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Prestiżowe wyróżnienia

niestety kosztują

Lubimy być chwaleni – i oczywiście nic w tym złego, pod warunkiem, że
pozytywna ocena rzeczywiście nam się należy. Nagrody, wyróżnienia
i certyfikaty, które otrzymują miejskie instytucje [pisaliśmy o tym
kilkakrotnie, o Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, o
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego
oraz o Oczyszczalni Ścieków „WARTA S.A.]. wszystkie te jednostki liczą,
że dzięki nagrodom zyskają powszechny szacunek. Tymczasem okazuje
się, że niektóre „prestiżowe” wyróżnienia warte są tyle, ile zapłaci za
nie instytucja je otrzymująca – po prostu część nagród jest odpłatna.
Prestiżu w tym niewiele, bo jak tu darzyć szacunkiem instytucję, która
ciąg dalszy na stronie 3
laur najlepszego kupiła.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PO WAKACYJNEJ
PRZERWIE

WZNAWIAMY
PODZIEMNY
SALON
PRASOWY
Zapraszamy
Czytelników
na szczere
rozmowy!

Już w najbliższy poniedziałek 4 września
zapraszamy na pierwsze
powakacyjne spotkanie
Podziemnego Salonu Prasowego „7 dni”.
Spotkamy się z Czytelnikami w Restauracji
„Pod Ratuszem” (Sala
2) na Placu Biegańskiego
(w budynku ratusza, wejście z boku) o godzinie
16:00.
Chcesz porozmawiać
o problemach Częstochowy lub masz kłopot – odwiedź nasz Salon. Jesteś
zadowolony z tego, co
daje Ci miasto – odwiedź
nasz Salon.
Podziemny Salon Prasowy „7 dni” to miejsce,
w którym każdy może
zabrać głos i podyskutować na każdy temat.
Najciekawsze
wątki
debaty trafią na łamy
naszej gazety.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Częstochowy do Podziemnego Salonu Prasowego „7
dni”.
red.
REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bez skrupułów
zadłużają miasto
Na koniec 2015 roku agencja ratingowa podała, że zadłużenie Częstochowy wyniosło
452 mln zł. Już wtedy była to kwota astronomiczna, ale na tym nie koniec. W kwietniu
2017 roku radni zaakceptowali propozycje
prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD)
o zaciągnięciu kolejnego kredytu na niebagatelną kwotę 250 mln zł, z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Kredyt miał być zaciągany w transzach w latach 2017–2021:
* 14.300.000 zł w 2017 roku,
* 64.000.000 zł w 2018 roku,
* 52.000.000 zł w 2019 roku,
* 55.000.000 zł w 2020 roku,
* 64.700.000 zł w 2021 roku.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Analizy wieloletnie oraz potrzeby inwe-

stycyjne naszego Miasta na
najbliższy pięcioletni okres
wskazują potrzebę zasilenia

Ubaw w 7 dni

Jak to było w PRL-u

Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny.
Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków
i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycieczek i żywego
kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc nie chcąc, tamte
czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to i więcej latków.
Starszym Czytelnikom chcemy odświeżyć pamięć, a
młodemu pokoleniu uzmysłowić, że nie zawsze były komputery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

Rozwiąż quiz!
Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Co przedstawia to zdjęcie?

a) kartki okolicznościowe
b) pocztówki dźwiękowe
c) podkładki pod talerze
d) makatki ścienne
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Odpowiedź z poprzedniego tygodnia
Zdjęcie przedstawiało nabój do autosyfonu. Jako pierwszy
prawidłowej odpowiedzi udzielił pan Adam. Gratulujemy
red.

budżetu dodatkowymi środkami. Aktualnie na rynku najtańszym źródłem pozyskania
zwrotnych środków (kredytu)
jest Europejski Bank Inwestycyjny. (…) Przedstawiam
Państwu Radnym projekt zadań inwestycyjnych na lata
2017-2021 na kwotę ponad 1
mld zł, do realizacji którego
planuje się uruchomić linię
kredytową w kwocie 250 mln
zł. Będzie to limit, do którego
może być zaciągany kredyt.
Jest to otwarcie linii kredytowej i nie oznacza konieczności ciągnienia tego zobowiązania w całości. (...)
Planuje się, że z kredytu
EBI byłyby sfinansowane w
latach 2018-2021 następujące
zadania:
- „Budowa budynków
mieszkalnych wielorodzinnych” o łącznych nakładach
20.000.000 zł,
- „Program budowy i przebudowy ulic” o łącznych nakładach 133.374.484 zł,
- „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka
oraz przebudowa liniowej
infrastruktury tramwajowej
wraz z zakupem 10 składów
tramwajowych na potrzeby
transportu publicznego w
Częstochowie” wkład własny
11.318.690 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców
miasta” o łącznych nakładach
2.400.000 zł,
- „Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych
w Częstochowie” o łącznych
nakładach 9.000.000 zł,
- „Przebudowa Żłobka
Miejskiego w Częstochowie
przy Alei Armii Krajowej
66a” o łącznych nakładach
2.000.000 zł,
- „Program modernizacji
obiektów użyteczności publicznej” o łącznych nakładach 35.600.000 zł,
- „Budowa drogi do terenów
inwestycyjnych
strefa SKORKI – etap II i
III” o łącznych nakładach
19.800.000 zł,
- „Przebudowa obiektu
przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT” o łącznych nakładach 6.000.000 zł,
- „Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany węzła drogowego Alei
Wojska Polskiego DK-1 wraz

z nowym przebiegiem DK46” o łącznych nakładach
110.500.000 zł,
- „Program budowy i przebudowy chodników i miejsc
parkingowych” o łącznych
nakładach 10.000.000 zł,
- „Niezbędne modernizacje mostów ze względu na
stan techniczny” o łącznych
nakładach 12.100.000 zł,
- „Program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany wraz z budową węzła
drogowego Alei Wojska
Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką” o łącznych nakładach
15.400.000 zł,
- „Program odwodnienia
miasta” o łącznych nakładach
6.200.000 zł,
- „Program budowy i
przebudowy dróg lokal-

