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pożądaniem Platformy
Temat budowy nowej linii tramwajowej na Parkitkę wałkowany jest już
od co najmniej kilku lat. Inicjatorami pomysłu są działacze, w tym
radni, lokalnej Platformy Obywatelskiej. Tak, tak – tej Platformy,
która wspólnie z SLD dzierży stery władzy w mieście, współdecyduje
i współodpowiada za to co jest i czego w Częstochowie nie ma.
W 2014 roku obie partie zawarły koalicję, uwierzytelnił ją z ramienia
SLD – Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta, w imieniu PO –
Andrzej Szewiński, obecnie wiceprezydent. Tym bardziej dziwi fakt, że
lokalna Platforma buduje wrażenie, iż o nową linię tramwajową musi
walczyć. Z kim, z władzą?
Tak czy inaczej temat tramwaju na Parkitkę jest nadal otwarty, przynajmniej przez PO,
bo podobno nie przez współkoalicjanta – SLD.
Nieoficjalne źródła twierdzą, że pod znakiem
zapytania stoi uczestnictwo Częstochowy w
kolejnym konkursie na sfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. A wiadomo, że bez
pieniędzy z zewnątrz o tramwaju na Parkitkę
możemy zapomnieć, gdyż miejski budżet nie
udźwignie tak wysokich kosztów budowy nowej linii tramwajowej.

O to, co jest prawdą, zapytaliśmy
częstochowski magistrat:
- Czy urząd miasta Częstochowy złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki na
budowę i przebudowę liniowej infrastruktury
tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego?

„Dwa projekty zostały złożone przez MPK
sp. z o.o. – dotyczą przebudowy poszczególnych odcinków „starej” linii tramwajowej oraz
zakupu taboru tramwajowego (10 nowych tramwajów).”
- Z naszych informacji wynika, iż pojawiły się
sugestie, by miasto złożyło dwa odrębne wnioski. Pierwszy wniosek na modernizację istniejącej sieci i zakup 10 nowych składów tramwajowych, drugi natomiast na budowę linii
tramwajowej na Parkitkę...

„Pierwszy wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w ramach naboru RPSL. Nie znany jest jeszcze
terminu drugiego konkursu.”
- O wysokość jakich środków zabiega miasto
w przypadku pierwszego wniosku i jaki jest
wkład własny po stronie Częstochowy?

„Wkład własny to 15% wartości prac. Trzeba pamiętać, że kwotę wykonawczą inwestycji określi dopiero przetarg, natomiast wartość
kosztorysowa projektów jest określona w złożo-

nych wnioskach: rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/181.”
- O ile pieniędzy będzie się starał urząd miasta
Częstochowy w przypadku drugiego wniosku i
jaki będzie wkład własny?

„Wkład własny będzie wynosił 15% wartości zadania/projektu związanego bezpośrednio
z budową linii, natomiast na razie trudno oszacować koszty niekwalifikowane, które będzie
musiało ponieść miasto w ramach przebudowy
infrastruktury drogowej. Biorąc pod uwagę fakt,
że projekt linii na Parkitkę jest na początkowym
etapie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, trudno określić na razie przybliżoną kwotę potrzebną do realizacji zadania (zarówno w zakresie kosztów kwalifikowanych jak
i nie). Na razie można mówić wyłącznie o zapisach z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Częstochowy, w której wartość przedsięwzięcia
oszacowano wstępnie na 78,5 mln zł.”
- Czy w związku z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka, została przygotowana już dokumentacja projektowa i ile kosztowała?

„Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy
zlecił wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zewnętrznej firmie, która ma
wykonać tę pracę do końca października.
Wcześniej powstało tylko wstępne studium
wykonalności dla trzech wariantów linii na Parkitkę oraz budowy innych odcinków linii tramwajowej (Północ, Raków) – kosztem ok. 70 tys.
zł.”
Mimo nacisków współkoalicjanta - PO,
sldowskie władze Częstochowy rozegrały sprawę budowy nowej linii tramwajowej na Parkitkę po swojemu. Odłożenie w czasie sztandarowego dla Platformy tematu świadczy albo o jej
słabości albo o czyimś sabotażu.
Renata R. Kluczna

DODATEK na LATO – czytaj na stronach 7-10

26

15

nr 25 (684)

Mieszkańcy Częstochowy

Jeśli miasto płaci właścicielowi budynku
za puste mieszkanie,
które powinno ZGM TBS
wynająć, to czy mamy
do czynienia z niegospodarnością?
Jak to możliwe, że
z jednej strony tysiące
częstochowian latami
oczekuje na przydział
wstał blok dla 32 rodzin. To
mieszkania komunalne- kropla w morzu potrzeb.
go, a z drugiej – lokale Kto za to płaci?
stoją niezamieszkałe?
Znacznie prostsze rozwiąNa czym polega polizanie jest w zasięgu ręki, a
chodzi o pustostany.
tyka mieszkaniowa
Częstochowa od wielu lat
miasta, skoro miejska
jest miastem ludzi starych, a
spółka zarządzająca
oni – co jest nieuchronne –
po prostu umierają. Kolejną
nieruchomościami
grupę opuszczonych mieszw imieniu magistratu
kań, stanowią lokale „porzunie wie, ile ma
cone” z powodu, np. wyjazdu
lokatora.
pustostanów?
Na pytanie o liczbę puIm dalej w las, tym
stostanów w Częstochowie
więcej pytań...
ZGM TBS nie potrafi odpo-

płacą za pustostany

Według prawa, dostarczenie obywatelom mieszkań
jest obowiązkiem gminy.
Obecnie w Częstochowie
oczekuje na mieszkanie komunalne około 1.500 osób.
Prezydent Częstochowy
Krzysztof
Matyjaszczyk
(SLD) od czasu do czasu
przecina wstęgę na nowym
budynku, demonstracyjnie
przekazując klucze nowym
lokatorom. W 2017 roku
przy ulicy Pułaskiego po-

wiedzieć, z czego można wysnuć wniosek, że opustoszałe
lokale w ogóle nie są ewidencjonowane.
O tym, ile mieszkań stoi
pustych najlepiej zorientowane są dobrze zarządzane
Wspólnoty Mieszkaniowe.
Jeśli blok jest własnością
prywatnego podmiotu –
Wspólnoty Mieszkaniowej,
to od każdego lokalu musi
wpływać na konto Wspólnoty opłata za np. eksploatację

budynku, fundusz remontowy, nierzadko na centralne
ogrzewanie i wodę.
Zarządy Wspólnot wiedzą, które mieszkanie jest
wykupione na własność i
ma prywatnego właściciela,
a które jest nadal własnością
miasta i zarządza nim ZGM
TBS (w blokach przejętych
przez Wspólnoty Mieszkaniowe, część mieszkań
to lokale prywatne, a część
– lokatorskie mieszkania
komunalne). Właścicielowi
budynku – Wspólnocie jest
obojętne czy mieszkanie
komunalne stoi puste czy
też jest zasiedlone – byleby
ZGM TBS regularnie wpłacał należności „czynszowe”.
W jednym z budynków w
dzielnicy Trzech Wieszczów
od ponad 2 lat nikt nie mieszka w lokalu o powierzchni
przeszło 80 m.kw., którego właścicielem jest miasto
Częstochowa. Wspólnota nie
zadaje zbędnych pytań, bo
przez cały ten okres ZGM
TBS przelewa na konto
Wspólnoty Mieszkaniowej

tego bloku, wszystkie należne opłaty. W bloku obok od
ponad roku puste stoi mieszkanie o pow. ponad 40 m.kw.
Również za nie ZGM TBS
wnosi comiesięczne opłaty.
A tak swoją drogą, ciekawe czy wszystkie Wspólnoty
Mieszkaniowe są świadome,
że za miejskie pustostany też
należą się im pieniądze?

A o jakich pieniądzach
mówimy?
W przypadku mieszkania
80 m.kw. ZGM TBS ponosi
miesięczne koszty w wysokości:
1,50 zł – fundusz remontowy za m.kw. mieszkania
= 120 zł
1,20 zł – eksploatacja budynku za m.kw. = 96 zł
3,60 zł – za centralne ogrzewanie za m.kw. = 288 zł
Miesięczne obciążenia dla
ZGM TBS na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za ten
pustostan, wynoszą 504 zł.
Jeśli mieszkanie stoi puste
przez 2 lata to jest to kwo-

ta ponad 12 tys. zł. A ile w
ogóle takich mieszkań jest w
mieście?

Z pytaniami
zwróciliśmy się
do ZGM TBS.

