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posłowie
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Jak mądrze
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wyższą
czytajnastronie7
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~

Kancelarie Sejmu i Senatu opublikowały oświadczenia majątkowe
parlamentarzystów. Zawierają one m.in. informacje o zasobach
pieniężnych, nieruchomościach, mieniu ruchomym i kredytach,
a przede wszystkim o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia
lub innej działalności zarobkowej. Osobno, prócz uposażenia
i diety, każdy poseł dostaje dodatkowe pieniądze na prowadzenie
biura poselskiego. Przeanalizujmy wyłącznie wynagrodzenia naszych parlamentarzystów.
Spośród 10 naszych reprezentantów w Sejmie, Senacie oraz Parlamencie Europejskim największymi oszczędnościami może pochwalić się europosłanka Jadwiga Wiśniewska - PiS (ponad 1 mln.
200 tys. zł). Najcenniejsze nieruchomości posiada natomiast poseł
Konrad Głębocki - PiS (ponad 906 tys. zł). Ale są też tacy, co mają
długi. Najwięcej do oddania ma Izabela Leszczyna - PO (grubo ponad 700 tys. zł). Żaden z naszych parlamentarzystów nie zarabia
miesięcznie mniej niż 12 tys. zł.
Media krajowe od jakiegoś czasu
ekscytują się oświadczeniami majątkowymi premier Beaty Szydło, prezesa
Jarosława Kaczyńskiego czy lidera nowoczesnej Ryszarda Petru.
My, mieszkańcy ziemi częstochow-

skiej mamy własnych krezusów.
Wczytując się w oświadczenia majątkowe naszych parlamentarzystów można dostać zawrotu głowy.


ciągdalszynastronach4-5
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Cała prawda o biurach poselskich
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Na co po
Twoje pieniądze
Zasadniczo posłowie nie mają
powodów do narzekań.
Prócz kilkunastu tysięcy uposażenia
i diety, czyli własnych „pensji”,
dostają osobno pieniądze na prowadzenie biur poselskich.
Kancelaria Sejmu przekazuje posłowi
pieniądze z góry do piątego dnia
każdego miesiąca.
Z wydanych pieniędzy na biura
parlamentarzyści muszą się rozliczyć,
przedstawiając rachunki lub faktury
VAT. Niewydane środki traﬁają
z powrotem do sejmowej kasy.
Po zakończonym roku posłowie
muszą przekazać sprawozdania
z wydatkowania pieniędzy na biura
za rok miniony. Dokumenty te są
publikowane w formie elektronicznej
na stronie internetowej Sejmu
po ich zatwierdzeniu przez Prezydium
Sejmu oraz Komisję Regulaminową
i Spraw Poselskich.
Tegoroczne sprawozdania (za 2016)
zostały rozszerzone o dwa ostatnie
miesiące roku 2015, czyli od momentu, gdy rozpoczęła się nowa kadencja
Sejmu. I tu nieco pogubiła się posłanka Lidia Burzyńska (PiS), bo z jej
sprawozdania wynika, że pieniądze
dostała jakby wcześniej.
Sejm w ciągu jednego roku na biura
posłów ziemi częstochowskiej wydał
ponad 1 milion złotych. Cała kadencja to prawie 5 milionów, a mówimy
tylko o 7 posłach z naszego terenu.
Aż strach pomyśleć, ile kosztują biura
wszystkich posłów (460), zasiadających w Sejmie.

Poznajmy sposoby
na wydanie pieniędzy
podatników w 2016 roku
7 posłów ziemi
częstochowskiej
Dane podpisali sami posłowie i dostępne są
one na stronie internetowej Sejmu RP.

Przeprowadziliśmy
drobną analizę sprawozdań
naszych posłów
Najbardziej hojnym pracodawcą jest posłanka Halina Rozpondek (PO). To ona najwięcej
wydała na pensje (w ramach etatów), zatrudnianego przez siebie personelu.
Niektórzy posłowie dla oszczędności zatrudniają współpracowników, na tak zwane umowy
śmieciowe. Spośród 7 posłów ziemi częstochowskiej, Tomasza Jaskółę (Kukiz’15) można
okrzyknąć „królem umów zlecenie i dzieło”, bo
wydał na nie krocie.
Obie posłanki Platformy – Izabela Leszczyna i Halina Rozpondek, w towarzystwie posła
Prawa i Sprawiedliwości Szymona Giżyńskiego
deklarują w sprawozdaniach, że zatrudniają – co
prawda – pracowników na umowy o pracę, jednak nie opłacają badań lekarskich siły roboczej,
zatrudnionej w biurach poselskich.
Poseł Szymon Giżyński w 2016 roku nie
szczędził grosza na ekspertyzy, opinie i tłumaczenia. Dzieli i rządzi w tej kategorii, wśród
wszystkich naszych posłów.
Ten sam poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński prócz tego, że sporo „tłumaczy”,
to jeszcze jest bardzo rozmowny. W 2016 roku
przegadał przez telefon kilka tysięcy złotych.
Na inną formę komunikacji postawił poseł
Tomasz Jaskóła. W ciągu jednego tylko roku
wydał niemałą sumkę na korespondencje i ogłoszenia.
Listę obieżyświatów otwiera poseł Andrzej
Gawron (PiS). Z publicznych pieniędzy zwracane są mu przejazdy samochodem własnym lub
innym.
Natomiast ulubionym środkiem transportu
posła Szymona Giżyńskiego są taksówki. Nikt
nie wydał na nie tyle, co on. Warto przypomnieć,
że każdy parlamentarzysta może także za darmo
jeździć po kraju pociągami w pierwszej klasie,
autobusami PKS, a także latać samolotami PLL
LOT.

Najdroższym biurem zarządza poseł Tomasz
Jaskóła. Niektórzy posłowie, mimo iż mają kilka placówek w różnych miejscowościach naszego regionu, płacą za najem lokali znacznie
mniej niż przedstawiciel kukizowców.
O tytuł „konserwatora” roku 2016 rywalizują posłowie Andrzej Gawron i Tomasz Jaskóła.
Obaj są parlamentarzystami dopiero od ponad
roku. Co poseł Gawron konserwuje i naprawia,
skoro tyle co zakupił nowe wyposażenie biura?
Poseł Jaskóła natomiast co amortyzuje, jeśli nic
do biura nie kupił?
Najbardziej oczytanym i schludnym posłem
jest Szymon Giżyński. Małą fortunę wydał w
ubiegłym roku na prasę (niezręcznie pytać na
którą), książki i czasopisma oraz... środki czystości.
Wyposażenie biura to ważniejszy punkt sprawozdania. Na ten cel najwięcej spośród posłów
wydała posłanka Lidia Burzyńska (PiS), ale to
nawet nie dziwi. Pani Burzyńska dostała się do
parlamentu po raz pierwszy (podobnie jak 4 innych posłów ziemi częstochowskiej), więc biuro urządzała od zera. Jednak inne kwoty podała
w sprawozdaniu, a inne w wykazie. Zagadkę, w
tym punkcie, stanowią wydatki posła Tomasza
Jaskóły, który – jako nowy poseł – nie wykazał
żadnego wyposażenia biurowego.
Gigantyczną kwotę wydała w 2016 roku posłanka Izabela Leszczyna na wyjazdy pracowników biura. Aż ciśnie się na usta pytanie: gdzie
oni tak jeżdżą?
Posłanka Halina Rozpondek i poseł Tomasz
Jaskóła deklarują w sprawozdaniach, że zatrudniają pracowników etatowych – posłanka 2
osoby, poseł 3. Jednak parlamentarzyści nie wypłacają swojej kadrze świadczeń urlopowych.
Czyżby personel wywczasów nie miał?
Administracja, w tym księgowość biura poselskiego to ważna rzecz. Poseł Szymon Giżyński nie szczędzi w tej kategorii środków publicznych.
W sprawozdaniach jest również rubryka „inne
wydatki związane z prowadzeniem biura”. To
tutaj można znaleźć prawdziwe perły wśród poselskich kosztów, a niektóre kwoty wydatków
po prostu powalają. Kilkanaście tysięcy złotych,
najwięcej spośród wszystkich posłów, wydał
poseł Konrad Głębocki (PiS), m.in. na kwiaty i
artykuły spożywcze. Niejeden częstochowianin
za tyle kasy musi żyć przez cały rok.
RenataR.Kluczna
Tabela z zestawieniem wydatków – na sąsiedniej stronie.
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Uwaga: rubryki w innym kolorze wskazują rekordzistę wydatków.