nych” o łącznych nakładach
34.000.000 zł.”
Uchwała przeszła. Prezydent Matyjaszczyk dostał
więc zielone światło od radnych. Przeciwnicy nadmiernego zadłużania miasta w
odpowiedzi od władz Częstochowy usłyszeli: „Jest to
otwarcie linii kredytowej i
nie oznacza konieczności ciągnienia tego zobowiązania.”
Nie minęło 5 miesięcy, a
na Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miasta Częstochowy znowu
pojawił się temat kredytu, ale
już jako gotowy projekt.
Co więcej, prezydent zaproponował
zwiększenie
transzy w roku 2017.
W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „W związku z po-

trzebami budżetowymi oraz
aktualnymi wytycznymi EBI,
wynikła konieczność przesunięcia na 2017 rok części
środków kredytowych planowanych pierwotnie do
uruchomienia w 2021 roku.
Kwota przesunięcia wynosi
14.000.000 zł.
- w roku 2017: było
14.300.000 zł jest 28.300.000
zł,
- w roku 2021: było
64.700.000 zł jest 50.700.000
zł.”
A co na to radni? Ponownie – większością głosów –
poparli projekt prezydenta.
Do tematu powrócimy w
kolejnym numerze.
Renata R. Kluczna

16

13

nr 36 (695)

Prestiżowe wyróżnienia

niestety kosztują
ciąg dalszy ze strony 1.
Skoro miejskie spółki już
przepytaliśmy, sprawdźmy,
ile są warte słynne nagrody i wyróżnienia, którymi
chętnie się chwali prezydent
miasta Krzysztof Matyjaszczyk (SLD).
* Jakie nagrody bądź inne
wyróżnienia otrzymał Urząd
Miasta Częstochowy (także indywidualne dla władz miasta) w
latach 2011-2016?
* Czy którakolwiek z nagród
wiązała się z kosztami dla magistratu?
* Czy miasto - z instytucjami/
podmiotami, od których otrzymało nagrody bądź wyróżnienia
– współpracuje w innych dziedzinach (niekoniecznie konkursowych) i czy są one odpłatne?
Z odpowiedź magistratu
wynika, że sporo nagród otrzymano nieodpłatnie, są jednak
takie, które kosztują:

„Nagrody/wyróżnienia 2011 r.
- Laureat rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011 w
kategorii Najlepsze Miasto na
prawach powiatu;
- Certyfikat dla Miasta Częstochowy za udział w Programie
Promocji Gmin i Powiatów „Budujemy Sportową Polskę”;
- Tytuł Lidera oraz złote godło w kategorii QI SERVICES
- usługi najwyższej jakości w
Konkursie Najwyższa Jakość
Quality International 2011;
- Dyplom za II miejsce w
śląskiej edycji XVII Ogólnopolskiego Sportowego Konkursu
Miast i Gmin;
- Certyfikat Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej;
- Aktualizacja oceny Ratingu
finansowego: „BBB” dla zadłużenia w walucie zagranicznej i
dla zadłużenia w walucie krajowej z perspektywą stabilną roczny koszt ok. 80 tys. zł.
Nagrody/wyróżnienia 2012 r.
- Wyróżnienie „Samorządowy Menedżer Regionu 2011”
w województwie śląskim - dla
prezydenta Częstochowy. Tytuł
przyznawany jest przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i
czołową agencję badawczą TNS
Pentor;
- Tytuł „Miasto z klimatem”
przyznany przez Fundację EkoRozwoju i Ministerstwo Środowiska;
- I miejsce w XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin
Województwa Śląskiego;
- Wyróżnienie w konkursie
„Kryształy PR” organizowanego w ramach Konferencji „PR w
Samorządzie”;
- Grand Prix konkursu
„Kryształy PR” w kat. „Najlep-

sza gazeta/biuletyn miejski” za
miesięcznik „Jasne, że Częstochowa”;
- Wyróżnienie dla Urzędu
Miasta Częstochowy za udaną
próbę stworzenia kompletnego,
miejskiego systemu informacji
internetowej w rankingu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski;
- Tytuł Lidera oraz złote godło w kategorii QI SERVICES;
- Certyfikat dla gminy Częstochowa za budowę społecznej
koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w kampanii edukacyjnej
„Pozory mylą, dowód nie”;
- Certyfikat dla samorządu
Częstochowa za uczestnictwo w
kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” w roku 2011 oraz Certyfikat Samorządu Zaangażowania w Nowoczesną Profilaktykę
i Edukację;
- Certyfikat za działania edukacyjno-profilaktyczne w ramach kampanii „Odpowiedzialny Kierowca”;
- I miejsce w kat. miasta
na prawach powiatu w finale
konkursu Samorządowy Lider
Zarządzania 2012 Usługi Techniczne;
- Nagroda Specjalna Vidical
2012 za Najlepszą Jakość Druku
w Międzynarodowym Konkursie Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych VIDICAL
2012 – kalendarz „Urzędnicy
2012” - zgłoszenie 615 zł brutto;
- Aktualizacja oceny Ratingu
finansowego „BBB” - roczny
koszt ok. 80 tys. zł.

Nagrody/wyróżnienia 2013 r.
- Miasto Częstochowa laureatem konkursu „Odpowiedzialna Gmina 2012”;
- Wyróżnienie w Konkursie
„Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” zorganizowanym z inicjatywy firmy
doradczej PwC i „Newsweek
Polska”;
- Laureat konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013
– Samorząd, jako pracodawca,
zorganizowanym przez Związek
Miast Polskich;
- Nagroda REVES Excellence Award 2013, w konkursie zorganizowanym przez
federację wspierającą rozwój
pomiędzy lokalnymi władzami
publicznymi, a organizacjami
sektora ekonomii społecznej;
- Wyróżnienie w konkursie
ECO-MIASTO w kat. „Budownictwo ekologiczne” przyznane
przez Ambasadę Francji w Polsce;
- Tytuł Lidera Ogólnopolskiego Programu Zdrowotnego
Zwalczania Grypy przyznany
przez Radę Naukową Instytutu
Oświaty Zdrowotnej Fundacji