Gdyby ZGM TBS wynajął to mieszkanie lokatorowi
i pobierał od niego czynsz
w wysokości około 6 zł za
m.kw., to miesięcznie otrzymałby 480 zł. Rocznie daje
to kwotę ponad 11 tys. zł. Za
centralne ogrzewanie lokator, jako najemca płaci sam.
Fundusz remontowy i eksploatacja budynku to opłaty
należne. Z 480 zł, które ZGM
TBS dostałby od najemcy,
216 zł musiałby wpłacić
Wspólnocie. W ZGM TBS
zostałoby 264 zł miesięcznie,
czystego zysku. Przez 2 lata
spółka miejska zarobiłaby
na tym mieszkaniu ponad 6
tys. zł, a tymczasem dopłaca
do tego interesu 12 tys. zł.
Oczywista strata, manko –
nie superata!

* Czy i kiedy był wykonywany
przegląd zasobów ZGM pod
kątem spisu pustostanów?
* Iloma budynkami administruje
ZGM?
* Ile mieszkań-pustostanów występuje obecnie w zasobach
ZGM?
* Jaki był najdłuższy okres
utrzymywania się pustostanu?
* Czy w przypadku, gdy pustostan występuje w bloku
Wspólnoty Mieszkaniowej,
tejże wspólnocie jest opłacany czynsz oraz inne opłaty,
np. centralne ogrzewanie?
Jeśli tak, to przez kogo?

Jak to możliwe, że miasto
płaci właścicielowi budynku
za wyludnione mieszkanie,
które powinno być wynajęte?

Spółka miejska,
zarządzająca
nieruchomościami
miasta odpowiedziała,
chociaż nie zawsze
na temat:
„ZGM TBS Sp. z o.o.
zarządza powierzonym zasobem mieszkaniowym, a
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wszelkie zmiany mające
wpływ na wielkość zasobów
są ewidencjonowane w obowiązującym w spółce systemie programowym, w tym
data zawarcia i zakończenia
umowy z najemcą lokalu,
czy też przekazania lokalu
do ZGM. Odpowiednie zapisy w prowadzonej ewidencji
lokali pozwalają ustalić, czy
dany lokal jest zasiedlony,
czy też jest lokalem niezasiedlonym.
ZGM zarządza ok. 360
Wspólnotami
Mieszkaniowymi. Natomiast ilość
wszystkich zarządzanych i
administrowanych budynków mieszkalnych w zasobach wynosi 620.
Powodem występowania
czasowo niezasiedlonych lokali jest przede wszystkim:
- remonty lokali po ich
przekazaniu przez poprzednich najemców,
- zgon najemcy i brak
osób prowadzących z najemcą wspólne gospodarstwo
domowe,
- rezygnacje najemców
(zmiana miejsca zamieszkania),
- prowadzone postępowania sądowe i eksmisyjne (w
tym przypadku wymagane
procedury są uzależnione od
terminów organu prowadzącego)
- wyłączenia z użytkowania na podstawie decyzji
PINB.
Zaznaczyć należy, że
najwięcej niezamieszkałych
lokali mieszkalnych stanowi odrębną własność osób
fizycznych. Właściciele nie
mają obowiązku zamieszkiwania w lokalu. ZGM, jako
zarządca budynków nie ma
żadnego wpływu na to, czy
lokal stanowiący odrębną
własność jest zamieszkiwany
przez właścicieli, spadkobierców, czy też nie. Muszą
oni jednak uiszczać zaliczki
i opłaty na konta Wspólnoty
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Mieszkaniowej pomimo niezamieszkiwania lokalu.
Zgłoszenia zwolnionych
lokali są każdorazowo przekazywane do Biura Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta,
który z chwilą otrzymania
zgłoszenia podejmuje procedurę przydziału dla osoby
(osób) zakwalifikowanych
w oparciu o obowiązujące
zasady wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Ponadto w odniesieniu do
lokali uzyskanych po śmierci najemcy, czy w wyniku
dokonanej eksmisji wymagane jest przeprowadzenie
remontu, gdyż w przypadku
wynajmowania lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę wynajmujący
jest zobowiązany wymienić
zużyte elementy wyposażenia lokalu i przekazać lokal
mieszkalny w stanie przydatnym do użytku. Zasady te
wynikają z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
(…). Wówczas przez okres
przeprowadzanego remontu
lokal taki figuruje, jako niezasiedlony.
Zasady wnoszenia kosztów utrzymania przez poszczególnych
właścicieli
nieruchomości wspólnej reguluje ustawa o własności
lokali. Gmina, jako jeden z
właścicieli lokali w budynku
wspólnoty
mieszkaniowej
wnosi na konto wspólnoty należne zaliczki z tytułu
kosztów eksploatacji, funduszu remontowego, czy inne
należne wspólnocie opłaty np. z tytułu centralnego
ogrzewania – proporcjonalnie do swojego udziału – bez
względu na to czy lokal jest
zasiedlony, czy też jest nie.
W ramach prowadzonych
czynności zarządcy służby
spółki sprawdzają na bie-

żąco stan lokali i reagują na
ewentualne sygnały w zakresie niezamieszkiwania lokali
przez najemców. W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie opuszczenia lokalu
lub objęcia go przez osoby
nieuprawnione podejmowane są działania w kierunku
wyjaśnienia sprawy. Niestety
Spółka nie posiada narzędzi
prawnych do natychmiastowego stwierdzenia stanu
faktycznego i wejścia do lokalu. W takich przypadkach
wymagane jest wręcz postępowanie wyjaśniające, postępowanie administracyjne o
wymeldowanie, a w końcowym etapie sądowe, w wyniku którego uzyskany wyrok
pozwala dopiero na odzyskanie lokalu, a następnie
zgłoszenie do zasiedlenia.
Procedury sądowe i komornicze wynikają z odrębnych
przepisów i są rozciągnięte w
czasie.”
Gdyby miasto pustostany
wynajmowało, to nie tylko by na nich zarobiło, ale
przede wszystkim – nie dokładałoby do nich z publicznych pieniędzy. Puste mieszkanie jest stratą dla miasta.
Pomysł na to, jak rozwiązać problem pustostanów
jest gotowy, przetestowany
zresztą przez inne miasta.
Wystarczyłoby przydzielać
mieszkania za remont, a poniesione przez lokatora nakłady finansowe magistrat
mógłby zwracać, obniżając
na pewien czas czynsz. Bo
prawdą jest, że nawet jeśli w
Częstochowie mamy sporo
pustostanów to większość z
nich wymaga gruntownego
remontu. ZGM TBS ich nie
remontuje – podobno z braku środków. W tym samym
czasie ZGM TBS ponosi jednak niemałe koszty – rzec by
można – dopłaca do interesu.
Renata R. Kluczna
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Posłowie chętnie
oglądają – a sami
nie chcą pokazać
W poprzednim numerze opublikowaliśmy
wydatki naszych parlamentarzystów na
biura poselskie. Średnio każdy z nich – a
mamy 7 posłów: PiS – Lidia Burzyńska,
Andrzej Gawron, Szymon Giżyński, Konrad
Głębocki, PO – Izabela Leszczyna i Halina
Rozpondek oraz Kukiz`15 – Tomasz Jaskóła
– otrzymuje z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, około 140 tys. zł rocznie na
utrzymanie biura (poza własną „pensją”).
Sejm w ciągu jednego roku na biura posłów
ziemi częstochowskiej wydaje ponad 1
milion złotych. Cała kadencja to prawie 5
milionów, a mówimy tylko o 7 posłach z
naszego terenu.
Po zakończonym roku posłowie muszą przekazać sprawozdania, w których rozliczają
się z pieniędzy za rok miniony. Dokument
wypełniają sami parlamentarzyści, najczęściej „przy pomocy” swoich biur poselskich.
Zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu
z pytaniami o kontrole informacji
zawartych w sprawozdaniach.
„Dokumenty związane z wydatkami na
funkcjonowanie utworzonych przez posła
biur poselskich, zatwierdzone przez posła pod
względem merytorycznym i rachunkowym,
gromadzone są w biurze podstawowym, w
którym prowadzona jest ich ewidencja.
Na podstawie § 17 Zarządzenia nr 8 Marszałka Sejmu z 25 września 2001 r. Biuro Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu przeprowadza
wizytacje biur poselskich, a także sprawdza
rachunki i inną dokumentację finansową pod
względem, m.in. zgodności dokumentacji
finansowej z danymi wynikającymi ze sprawozdań, zgodności wydatkowania środków
finansowych z ich przeznaczeniem, poprawności dokumentów finansowych potwierdzających wydatki posła, realizacji obowiązku
prowadzenia w biurze poselskim ewidencji
wydatków finansowych, realizowania obowiązku wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego, prowadzenia ewidencji składników majątkowych przekazanych przez Kancelarię
Sejmu i zakupionych ze środków finansowych Kancelarii Sejmu (…).