WYTNIJ I ZACHOWAJ
(żeby przed następnymi wyborami
mieć wiedzę, na co Twój kandydat
wydaje Twoje pieniądze)
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46
POSŁOWIE
ZIEMI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Lidia Burzyńska (PiS)
oszczędności: 26.110 zł
papiery wartościowe: fundusz emerytalny 14.085
zł
nieruchomości: dom 170
m.kw. o wartości 280
tys. zł; grunty orne 3,61
ha warte 40 tys. zł
dochody: z gospodarstwa
rolnego 1.513 zł; wynagrodzenie za prace
8.394 zł; inne dochody 373 zł; uposażenie
posła 117.372 zł; dieta
parlamentarna 29.676
zł.
Razem: 157.328 zł (śr.
miesięcznie 13.110 zł)
mienie ruchome: Seat
Cordoba 2003; Citroen
C2 2005; Suzuki Vitara
2016
kredyty: pożyczka z funduszu socjalnego Kancelarii Sejmu 25 tys. zł
(nie wiadomo, czy jest
początkowa kwota, czy
też ile pozostało spłaty).

Andrzej Gawron (PiS)
oszczędności: 15 tys. zł;
900 euro (wszystko we
współwłasności)
papiery wartościowe: polisa ubezpieczeniowa
stypendialna na rzecz
syna Pawła Gawrona 18.840 zł; polisa
ubezpieczeniowa
na
żonę Krystynę Gawron
25.114 zł
nieruchomości: dom 105
mkw o wartości 250
tys. zł; dom 100 mkw
warte 290 tys zł wraz z
działką 0,095 ha (domy
we współwłasności);
działka 0,0089 ha – 4
tys zł; działka 0,1288
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ha – 70 tys. zł
dochody: dieta parlamentarna 29.676 zł; uposażenie poselskie 117.372
zł.
Razem: 147.048 zł (śr.
miesięcznie 12.254 zł)
mienie ruchome: Renault
Scenic 2015
kredyty: Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.900
zł; kredyt w PKO BP
69.661 zł; kredyt w
PKO BP 69.648 zł; kredyt odnawialny w PKO
BP 30 tys. zł (nie wiadomo czy są to kwoty
do spłaty czy wziętego
kredytu).

Szymon Giżyński (PiS)
oszczędności: ok. 125 tys.
zł (współwłasność)
papiery wartościowe: polisa ubezpieczeniowa
na Urszulę Giżyńską
ok. 7 tys zł; Fundusz
Emerytalny 20 tys. zł;
polisa Compensa ok. 4
tys. zł; fundusz ING ok.
4 tys. zł; polisa ubezpieczeniowa Met Life
9.710 zł
nieruchomości: dom 150
m.kw. o wartości 400
tys. zł (współwłasność)
udziały: Gazeta Częstochowska Sp. z o. o. o
wartości 7.800 zł
działalność
społeczna:
prezes zarządu Fundacji na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
dochody: uposażenie poselskie 135.178 zł; dieta
parlamentarna 29.676
zł.
Razem: 164.854 zł (śr.
miesięcznie 13.737 zł)
mienie ruchome: brak
kredyty: brak.

Konrad Głębocki (PiS)
oszczędności: 2.000 zł;
3.000 euro

nieruchomości: dom 161
m.kw. o wartości 683
tys. zł; działka 1.573
m.kw. warta 215 tys.
zł; działka 82 m.kw.
– 8.500 zł (współwłasność)
dochody: uposażenie poselskie 103.080 zł;
Politechnika Częstochowska
- profesor
nadzwyczajny 83.525
zł; prawa autorskie i
inne 1.041 zł; dieta parlamentarna 27.360 zł.
Razem: 215.006 zł (śr.
miesięcznie 17.917 zł)
mienie ruchome: Mercedes Benz 2010
kredyty: pożyczka z Politechniki Częstochowskiej w wysokości 40
tys. zł (pozostało do
spłaty 26.185 zł).

Tomasz Jaskóła
(Kukiz’15)
oszczędności: ok. 80 tys.
zł
nieruchomości: dom 160
m.kw. o wartości 300
tys. zł; mieszkanie 58
m.kw. – 165 tys. zł;
mieszkanie 51 m.kw.
– 125 tys. zł; zabudowana nieruchomość 39
m.kw. wraz z działką
217 m.kw. – 80 tys. zł
(wszystko we współwłasności)
działalność
społeczna:
fundator Fundacji Instytut Ziemi Częstochowskiej;
fundator
Fundacji Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny;
fundator Fundacji Order Jana III Sobieskiego
(dwie ostatnie fundacje
były pod koniec 2015
r. w fazie rejestracji w
KRS)
dochody: umowa o pracę
- Kancelaria Sejmu RP
144.377 zł; umowa najmu 700 zł.
Razem: 145.077 zł (śr.
miesięcznie 12.089 zł)
mienie ruchome: Volkswagen Touran 2010
(współwłasność); Nissan Almera 2002 (własność żony - spadek)
kredyty: brak.

Ile zarabiają
nasi drodzy

posłowie
i senatorowie?

Izabela Leszczyna (PO)
oszczędności: 10 tys. zł
nieruchomości: mieszkanie 85 m.kw. o wartości
400 tys. zł (współwłasność)
dochody: uposażenie poselskie 146.737 zł; dieta
parlamentarna 29.594
zł; Ministerstwo Finansów (ekwiwalent za
niewykorzystany urlop)
13.222 zł.
Razem: 189.553 zł (śr.
miesięcznie 15.796 zł)
mienie ruchome: Seat
Exeo 2009 (współwłasność)
kredyty: kredyt hipoteczny w Eurobanku – pozostało 155 tys. CHF
(brak informacji o kwocie początkowej); kredyt hipoteczny w PKO
BP w wysokości 250
tys. zł (pozostało do
spłaty ok. 190 tys. zł).

Halina Rozpondek
(PO)
oszczędności: ok. 130 tys.
zł
nieruchomości: dom 120
m.kw. wraz z działką
1.272 m.kw. o wartości
ok. 380 tys. zł; działka zabudowana 1.600
m.kw. - ok. 200 tys. zł

(wszystko we współwłasności)
działalność charytatywna:
Stowarzyszenie
„Wspólnota
Polska”
- prezes zarządu; Fundacja na Rzecz Utworzenia
Uniwersytetu
Częstochowskiego
– sekretarz Rady Programowej
dochody: uposażenie poselskie 117.372 zł; dieta poselska 29.696 zł;
ZUS 54.526 zł;
Razem: 201.594 zł (śr.
miesięcznie 16.799 zł)
mienie ruchome: brak
kredyty: brak.

r.: AJD 4.729 zł oraz
MOPS 1.467 zł; umowa
od dzieło 7.668 zł.
Razem: 181.693 zł (śr.
miesięcznie 15.141 zł)
mienie ruchome: Hyundai IX35 2013; Opel
Mocca 2016 (własność
zony)
kredyty: kredyt hipoteczny w ING na kwotę 281
tys. zł (pozostało do
spłaty 210.869 zł).

SENATOROWIE
ZIEMI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Ryszard Majer
(PiS)
oszczędności: 40 tys. zł
papiery
wartościowe:
ubezpieczenie na życie
28 tys. zł; na dożycie 56
tys. zł; NW 84 tys. zł;
OWU 40 tys.
nieruchomości: dom 260
m.kw. o wartości 670
tys. zł; działka leśna
0,0899 ha - 15 tys. zł;
działka rolna 0,0912
ha – 5.200 zł; działka
rolna 0,0738 ha – 2.700
zł (wszystko we współwłasności)
dochody: uposażenie senatorskie 137.057 zł;
dieta senatorska 30.772
zł; 13 pensje za 2015

Artur Warzocha
(PiS)
oszczędności: 60 tys. zł;
1.000 euro
nieruchomości: mieszkanie 69 m.kw. o wartości 350 tys. zł; garaż 14
m.kw. – ok. 30 tys. zł
dochody: Kancelaria Senatu RP 137.127 zł; 13
pensje za 2015 r.: Najwyższa Izba Kontroli
6.406 zł oraz Akademia
im. J. Długosza 3.252
zł; dieta 32.596 zł.
Razem: 179.381 zł (śr.
miesięcznie 14.948 zł)
mienie ruchome: Mazda
2014; Mercedes Benz
2008
kredyty: kredyt w Santander Bank w wysokości
60 tys. zł (pozostało
do spłaty 32.822 zł);
pożyczka w Pekao SA
w wysokości 20 tys. zł
(pozostało 517 zł); kredyt odnawialny w PKO
BP pozostało 16.827 zł
(brak informacji o pełnej kwocie kredytu)
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EUROPOSEŁ
Z NASZEGO
TERENU