Haliny Osińskiej w Warszawie;
- Złote godło Najwyższa Jakość Quality International 2013
w kat. QI SERVICES - „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”;
- Perła QI 2013 - za trzykrotne zdobycie przez Urząd Miasta
Częstochowy tytułu Laureata
QI;
- Nagroda Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku dla
Urzędu Miasta Częstochowy
przyznana przez Jury Konkursu
„Jurajski produkt roku 2013”
(RIPH).
- Wyróżnienie dla Prezydenta
Miasta Częstochowy Krzysztofa
Matyjaszczyka w kat. instytucja
lub osoba zasłużona dla rozwoju
lub promocji regionu przyznane
- „Jurajski produkt roku 2013”;
- I miejsce dla Miasta Częstochowy w akcji Honorowy Dawca Energii Fortum;
- Dyplom za udział w konkursie „Samorząd przyjazny
Seniorom 2013 – przyjazna
przestrzeń publiczna” zorganizowanym przez Senat RP;
- I miejsce i tytuł „Gminy
przyjaznej ekonomii społecznej”
w konkursie organizowanym
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego;
- Certyfikat PN-EN ISO
9001:2009 w zakresie realizacja
i zarządzanie usługami administracji publicznej wydany przez
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - koszt procesu certyfikacji 6.765 zł rocznie;
- Aktualizacja oceny Ratingu
finansowego „BBB” - roczny
koszt ok. 80 tys. zł.

Nagrody/wyróżnienia 2014 r.
- Wyróżnienie przez Grupę
Energia w Plebiscycie Miast
na „Najpiękniejsze iluminacje
świąteczne w Polsce”;
- Złoty Laur Umiejętności i
Kompetencji w kat. „Samorząd
terytorialny, zawodowy i gospodarczy” dla Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przyznany
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach;
- Tytuł „Ambasadora Równości” przyznany przez kapitułę
konkursu „Równy Urząd”;
- Dyplom honorowego
członka Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów dla Krzysztofa
Matyjaszczyka za tworzenia
dobrego klimatu i warunków do
inwestowania oraz prowadzenia biznesu, a także partnerską
współpracę ze środowiskiem gospodarczym na rzecz wspierania
przedsiębiorczości;
- Tytuł „Samorząd Przyjazny
Szkole Rozwijającej Uczenie
Się Uczniów” przyznany przez
Fundację Centrum Edukacji
Obywatelskiej;

- I miejsce w konkursie
„Gmina przyjazna ekonomii
społecznej”, organizowanym
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego;
- Złote Godło w konkursie
Najwyższa Jakość Quality International w kat. QI-order;
- I miejsce dla Miasta Częstochowy w akcji Honorowy Dawca Energii Fortum;
- Tytuł „Miasta Przyjaznego
Dzieciom” przyznany przez Śląski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
- Wyróżnienie „Złoty Liść
Retro” przyznane przez Dyrekcję Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Retro im. Mieczysława
Fogga;
I miejsce w kat. Wydawnictwo Promocyjne przyznane podczas Targów Kultury i Promocji
Miast i Regionów POLONIADA, Płock 2014;
- Goglo Eko-Inspiracja 2014
oraz I miejsce w kat. „Miasto
Zrównoważonego Rozwoju” od
redakcji magazynu „Ekologia
i Rynek” i portalu Ekorynek.
com - opłata wpisowa 1.230 zł
na rzecz New Business Look Sp.
z o.o.;
- Aktualizacja oceny Ratingu
finansowego „BBB” - roczny
koszt ok. 80 tys. zł.;
- Tytuł „Modernizacji Roku
2013” za modernizację Alei
Najświętszej Maryi Panny –
12.177 zł „wpisowego” do II
etapu konkursu.

Nagrody/wyróżnienia 2015 r.
- „Biały certyfikat” przyznany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
- Honorowy dyplom dla Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka w rankingu wszystkich
prezydentów polskich miast
według tygodnika „Newsweek”;
- Złote godło w konkursie
Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kat. QI ORDER
- przyznane przez Forum Biznesu Dziennika Gazeta Prawna;
- Tytuł „Honorowego Eksperta w Profilaktyce Grypy”
podczas VII Dorocznej Debaty
Ekspertów Flu Forum 2015;
- Wyróżnienie w konkursie
„Gmina Przyjazna Rowerzystom”, organizowanym przez
PTTK;
- III miejsce dla Miasta Częstochowy w akcji Honorowy
Dawca Energii Fortum;
- Wyróżnienie ECO-MIASTO 2015 przyznane przez Ambasadę Francji w Polsce;
- Tytuł „Przyjazna Gmina
2015” w kat. Gmina Miejska
oraz „Samorządowiec 25-lecia”
dla prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przyznane przez kapitułę redakcji Forum Biznesu;

- II miejsce w konkursie Zarządu Województwa Śląskiego „Gmina przyjazna rodzinie
2015”;
- Tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego” w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości;
- I miejsce w konkursie
„Klauzule społeczne na start”
organizowanym przez Zarząd
Województwa Śląskiego;
- Aktualizacja oceny Ratingu
finansowego „BBB” - roczny
koszt ok. 80 tys. zł.

Nagrody/wyróżnienia 2016 r.
- 4. miejsce w klasyfikacji
innowacyjnych miast - rankingu
samorządów dziennika „Rzeczpospolita”;
- Złote godło w konkursie
Najwyższa Jakość QI w kat. Zarządzanie Najwyższej Jakości;
- Wyróżnienie dla Miesięcznika „Jasne, że Częstochowa” w
konkursie „Kryształy PR”;
- Honorowa statuetka dla
Prezydenta Miasta - „Zasłużony
dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej”;
- Tytuł „Lidera z powołania”
dla Prezydenta Miasta, przyznawany przez kapitułę złożoną
m.in. z przedstawicieli biznesu,
wyższych uczelni i stowarzyszeń samorządowych;
- Honorowa statuetka dr
Biegańskiego dla Prezydenta
Miasta przyznana przez Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie;
- Potwierdzenie certyfikatu
ISO dla Urzędu Miasta - za system zarządzania, poziom obsługi
interesantów i realizację celów
jakościowych. Odnowienie certyfikatu – 6.765 zł rocznie;
- Aktualizacja oceny Ratingu
finansowego „BBB” - roczny
koszt ok. 80 tys. zł.”
***
Ponieważ magistrat nie odpowiedział na nasze ostatnie
pytanie, poprosiliśmy o uzupełnienie odpowiedzi w sprawie
ewentualnych kosztów współpracy urzędu w innych dziedzinach z podmiotami, od których
magistrat nagrody otrzymał.
Oto odpowiedź:
„Rok 2013
- reklama w wydawnictwie
pn.”Polska Południowa Zaprasza”, w dodatku branżowym
do ogólnopolskiego magazynu
„Newsweek”, w ramach projektu „Zainwestuj w Częstochowie” (wydawca - Ringer
Alex Springer Polska Sp. z o.o.)
- 8.610 zł;
- przygotowanie do druku
oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku
Gazecie Prawnej” w dodatku