W pierwszej kolejności przeprowadzane
są wizyty w biurach posłów sprawujących
mandat po raz pierwszy i stanowi to główne kryterium doboru. Ze względów ekonomicznych wizytuje się również biura posłów
sprawujących mandat po raz kolejny, które
mieszczą się w pobliżu biur posłów nowowybranych. Biuro Obsługi Posłów KS nie sporządza dokumentacji pokontrolnej.”
Mówiąc szczerze nieco mizerne te kontrole. W sprawozdaniu widnieje rubryka „rodzaje wydatków”, która składa się z 20 punktów.
W ten sposób Kancelaria Sejmu określiła,
na co wolno posłowi wydać publiczne pieniądze. Niestety, sprawozdanie nie zawiera
szczegółów, lecz ogólne kwoty. Nie wiadomo, co kryje się pod „kosztami korespondencji i ogłoszeń” lub czego dokładnie dotyczą
„koszty podróży służbowych pracowników
biura”.
Wszystkich posłów ziemi częstochowskiej
prosimy o przesłanie nam faktur, rachunków
oraz innych dokumentów, potwierdzających
rozliczenie kosztów prowadzenia biura poselskiego za rok 2016.
Otrzymaliśmy 6 odpowiedzi, poseł
Andrzej Gawron (PiS) jako jedyny
nie odpowiedział w ogóle.
Żaden z posłów – przed wyborami – nie
był przeciwnikiem jawności informacji o wydawaniu pieniędzy publicznych, co więcej po
uzyskaniu mandatu nierzadko domagają się
dostępności do wszystkich dokumentów instytucji publicznych. Wydawało nam się, że
po wyborach zdania nie zmienią, a jednak...
zmienili, w odniesieniu do siebie.
Poseł Szymon Giżyński (PiS), podobnie
jak pozostali posłowie, odesłał nas do sprawozdań (o których pisaliśmy wcześniej), a w
kwestii faktur: „brak podstaw prawnych do
przekazania dokumentów.”
Prawo – prawem, a co z jawnością, transparentnością, wiarygodnością etc. i tradycyjnym: „nie mam nic do ukrycia”, osób sprawujących funkcje dzięki zaufaniu społecznemu.
Wyborcom – podatnikom nie pozostaje
nic innego, jak snuć niezdrowe domysły: na
cóż to posłowie w biurach wydawali publiczne pieniądze...?
Renata R. Kluczna

Proszę o interwencję
w sprawie MPK
List, który Czytelnik przesłał także do nas, był przede
wszystkim adresowany do pełnomocnika prezydenta miasta
ds. osób niepełnosprawnych
Jolanty Sulemy; Ryszarda Raczka przewodniczącego Miejskiej Rady Seniora w Częstochowie oraz do radnych z Komisji Zdrowia.
„Zwracam się z uprzejmą
prośbą o interwencję!
* Aby w autobusach było
więcej oznaczeń – naklejek o
miejscach siedzących dla osób
niepełnosprawnych, na szybach,
nie na sufitach samochodów. Te
najnowsze autobusy w ogóle nie
są oznakowane.

* Wycieczki szkół częstochowskich pod opieką wychowawców nie zajmowały miejsc
siedzących, gdy starsze osoby
i niepełnosprawne stoją. Takie
przypadki coraz częściej się zdarzają. Jeden z takich przejazdów,
gdzie dzieci wszystkie siedziały,
a starsi stali, a wychowawczyni
tej grupy stwierdziła, że „mają
sześć lat i prawo do siedzenia”.
* Autobusy miejskie nie powinny ruszać gwałtownie i ruszać
tak silnie, że osoby o słabszej sile
mięśniowej nie mogą się utrzymać poręczy. Tempem jazdy
nadrabiają czas stracony w korkach np. w II Alei, gdyż brak wydzielonych pasów dla autobusów

powoduje, że autobusy wloką się
żółwim tempem za osobówkami.
* Klimatyzacja w tramwajach
i autobusach powinna być włączona z wyczuciem temperatury, to znaczy lekko zmniejszoną
temperaturą, gdyż duża różnica
temperatur w powietrzu i po wejściu do samochodu powoduje
choroby, a z leczeniem jest coraz
gorzej.
Myślę, że władze Częstochowy mogą być bardziej przyjazne
osobom mniej sprawnym i starszym, gdyż jest nas spora grupa
w Częstochowie.
Mieszkaniec Częstochowy.”
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Śląskie biura podróży zadłużone na 838 tys. zł.
Są wśród nich trzy częstochowskie biura.

Sprawdź je,
zanim wykupisz
wakacyjną ofertę!
W bazie Biura Informacji Gospodarczej znajdują się informacje na temat 238 biur podróży
i organizatorów wypoczynku.
Wszystkie z nich posiadają aż
366 niespłaconych zobowiązań
na łączną kwotę 3,5 mln zł. Najwięcej zadłużonych firm znajdziemy w województwie mazowieckim – aż 48. Ich zadłużenie
łącznie wynosi 605 tys. zł. W tym
niechlubnym rankingu kolejne
miejsca zajmuje Śląsk z 30 touroperatorami, których zadłużenie wynosi 838 tys. zł. Dla częstochowian istotna jest wiedza
na temat rodzimych operatorów
turystycznych. W bazie BIG znajdują się informacje o zadłużeniu
3 biur podróży z Częstochowy.
Każde z nich ma 1 wpis negatywny, a łączna kwota zadłużenia
wynosi – co prawda niewiele, bo
ponad 26 tys. zł, ale już powinna
dawać do myślenia.

Rekordzistą wśród najbardziej zadłużonych biur
podróży w Polsce, jest przedsiębiorstwo z województwa
łódzkiego. Jego zaległości
sięgają 312 tys. zł. Najmniej
zagrożonych upadkiem biur
podróży jest na ziemi lubuskiej. Jest tam tylko jedno
biuro podróży z długiem i
jest winne wierzycielowi zaledwie 1 tys. zł.
- Niezależnie od tego, czy
wybieramy się na urlop całą
rodziną, czy wysyłamy nasze
dzieci na wakacyjne obozy
sportowe lub kolonie - aby
uniknąć kłopotów związanych np. z upadłością firmy
organizującej
wypoczynek, powinniśmy wcześniej
sprawdzić jej wiarygodność

płatniczą w biurze informacji gospodarczej. To właśnie
kondycja płatnicza organizatora jest pierwszym, niezwykle ważnym wskaźnikiem
jego płynności finansowej
i wypłacalności. Wciąż nie
każda osoba wie, że może,
a wręcz powinna sprawdzić
biuro podróży zanim pojedzie na wypoczynek – mówi
Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A.
Poza sprawdzeniem wiarygodności płatniczej biur
podróży, warto też sprawdzić
je w Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych.
Można też skontaktować się
ze śląskim urzędem marszał-

kowskim, by upewnić się, że
organizator wyjazdu posiada
wpis do rejestru organizatorów turystyki. Z kolei wypoczynek dzieci i młodzieży
powinien każdorazowo zostać zgłoszony w Kuratorium
Oświaty.

Co możemy zrobić,
kiedy biuro podróży
upadnie?
Warto przed podpisaniem
umowy dotyczącej wypoczynku poprosić o wgląd do
umowy ubezpieczenia lub
gwarancji organizatora turystycznego i zwrócić uwagę,
jaka jest kwota zabezpieczenia finansowego.
Z chwilą ogłoszenia upadłości biuro podróży ma

obowiązek
zapewnienia
transportu wszystkim uczestnikom wycieczki lub innego
wyjazdu.
Jeśli dany operator turystyczny jest niewypłacalny,
poszkodowani mogą zwrócić
się po pomoc do marszałka
województwa śląskiego. Organizator jest zobowiązany
do zwrócenia poniesionych
kosztów nie tylko osobom,
które już wyjechały na wycieczkę lub wczasy, ale
również tym, które wpłaciły
część lub całą sumę pieniędzy na pokrycie kosztów
udziału w imprezie, a jeszcze
nie wyjechały.
red.

Tytuły prawne, z powodu których biura podróży
z Częstochowy zostały wpisane do BIG