Jadwiga Wiśniewska
(PiS)
oszczędności: 542.062 zł;
170.716 euro; 4 dolary
nieruchomości: dom 154
m.kw. o wartości 700
tys. zł; grunty rolne nieuprawiane 2,4 ha warte
50 tys. zł (wszystko we
współwłasności)
dochody: pełnienie mandatu posła 100.182
euro – w przeliczeniu
na złotówki 416.757
zł (według aktualnego
kursu skupu 4,16 zł).
Razem: 416.757 zł (śr.
miesięcznie
około
34.729 zł)
mienie ruchome: Audi A1
2011; Volvo S60 2014
kredyty: brak.
RenataR.Kluczna

Burzliwy Salon Prasowy 7 dni
Ostatni, przed wakacjami, czerwcowy Podziemny Salon Prasowy 7 dni zgromadził sporą grupę mieszkańców Częstochowy. W ogóle
było to jedno z bardziej żywiołowych spotkań.
Uczestnicy tematami sypali niczym z rękawa.
Tematem, który dominował w dyskusji był fatalny stan chodników i dróg w dzielnicy Stradom.
Zwłaszcza krytykowano postawę władz miasta w
sprawie remontu ul. Oficerskiej.
Tradycyjnie już, sporo uwag dotyczyło działalności miejskiego przewoźnika.
- Za mocno działa klimatyzacja w autobusach,
można się przeziębić – twierdził jeden z uczestników.
Oczywiście zdania w tej kwestii są podzielone.
Do redakcji docierały też uwagi, że klimatyzacja
nie jest wyłączana i w autobusach jest zbyt gorąco, a do tego cuchnie.
- W weekendy autobusy mają duże opóźnienia, bo wiele osób kupuje bilety u kierowcy. Jeśli
na każdym przystanku jest kilka takich osób, to
w rezultacie robi się spore przesunięcie w czasie. Powinno się podnieść znacznie ceny biletów
kupowanych u kierowcy, co zniechęci ludzi do
nabywania biletów dopiero w w autobusie. Poza
tym autobusy, stojąc dłuższy czas na przystanku,
smrodzą i zanieczyszczają środowisko - mówił
mieszkaniec Częstochowy.

same w sobie, bo nikt nie sprawuje nad nimi kontroli – twierdzi mieszkaniec Śródmieścia.
Jedna z mieszkanek poruszyła problem basenu
przy ul. Sobieskiego, czyli temat jak najbardziej
na czasie – letni.
- Dużo się mówi o kolejnej modernizacji basenu przy ul. Dekabrystów, tymczasem przy ul.
Sobieskiego od wielu lat stoi zapuszczony i zdewastowany basen, który kiedyś tętnił życiem. W
okresie wakacji korzystało z niego mnóstwo osób,
zwłaszcza mieszkańców Śródmieścia. Teraz
dzielnica ta jest praktycznie pozbawiona większych obiektów rekreacyjnych, w tym basenu.
Dlaczego władze miasta nie interesują się tym
terenem, który jest przecież w centrum miasta,
blisko budynków Urzędu Marszałkowskiego i
Starostwa Powiatowego. To wstyd, że nikogo z
władz to nie razi. Kolejny obiekt, szpecący wizerunek Częstochowy, stoi w samym centrum na
Skwerze Solidarności niedaleko Urzędu Miasta.
Kiedyś znajdowała się w nim duża kwiaciarnia,
ale od wielu już lat stoi pusty i przypomina raczej
ruderę. Elewacja jest obdrapana, brudna i chętnie
odwiedza ją lokalny „element” - mówi oburzona
częstochowianka.

Po raz pierwszy na Salonie pojawiły się problemy dotyczące rodzimych wędkarzy.
- Dlaczego w gazecie nie ma komunikatu o
tym, na co są przeznaczane składki członkowskie,
które płacą wędkarze. W akwenach wodnych nie
ma praktycznie ryb, choć Polski Związek Wędkarski zapewnia, że pieniądze ze składek są przeznaczane m.in. na zarybianie – żali się miłośnik
łowienia ryb.
Sprawdzimy. Pytania naszego czytelnika prześlemy do częstochowskiego oddziału PZW.

Na początku roku, na fali sprzeciwu wobec
lex Szyszko, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
(SLD) aktywnie brał udział w akcji „Posadźmy
drzewo”. Posadzono wówczas dziesięć drzew i
oczywiście całe przedsięwzięcie szumnie przedstawiono w mediach. Najwyraźniej łatwiej jest
sadzić nowe niż dbać o stare.
- Na ul. Nowowiejskiego, na odcinku od ul.
Kopernika do ul. Sobieskiego rosną lipy. Co druga
z nich jest uschnięta i w fatalnym stanie. Nikt ich
nie pielęgnuje, pomimo że okoliczni mieszkańcy
kilkakrotnie zgłaszali sprawę miejskim urzędnikom - informuje zatroskana kobieta.

Jak zwykle nie mogło zabraknąć tematów
związanych ze spółdzielczością mieszkaniową.
Spora część uczestników zamieszkuje w zasobach
spółdzielczych – stąd mnóstwo uwag.
- W polskim prawie spółdzielczym powinien
zostać ożywiony zapis o spółdzielczości, gdyż
spółdzielczość mieszkaniowa jest dobrem narodowym wszystkich obywateli. Teraz ten przepis jest
martwy, a komisje i związki rewizyjne to władze

Podobno nadal w Urzędzie Miasta jest obsadzone stanowisko pełnomocnika prezydenta ds.
estetyki miasta. Skoro tak, to na usta ciśnie się
pytanie, gdzie był estetyk miasta, gdy na jednej z
kamienic powstawał kontrowersyjny mural.
- Mural na elewacji kamienicy, w której zresztą znajduje się siedziba redakcji Tygodnika 7 dni,
jest okropny. Jak ktoś mógł pozwolić, by w centrum miasta powstało coś tak szkaradnego i smut-

„CzAS na rower”
- Częstochowski Alarm Smogowy
Zarówno położenie, jak i struktura miasta, sprzyjają zmianie
części codziennych podróży odbywanych prywatnymi samochodami na te, odbywane rowerem. Podróże krótkie, czyli te
nieprzekraczające 5 km, stanowią znaczącą część podróży miejskich. Jednocześnie,
jak wykazały badania, rower
jest najbardziej efektywnym
środkiem transportu na takie
odległości - czytamy w Planie
Zrównoważonej
Mobilności
Miejskiej dla Miasta Częstochowy sporządzonym przez firmę Star ITS.
Z danych zgromadzonych
do końca 2015 roku wynika, że
Częstochowa posiada ponad 60
km dróg, pasów i ciągów pieszo
– rowerowych. Jednak sieć dróg
rowerowych jest niespójna.
Poszczególne fragmenty nie
są ze sobą połączone na tyle,
aby podróż rowerem odbywała
się ciągle po wyznaczonej dla
niego drodze, co może wpływać

na komfort i bezpieczeństwo,
zwłaszcza mniej doświadczonych uczestników ruchu!
W tym temacie w Częstochowie
jest sporo do zrobienia. Problem
dotyczy kilku dzielnic, między
innymi: Gnaszyna, Grabówki,
Lisińca i Stradomia, które pozbawione są infrastruktury, umożliwiającej bezpieczne dotarcie rowerem, do pozostałych dzielnic
miasta. Dzięki budowie spójnej
sieci dróg rowerowych można
się spodziewać nawet kilkunastokrotnego wzrostu rowerzystów
na ulicach naszego miasta, w
porównaniu do wyznaczania
niepowiązanych odcinków.

A co na to władze
samorządowe?