Forum Biznesu (Media Press
Anna Biszkowiecka) – 14.145
zł.
Rok 2014
- reklama terenów inwestycyjnych w magazynie Newsweek Śląsk (Media Impact Polska
Sp. z o.o.) - 1.845 zł;
- publikacja materiału promocyjnego Miasta Częstochowy w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dodatku pt. Samorząd
2010-2014 Inwestycje Czterolecia (Gremi Business Communication Sp. zo.o.) - 5.535 zł;
- publikacja materiału
promocyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w dodatku
Forum Biznesu (Media Press)
– 4.999,95 zł;
- przygotowanie do druku
oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w „Dzienniku
Gazecie Prawnej”, w dodatku
Forum Biznesu (Media Press
Anna Biszkowiecka) – 9.800 zł;
- udział w Targach Kultury
i Promocji Miast i Regionów
POLONIADA, Płock 2014 1.500 zł.
Rok 2015
- publikacja w „Kapitał Śląski” - wydanie gospodarcze do
Dziennika Gazety Prawnej (Kapitał Śląski) – 3.075 zł;
- publikacja w Dzienniku
Gazeta Prawna w dodatku Forum Przedsiębiorczości oraz
działania marketingowe dot. tej
publikacji przez PAP (Polska
Agencja Przedsiębiorczości) –
12.029,40 zł;
- zamówienie w ramach
działań promocyjnych ekspozycji dwóch roll-up (ów) promujących tereny miejskie objęte statusem Specjalnych Stref
Ekonomicznych podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi (Polska Agencja
Przedsiębiorczości) – 1.030 zł;
- przygotowanie materiału
do druku oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w
„Dzienniku Gazecie Prawnej”
- 8.000 zł;
- przygotowanie materiału
do druku oraz publikacji materiału promocyjno-informacyjnego Miasta Częstochowy w
„Dzienniku Gazecie Prawnej”,
w dodatku Forum Biznesu
(Media Press Anna Biszkowiecka) – 10.000 zł;
- Gmina zgłosiła modernizację oświetlenia ulicznego
do przetargu organizowanego
przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki i uzyskała świadectwo efektywności energetycznej „białe certyfikaty” - nie poniesiono kosztów.”

Renata R. Kluczna
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@ Skąd się wzięły spółdzielnie
socjalne?

Juhasa: Wiadomo już skąd się wzieły spółdzielnie socjalne a także , że jak to w Częstochowie kasę pompują
już w tym kierunku „Motylki „. http://www.7dni.com.pl/
Aktualnosci/id=2557&addComment=no
2017-08-16
11:42:46
Ćma: Choćbyś się skichał, bez błogosławieństwa pewnego supermotyla spółdzielni socjalnej nie założysz w tym
mieście. A grono motylków jest wąskie.
Sup: Supermotyl też coraz węższy, ale czy ciaśniejszy ?
Michał K.: Kto sprawdzał to wie. A ktoś musi sprawdzać skoro takie ciacho „czymają” w magistracie.
Otok: Motylki o siebie dbają , jak wynika ze sprawozdania merytorycznego Fundacji Oczami Brata jej prezes
Paweł Bilski rocznik 1993, w 2016 r. zarabiał miesięcznie średnio 12111,32 zł a jego najwyższe miesięczne
wynagrodzenie to 38284,13 zł. http://oczamibrata.pl/
art,84,sprawozdanie-finansowe-i-merytoryczne-za-2016rok załącznik ; EPSON010PDF

@ Radni pytają: Czy Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy jest nielegalna?
Jolka: kampania wyborcza na start :)
czytelnik 7 dni: Matyjaszczyk chce wyeliminować radnych,pozbawiając ich prawa do dyskusji.W ten sposób
chce sobie podporządkować radę miasta jak uczynił z radami dzielnic,wprowadzając swoich ludzi z młodzieżówki
SLD.
Ktoś: I co „psy” szczekają, a karawana idzie dalej
lans: Czerwone buraki zadłużają Częstochowę,to jest
ta idąca karawana.

@ Każdego dnia ktoś się topi.
WOPR radzi jak wypoczywać
nad wodą?
Ktoś: I może mniej alkoholu będzie bezpieczniej

@ Do utraty tchu...
w Parzymiechach

j.pawelec@wil.waw.pl: Nikt nie zauważył, że znaczne straty ponosimy jeszcze w postaci dewastacji blisko
1000-letniego dworu Parzymiechy. Przez stulecia był
twierdzą obronną, aż do przyjścia komuny: ustawa o reformie zabrała dwór z zamkiem i setkami unikalnych okazów
fauny i flory i oddała... no właśnie, żeby „nasiusiali na srebra hrabianki” Potockiej!
j.pawelec@wil.waw.pl: W Parzymiechach w historycznym Dworze sięgającym przełomu tysiącleci należy
stworzyć miejsce pamięci: odbudować oficynę, zgromadzić ocalałe jeszcze pamiątki, uczynić to miejsce żywym
i twórczym: korty, basen,kawiarnia, imprezy okolicznościowe polowania Alkoholicy, to relikt komuny. Dziś ludzie mają lepsze wybory, niż wódka...Na Zachodzie tego
nie ma.
Jolka: To super sprawa nie ma dwóch zdań warto się
zapisać na „turnus”
ewazawadzkapawelec@gmail.com: Świetny tytuł. I pomyśleć, że niedawno odbyły się tam obchody 750-lecia.
Czego? No właśnie...Kiedyś ludzie tu ciężko pracowali i
budowali znane w świecie ogrody i zamki. Teraz inni na to
nie siusiają Gdzie są władze, w...Stalinogrodzie?