Wybierają MPK zamiast PKS
„Chciałbym prosić Tygodnik
„7 dni”, by dowiedział się czegoś w sprawie częstochowskiego PKS-u. Podobno jest tam
bardzo źle. Kierowcy odchodzą
z pracy i masowo przechodzą do
miejskiego przewoźnika, MPK.
Martwi mnie to, bo jestem spoza Częstochowy i codziennie

dojeżdżam do pracy właśnie
PKS-em. Poza tym to ciekawe,
że tak szybko MPK uporało się
z niedoborem pracowników?
Czytelnik”
Redakcja 7 dni poprosiła
MPK komentarz.
„(…) Do pracy w naszej
Spółce zgłasza się bardzo wiele

osób w tym również osoby, których ostatnim Pracodawcą jest
lub był PKS Częstochowa.
Od 1 stycznia 2017 roku do
12 czerwca 2017 MPK w Częstochowie Sp. z o.o. na stanowisko kierowcy autobusu zatrudniło 10 osób, w tym 2 osoby, dla
których ostatnim pracodawcą

był PKS Częstochowa.
(...) Z dotychczasowych
opinii tych osób wiadomo
nam, że doceniają organizację pracy, unowocześnienie taboru i spełnianie wszystkich standardów unijnych w
każdym względzie.
Średnie miesięczne wyna-

grodzenie w grupie kierowców
autobusów za 4 miesiące 2017
roku wynosi około 4.000 zł.
(…).”
red.
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Najlepsze orkiestry dęte
W Lelowie odbył się II Powiatowy
Przegląd Orkiestr Dętych, w którym
zaprezentowało się 11zespołów.
Ubiegłoroczna impreza cieszyła się
dużym zainteresowaniem i przyciągnęła
tłumy widzów, dlatego też władze powiatu reaktywowały ideę przeglądów
orkiestr dętych i Zarząd Powiatu wpisał
przegląd jako cykliczną imprezę w kalendarzu powiatowym.
Festiwal rozpoczął się od przemarszu
orkiestr z lelowskiego rynku na plac przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie, gdzie otwarcia przeglądu dokonał Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela, Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Kubat i Wójt Gminy Lelów
Krzysztof Molenda. Po krótkim powitaniu połączone orkiestry zagrały utwory
„Happy Marching Band” (dyr. Dariusz
Pikor) i „Orkiestry Dęte” (dyr. Roman
Pełka). W kolejnej części festiwalu,
licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać przygotowanego przez
orkiestry repertuaru. Na scenie zaprezentowały się: Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Dąbrowy Zielonej (dyr. Dariusz
Pikor), Orkiestra Dęta Ochotniczych
Straży Pożarnych w Konopiskach (dyr.
Roman Pełka), Młodzieżowa Orkiestra

 Warsztaty teatralne

Dęta Gminy Poczesna (dyr. Kazimierz lia Pikos). Jako ostatni zaprezentował
Kłosek), Orkiestra Dęta OSP Nakło się zespół złożony z muzyków orkiestr
(dyr. Witold Olchowski), Młodzieżo- z Lelowa i Rędzin, którzy przygotowali
wa Orkiestra Dęta OSP w Mykanowie program na warsztatach integracyjnych.
(dyr. Radosław Wochal), Dziecięca i Każda z orkiestr po swoim występnie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Le- otrzymała pamiątkową statuetkę oraz
lów (dyr. Agnieszka Gradoń), Orkiestra nagrodę finansową starosty częstoDęta OSP Rędziny (dyr. Krzysztof Ga- chowskiego.
08.01.2015 czwartek
jowniczek), Orkiestra OSP Biała Wielka
Władze Powiatu Częstochowskiego
as teraz zapraszają
Las
(dyr. Hubert Polewski), Orkiestra OSP z Ljuż
naskolejny przegląd
La
Drochlina (dyr. Agnieszka Gradoń), Or- orkiestr w roku 2018.
kiestra Dęta OSP Koniecpol (dyr. Emired.
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region częstochowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
stawia na edukację ekologiczną w subregionie częstochowskim

W
„CZTERY
PORY ROKU Z EKOLOGIĄ
– Wiosna z Dadzikiem”
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, ostrzeżemy przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.

Już niebawem najmłodsi
mieszkańcy subregionu
częstochowskiego cieszyć
się będą najnowszym wydaniem przygód –Dadzika.
Wydaje nam się, że wiemy

jak ważny jest dla nas wszyst„CZTERY PORY ROKU
EKOLOkich las. NieZ
zdajemy
sobie jednak sprawy
tego, jak wiele on
GIĄ – Wiosna z Dadzikiem”
toz przepięknie
ma funkcji i jak złożona jest jego
ilustrowana bajka dla dzieci
wieku
od 3 Grzydo
rola –w
mówi
prof. Andrzej
wacz, Przewodniczący
Zarządu
6 lat. Najważniejszym elementem
książeczki
Głównego Polskiego Towarzyjest jej treść, w formie ciekawej,
dynamicznej,
stwa Leśnego,
którego poprosiliśmy o przybliżenie
Czytelnia wręcz trzymającej w napięciu
bajki. Zadakom leśnej tematyki..
niem publikacji nie jest wyłącznie
stworzenie
czym zapominamy lub o
ciekawej bajeczki, ale przede wszystkim
czym nie wiemy,przegdy zasię nad rolą lasów
kazanie istotnych treści zstanawiamy
dziedziny
ekologii,
w naszej rzeczywistości?
powiązanych
z wiosenną
przy-ale
- Chrust, drewno,
grzyby, jagody,porą
spacerroku.
to każdyW
rozumie,
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jako
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mają
ponadto
ogromną
funkcję woinfrastrukturze
padku tego wydawnictwa mówimy
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ekologicznej, o czym na co dzień niekoniecznie pamiętamy; są one
ekologicznej.
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w podtytule
książeczwodochronne, glebochronne
i przeciwerozyjne.
Decydują
o mikropowietrza,
a także opublikacji
zaopatrzeniu dotyw wodę.
kiklimacie,
mowao oczystości
wiośnie,
tematyka
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czy
zagrożeń
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człowieka
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do czynieniastwarzanych
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ten temat
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zatem dużo więcej dlana
nasterenach
warte, niżby
prac polowych,
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nie wszystko.
Miłośnicy przyrody
ciepłych
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nością
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w
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rysunków.
państwowych. Nie
sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach
„CZTERY PORY ROKU Z EKOLOGIĄ
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy
– nakradły
Wiosna
Dadzikiem”
to bajka
zrozumiała
i niezoddały.
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bo przecież
państwa
nie oddają
wszystkich
tychstarszego
lasów w ręcenienudna.
prywatne. Jest
dla
dziecka
małego,
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tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do
Uwagę
każdego
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wyceny funkcje
lasu nie
zapłaci. przykują ciekawi bohaterowie – unosząca się nad ziemią wróżka
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czy wody?
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erozji gleb, zajączek
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- Między innymi.
By zilustrować
ile na ten leśne
temat wiadomo
wiewiórka.
To właśnie
zwierzątka
i po-
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posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” zapytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszystkim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warszawy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosferze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posługiwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej państwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla rożnych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam nadzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej interesującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość
tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto chętnie godzi
lnenapokazują
chłopcuz olasu,
imieniu
swój
się
płacenie za korzystanie
a przecieżDadzik
odnosi korzyści.

dom.rozdrowotna
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stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa.
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wymiany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.
eśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem
może mieć jakieś negatywne skutki?
Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny
mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystycznymi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miejsca. Najlepsze do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W
tej części Jury naturalnym ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale
nie można dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośrednie pobliże parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
Bardzo ważne jest więc edukowanie małych dzieci, żeby od samego początku świadomie korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek
ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowiekowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.
ziękuję za rozmowę.
Hubert Bar
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ochrony
środowiska
u nie
najmłodszych
miesz„Treści zawarte
w publikacji
stanowią oﬁcjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
kańców
subregionu częstochowskiego, poŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
przez kształcenie pozytywnych nawyków
ekologicznych.
Projekt „CZTERY PORY ROKU Z EKOLOGIĄ – Wiosna z Dadzikiem” nie mógłby
być zrealizowany bez wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Renata R. Kluczna
„Treści zawarte
w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach”

Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprasza dorosłych, dzieci i młodzież na „LATO W TEATRZE: Warsztaty
teatralne”.
* 24 – 28 czerwca godziny dopołudniowe, warsztaty teatralne dla młodzieży: Marek Ślosarski – „Etiudy”, Antoni Rot
–„Wybrane sceny dramatyczne”, Adam Łoniewski –„Elementarne zadania aktorskie/Improwizacja”, Agnieszka Łopacka – Wstęp do ekspresji scenicznej , Piotr Dłubak- Replika
fotografii teatralnej
* 24 – 28 czerwca godziny popołudniowe, warsztaty teatralne
dla dorosłych: Agnieszka Łopacka - „Dykcja/Improwizacja”
, Marek Ślosarski – „Etiudy”, Bartosz Kopeć– „Elementarne
zadania aktorskie”, Aleksandra Spyra– „Ciało, forma, ruch”,
Piotr Dłubak - Replika fotografii teatralnej
* 29 czerwca – 03 lipca godziny dopołudniowe, warsztaty teatralne dla dzieci: Agnieszka Łopacka - „Wyprawa w świat
teatru”, Bartosz Kopeć– „Elementarne zadania aktorskie”,
Aleksandra Spyra– „Ciało, forma, ruch”
Dodatkowo: zwiedzanie kulis teatru oraz zajęcia „Tworzenie plakatu i afisza teatralnego do wybranych dzieł literatury
dziecięcej/spektakli teatralnych”. Opłata od uczestnika 250
zł. Zapisy pod nr tel. 34 372 33 41 (04) lub ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

 Bezpieczne gospodarstwo
rolne wybrane
W częstochowskiej siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS
nagrodzono zwycięzców regionalnego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłoszenia do konkursu z regionu częstochowskiego nadesłało
16 właścicieli gospodarstw. Trzech rolników, którzy zdobyli
najwięcej punktów będzie rywalizowało dalej w etapie wojewódzkim, o możliwość udziału w finale ogólnopolskim, w
którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy marki Ursus.
Uczestnicy Konkursu musieli zaprezentować swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, ale także poddać swe gospodarstwa rolne profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa
pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe złożone ze
specjalistów z zakresu BHP, reprezentujący KRUS, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i Śląską
Izbę Rolniczą. Nagrodzono 5 osób, a pozostałym uczestnikom, ze względu na wysoki poziom prowadzonych gospodarstw przyznano wyróżnienia. Zwycięzcą częstochowskiego
etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” został Arkadiusz Parkitny z Konieczek w powiecie kłobuckim, miejsce II zajeli Bożena i Andrzej Kurzejowie z Piaska w powiecie lublinieckim, miejsce III - Teresa
i Eugeniusz Kozalowie z Wędziny w powiecie lublinieckim,
miejsce IV - Joanna i Jacek Osadnik z Piaska w powiecie
lublinieckim, miejsce V - Anna i Maciej Poroszewscy z Bogusławic w powiecie częstochowskim.