Częstochowa otrzymała 4,5
miliona złotych na utworzenie
sieci rowerów miejskich. Ale do
teraz nie udało się wyłonić wykonawców zadania. Niestety, prawdopodobnie mieszkańcy miasta
będą mogli skorzystać z rowerów

miejskich najwcześniej jesienią, a
może dopiero w przyszłym roku.
Urząd Miasta obiecuje również
wybudowanie nowych ścieżek
rowerowych. Chodzi o przystosowanie do planowanej budowy
systemu rowerów miejskich. Oby
tym razem nie skończyło się jak
to często bywa tylko na obietnicach.
Każdy z nas może przeciwdziałać niskiej emisji poprzez
podróżowanie rowerem. To spaliny samochodowe są jedną z
głównych przyczyn powstawania
niskiej emisji. Na szczęście coraz
więcej mieszkańców Częstochowy docenia jazdę na rowerze,
która umożliwia podróżowanie
bez emisji zanieczyszczeń do
powietrza, a do tego – co równie
ważne – poprawia naszą kondycję. Rower to świetny wybór nie
tylko na weekendową przejażdżkę po lesie, ale także na co dzień,
by dotrzeć do pracy lub przewieźć w koszyku drobne zakupy.
HubertPietrzak

nego - pyta częstochowianin.
Znacznie poważniejszy problem mają mieszkańcy i przedsiębiorcy ze Starego Miasta. Z ich
wypowiedzi podczas Salonu wynika, że władze
Częstochowy oraz Rada Miasta kompletnie lekceważą ich problem. Sprawą od lat zajmują się
niektórzy radni, ale bezskutecznie.
- Władze miasta nie szanują naszych praw własności. Grunty na Starym Rynku w całości nie
należy do gminy, część jest własnością prywatną,
a część Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mimo to strefa płatnego parkowania obowiązuje
wszędzie. Jest to działanie aspołeczne i wyraźnie
narusza interesy środowiska lokalnego. Część
mieszkańców i przedsiębiorców złożyła protest
przeciwko ustanowieniu strefy płatnego parkowania na ul. Senatorskiej – grzmiał przedstawiciel
przedsiębiorców.
Uczestnicy spotkania, którzy mają wątpliwą
przyjemność mieszkać w innych dzielnicach niż
Śródmieście, wyliczali swoje zastrzeżenia.
- Na Lisińcu chodniki zarastają trawą. Podczas
gdy w Śródmieściu można często spotkać sprzątaczy, którzy na kolanach wycinają trawę spomiędzy płyt chodnikowych, to już w tzw. peryferyjnych dzielnicach Częstochowy nikt się tym nie
zajmuje - twierdzi starszy mężczyzna.
Na koniec spotkania, wszyscy uczestnicy doszli do wniosku, że słusznym byłoby ogłoszenie
apelu do mieszkańców Częstochowy o zbiórkę
pieniędzy na zakup zamiatarki. Dziś – co wielokrotnie sygnalizowali uczestnicy Salonów – miasto Częstochowa jest po prostu brudne. Zamiatarki, które niegdyś przemierzały ulice miasta
obecnie są tylko wspomnieniem. Goście Salonu
sugerują więc, aby każdy z mieszkańców wyłożył
co najmniej złotówkę na zakup zamiatarki. Redakcja zaś proponuje, by wielka skarbona stanęła w holu Urzędu Miasta. Każdy komu zależy na
tym, by Częstochowa nareszcie stała się czystym
miastem, z pewnością dołączy się do zbiórki.
Na kolejny Podziemny Salon Prasowy 7 dni
zapraszamy tuż po wakacjach, 4 września w poniedziałek o godzinie 16.00, do Restauracji Pod
Ratuszem (wejście od ul. Śląskiej).
red.
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@ ...a taki był ładny, amerykański, choć za
złotówki
G: Czyli jednostki miejskie plac\ jednostkom miejskim
za wynajem tylko po to aby prezesie mogli się pochwalić
jakimkolwiek obrotem
Gocha:Złodziej, złodzieja, złodziejem pogania... ot magistrackie obyczaje..
anonim: A mnie smakują kiełbaski z ZGM TBS
anka@gmail.com:BINGO!!!!
anonim:moja babunia zawsze powtarzała.....raz sierpem,
raz młotem.....
tleniony3@wp.pl: Ewidentne PiSmo na zamówienie polityczne. Żerowanie na nieszczęściu Klubu i mieszanie z
błotem wszystkich tylko po to by zaszkodzić Prezydentowi Miasta. Zanim Wasza Redakcja zabierze się za rzetelne
dziennikarstwo proponuję zapytać co sądzą o całej tej sprawie bogu ducha winni zawodnicy. Nie zaprzeczę że Prezes Klubu jest winny. Bo w dużej mierze ten artykuł jest
prawdziwy. Prezes mamił wszystkich tylko po to by samemu osiągnąć korzyści. Ale mieszanie do tej sprawy zawodników i porównywanie ich do „Karków z siłowni” to już
gruba przesada. Były zawodnik SAINTS CZĘSTOCHOWA
(tzw Kark z Siłowni) Obecnie zawodnik Innej Drużyny FA
anonim: Pokazywanie patologii lokalnej w żadnej mierze
nie jest pismem na zamówienie lecz społecznym obowiązkiem każdego rozsądnego obywatela miasta, dziennikarza w
szczególności.Taki po prostu uprawia zawód.Artykuł sporządzony bardzo merytorycznie zawiera wszelkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem klubu.A ci „Bogu ducha
winni” sportowcy, z pewnością nie mają zielonego pojęcia
o finansowym funkcjonowaniu ich klubu, gdyż zajmują się
wyłącznie treningami. Rozpaczliwy post kolegi, byłego piłkarza”Świętych” z kategorii” na złodzieju czapka gore...”
obiektywny:Brawo Pani Redaktor,piętnować i obnażać na
każdym kroku czerwoną ośmiornice kolesiów Matyjaszczyka z SLD.Dosyć tego złodziejstwa,rozdawania kamienic za
grosze (NMP 49)przepłacania inwestycji,żeby tylko zdążyć
przed wyborami i zamydlić ludziom oczy,jaki to ja jestem
dobrym prezydentem.Sponsorowanie pseudo klubów i disco
polo na Biegańskiego,a na Stradomiu ludzie żyją jak w średniowieczu,bez chodników,oświetlenia ulic,zamiast jezdni
mają dziury i błoto.

@ Ile zarabiają nasi posłowie i senatorowie?
Anonim: Aby przeciwdziałać tej politycznej patologii,
należy utworzyć niezwłoczni Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w Sejmie i podziękować tym politycznym „długodystansowcom”. Jedni nie wiedzą już, co mają napisać w
oświadczeniach majątkowych, tym drugim, którzy stanowią
miażdżącą większość, brakuje na chleb i podstawowe artykuły do egzystencji.
Deodeo:Ciągle te same ciołki... demokracja wybierająca
cwane miernoty to wybryk natury. „Wiocha rządzi, wiocha
ma”.

@ Ile kosztują medale za ścieki?
Anonim:W Redzinach, wojt honoruje po uważaniu statuetką „Przyjaciel Gminy Redziny” Jednym z beneficjentow
tej budzącej kontrowersje nagrody jest.......gminny przedsiebiorca pogrzebowy, ktory swoją działalność ogranicza do
udziału w oprawach pogrzebowych na terenie gminy oraz
korzysta z rożnego rodzaju ulg dla przedsiebiorcow.Mamy
chyba do czynienia w tym przypadku z przyjaźnią „do grobowej deski”. Redziński wojt w 2010 w wyborach samorządowych startował na radnego z listy SLD.Aktualnie, pieczołowicie kultywuje przyjaźń i szeroko rozumianą wspołprace
z czestochowskim ratuszem, zatrudniając w gminie osoby
powiązane z lewicowym środowiskiem z miasta.
Gocha:A to sukinkot...
Matołek: „czy spółki współpracuje za odpłatność z organizatorami konkursów”. Trudna ta polski języka.
Cz-wa: A to towarzystwo wzajemnej adoracji my wam,
wy nam to już przerabialiśmy w latach PRL-u i widzę ,że
naszego K.M.porywa tęsknota czy jego bliskich?. Najlepiej
wydaje się czyjeś pieniądze ja się jest bezkarnym,prawda ,a
co chodzi o przedsiębiorców przez duże P to nikt nie będzie
czekał na statuetkę za która musi sam zapłacić i ta maskarada to cyrk za drutach,ale pan Matyjaszczyk lubuje się w
takich maskaradach,pozdrawiam
6=: Całkiem fajne wycieczki sobie fundusz z podwyżek
opłat za ścieki. Czy finansowanie działalności wydziału
ochrony środowiska Pcz jest cele statutowym działalności
oczyszczalni?
Anonim: Nagrody to forma wyróżnienia wśród innych
firmy. Z kim konkuruje monopolista?