@ Częstochowa – bez województwa – ale czy bez szans?
qwe@wp.pl: eee a od kiedy to Jadczyk wspiera lewice.
Nawet w wyborach kandydowal z Mieszkancow Czestochowy
Barbara: Pan Jadczyk jest typowym obrotowym, mocno elastyczny politycznie
polityk: Warto powalczyć ale PiSiury nie dadzą bo wiedzą, że tu nie mają szans wygrać
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Lekarze zamiast
leczyć – siedzą
w dokumentach

Na badanie
mają 4 minuty

Z 20 minut wizyty u lekarza aż 16
to czynności organizacyjne, a tylko
niecałe 4 minuty to czas na zbadanie i rozmowę z pacjentem. Lekarze
więcej czasu poświęcają na przygotowanie się do wizyty i uzupełnienie
dokumentacji niż na diagnostykę
– pokazał raport „E-zdrowie oczami
Polaków”.
W badaniach zapytano
Polaków, ile podczas typowej wizyty zajmują lekarzowi czynności organizacyjne
związane z obsługą danych
pojedynczego pacjenta. Badanie pokazało, że szukanie
historii choroby zajmuje
lekarzowi 3,86 min, wypisywanie recept 4,01 min,
wypisywanie zwolnień 4,09
min, a uzupełnianie danych
osobowych ponad 4 min.
72%
ankietowanych
uważa, że wypełnianie dokumentacji medycznej pochłania lekarzom za dużo
czasu. W grupie wiekowej
50+ uważa tak aż 76,8%
badanych. Według ankietowanych, lekarz podczas
przeciętnej wizyty poświęca
ponad 16 minut na czynności organizacyjne. Przy
założeniu, że wizyta trwa
20 minut, lekarzowi zostają nieco ponad 3 minuty na
zbadanie pacjenta.
– Podczas wizyty lekarskiej, niestety, większość
czasu poświęca się na czynności administracyjne: na
przegląd dotychczasowej
dokumentacji medycznej,
na opisanie wizyty, na
wystawianie recept, zwolnień i zaleceń dla pacjenta. Mniejszą część czasu
mamy na badanie, rozmowę z pacjentem. Niestety, pacjent może mieć
wrażenie, że za mało czasu
poświęcamy jemu i jego
problemowi, a większość
czasu siedzimy w dokumentach, piszemy, tracimy
kontakt wzrokowy i przez
to wychodzi on z gabinetu
nieusatysfakcjonowany –
wyjaśnia jeden z kardiologów i dodaje: – Lekarzowi

na pewno ułatwiłby pracę
szybki dostęp do wcześniejszej dokumentacji o
poprzednich chorobach,
stosowanych lekach. Powinno to być przejrzyście
napisane, tak, żebyśmy nie
musieli wertować kartek i
odszukiwać tych informacji.
59% badanych twierdzi,
że wprowadzenie rejestracji on-line na refundowane
wizyty byłoby atrakcyjnym
rozwiązaniem.
Z kolei 57% ankietowanych wskazało zintegrowany system przechowujący
informacje o pacjencie jako
użyteczny i potrzebny.
Prawie 75% badanych
osób chciałoby otrzymywać
receptę lub zwolnienie drogą elektroniczną np. poprzez
e-mail.
Używanie oprogramowania do prowadzenia praktyki lekarskiej pozwoliłoby
zdecydowanie skrócić czas
potrzebny na wypisywanie dokumentów, przeglądanie starej dokumentacji
medycznej. W ten sposób
lekarz miałby więcej czasu
dla pacjenta.
Dzięki oprogramowaniu
lekarz może automatycznie wypisywać recepty na
leki stałe i ma możliwość
przeglądania starych dokumentów i w ten sposób mieć
więcej czasu na badanie pacjenta.
Należy mieć nadzieję, że
nasi ustawodawcy zauważą
problem i zaproponują rozwiązania, dzięki którym lekarze zyskają więcej czasu
na wnikliwa rozmowę z pacjentem i dokładne zbadanie
go.
red.

 Narodowe Czytanie „Wesela”
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to lektura Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej, szóstej edycji
w najbliższą sobotę, 2 września, także w Częstochowie. W
naszym mieście Narodowe Czytanie „Wesela” odbywać
się będzie tradycyjnie w podjasnogórskim Parku im. Staszica. Dzięki stylowej aranżacji plastyczno - florystycznej,
altana zlokalizowana pośrodku parku stanie się izbą weselną i jednocześnie sceną, na której pojawią się lektorzy.
Przestrzenią dla słuchaczy będzie teren sąsiadujący z altaną i okoliczne parkowe alejki. Formuła czytania będzie się
różnić od tej z poprzednich edycji. Czytanie rozpocznie o
godzinie 12.00 prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a następnie arcydramat Wyspiańskiego usłyszymy w interpretacji Zespołu Aktorskiego częstochowskiego Teatru im.
Adama Mickiewicza.

 47. Memoriał żużlowy
Memoriał im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego to najstarsza cykliczna impreza żużlowa w Częstochowie. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie krajowe turnieje poświęcone pamięci tragicznie zmarłych jeźdźców, to starszy
jest tylko leszczyński Memoriał im. Alfreda Smoczyka.
Najlepszym jeźdźcem na przestrzeni wszystkich edycji
częstochowskich zawodów jest Marek Cieślak, który zwyciężał czterokrotnie (1975, 1976, 1978 i 1985). O jeden
triumf mniej na koncie ma inna legenda Włókniarza, Sławomir Drabik (1989-1990, 1996). Tegoroczna, 47. edycja
Memoriału rozegrana zostanie na SGP Arenie Częstochowa w piątek (1 września). Początek zawodów o godzinie
17:30. Cena biletu za wstęp to 15 zł. Za darmo zmagania
żużlowców mogą oglądać posiadacze całorocznych karnetów oraz dzieci do 12-tego roku życia.