 Sukces częstochowskich studentów

Studenci Politechniki Częstochowskiej zajęli drugie miejsce
podczas zawodów łazików marsjańskich w USA. Podczas
turnieju promowali również miasto, prezentując markę „Invest in Częstochowa”. Międzynarodowe zawody University
Rover Challenge 2017 odbyły się w okolicach bazy marsjańskiej na pustyni w stanie Utah (USA). Podczas trzech
dni zmagań, łaziki skonstruowane przez 36 drużyn z całego
świata, musiały wykonać szereg zadań – m.in. badanie próbek ziemi, pomoc astronautom w terenie, dostarczenie wózka
do szafy sterowniczej, tankowanie agregatu prądotwórczego, czy przejazd wyznaczoną trasą oraz zatrzymanie się w
wyznaczonym miejscu. Częstochowska drużyna PCz Rover
Team zdobyła około 330 punktów, co dało jej drugie miejsce.
- Przy ogłoszeniu wyników byliśmy w szoku. Nie liczyliśmy
na drugie miejsce, choć przez całe zawody łazik nas nie zawiódł i nie musieliśmy nic w nim poprawiać. Dowiedzieliśmy
się, że organizatorzy uważają nas za bardzo solidny zespół.
To były fantastyczne zawody – cieszyli się częstochowianie
po zakończeniu rywalizacji.

 Skała do rodzinnej wspinaczki
w Przewodziszowicach

Gmina Żarki zyskała kolejną atrakcję turystyczną. Strażnica
w Przewodziszowicach ma trzy nowe drogi wspinaczkowe
wytyczone specjalne z myślą o najmłodszych wspinaczach.
Zdobywcy Strażnicy, Szczelina Kornicza oraz Rozbójnik to
nazwy dla dróg, które idealnie nadają się do wspinania rodziców wraz z dziećmi. Skała Strażnica w Przewodziszowicach
znajduje się przy jurajskich wyasfaltowanych ścieżkach dla
rowerzystów i pieszych. Auto należy pozostawić na parkingu
w Przewodziszowicach, następnie przejście na piechotę około
10 minut asfaltową ścieżką rowerową. Jeśli nie masz sprzętu i
pojęcia o wspinaczce, a chcesz spróbować z dzieckiem takiej
weekendowej przygody, możesz skorzystać z pomocy Jurajskich Instruktorów, tel. 792 438 153, 504 592 820 lub e-mail:
instruktorzyjurajscy@gmail.com
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@ Ile zarabiają nasi posłowie
i senatorowie?
Wq: jak to możliwe że Izabela Leszczyna ma mieszkanie warte 400.000zł a spłaca kredyt w wysokości 180 tyś
frkanków szwajcarskich ~ 700.000zł ??
acotopo@o2.pl: Kukizy rzeczywiście oszczędzają
tom.jaskola@gmail.com: Tak. 85 tysięcy poszło na
pensje. I bardzo dobrze. Czy to źle, że mieliśmy stażystów i płaciliśmy? Ja się cieszę, bo pracujemy jako biuro
bardzo ciężko. Pozdrawiam socjalistów wierzących i nie
słabo płacącym pracownikom.
Mkotas@72: „...każdy parlamentarzysta może także
za darmo jeździć po kraju pociągami w pierwszej klasie,
autobusami PKS, a także latać samolotami PLL LOT.”
Szok i tyle na taksówki i paliwo wydają „nasi”posłowie?
Lenie i pasożyty - tyle w temacie!
annapala@tlen.pl: A czy pan poseł Jaskóła nie ma siedziby biura we własnym lokalu? Sobie płaci?Proszę to
sprawdzić!
Wyborca: Kolejna kasta ludzi o „złotych zębach” żyjących jak w bajce na koszt podatnika.

@ Podatniku sprawdź! Na co poseł
wydaje Twoje pieniądze
ewcia88@poczta.onet.eu: Brawo Jaskóła!Brawo Kukiz! Umowa śmieciowa – publicystyczne określenie
umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy pracodawcą
a pracownikiem, szczególnie w celu ominięcia przepisów
PRAWA PRACY!
Krzysztof M ale nie ten: W przypadku umowy cywilno-prawnej stronami są zleceniodawca i zleceniobiorca.
Pojęcie umowy śmieciowej funkcjonuje od dawna. Pan
poaeł niczego nie odkrył. Zbędne emocje.
Jackoski91@gmail.com: A co z tym wyposażeniem
biur poselskich? Jakie konsekwencje poniesie posłanka
Burzyńska i poseł Jaskóła za podani nieprawdziwych informacji w sprawozdaniu?Czy oni mają w ogóle jakieś
faktury na te zakupy i usługi?Kto to kontroluje? Matrix
jakiś, ci ludzie nami rządzą!
wyborca PiS: Poseł Giżyński na zakup materiałów
biurowych,prasy,wydawnictw,środków
bhp.wydał
16.123.00zł.Czyżby poseł Giżyński kupował cały nakład
gazety,którą wydaje jego żona?
Zniesmaczony: Poseł zarabia i to niemało,więc za
przejazdy wszelką komunikacją powinien płacić z własnych poborów. Tak jak płaci zwykły Kowalski,który
codziennie dojeżdża do pracy. Powinien być limit wydatków na biuro,zatrudnienie pracowników,zmniejszyć liczbę posłów,zlikwidować senat,wprowadzić obowiązkowe
badania psychologiczne,skoro kierowcy muszą przejść
takie badanie,to dlaczego nie poseł. Oglądając w tv obrady sejmu,mam wrażenie,że niektóre osoby nawet nie
wiedzą po co się w tym sejmie znalazły.

@ Burzliwy Salon Prasowy 7 dni
mieszkanka dzielnicy: Zapraszam mieszkańców dzielnicy Lisiniec na Plac Pamięci Narodowej u zbiegu ulic
Sobieskiego Nowowiejskiego i Śląskiej,wtedy się przekonacie jak zaniedbane jest Śródmieście Częstochowy.
Nawet takie miejsca jak wymieniony plac,jest zaniedbany i porośnięty trawą,o przylegających ulicach nawet nie
wspomnę.

@ Jednak trują na Tenisowej...
bystry: Czy to jest ten obiecany przez Matyjaszczyka
inwestor,który miał zasypać Częstochowę ofertami pracy?
Lans: Proponuje w ramach sprawiedliwości społecznej
dla Soboraka i innych „mądrali” z urzędu miasta,picie 2
litrów wody z cynkiem dziennie tak długo,jak byli truci
mieszkańcy na Tenisowej.

@ Jak mądrze wybrać szkołę wyższą
Cvbn: Wybrać jakąś poza Częstochowa
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Szlak wiklinowych...
kajaków w gminie Mstów
Czy kajak może
puścić liście?
Te które powstały
w gminie Mstów
mogą, zrobione
bowiem zostały
z wierzbowych
pędów częściowo
wbitych w grunt
nad Wartą. W taki
nietypowy sposób
promowany jest
jeden z najbardziej
atrakcyjnych odcinków rzeki Warty –
Przełom Mirowsko-Mstowski.
W trzech miejscach gdzie
można rozpocząć lub zakończyć podróż kajakiem
(Jaskrów, Mstów, Kłobukowice), na zlecenie Gminy
Mstów, Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna, postawiło
plecione kajaki, do których
można wsiąść i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. Jest to
zachęta do wyruszenia prawdziwym kajakiem na spływ
czy zawody kajakowe, które
odbędą się w Mstowie już 10
czerwca. Kto jeszcze nie próbował niech weźmie wiosła i
popłynie
red.