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Wszechobecna reklama zachęca nas do kupowania coraz to bardziej wymyślnych przedmiotów codziennego użytku. Dopiero po wydaniu często
niemałej kwoty, okazuje się czy urządzenie warte jest swojej ceny i czy
rzeczywiście się sprawdza. Testujemy wybrane gadżety i przedstawiamy
ich słabe i mocne strony. Zanim wydasz krocie na być może nieużyteczną
rzecz, sprawdź u nas opinię o niej.

Urządzenie
do pielęgnacji
paznokci

 SMS i e-mail z informacją
o gotowym paszporcie

Od 1 czerwca 2017 każdy, kto złoży wniosek o paszport
może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem, o
tym że paszport jest już gotowy do odbioru. Usługa jest
bezpłatna. Żeby z niej skorzystać trzeba przy składaniu
wniosku o paszport podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych.
Obywatel otrzyma informację sms-em lub e-mailem, że
paszport czeka na niego w urzędzie. Można podać i numer telefonu, i adres email. Wniosek o paszport można
złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie
kraju, niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni, w
praktyce jest często krótszy, stąd usługa, dzięki której
dowiemy się, że paszport jest już gotowy do odbioru.

 Samochód w prezencie
od Jurka Owsiaka

Urządzenie przydatne
jest dla każdej kobiety,
która sama w domu pielęgnuje paznokcie, zarówno
u rąk jak i u stóp. Zestaw
zwiera mnóstwo elementów, które ułatwiają dbałość o paznokcie, nawet te
z problemami, np. krzywo
wyrastający paznokieć.
Zalety:
* Zestaw posiada 12 wymiennych końcówek o różnych
kształtach zakładanych na
frezarkę: np. pilniczki do
usuwania skórek, dysk piłujący płytkę paznokcia,
pilniki usuwające zgrubienia oraz nierówności na powierzchni paznokcia. Mnogość akcesoriów pozwala
wybrać tę końcówkę, która
akurat jest nam potrzebna
do danej czynności.
* Frezarka jest bezprzewodowa. Przed jej użyciem urządzenie należy naładować,
a potem można je zabrać,
np. w podróż. Maszynka
posiada pojemnik na wodę
z funkcją hydromasażu do
zmiękczania skórek. Po
wlaniu wody z odrobiną
mydła paznokcie doznają
przyjemnego masażu.
* Z drugiej strony urządzenia
znajduje się miejsce z wentylatorem, z którego wylatuje zimne powietrze. Jest to
funkcja szybkiego suszenia
paznokci.
* Urządzenie jest wykonane estetycznie. Wymienne
końcówki znajdują się pod
przykrywką, dzięki czemu
nie kurzą się i pozostają na
miejscu.

* Urządzenie gabarytowo nie
jest duże, przez co nie zajmuje dużo miejsca.
* Frezarka pracuje cicho.
Spokojnie w tym czasie
można prowadzić rozmowę
lub oglądać telewizję.
* Kabel sieciowy ma wystarczającą długość. Jest jednocześnie używany do podstawy urządzenia, czyli do
hydromasażu i suszenia, ale
także do ładowania frezarki.
* Urządzenie jest dla osób,
które lubią „się bawić” przy
paznokciach. Za całą pewnością czynności wykonane
urządzeniem sprawią takiej
osobie dużo przyjemności.
Wady:
* Frezarkę przed użyciem
należy ładować przez
osiem godzin. Zapominalscy mogą mieć problem.
Mimo podłączenia frezarki
do ładowarki nie będzie
ona działać, dopóki bateria
nie będzie pełna.
* Bezpieczne użycie końcówek wymaga pewnej wprawy, zwłaszcza w przypadku stosowania końcówek
metalowych, którymi można się skaleczyć.
* Urządzenie nie będzie dobre dla osób niecierpliwych
i tych, które chcą szybko
poprawić stan swoich paznokci.
Cena:
od 100 do
170 zł
Nasza ocena:
Urządzenie
polecamy.
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Przyjmę pracowników
ogólnobudowlanych.
Praca przy budowie
pensjonatu
w Białce Tatrzańskiej.
Możliwość noclegu blisko
miejsca pracy.
Wysokie wynagrodzenie.

nr tel. 509-670-775
e-mail: bas.bud@wp.pl

Jerzy Owsiak oraz Lidia Niedźwiedzka-Owsiak odwiedzili częstochowski Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
dla Dzieci i w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazali samochód osobowy Volkswagen Caddy. Auto sfinansowano ze środków pozyskanych przez WOŚP w 2016 roku w ramach 1% podatku.
Jego wartość to blisko 90 tys. zł.- Auto będzie wspomagało codzienne funkcjonowanie placówki – powiedział
Jerzy Owsiak. - Tym samym z dumą możemy podkreślić,
że zrealizowaliśmy wszystkie nasze obietnice związane
ze zbiórką 1% podatku. Przekazaliśmy hospicjom dziecięcym w sumie 29 samochodów, ale również uruchomiliśmy nowy Program Medyczny WOŚP, który będzie
pomagał dzieciom z ciężkimi wadami ortopedycznymi.
Mam nadzieję, że auto przekazane do Częstochowy będzie efektywnie i długo służyło placówce, podnosząc
komfort i jakość opieki nad pacjentami. - To niezwykle
radosny dla nas dzień! – powiedziała Magda Szymczyńska ze Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego,
które prowadzi częstochowską placówkę. - Auto będzie
służyło naszym małym podopiecznym. Pozwoli na ich
transport w bezpiecznych i komfortowych warunkach.
To niezwykle istotne, bo dzieci te są doświadczone
chorobą od pierwszych dni życia i wielokrotnie muszą
„odwiedzać” różne kliniczne placówki medyczne w celu
kontroli ich stanu zdrowia.

 Owce na Górze Zamkowej
w Olsztynie

Od niedawna wokół ruin olsztyńskiego zamku pasą się
owce. A to w ramach Projektu LIFE+ realizowanego
przez Śląską Dyrekcję Parków Krajobrazowych przy
udziale Gminy Olsztyn. Projekt jest odpowiedzią na
niepożądane zmiany w obrębie muraw kserotermicznych, umożliwia zachowanie i kompleksową ochronę
cennych siedlisk nieleśnych. Stado 64 owiec to nie tylko
dodatkowa atrakcja turystyczna, ale przede wszystkim
najbardziej efektywna i najtańsza metoda zahamowania
niekorzystnych zmian przyrodniczych, które z czasem
przysłoniłyby całkowicie największe atrakcje okolic
Olsztyna. Wyjadanie i przygryzanie runi hamuje przyrost
wysokich traw, zapobiega ekspansji chwastów oraz sukcesji drzew i krzewów. Zdeptywanie runi przez zwierzęta
kopytne wpływa na poprawę wierzchnich warstw gleby.
Pod wypas w okolicach Olsztyna wskazano również
Górę Lipówki, Biakło, Ostrą Górkę i Górkę Statkową.

 Ruszył sezon pielgrzymek

Rozpoczął się sezon pieszych pielgrzymek. W czerwcu
do Częstochowy wejdą pielgrzymi głównie z terenu województwa śląskiego, m.in. z Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Popowa, Bytomia, czy Katowic. Ponadto miasto
odwiedzą pątnicy z Pszczyny, Kobylej Góry, czy Siedlca. Najliczniejszą czerwcową grupę będą stanowić pielgrzymi z Łowicza - w sobotę 3 czerwca do Częstochowy
dotrze ich około 400. Oprócz pielgrzymek typowo pieszych do naszego miasta mają przybyć dwie pielgrzymki
biegowe: 3 czerwca - XXIV Bieg Trzeźwości z Piekar
Śląskich, a 18 czerwca - Klubu Biegowy R-TEAM Łowicz. W sumie w samym tylko czerwcu będzie to ponad
2 tys. pielgrzymów. W lipcu liczba pieszych pątników
będzie się zwiększać, a szczyt pielgrzymkowy jak zwykle przypadnie na sierpień - zwłaszcza przed świętami
maryjnymi 15 i 26 sierpnia.
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Nie od dziś wiadomo, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie.
Dlatego tak istotne jest umiejętne pokierowanie swoją drogą zawodową, a ta zaczyna się już
na etapie studiów. Jeżeli marzymy o ciekawej pracy, idącej w parze z satysfakcjonującymi
zarobkami, powinniśmy pomyśleć o wybraniu właściwej szkoły wyższej.