 Filharmonia na Dożynki
Sobota 2.09.2017, godz. 16.45: Bazylika Jasnogórska,
Koncert w ramach JASNOGÓRSKICH DOŻYNEK 2017,
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W programie: arie, chóry z najpopularniejszych polskich oper,
m.in. „Halka” i „Straszny dwór” Moniuszki, „Legenda
Bałtyku” Nowowiejskiego

Jacek Gierasiński

A kiedy
nastanie chwila

odepchnę się
od ciebie
zakotwiczę
w morzach
niebu zerwę
owoce gwiazd
będę pisał wiersze
na wzburzonych wodach
więc nie czekaj
na brzegu
nie wypatruj żagli
będziesz mogła tylko
zapytać wiatr
o mnie
ale dziesiątka jest ciągle
nieosiągalna
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W najbliższy weekend (2 – 3 września) odbędzie się w Częstochowie
XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza, której towarzyszyć będą XVIII Dni
Europejskiej Kultury Ludowej. Impreza tradycyjnie zlokalizowana będzie w II i III Alei N.M.P., w Alei Sienkiewicza i na Placu Biegańskiego.
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rolnicze, przedsiębiorczość,
odnawialne źródła energii,
wystawa drobnego
inwentarza.
PONADTO
– festiwal produktów
lokalnych i tradycyjnych,
prezentacja lokalnych

grup działania, prezentacja
zagród edukacyjnych,
kiermasz kwiatów, krzewów
ozdobnych i produktów
ekologicznych
– występ krajowych i
zagranicznych zespołów
folklorystycznych.

Festiwal Koni i Muzyki „Z Kopyta”
W najbliższy weekend (2
–3 września) w Gniazdowie
(gmina Koziegłowy) odbędzie się III Festiwal Koni
i Muzyki „Z Kopyta”. Festiwal ten to nie lada gratka
dla miłośników westernów i
„dzikiego zachodu”. Nie zabraknie więc strefy Indian i
kowboi, parady konnej, po-

kazu ujeżdżania w stylu western, zabaw tanecznych w
stylu country.
Ponadto odbędą się Zawody Samochodowe OFF
ROAD o Puchar Burmistrza
GiM Koziegłowy. Przewidziano także wiele zabaw dla
dzieci i dorosłych, pokazów
rękodzieła
artystycznego,

miniturniejów sportowych,
degustacji kulinarnych i
oczywiście koncertów muzycznych. Wystąpią m.in. zespoły IRA i Dżem oraz Natalia Kukulska, Tomasz Szwed
i Andrzej Rybiński. Wstęp
na wydarzenie jest bezpłatny. Szczegóły na www.festiwalzkopyta.pl

Mstów: Święto Jabłka
W kolejną sobotę, 9 września we Mstowie na stadionie
LKS Warta odbędzie się w
doroczne Święto Jabłka, w
czasie którego będzie można
zakupić miejscowe owoce i

soki, wziąć udział w licznych
konkursach plastycznych i
sportowych związanych z
jabłkiem oraz degustować
jabłka pod wieloma postaciami. Pokaz kulinarny zapre-

zentuje Artur Bodziachowski. Ponadto nie zabraknie
atrakcji muzycznych. Wystąpią zespoły: KGW Mstowianki, Alebabki, Czerwone
Gitary oraz Norbi.

1 września wchodzi w życie
uchwała antysmogowa
W całej Europie z powodu zanieczyszczenia
powietrza umiera rocznie pół miliona osób.
W Polsce to blisko50 tys. osób, czyli średniej
wielkości miasto. Zanieczyszczone powietrze
skraca życie statystycznego Polaka o 10 miesięcy. Nic dziwnego więc, że temat wprowadzenia uchwał antysmogowych pojawia się w
coraz większej ilości regionów w Polsce. Czy
po ich wejściu w życie nadal będzie można
korzystać z domowych kominków?
O wprowadzeniu zaostrzeń związanych z niską
emisyjnością i czystością powietrza mówi się od
początku roku w wielu województwach. Szlaki
przetarł samorząd Małopolski - 23 stycznia przyjął pierwszą w Polsce uchwałę antysmogową. Akt
prawny wszedł w życie w lipcu i od tego momentu
między innymi nie można palić w piecach mułami,
flotami węglowymi i mokrym drewnem o wilgotności większej niż 20%.
7 kwietnia podobne przepisy uchwalił Sejmik
Województwa Śląskiego. – Stoimy u progu rewolucyjnej zmiany. Uchwała antysmogowa dla
regionu wchodzi w życie pierwszego września
i wierzę, że po Śląsku tym tropem pójdą kolejne
województwa. Zyskaliśmy aprobatę wielu środowisk, te przepisy są rozłożone w czasie i wierzę,
że pozwolą nam skutecznie walczyć z tym zjawiskiem. Wciąż czekamy na ruch ze strony rządu i
decyzję o wprowadzeniu zakazu sprzedaży paliw
niskiej jakości i nieekologicznych kotłów – przekonywał marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
Projekty uchwał antysmogowych dotyczą instalacji dostarczających ciepło do systemu ogrzewania lub wydzielających ciepło. Według nowych
przepisów korzystanie z kominków nie jest zabronione. W myśl zapisów ujętych w uchwałach
antysmogowych do użytku dopuszczone będą te
urządzenia, które spełniają minimalne poziomy
sezonowej efektywności energetycznej i normy
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, które określone są w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 z dn. 24 kwietnia
2015r. w sprawie wykonania dyrektywny Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE – zwa-

nym także Ekoprojektem – dodaje przedstawicielka kampanii Nie Rób Dymu.