Warto zobaczyć

Kolejny świetny film
Kasprzaka, tym razem
o Częstochowie
w latach 50. XX wieku
Film dokumentalny „Częstochowa lata 50. XX
wieku” to kolejna część z
cyklu filmów o Częstochowie, zrealizowanych przez
Krzysztofa Kasprzaka.
Wcześniej mogliśmy zobaczyć miasto w latach 60.,
70., 80. i 90. Tym razem
zobaczymy budowę stalowni Huty im. Bolesława
Bieruta, powstanie osiedla
robotniczego przy al. Pokoju, przyjazd pierwszego
pociągu elektrycznego na
częstochowski
dworzec
oraz początki komunikacji
autobusowej MPK i oddanie do użytku pierwszej linii tramwajowej. W filmie
jest mowa o rozbudowie

Politechniki Częstochowskiej. Pokazano też lotnisko w Rudnikach. Nie
brakuje obrazków z Jasnej
Góry, gdzie w 1956 r. odbyło się uroczyste złożenie Jasnogórskich Ślubów
Narodu w obecności około
miliona wiernych. Autorem tekstu ślubowania był
prymas Stefan Wyszyński
więziony w tamtym czasie
w Komańczy.
Zobaczymy również jak
w latach 50. częstochowianie odpoczywali latem
i zimą. Będą informacje
sportowe oraz ze świata
kultury i sztuki.
Cała seria filmów „Częstochowa lat...” jest opowie- Pozwala powrócić do mi- pokolenia jest lekcją historii
dziana w ciekawy sposób. nionych lat, a dla młodego miasta i okolic.
red.
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Jak przetrwać u p a ł y

Lato już w pełni.
Polska od kilku lat znajduje się
w strefie geograficznej często
nawiedzanej przez masy bardzo
ciepłego powietrza. Nie każdy
jednak dobrze znosi upały.
Jak więc zabezpieczyć się przed
falą gorąca, by nasze zdrowie
nie ucierpiało?
Upał to taki stan pogody,
kiedy temperatura powietrza
unoszącego się bezpośrednio nad ziemią ma więcej niż
30 stopni Celsjusza. A takie
właśnie warunki w lecie to
ostatnimi czasy norma. Piękna słoneczna pogoda i wysokie temperatury wystawiają
nasze zdrowie na ciężkie próby. Są jednak sposoby, które
ułatwią nam funkcjonowanie
w tak „tropikalnych” warunkach.

w najgorętszych okresach
dnia, szczególnie na powietrzu.
Ograniczymy w ten sposób pocenie się i nie będziemy wystawiać niepotrzebnie
skóry na mogące ją poparzyć
słońce. Gdy jednak musimy
wyjść na zewnątrz, nie zapominajmy o okryciu głowy

– unikniemy groźnego udaru
słonecznego.

Zabezpieczony
dom
W okresie upałów dom
to bezpieczny azyl dla osób
gorzej znoszących wysokie
temperatury, czyli starszych
i dzieci, ale też zwierząt.
Ułatwmy im więc przebywanie w czterech ścianach,
obniżając panującą w nim
temperaturę. Naczelną zasadą jest zamykanie i jak
najszczelniejsze zasłanianie
okien w określonych godzinach. Najlepiej otwierać je
na całą noc, maksymalnie
do godz. 7 rano, a potem
znów po godz. 20. Warto
też zainwestować w markizy okienne, zasłony i rolety,
które zasłaniajmy podczas
naszej nieobecności. Są sku-

teczną barierą dla promieni
słonecznych i sprawiają,
że mieszkanie nagrzewa
się w mniejszym stopniu.
A my dzięki nim wracamy
do przyjemnie chłodnego
domu.
Kosztownym, ale bardzo skutecznym sposobem
na obniżenie temperatury
w mieszkaniu jest kupno
klimatyzatora. Pozwala on
utrzymać stałą, pożądaną
temperaturę w mieszkaniu.
Z kolei narażonym na
przegrzanie czworonogom
możemy ulżyć, przygotowując im zaciemnione i
najchłodniejsze w domu
miejsce do wypoczynku.
Pilnujmy też, by zawsze
miały w pobliżu pełną miskę świeżej wody. Dobrym
rozwiązaniem będzie położenie w legowisku mokrego

ręcznika, który przyniesie
ulgę nawet w najgorętsze
dni. Należy też ograniczyć
spacery w godzinach najwyższych temperatur. Gdy
jednak musimy udać się z
pupilem np. na dłuższe zakupy, to pamiętajmy, by pod
żadnym pozorem nie zosta-

wiać go samego w nagrzanym samochodzie.
Każdy sposób, który pomoże nam przetrwać upały,
jest dobry. Sięgajmy więc
po wszystkie, które zapewnią nam odpowiedni komfort funkcjonowania w tym
trudnym czasie.
red.
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Przede wszystkim
nawadnianie
Woda to w okresie upałów podstawa. Jest swoistą
„płynną” apteczką pierwszej
pomocy, którą powinniśmy
mieć pod ręką praktycznie
non stop. W czasie upałów
należy spożywać ją w ilości
od 2 do 3 litrów dziennie. I
nie ma w tym cienia przesady, bo nawet ubytek tylko
2% wody z organizmu skutkuje groźnym dla zdrowia i
życia odwodnieniem.
Objawami odwodnienia
są m.in.: zmęczenie, bóle
głowy, nudności, szybszy
oddech czy drgawki. Równie nieprzyjemne są większa
nerwowość i gorsza koncentracja, mające ma negatywny
wpływ na jakość naszej pracy. Dlatego tak ważne jest
picie w okresie upałów dużej
ilości płynów, szczególnie
wody.
Unikajmy za to mocnej
kawy, herbaty, wód smakowych czy słodzonych
napojów. Nie dość, że tego
typu napoje pozbawione są
niezbędnych
składników
mineralnych, to dodatkowo
obecny w nich cukier blokuje
wchłanianie wody przez organizm.

Lekki ubiór
Odziane w grube lub
sztuczne tkaniny ciało szybciej się poci i tym samym
wydala więcej wody, więc
odpowiedni ubiór w gorące dni jest bardzo ważny.
Wkładajmy na siebie lekkie,
przewiewne i utrzymane w
jasnych barwach stroje, które
wspomagają termoregulację
organizmu. Ważne jest również, by nie uprawiać wzmożonego wysiłku fizycznego

reklamuj się
w tygodniku

tel. 536 530 905
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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
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Jasne, że wycinka!
84 duże drzewa pod topór!
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„W teorii wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w
miastach potrzebne są duże
drzewa, a nie tylko ich sadzonki. Tym bardziej skandaliczna jest decyzja częstochowskiego magistratu,
skutkująca wycinką drzew
przy ulicy Kiedrzyńskiej!
Niestety w Polsce nastał czas
„lex Szyszko” tj. legalizacji samowolnej wycinki drzew, z której skwapliwie skorzystał nasz
„lewicowy” Urząd Miasta Częstochowy wraz z MZDiT w Częstochowie. Pretekstem do wydania decyzji o wycince drzew jest
inwestycja, polegająca na przebudowie ulicy Kiedrzyńskiej.
Jest tylko jedno ale... - remont
nie zakłada poszerzenia drogi
ani o centymetr. Zatem dlaczego
została podjęta tak skandaliczna
decyzja o wyrżnięciu 84 dużych
drzew w naszym mieście?

fotomontaż – Sławomir Wilk
Zdaniem rzecznika prasowego MZDiT w Częstochowie Macieja Hasika powodem tej rzezi

drzew było to, iż „drzewa były
chore i zagrażały otoczeniu.” W
rozmowie z TVP padła również

deklaracja o zasadzeniu ponad
70 nowych drzew i krzewów.
Dla porównania: „(…) duży

buk produkuje tyle tlenu, co
tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków. To właśnie duże
drzewa tak naprawdę są potrzebne w miastach, a nie ich małe sadzonki” - podkreśla w rozmowie
z PAP dr Dominik Drzazga z
Katedry Zarządzania Miastem i
Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Drzewa w infrastrukturze
miejskiej pełnią kilka kluczowych funkcji: nawilżają i
oczyszczają powietrze, a także
odgrywają istotną rolę w retencjonowaniu wody oraz obniżaniu temperatury w czasie
upalnych dni i rzecz jasna produkują tlen! Oczywiste są korzyści, jakich dostarcza zieleń
w miastach. Jednym z priorytetów w walce ze smogiem jest
utrzymywanie jak największych
obszarów zieleni wysokiej, parkowej, a nawet leśnej. Obecnie
w nowoczesnych miastach ob-

serwujemy trend, polegający
na tworzeniu systemów zieleni
miejskiej.
Prezydent
Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk wielokrotnie zapewniał, iż wycięte
drzewa będą kompensowane
młodymi nasadzeniami. Niestety żadna to rekompensata.
Prawda natomiast jest taka:
funkcje, które realizuje zieleń –
estetyczna, związana z retencjonowaniem wody, ochładzaniem
powietrza, czy produkcją tlenu
– są realizowane przez duże,
dorodne drzewa. Zatem biorąc
pod uwagę nieuzasadnione wyrżnięcie takiej ilości drzew przy
ulicy Kiedrzyńskiej, szczytem
hipokryzji określić należy deklaracje prezydenta Matyjaszczyka, będące tylko pozorowaną
zmianą polityki wobec zieleni
przyulicznej.
Hubert Pietrzak - Częstochowski Alarm Smogowy.”
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Sukcesy ekologiczne gminy Dąbrowa Zielona