Jak mądrze wybrać

szkołę wyższą

Studia humanistyczne czy
może lepiej inżynierskie?
Dzienne czy zaoczne?
Uczelnia państwowa czy
prywatna?
Im bliżej do rozpoczęcia
rekrutacji na studia, tym więcej pytań. Ogrom propozycji
dostępnych na rynku edukacyjnym nie ułatwia jednak
podjęcia ostatecznej decyzji.
Podpowiadamy jak sobie z
tym wyborem poradzić.

Poziom kształcenia
Warto zdać sobie sprawę, że
studia nie polegają jedynie na
zaliczaniu kolejnych semestrów.
Im więcej się w ich czasie nauczysz, tym łatwiejszy będziesz
mieć start w zawodowe życie.
Dlatego przy wyborze uczelni wyższej kierować należy się
m.in. jej renomą. Wszelkiego
rodzaju rankingi mogą okazać
się cennym zbiorem informacji.
Na portalach społecznościowych
można poznać opinie byłych lub
aktualnych studentów, którzy
wiedzą najlepiej, jak dana uczelnia funkcjonuje. Jeśli chcesz wiedzieć czy szkoła jest wiarygodna,
a prowadzone przez nią programy studiów spełniają najwyższe
standardy kształcenia, wystarczy
zajrzeć na oficjalną stronę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Sprawdź więc, od
kiedy dana szkoła istnieje, ilu
absolwentów ją ukończyło i jaką
cieszy się opinią.
Nieocenionym źródłem informacji o uczelniach są informatory zawierające programy
studiów. Strony, fora internetowe i serwisy społecznościowe to
kolejne źródło danych o uczelni.
Tam znajdziesz studentów lub
grupy związane z uczelnią, o której myślisz, możesz także zapytać o wszystko, co Cię interesuje.
Dni otwarte to dobra okazja do
przyjrzenia się wybranej szkole,
porozmawiania z pracownikami,
uzyskania szczegółowych informacji. Wiele uczelni przygotowuje w tym dniu interesujące
wykłady, spotkania i imprezy
tematyczne.

Własne upodobania
Przy wyborze uczelni nie
kieruj się aktualną modą, sugestiami rodziców czy znajomych.
Przede wszystkim samodzielnie
zdobądź wiedzę na temat kierunków i szkół, które wydają Ci się
atrakcyjne. Podstawowym kry-

terium wyboru niech będą twoje
preferencje. Zastanów się, jakie
masz umiejętności i zainteresowania. Czego uczysz się szybciej
niż inni? Co robisz dobrze? Którą
z codziennych aktywności mógłbyś zajmować się częściej? Jakie
masz hobby? Które z przedmiotów szkolnych najbardziej Ci
odpowiadają, a które są Twoją
„piętą achillesową”? Czy lepiej
radzisz sobie pracując z liczbami,
czy raczej wolisz rozmawiać lub
czytać?
Nauka powinna być bowiem
nie tylko obowiązkiem, ale i
przyjemnością. Dlatego tak istotne jest, aby – wybierając uczelnię
wyższą – kierować się przede
wszystkim własnymi upodobaniami. Wiele kierunków można
studiować na różnych uczelniach, np. grafikę na uczelniach
artystycznych i technicznych, a
ochronę środowiska czy informatykę na uniwersytetach lub
politechnikach. Rodzaj uczelni
to jednak nie tylko same nazewnictwo, ale również program
studiów i zakres zajęć. Przemyśl
zatem dokładnie, który kierunek
jest bliższy Twoim aspiracjom,
umiejętnościom i predyspozycjom.

Oferta dydaktyczna
i udogodnienia
Przed wyborem konkretnej
uczelni sprawdź, co dana placówka ma do zaoferowania. Popytaj obecnych studentów, czy
jest im przyjazna, czy panuje na
niej dobra atmosfera, a wykładowcy są przystępni. Jak duża
jest liczba zajęć praktycznych?
Czy poza tradycyjnymi ćwiczeniami i wykładami oferuje także
szkolenia i warsztaty? Pamiętaj,
aby patrzeć nie tylko na to, jakie
kierunki dana szkoła oferuje, ale i
w jaki sposób je realizuje. Nie bój

się więc pytać o to, jak są wyposażone sale, czy uczelnia posiada
zaawansowane pracownie i odpowiednią kadrę, na którą składają się zarówno doświadczeni
wykładowcy, jak i praktycy.
Sprawdź też, jakie będziesz
miał możliwości rozwoju już po
ukończeniu nauki na studiach I
i II stopnia. Czy dana uczelnia
umożliwia podjęcie studiów podyplomowych. To niezwykle
istotne, jeśli chcesz dalej podnosić swoje kwalifikacje. Porównując ze sobą poszczególne
oferty zwróć również uwagę na

tak ważne aspekty jak możliwość
rozbicia czesnego na raty, opcje
wyjazdów na stypendia czy pomoc w dofinansowaniu studiów.

ków. W ten sposób zapewnisz
sobie nie tylko satysfakcjonującą
drogę rozwoju, ale i lepszą przyszłość.

Wysokość czesnego

Podsumowując...

Jak pokazują statystyki, w
Polsce za naukę płaci ponad połowa studentów, dlatego przy
wyborze uczelni należy wziąć
pod uwagę wysokość czesnego.
Pamiętaj jednak, że za jakość się
płaci – dlatego staraj się znaleźć
złoty środek i taką uczelnię, która zapewni Ci odpowiedni poziom edukacji w rozsądnej cenie.
Sprawdź także opłatę rekrutacyjną – jedne uczelnie ja pobierają, a
inne z niej rezygnują.

Wybór uczelni i specjalizacji
to ważny krok w życiu. To, jak
będziesz wspominał czasy studenckie nie zależy jednak tylko od profilu kształcenia, który
obierzesz. Zaangażuj się w życie
uczelni, bierz udział w różnorodnych wydarzeniach, korzystaj z
propozycji dokształcania i spędzania wolnego czasu, które oferuje szkoła. Nawiązuj znajomości i dbaj o praktyczne aspekty
kształcenia np. przez odbywanie
praktyk lub stażów. To wszystko
zaprocentuje lepszym przygotowaniem do wejścia na rynek
pracy oraz niezapomnianymi
przyjaźniami i doświadczeniami
z okresu studiów.
Okres studiowania nie jest
wyłącznie przedłużeniem młodości. Trzeba wykazać się zarówno ciężką pracą umysłową, jak i
dystansem do wielu spraw. Jeśli
liczysz zatem, że studia to tylko
imprezy i ciągła zabawa, to zweryfikuj swoje plany i sprawdź,
czy na pewno powinieneś studiować.
red.

Dostosowanie do
potrzeb rynku
Ukończenie studiów wcale nie jest gwarancją uzyskania
wymarzonej pracy. Liczba absolwentów rośnie z roku na rok,
a pracodawcy są coraz bardziej
wymagający. Dlatego nie ma kierunków dobrych lub złych – są
takie, po których łatwiej znaleźć
zatrudnienie. Wybierając uczelnię i specjalizację patrz więc na
to, które branże najszybciej się
rozwijają, uwzględnij także wysokość przewidywanych zarob-
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Restauracja
pod Ratuszem
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
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy
Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostały wywieszone do
publicznej wiadomości wykazy na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie: Lelów dz. budowlana nr 885,
Turzyn dz. rolna nr 1303/2, Drochlin dz. rolne nr 1530
i 1696/1.
Wykazy dostępne na stronach www.biplelow.pl i www.
lelow.pl

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lelów informuje, że w Urzędzie Gminy
Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18 zostało wywieszone do
publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu na
sprzedaż dz. budowlanej położonej w Podlesiu oznaczonej nr 897/3.
Ogłoszenie dostępne na stronach www.biplelow.pl
i www.lelow.pl
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Gmina Konopiska chętnie realizuje
W inwestycje środowiskowe

spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika,
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwestiom związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów,
z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeżecjum:pytania
Jaekel-Bud-Tech
Sp. z o. o.oi
docieplenie
wymianę
* Zakres
rzeczowy:
inwestycja
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i wątpliwości,
Creo Sp. z o. o.
instalacji
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roboty
demowała
wykonanie
docieplenia
iastaktórych
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związanych
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co nam lasy.
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ścian budynku
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M

zł
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* Finansowanie inwestycji: budżet
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Wędkarskie
zawody
rodzinne
w Krzepicach
Pod koniec maja nad zbiornikiem Łezka w
Krzepicach zgromadziło się liczne grono
dzieci do lat 12 wraz z opiekunami. Przybyli
oni by wziąć udział w Wędkarskich Zawodach Rodzinnych Gminy Krzepice. Imprezę
zorganizowało Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego Krzepice we współpracy z
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzepicach.
W sumie wystartowało 64
zawodników wraz z dorosłymi opiekunami. Co prawda
nie każdemu udało się złowić
chociażby jedną rybę, jednak
wszyscy wrócili do domów z
pamiątkowymi medalami za
udział w zawodach i torbami
wypełnionymi słodyczami.