Na co zwracać uwagę?
Według Ekoprojektu urządzenia energetyczne we wszystkich krajach UE powinny spełniać
szczegółowe normy – chodzi m. in. o granice
emisji pyłów, tlenku węgla czy tlenku azotu. Ekoprojekt odnosi się nie tylko do pieców czy pomp
cieplnych, ale też do „ogrzewaczy pomieszczeń na
drewno”, do których zalicza się głównie domowe
kominki. Przepisy te dotyczą nowych urządzeń posiadacze kominków nie spełniających określonych w Ekoprojekcie wymogów do czasu określonego w przyjętych uchwałach antysmogowych
muszą wyposażyć je w Eko-filtr lub inne urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu.
Decydując się na zakup kominka, należy sprawdzić lub dopytać sprzedawcy o dokumentację
techniczną potwierdzającą zgodność urządzenia z
surowymi normami. Ekologiczne kominki muszą
wykazywać sezonową efektywność energetyczną
na poziomie nie niższym niż 65%, natomiast ich
emisja cząsteczek stałych PM nie może przekraczać 40 mg/m3. Ekoprojekt zakłada również maksymalny poziom emisji organicznych związków
gazowych OGC na poziomie 120 mgC/m3. Natomiast emisja tlenku węgla CO nie może przekraczać 1500 mg/m3, a tlenku azotu NOx – 200 mg/
m3.
Choć przepisy unijne w życie wejdą dopiero
w 2022 r., już teraz wielu producentów kominków posiada w swojej ofercie modele spełniające
najsurowsze wymagania. Walka ze smogiem nie
oznacza, że musimy rezygnować z posiadania kominka w domu. Wystarczy, że wybierzemy produkt ekologiczny oraz zapoznamy się z właściwą
techniką rozpalania drewna sezonowanego od
góry. W ten sposób nasze kominki będą nie tylko
dawały ciepło i tworzyły przyjemną atmosferę, ale
również sprzyjały oszczędności energii i minimalizowały zanieczyszczenie środowiska.
red.
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Biały krem
z kurkami

Ile kosztuje
wyprawka szkolna
i jak ją sfinansować?

Jak wynika z badania CBOS „Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2016/2017”, w ubiegłym roku na
przygotowanie wyprawki rodzice musieli
wydać średnio 903 zł. Przeciętne wydatki
w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły
588 zł. I chociaż, w porównaniu do roku
2015, koszty zmniejszyły się o ok 15%, dla
wielu rodzin tak duży jednorazowy wydatek nadal może stanowić wyzwanie.

Składniki
(dla 2 osób):
- 100 g świeżych kurek
- 25 g masła
- 250 g bulionu warzywnego
- 150 ml śmietany 18%
- 1 mała cebula
- pęczek natki pietruszki
- sól, pieprz oraz sos sojowy do smaku
- grzanki z chleba tostowego

Przygotowanie:
Kurki dokładnie umyć,
oczyścić z piasku. Cebulę drobno posiekać.
W garnku rozpuścić
masło, zeszklić na nim
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cebulę i dodać przygotowane kurki. Dodać 2 łyżki sosu sojowego i całość
poddusić około 1 minuty.
Zalać bulionem warzywnym.
Gotować 20-30 minut
pod przykryciem, mieszając od czasu do czasu.
Zmniejszyć ogień i dolać
śmietanę.
Całość dokładnie wymieszać. Doprawić do
smaku i udekorować pietruszką.
Grzanki z chleba tostowego podgrzać w
opiekaczu. Podawać na
ciepło.
Smacznego!
red.


Tradycyjnie już, wraz z
nowym rokiem szkolnym,
rodzice muszą zaopatrzyć
dzieci w podręczniki, przybory szkolne oraz mundurki. Coraz większy udział w
kosztach stanowią także dodatkowe płatne zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe. Jak więc sobie poradzić
z wrześniowym wyzwaniem
finansowym?

Szukajmy oszczędności
Aby obniżyć łączny koszt
pakietu książek i przyborów
szkolnych, należy skorzystać
z kilku sprawdzonych sposobów.
Po pierwsze warto zastanowić się nad zakupem
podręczników używanych,
oferowanych np. na szkolnych kiermaszach lub indy-

widualnie przez rodziców
starszych roczników. Po
drugie sprawdźmy możliwość nawiązania współpracy
z innymi rodzicami – przy
większych zamówieniach realizowanych w hurtowniach
istnieje możliwość uzyskania
atrakcyjnych rabatów.
I co najważniejsze – unikajmy kupowania przyborów
szkolnych w popularnych
sklepach z zabawkami czy
materiałami papierniczymi
– niestety w szczycie sezonu mogą znacznie zawyżać
ceny.
Rozwiązaniem jest natomiast sprawdzenie, ile zapłacimy za konkretny produkt w
poszczególnych sklepach internetowych, dzięki internetowymym porównywarkom.
Pamiętajmy również o

sprawdzeniu kosztów dostawy – jeśli sklep oferuje darmową dostawę po przekroczeniu danej kwoty, warto
zaprosić do zakupów zaprzyjaźnionych rodziców dzieci
w wieku szkolnym.

Wsparcie państwa
– znacznie ograniczone
Rządowy program „Wyprawka szkolna”, już drugi
rok funkcjonował będzie w
znacznie ograniczonej formule.
O dofinansowanie zakupu
podręczników do kształcenia ogólnego, a także materiałów edukacyjnych, mogą
ubiegać się jedynie rodzice
oraz opiekunowie uczniów
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(w poprzednich latach program przewidywał wsparcie
również dla rodzin mniej
zamożnych, dotkniętych problemami ekonomicznymi i
społecznymi).
Wnioski należy składać
do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń,
a termin ich składania ustala indywidualnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta
właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Dodatkowe finanse
Co jednak, jeśli z różnych
powodów, np. nieplanowanych wakacyjnych wydatków, nasz sierpniowy budżet
nie będzie w stanie udźwignąć dodatkowych prawie
600 zł na wyprawkę szkolną? Wówczas najlepszym
rozwiązaniem będzie skorzystanie z produktów oferujących dodatkowe środki
finansowe bez odsetek, jeśli
tylko zadłużenie zwrócimy w
określonym terminie. – Wybierając kartę kredytową możemy odroczyć płatność, nie
ponosząc przy tym kosztów
odsetek, jeśli całość zadłużenia przeznaczonego na sfinansowanie wyprawki szkolnej spłacimy w tzw. okresie
bezodsetkowym.