W
G

spólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów
Artykułyrozwoju,
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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
„zielona”. Aż 31 proc. powierzchni gminy stanouwagę ochronę istniejącej przyro- cji energetycznej budynków OSP m3/dobę oraz pierwszego odcinka
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wiejskie zagrody z naszej gminy gdyby nie znaczące wsparcie WoBudowa oczyszczalni ścieków kańców gminy. Projekt ten finanZakres prac obejmował wymiasię mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświada- resującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu
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za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą,
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości,
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia. których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolobyłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechunakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła
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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, ostrzeżemy przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.
spotkaniami informacyjnymi oraz asfaltowej, biegnącej wzdłuż Kaużyteczności publicznej, łącznie modernizacji oświetlenia
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o szerokości
2,5 m i nawierzchni
zbiórkęzza odpadów,
w Katowicach”
granicy, więcpoprzedzoną
stąd się pieniędzy
nie do- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo importować drewno
będzie realizowana cyklicznie, w
kolejnych latach przy wsparciu
finansowym WFOŚiGW w Katowicach.
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Wędkarski Dzień Dziecka

Na początku czerwca pod Patronatem
Honorowym burmistrz miasta Blachowni
Sylwii Szymańskiej i Patronatem Medialnym
Tygodnika Regionalnego „7 dni”, Komisja
Młodzieżowa przy Zarządzie Okręgu PZW
Częstochowa wraz z Kołem PZW Blachownia
zorganizowała z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka zawody wędkarskie. Wzięło
w nich udział 85 zawodniczek i zawodników.
Łowiono przede wszystkim: leszcze, okonie,
płocie, jazgarze, sumiki karłowate, karpie
i trafił się przepiękny sandacz. W trakcie zawodów każdy, kto chciał mógł przyozdobić
sobie twarz malunkiem, który bardzo sprawnie wykonywała Edyta Nocuń.
Dla dzieci oprócz zawodów największą frajdą było
zrobienie sobie zdjęcia w
osprzęcie policyjnym i w
specjalistycznym radiowozie. Policjanci Arkadiusz
Kasprzak i Łukasz Chłąd z
Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji w Częstochowie nie tylko zabezpieczali, ale zaangażowali się w
organizację całych zawodów,
między innymi rozdając najmłodszym pamiątkowe smycze Okręgu Częstochowa.
Można było również pojeździć sobie na koniu i kucyku ze „Stajni Pod Dębem”
w Łojkach oraz zrobić sobie
zdjęcie na „rumaku”, ale
mechanicznym. Przepiękne
motory udostępnili: Jacek
Ceglarek, Sławomir Kozyra i
Maciej Ryś.
Nie zabrakło również
ogniska i pieczenia kiełba-
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sek. Wszyscy uczestnicy
otrzymali okolicznościowe
znaczki i nagrody.
Nawet, jeżeli ktoś nic
nie złowił to otrzymał jakiś
upominek. Pierwsza trójka
w każdej grupie wiekowej
otrzymała puchary ufundowane przez urząd miasta
Blachownia. Łowcy największych ryb otrzymali
puchary ufundowane przez
Koło PZW Policja, a pierwsze szóstki medale od firmy
Trofea.pl i kubki od firmy
Chronosports.
Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników specjalną statuetkę od organizatorów za
wieloletnią pomoc otrzymała Anna Golba z restauracji
Bajka.
Puchary, dyplomy i upominki, dzieciom wręczali:
Sylwia Szymańska burmistrz
miasta Blachowni oraz Ra-

na zbiornikach w Blachowni

fał Jędrysiak wiceprezes d/s
Młodzieży Okręgu PZW
Częstochowa i prezes Koła
Blachownia.
To, że nikt nie odszedł z
pustymi rękami jest zasługą
instytucji, firm i osób, które
wspomogły tą imprezę. Na
podziękowania od Okręgu
PZW w Częstochowie w tym
roku zasługują: urząd miasta w Blachowni, Tygodnik
Regionalny „7 dni”, Chronosports sp. z.o.o., Trofea.
pl, „Stajnia pod Dębem”,
Restauracja „Bajka”, właściciele sklepów wędkarskich: Jerzy Bekus, Michał
Łebkowski, Dariusz Kapinos, Włodzimiwrz Ogonek,
Roman Nagiel, Arkadiusz
Pawlak, Ireneusz Pawlak,
Włodzimierz Rataj i Andrzej
Tracz, Koła wędkarskie: Lakord, Gnaszyn, Policja i Północ.

Specjalne podziękowania za organizację zawodów należą się: członkom
Koła PZW Blachownia oraz
Bożenie Michalak, Edycie
Nocuń i Paulinie Starczewskiej, a także Zbyszkowi
Bednarskiemu,
Andrzejowi Michalakowi, Kamilowi
Musiałczykowi, Dariuszowi
Skowronkowi i Norbertowi Biernackiemu. Osobne
podziękowania dla Dariusza Kondasa dowódcy SPP
Policji w Częstochowie za
oddelegowanie swoich funkcjonariusz, którzy uświetnili
całą imprezę.

Najlepsi
w zawodach

7 – 10 lat
1. Kacper Czech – 2.890
pkt. - największa ryba –
leszcz 50 cm
2. Mateusz Kwiatkowski –
2.115 pkt.

3. Patryk Cichoń – 1.610
pkt.
4. Miłosz Kleć – 1.075 pkt.
5. Patryk Bartnik – 970 pkt.
6. Zuzanna Marchewka –
780 pkt.
11 – 14 lat
1. Weronika Wołoch –
2.570 pkt. - największa
ryba – sandacz 61 cm

2. Oliwier Pacuda – 1.480
pkt.
3. Mateusz Płuciennik – 825
pkt.
4. Bartek Jafra – 660 pkt.
5. Jakub Pakuła – 630 pkt.
6. Natalia Grajcar – 450 pkt.
Tekst i zdjęcia:
Robert Amborski

Unia lepsza od Włókniarza
FOGO Unia Leszno pokonała Włókniarza Vitroszlif CrossFit
Częstochowa w spotkaniu w ramach IX rundy PGE Ekstraligi.
Mimo ambitnej postawy Lwów, Leszczynianie zwyciężyli
różnicą dwudziestu czterech „oczek” – 57:33. Unię do triumfu poprowadził Piotr Pawlicki – zdobywca płatnego kompletu punktów (14+1). Wśród częstochowian najlepiej wypadł
Rune Holta, który zapisał przy swoim nazwisku 8 „oczek” i
bonus. Po 7 punktów do naszego dorobku dorzucili z kolei:
Leon Madsen i Sebastian Ułamek.
Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa – 33
1. Leon Madsen – 7+1 (2*,1,2,0,2)
2. Karol Baran – 4+1 (3,0,1*,0)
3. Sebastian Ułamek – 7 (0,2,2,1,2)
4. Matej Zagar – 3+1 (2,0,1*,0,-)
5. Rune Holta – 8+1 (1,2,1,3,w,1*)

6. Oskar Polis – 4 (2,d,0,2)
7. Michał Gruchalski – 0 (0,0,-)
Fogo Unia Leszno – 57
9. Emil Sajfutdinow – 8+1 (0,3,3,1*,1)
10. Peter Kildemand – 4+1 (1,1,0,2*)
11. Piotr Pawlicki – 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Grzegorz Zengota – 11+1 (1,2*,3,2,3)
13. Janusz Kołodziej – 12 (3,3,3,3,0)
14. Bartosz Smektała – 3 (1,1,1)
15. Dominik Kubera – 5+1 (3,2*,0)
Dziś (22 czerwca) o godz. 20:00 na SGP Arenie Częstochowa odbędzie się pojedynek w ramach zaległej VII rundy
PGE Ekstraligi. Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa
zmierzy się z zespołem Cash Broker Stali Gorzów.
red.