Łowiono przede wszystkim: płocie, okonie, leszcze
i karasie. Największą rybę
zawodów – leszcza 30 cm –
złowił Maksymilian Wiesiołek.
Najmłodsi uczestnicy zawodów Milena Jagieła i Krystian Raczyński mieli po 4

27. Ogólnopolska
Pielgrzymka Sportowców na Jasną Górę
10 czerwca 2017 r. Katolickie Stowarzyszenie
Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza
wszystkich sportowców i ludzi sportu do wzięcia udziału w 27. Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Sportowców na Jasna Górę.

lata. Najlepsi otrzymali puchary, statuetki i dyplomy.
Wśród wszystkich uczestników wylosowano namiot
turystyczny, który ufundował Grzegorz Śliwiński.
Natomiast specjalny upominek dla najmłodszego
uczestnika zawodów ufundowało Krzepickie Towarzystwo Regionalne.

Wyniki
1. miejsce - Remiliusz
Topij,
2. miejsce - Bartosz
Kluba,
3. miejsce - Krzysztof
Jabłoński,
4. miejsce - Magdalena
Pilśniak,
5. miejsce - Maksymilian
Wiesiołek.
TomaszRakowski

Szkółka wędkarska
przy Kole PZW
Częstochowa Miasto
W tym roku z inicjatywy
Michała Śnioszka nowego
prezesa Koła, reaktywowała się szkółka wędkarska przy kole PZW Częstochowa Miasto. Opiekę na
młodzieżą, jak za dawnych
lat, objął Andrzej Konowalski. To spod jego ręki
wyszli kiedyś doskonali
wędkarze tacy jak: Estera
Tracz, Arkadiusz Pawlak,
Mariusz Konowalski, Łukasz Gajdek, Arkadiusz
Klamka, Kuba Kaczmarczyk, Artur Kropielnicki
czy wspomniany wcześniej
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Michał Śnioszek.
Szkółka ma za zadanie
promowanie wędkarstwa,
ale nie tylko. Wychodząc
naprzeciw
zainteresowaniom młodzieży, oprócz
łowienia ryb, będzie można
pograć w kręgle, piłkę nożną
czy zmierzyć się w łowieniu
ryb, ale wirtualnie (na komputerze).
Kilkanaście dzieci, które
już się zapisało do szkółki
uczestniczy już w zawodach
wędkarskich czy spotkaniach, na których omawiane
są zasady wędkowania.

W tym roku pielgrzymujący będą szli pod hasłem
„O Matko Boża wspieraj ludzi sportu w ich codziennym
dążeniu do sukcesu”. Organizatorzy chcieliby dotrzeć
do wszystkich ludzi sportu,
zarówno do tych, którzy
osiągają
międzynarodowe
sukcesy, jak i do tych, którzy
swą drogę na płaszczyźnie
sportowej dopiero zaczynają, a którym wychowywanie
młodego pokolenia nie jest
obojętne, aby przyłączyli się
do pielgrzymki.
Pielgrzymka ma być aktem troski wszystkich ludzi
dobrej woli związanych ze
sportem, o prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia. Pielgrzymka
organizowana jest z dużym
akcentem na imprezy towarzyszące, takie jak spotkanie
wszystkich pielgrzymów i
kibiców z byłymi i aktualnymi Mistrzami Olimpijskimi, Świata, Europy i Polski
w auli im. Ojca Augustyna
Kordeckiego (10 czerwca o
godz. 09:30). Ponadto odbędzie się ceremonia wręczenia księżom, samorządowcom, dyrektorom szkół,
prezesom klubów, trenerom,
nauczycielom wychowania
fizycznego, działaczom oraz
sponsorom Ogólnopolskich
Wyróżnień za wychowy-

wanie młodego pokolenia
poprzez sport i rekreację
opartą na zasadach fair-play.
Nie zabraknie również rozgrywek o Puchar Polski w
piłce nożnej z parafialnych i
uczniowskich klubów sportowych oraz ministranckich i
przyparafialnych drużyn piłkarskich. Mecze odbędą się
9 i 10 czerwca na stadionie
sportowym przy Centralnej
Szkole Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64.

PROGRAM
UROCZYTSOŚCI
PIELGRZYMKOWYCH
9:30 – powitanie przybyłych delegacji na Jasną Górę
9:40 – zabranie głosu zaproszonych gości
10:00 – występ artystyczny
10:30 – wręczenie ogólnopolskich wyróżnień nominowanym dyrektorom szkół,
prezesom klubów, samorządowcom, trenerom, nauczycielom, działaczom oraz
sponsorom
12:00 – Msza Św. w Bazylice na Jasnej Górze
14:00 - rozegranie półfinałów i finałów turnieju piłki
nożnej
18:00 – planowane zakończenie rozgrywek
red.

TYDZIEŃ W PIGUŁCE

Skoczkowie do wody
z medalami

W najbliższym czasie
planowane jest spotkanie
w Złotych Arkadach, gdzie
Rafał Przerada współwłaściciel lokalu, jako doskonały
łowca karpi opowie jak je
łowić. Po jego wykładzie
uczestnicy rozegrają turniej
kręglarski. Andrzej Konowalski oczywiście sam nie
poradziłby sobie z prowadzeniem szkółki. Pomagają
mu członkowie Koła: Marcin Radecki, Dariusz Sztainke, Andrzej Czok, Jacek
Bernat czy wymieniany
wcześniej Rafał Przerada.

Pomocą służą również
rodzice dzieci: Agnieszka
Mordal, Ryszard Dederko
i Piotr Wójcik, którzy weszli w skład Rady do Spraw
Młodzieży. Pomoc zaoferowała także Komisja do
Spraw Młodzieży przy ZO
PZW w Częstochowie.
Zainteresowane dzieci i młodzież udziałem
szkółce wędkarskiej mogą
się kontaktować z panem
Andrzejem Konowalskim
pod numerem telefonu:
508 115 241.
red.

W trakcie Letnich Mistrzostw Polski w Skokach do
Wody – Poznań 2017, zawodniczki i zawodnicy Częstochowskiego Ośrodka Szkolenia
Wyczynowego pokazali po raz
kolejny, że należą do czołówki.
Dominika Mirowska (rocznik
1999) potwierdziła po raz kolejny swoją dominację w skokach z wieży zdobywając kolejny już tytuł Mistrzyni Polski.
Dodatkowo Dominika wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w
skokach z trampoliny III metry.
Synchron Dominika Mirowska
i Natalia Lewandowska (rocznik 1999) wywalczył srebrny
medal w konkurencji skoki
synchroniczne, kategoria „A”
dziewcząt, a synchron Julia
Ziemnicka (rocznik 1999) iWeronika Karolska (rocznik 2003,
debiut na MP) wywalczył 4
lokatę. Natalia Lewandowska
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski
w kategorii OPEN kobiet, kon-

kurencji trampolina III metry.
Dodatkowo Natalia zdobyła
brązowy medal w kategorii „A”
dziewcząt, konkurencji trampolina III metry. Drużyna: N.
Lewandowska, J. Ziemnicka,
D. Mirowska, Igor Śliwowski
wywalczyła III miejsce w konkurencji JUMP EVENT.

