny, ale modnie modernistyczny.
Tak powstał torcik z kręconymi
w środku lodami-schodami, z
malunkami i zdobieniami nowoczesno-ludowymi, z paradnymi
schodami i podjazdem. Czasy były biedne i przaśne, więc
wbrew woli architekta, budowano z kiepskich materiałów, nie
przejmując się technicznym niechlujstwem. Wyszło to co stra-

TYGODNIK REGIONALNY

szy. Krytykować nie wypada, bo
to Ściegienny. Dlatego w oczach
częstochowian pokazowym jest
inny upiorek: dom towarowy Puchatek.
Jakoś tak było, że na wystawie dorobku częstochowskiej
architektury
organizowanej
przez SARP w 1980 r. podobne
wyróżnienie i uznanie zdobył ów
Puchatek, USC, a także uważane dziś za kultowe dzieła: Cepelia Ściegiennego i Komenda
Policji Marka Kruszyńskiego.
Grzechem byłoby projektanta
Puchatka uznawać za gorszego
architekta, od tych dwóch wymienionych. Pan Janusz Kopyciak, stworzył nie tylko Puchatka, ale przede wszystkim
świetnie wkomponowaną w
otoczenie architekturę zespołu
obiektów Wyższego Seminarium
Duchownego przy ul. św. Barbary. Przypomnijmy, że i sam
Puchatek wychwalany był przez
środowisko - jako obiekt, przez
swoją wysokość i zaznaczony na
elewacjach podział, naśladujący
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średniowieczne kamienice, doskonale wtapiający się w zabytkowe otoczenie. Problem w tym
(pomijając niechlujność wykonania i późniejsze „dopiększania”),
że my – częstochowianie – chcieliśmy Starego Miasta takiego jak
w Warszawie i nie przyszło nam
do głowy, że tu modernistyczny
budynek przysłonił ruiny zdezelowanych kamienic, otaczających tzw. bajzel plac. USC
wpisał się lepiej, bo tu wcześniej
była wielka dziura z resztkami
zlikwidowanej fabryki papy. Cokolwiek by tam postawiono i tak
było ładniejsze, niż to co było.
Ład przestrzenny to nie dzieło architektów. To coś, co rodzić
się powinno w głowach mieszkańców, zgodnie z archaicznym
przekonaniem, że piękne otoczenie kształtuje lepszych ludzi.
Ale jak się ma rodzić, skoro już
od dawna nawet w szkołach nie
uczą estetyki. Jest jak jest i będzie jeszcze gorzej, bo tak się
toczy kolej postępowa.
Jarosław Kapsa

Sava Šumanović (1896–1942):
„Śniadanie na trawie” – 1927 r.
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