Pływalnia Letnia i Park Wypoczynkowy „Lisiniec”
Pływalnia Letnia przy ul. Dekabrystów 45 jest już otwarta
i czynna będzie do 3.09.2017,
codziennie w godz. od 10:00 do
20:00. Kompleks rekreacyjno –
sportowy tworzą basen wielofunkcyjny, brodzik dla dzieci,
plac zabaw i boisko plażowe.
Basen wielofunkcyjny posiada
dwie zjeżdżalnie wodne, leżanki
z podwodnym masażem powietrznym, grotę sztucznej fali, dziką
rzekę, gejzery powietrzne, grzybki
wodne, a także tory pływackie (3
x 20m). W brodziku dla dzieci dodatkową atrakcją jest zjeżdżalnia
typu „słoń”, jeżyk wodny i gejzer

powietrzny. Na placu zabaw wykonanym w formie statku znajdują się różnego rodzaju przyrządy,
zjeżdżalnie i huśtawki.
Obok zlokalizowane jest dwufunkcyjne boisko plażowe, na
którym można rozgrywać mecze
w piłkę nożną (beach soccer) lub
równolegle dwa spotkania w siatkówkę plażową. Na terenie obiektu
znajduje się całorocznie funkcjonująca restauracja oraz punkty małej gastronomii.
Obiekt przystosowany jest dla
osób niepełnosprawnych. Więcej
informacji, w tym: regulaminy,
cennik, kontakt, itp. pod adresem:

http://mosir.pl/index.php?page=obiekty&id=6
Od kilku dni funkcjonuje również wypożyczalnia sprzętu pływającego w Parku Wypoczynkowym
„Lisiniec”. Obiekt w sezonie letnim czynny będzie w godz. 10:00
– 20:00. Na zbiorniku „Adriatyk”,
codziennie dyżury będą pełnić Ratownicy WOPR.
Park Wypoczynkowy „Lisiniec” to 40 ha terenów zielonych.
Na jego terenie znajdują się 3
zbiorniki wodne (Pacyfik, Bałtyk,
Adriatyk), przystań WOPR, skate
park, wake park, park linowy dla
dzieci, plac zabaw, wypożyczalnia

rowerów i rowerków oraz korty tenisowe z zapleczem socjalno - gastronomicznym. W wypożyczalni
sprzętu pływającego do dyspozycji
częstochowian są tradycyjne rowery wodne i kajaki oraz nowość
- deski SUP. Osoby wypożyczające sprzęt ze zbiornika „Bałtyk”,
poprzez oczyszczoną szyjkę, wypływać mogą również na kolejny
zbiornik zwany „Adriatykiem”.
Więcej informacji w tym: regulaminy, cennik, kontakt, itp.
pod adresem: http://mosir.pl/index.
php?page=obiekty&id=14
red.
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Zostań moim Przyjacielem

Motto na 7 dni
„Zajrzyj w siebie! W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie
wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.”
Marek Aureliusz

HUMOR

na dobre 7 dni

Praktyczne porady
na 7 dni
1. Zimna czarna kawa jest znakomitym środkiem czyszczącym czarne ubrania, zwłaszcza
wyświecone miejsca. Szczotkę
do ubrań zanurzamy w kawie
i przecieramy miejsca, które
chcemy wyczyścić.
2. W czasie wakacyjnego
wyjazdu pamiętajmy, by
pieniądze, które zabieramy ze
sobą, rozdzielić i schować w
kilku różnych miejscach. W
ten sposób w razie ewentualnej
kradzieży nie zostaniemy bez
grosza. Błędem jest chowanie dokumentów i biletów
wraz z pieniędzmi w portfelu,
który jest najczęstszym celem
złodziei. Pozbawieni biletów
i dokumentów będziemy mieć
nie lada problem, żeby wrócić

do kraju. Dlatego najlepiej
przed wyjazdem wysłać skan
ważnych rzeczy na swój e-mail, a dokumenty schować
osobno.
3. Sweter, który się sfilcował,
można spróbować uratować.
Trzeba go wyprać w letniej
wodzie z dodatkiem płynu do
prania wełny lub szamponu i
dokładnie wypłukać. Następnie namoczyć na parę godzin
w zimnej wodzie z dodatkiem
mleka (pół szklanki na litr
wody). Potem wycisnąć w
ręczniku, nadać odpowiedni
kształt, lekko rozciągnąć i
rozłożyć do wysuszenia. W
trakcie suszenia strzepywać
kilkakrotnie, za każdym razem
nadając odpowiedni kształt.

– Słyszałem, ze chcesz wyjechać z Polski na stałe.
– Tak, z dwóch powodów.
– Jakich?
– Pierwszy jest taki, że ostatnio w wyborach wygrała
prawica.
– Nie martw się. Teraz prawica porządzi, ale za cztery
lata znów do władzy dojdzie lewica.
– I to jest właśnie ten drugi powód.

Lusia

EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kotka urodzona w 2014 r. rasy europ. Umaszczenie
bure, po sterylizacji i kastracji. Lusia to kochana, spokojna koteczka, która z niecierpliwością wypatruje nowej rodziny. Bezproblemowa w stosunku do innych kotów, ciekawska i bardzo miła. Marzy o nowym domu od
1.04.2017 r.
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

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Żuczek
z Kolorado

W maju 1950 r. Stany
Zjednoczone dokonały agresji na Polskę stosując broń
biologiczną. Amerykańskie
samoloty zrzuciły do Bałtyku
stonkę, a ta będąc wyjątkowo
agresywna przepłynęła morze
i rzuciła się zżerać polskie
ziemniaki.
Sezon ogórkowy w mediach obfituje w tego typu
mało prawdopodobne, nieprawdopodobne lub absolutnie nieprawdopodobne fakty.
Czasem odwołują się do nich
politycy robiąc coś na wzór
staropolskiego bigosowania.
Sensacja pojawia się, puchnie, pęka, zastępuje ją nowa.
Wolny człowiek, z dostępem
do różnych informacji, może
samodzielnie weryfikować
bzdurność faktów, nawet gdy
głoszone są przez najprzewielebniejsze usta lub przez najwyższych rangą dostojników
państwa. Inaczej to wyglądało w 1950 r.
Informację o bombardowaniu stonką podał oficjalny komunikat Ministerstwa
Rolnictwa. W ślad za tym,
wszystkie media zawrzały

tekstami typu „zdradziecki
atak kapitalistów”. Na stonkę,
nazwaną przekonująco żuczkiem Kolorado, zrzucono
winę za niedobory rynkowe
(zżarła cukier myląc ziemniaki z burakami). W czerwcu
1951 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa wprowadziło
przepisy prawne regulujące
niszczenie stonki. Każdy kto
zauważył żuczka lub powziął
przypuszczenie o jego funkcjonowaniu, obowiązany był
w ciągu 24 godzin powiadomić lokalne władze. Niszczyć
stonkę należało denaturatem
lub wrzątkiem, mechaniczne
zabijanie było zabronione.
Zmobilizowano organizacje
partyjne, aktyw młodzieżowy
i związkowy. Organizowano wyjazdy brygad robotniczych, studenckich i uczniowskich na pola ziemniaczane w
celu zbierania żuczków. W
1953 r. włączono do akcji
Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego. Miarą

patriotyzmu stały się liczby
eksterminowanych żuczków.
Mobilizacja społeczna przyniosła efekty - Polska powstała z kolan i dała radę. Po 1956
r. za niedobory rynkowe nie
odpowiadała już stonka, lecz
pogoda i malwersanci.
Informacja o stonce miała
rangę dogmatu. Nikt nie miał
możliwości polemizować z
teorią dotyczącą pojawienia
się żuczka, ani z przyjętymi
metodami zwalczania. Gdyby
chciał coś innego powiedzieć,
nawet w prywatnej rozmowie
z małżonką, groziło mu do 2
lat obozu pracy za tzw. „szeptaną propagandę”. Przyjmowano więc dogmat z wyrozumiałą pokorą, kto będzie
się kopał z koniem z powodu
byle żuczka. Wyjazdy na ratunek kartofelkom traktowano jako miłe urozmaicenie
od szarej tyraniny w hutach i
na wielkich budowach. Młodzież miała tam chwilę luzu,
w odróżnieniu od sztywności
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edukacji w szkołach. Niektórzy dzięki stonce poznali co to
seks. W końcu w systemie totalitarnym (jak i w religiach)
nie chodzi o to, by wierzyć w
dogmaty, ale tak im się konformistycznie podporządkować, by rubla zarobić i jeszcze mieć przyjemność.
Nie denerwujmy się niepotrzebne, gdy współczesna
TVP (zwana TVPiS) wciska wam bzdury. Nie denerwujmy się, gdy za te bzdury
płacić musimy miesięcznie
kwotę, za którą można kupić półlitrówkę. Nie złośćmy
się, gdy kiedyś na apel rządu
ogłoszony w TVPiS ruszymy w pole łapać norniki lub
na poszukiwanie szczątków
smoleńskich pod Łodzią.
Jeśli nie da się czegoś
zmienić, trzeba z tym żyć
i mieć z tego życia chwilę
przyjemności.
Jarosław Kapsa

Gaston La Touche (1854–1913):
„Fortuna w niebezpieczeństwie”

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Zespół i współpracownicy: Marta Gębuś, Jarosław Kapsa,
Wojciech Mysłek, Marcin Paruzel, Katarzyna Pauchard,
Marta Pikor, Kamil Piotrowicz, Agnieszka Woźniak
Marketing i reklama: tel. 34 374 05 02, kom. 794 430 403
e-mail: tygodnik7dni@gmail.com, redakcja7dni@interia.pl
Poglądy autorów publikacji nie zawsze są zbieżne z poglądami redakcji. Za wiarygodność faktów odpowiadają autorzy.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Kolportaż bezpośredni – egzemplarz bezpłatny.

166

Lato!

nr 25 (684)

15

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