Drugie zwycięstwo
Włókniarza
W zaległym spotkania V
rundy PGE Ekstraligi częstochowscy żużlowcy spotkali
się u siebie z zawodnikami
klubu Get Well Toruń, którzy
ulegli „biało-zielonym”. Przez
cały mecz „lwy” utrzymywały
przewagę i w końcowym rozrachunku zwyciężyły 52:38.
Kolejny bardzo dobry mecz w
barwach Włókniarza Vitroszlif
Crossfit Częstochowa zanotował Rune Holta (14) oraz Matej
Zagar (11+1). W drużynie gości najlepiej punktował Adrian
Miedziński (11) i Greg Hancock (10+1).
red.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Pamiętaj, że wszystko co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad.
Dlatego miej świadomość tego,
co robisz.”
Paulo Coelho

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Jak poradzić sobie z obgryzaniem paznokci? Pierwszym
krokiem jest zdanie sobie sprawy
z problemu. Zrób obgryzionym
paznokciom kilka zdjęć, aby
uświadomić sobie skalę problemu.
Dobrze im się przypatrz. Być
może już sam widok odstraszy
Cię na tyle, że zaniechasz obgryzania. Ustal konkretny dzień, w
którym przestaniesz. Wyobraź
sobie jak wyglądałabyś z pięknymi i zadbanymi paznokciami pomalowanymi na ulubiony kolor.
Zapamiętaj uczucie zadowolenia,
a będziesz do niego dążyć. Pomaluj paznokcie na jaskrawy kolor,
by łatwiej kontrolować ich obgryzanie. Na pierwszy ogień pójdzie
lakier, a nie paznokieć. Jeżeli nie
możesz się powstrzymać, spróbuj
żuć gumę. W momencie, gdy
poczujesz potrzebę obgryzania,
spróbuj złączyć dłonie, wystuki-

wać rytm palcami czy też schowaj
dłoń do kieszeni. Zainwestuj w
preparat przeciwko obgryzaniu
paznokci - jego nieprzyjemny
smak Cię zniechęci. Spraw sobie
przyjemność - idź na manicure,
szkoda Ci będzie obgryźć pięknie
wyglądające paznokcie.
2. Domowe sposoby na mrówki.
Miejsca występowania mrówek można spryskać octem lub
mieszanką wody, octu i cytryny.
Drażniąco na mrówki działa proszek do pieczenia, sól, cynamon,
liście laurowe, liście pomidorów.
Można tymi składnikami zamknąć
szlaki, którymi wędrują mrówki.
Warto też zastosować miodową
pułapkę, bo mrówki lgną do
miodu i zwykle z niego się już nie
wydostają. Gdy wszystko zawiedzie, pozostaje udać się do sklepu
i kupić jeden ze specjalistycznych
specyfików na mrówki.

Alana

Suczka urodzona w roku 2010, rasy mix. Umaszczenie brązowe. To „mała bokserka” schroniska. Jej niepozorny wygląd
może jednak zmylić, to pies dynamit. Jest bardzo wesoła i energiczna. Obszczekuje wszystkie napotkane psy i na wybiegu lubi
szukać zaczepek. Nie polecana do domu z innymi psami, gdyż
mogą pojawić się konflikty. W stosunku do ludzi bardzo przyjazna i wdzięczna. Uwielbia spacery i kontakt z ludżmi, którym nie
szczędzi czułości. Ala będzie wspaniałym kompanem dla osób
aktywnych, gdyż ma niesamowite pokłady energii. Niepowtarzalnej urodzie towarzyszy emocjonalna osobowość - Ala bardzo płacze, zwłaszcza odkąd jej towarzysz z boksu znalazł dom.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66 w godz. 7:30-14:30
schronisko.czestochowa@gmail.com

Polak, Niemiec i Rusek przechodzą przez stodołę pełną komarów.
Przechodzi Niemiec cały pokuty. Pytają ludzie we wsi:
– Co się stało?
– Komary mnie pocięły.
Idzie Rusek cały pokuty, więc pytają:
– Co się stało?
– Nie widać? Komary mnie pocięły.
Przechodzi Polak bez żadnego ukłucia – pytają:
– Jak tego dokonałeś?
– Po prostu zabiłem jednego, a reszta poszła na pogrzeb.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Lektury
nieużywane
Potrzebna nam nowa Konstytucja – orzekł pan Prezydent.
A po cóż – pytam – wszak ta
stara jest jeszcze dobra, prawie
nieużywana. Część Czytelników uchwyci w powyższym
świadome przywołanie klasyki,
przeniesienie grepsu z czasów
Piłsudskiego...
Niestety, tylko część. I to rodzi problem, bo chcąc się porozumieć musimy nie tylko mówić
tym samym językiem, ale i stosować wspólny kod kulturowy,
a ten – przede wszystkim – jest
efektem oczytania. Z badań prowadzonych przez Uniwersytet
Warszawski wynika, że ok 20%
absolwentów szkół wyższych
to funkcjonalni analfabeci. Potwierdzają to inne dane: 37%
Polaków nie przeczytało ani
jednej książki rocznie (ludzie z
wyższym wykształceniem stanowią już blisko 50% polskiej
populacji). Wyobraźcie sobie
nieczytającego, funkcjonalnego
analfabetę w roli nauczyciela,
urzędnika, prezesa firmy, księdza, o zgrozo, ten obraz może
być prawdziwy. W Unii Europejskiej (która ponoć przechodzi kryzys i głupieje) średnia

nieczytających wynosiła 32%,
przy tym taką średnią buduje
Polska i okolice. W Szwecji nieczytających jest 9%, w Holandii
14%, w Wlk. Brytanii 20%, w
Czechach 28%. Nasz, jeden z
najludniejszych krajów kontynentu, jest na 23 miejscu w UE
pod względem czytelnictwa. Nie
tłumaczmy tego ceną książek, z
darmowych bibliotek korzysta
u nas ok. 20% populacji, w krajach skandynawskich 65-70%
populacji.
Nikt z tego powodu szat
nie rozdziela, przeciwnie podkoszulki i kaftaniki rozrywają
rodzice zrozpaczeni torturowaniem swoich pociech w szkołach
średnich obowiązkiem lektury
ok. 6-7 książek rocznie. Specjaliści od nauczania pocieszają:
większość pociech i tak się ograniczy do odczytania streszczenia
na stronach internetowych.
Kiedyś zwalano na Rosjan,
że celem zaborcy był dogłupienie Polaków do ruskiego poziomu. Potem oskarżano Hitlera,

że chciał z nas zrobić tylko wykwalifikowanych robotników-niewolników. A dziś: skoro
po kilkunastu latach publicznej
edukacji produkuje się dyplomowanych analfabetów funkcjonalnych, to jaki diabeł w tym
miesza. Kiedyś nawet po 3-klasowej szkole powszechnej oczekiwali, że nauczy dzieci czytać
ze zrozumieniem. Dziś magister
urzędnik lub nauczyciel, nie jest
w stanie przeczytać tekstu dłuższego niż pół strony. Napisanie
zwykłego listu, artykułu prasowego, uzasadnienia decyzji,
mowy pochwalnej lub pożegnalnej, czegokolwiek innego
niż zdanko w sms czy twiterze,
jest dla Polaka wyzwaniem na
miarę wejścia na Mont Everest.
Czytanie wymaga myślenia,
myślenie to istotny dla organizmu trening mózgu. Nauczyć
prostych czynności i powtarzania prostych schematów można
nawet małpę. Ale cywilizację
nie tworzyły małpy lecz podobne im istoty wytrenowane w

Redakcja w Częstochowie:
ul. Nowowiejskiego 6/16, tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl, www.7dni.com.pl
Wydawca: News Press
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
Oddział Poligraﬁa, Drukarnia Sosnowiec

TYGODNIK REGIONALNY

myśleniu. Odrzucając czytanie
możemy zmienić bieg ewolucji,
stać się ponownie ssakami naczelnymi, dwunożnymi, komunikującymi się pokazywaniem
czerwonego tyłka na słitfoci.
Programom szkolnym nie
można zarzucić, że są mało ambitne. Przeciwnie: są zbyt ambitne. I nie chodzi tu o wymaganą
ilość przeczytanych książek.
Wiedzę wtłaczaną siłą organizm
odrzuca. Celem edukacji nie
powinno być przefaszerowanie
mózgu Słowackim i Reymontem, ale wpojenie miłości do
czytania. Jak już się dzieci nauczą czytać ze zrozumieniem,
same potrafić będą wzbogacać
swój mózg lekturą. Trudno jednak oczekiwać by funkcjonalny
analfabeta w roli ministra poprzez podobnych sobie kuratorów, dyrektorów szkół i nauczycieli, potrafi skłonić dzieci do
czytania dla przyjemności. I tak
kółko się zamyka: głupota staje
się instytucjonalnie dziedziczna.
JarosławKapsa

Albert Fourié (1854–1937):
„Kąpiące się w fontannie”
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