Odkładajmy
na przyszły rok
Pamiętajmy również o
przyszłej wyprawce szkolnej.
Aby za rok móc ją swobodnie sfinansować z własnych
środków,
rozpocznijmy
oszczędzanie już dziś. Odkładając miesięcznie zaledwie 50 zł, w ciągu dwunastu
miesięcy uzbieramy kwotę
potrzebną na zakup niezbędnej szkolnej wyprawki.

red.
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Szukam mieszkania
komunalnego lub
spółdzielczego M-1
na parterze
lub I piętrze.
Tel. 609 006 810

CHCESZ MIEĆ

CAŁOROCZNĄ
REKLAMĘ na
KALENDARZU?
zadzwoń – 794 430 403
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Place zabaw dla dzieci
teraz także dla... psów
Zapadł wyrok dotyczący właścicieli psów w Częstochowie, a wydał go Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Chodzi o wprowadzony przez Radę
Miasta obowiązek powstrzymywania się od wprowadzania zwierząt domowych
do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na
place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, w których właściciel taki
zakaz wprowadził. Innymi słowy – sąd odpowiedział na pytanie, czy np. Wspólnota Mieszkaniowa może przed blokiem ustawić tabliczkę „zakaz wyprowadzania psów”? Otóż – w związku z wyrokiem WSA – wszelkie tabliczki i innego
rodzaju zakazy nie mogą w Częstochowie obowiązywać. Decyzja sądu oznacza,
że psa można wyprowadzać wszędzie, bez ograniczeń.

Jeden z mieszkańców Częstochowy
dostał mandat od Straży Miejskiej za
wyprowadzanie psa w miejscu – podobno – zabaw dla dzieci. Sprawa trafiła do
sądu. Jak się okazało, owym miejscem
był zapas piachu przygotowany przed
zimą do posypywania chodników.
Tematem zajął się pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w
Katowicach.

RPO argumentował, że rada gminy
nie może stanowić o obowiązkach adresatów aktu prawa miejscowego w sposób
dowolny i nieograniczony, co znalazło
odzwierciedlenie w wielu wyrokach sądów.
Zdaniem pełnomocnika z Katowic,
Częstochowa nie jest jedynym miastem
w Polsce, które powinno znieść popularny niegdyś zakaz.

„19 lipca 2017 roku Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gliwicach,
stwierdził, że ustanowienie zakazu
wprowadzania zwierząt domowych
na określone tereny nie jest właściwym środkiem chroniącym przed
stwarzanym przez zwierzęta zagrożeniem czy też uciążliwością dla ludzi, a
także przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego

użytku. Ponadto WSA uznał, że ustawodawca nie upoważniał rady gminy
do formułowania zakazu wprowadzania psów i kotów na określone
tereny, a jedynie do takiego ustalenia
sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi, by ich pobyt na terenie przeznaczanym do wspólnego
użytku nie był uciążliwy ani nie za-

grażał przebywającym tam osobom.
WSA zwrócił także uwagę, że redakcja kwestionowanego przepisu
całkowicie uniemożliwia korzystanie z psów przewodników osobom
niepełnosprawnym, pozbawiając ich
tym samym wstępu do sklepów, parków czy budynków użyteczności publicznej.”

Przełóżmy wyrok WSA na chłopski
język: Rada Miasta Częstochowy – zdaniem sądu – uchwaliła błędną uchwałę,
gdyż nie ma prawa wyznaczać miejsc, w
których nie wolno psów wyprowadzać.
Interpretując tę decyzję można wysnuć
wniosek, że sąd nie miałby obiekcji
przed nakazami.
To oznacza, że władze miasta powinny stworzyć specjalne strefy przeznaczone na spacery dla zwierząt. To rzecz
jasna, swobodna koncepcja, ale tak czy
inaczej jakiegoś rozwiązania trzeba będzie poszukać. Jak twierdzi pełnomocnik
RPO, WSA dał do zrozumienia częstochowskim radnym, że zamiast zakazu
muszą wpaść na inny, nowy pomysł. Co
więcej, radni zobowiązani zostali przez
sąd do uchwalenia nowej uchwały w tej
sprawie. Ciekawe, jakie wyjście znajdą
nasi rajcowie, nie tylko w kwestii swobody wyprowadzania psów, a także ich
wypróżniania się podczas spacerów na
red.
terenie Częstochowy?
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Termomodernizacje i uzdatnianie wody

– to główne sukcesy ekologiczne gminy Koziegłowy

I

nwestycje ekologiczne na terenie Gminy
Koziegłowy w latach 2008-2014 zrealizowane dzięki finansowemu wparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Termomodernizacja
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Promocji Kultury
w Koziegłowach

Celem głównym zadania było
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pochodzących ze spalania gazu ziemnego, powstających w procesie
spalania w kotłowni budynku
MGOPK. Kolejnym celem była
poprawa stanu energetycznego bu-

dynku i obniżenie kosztów ogrzewania. W wyniku realizacji przedsięwzięcia - poprzez ograniczenie
zjawiska niskiej emisji - osiągnięta
została poprawa stanu środowiska,
a w szczególności jakości powietrza.
Przed termomodernizacją, budynek MGOPK zaopatrywany
był w ciepło z kotłowni gazowej
wyposażonej w dwa kotły o mocy
93 kW. Kotły wyprodukowane
zostały w 1990 roku, instalację
grzewczą wykonano natomiast w
1968 roku. Ciepła woda użytkowa
uzyskiwana była w podgrzewaczu
gazowym, ale zapotrzebowanie na
nią było większe niż możliwości
podgrzewacza. Budynek MGOPK
wybudowany został pod koniec lat
60. XX wieku. Ściany zewnętrzne nie spełniały obowiązujących
obecnie norm ochrony cieplnej,

co powodowało wysokie koszty
ogrzewania budynku.
W ramach termomodernizacji
MGOPK przebudowana została
kotłownia i instalacja centralnego
ogrzewania, zamontowana instalacja solarna, a obiekt docieplono. Nowa instalacja wyposażona
została w kaskadę kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z
automatyką pogodową, sterującą
pracą pomp obiegowych: instalacji grzejnikowej c.o., instalacji
nagrzewnic powietrza, ładowania
podgrzewacza c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. Nowoczesne kotły posiadają zamkniętą komorę spalania,
a powierzchnia paneli solarnych
wynosi 10,45 m kw.
Kotłownia zasila: instalację
centralnego ogrzewania w budynku MGOPK oraz w części dobudowanej, stanowiącej zaplecze sceny
zewnętrznej, instalację wentylacji
mechanicznej oraz instalację podgrzewania wody użytkowej. W
ramach inwestycji przebudowana
została też instalacja c.w.u. na odcinku kotłownia–kuchnia oraz kotłownia–toalety. W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie
ścian zewnętrznych styropianem o
grubości 12 cm, a także stropoda-

chu. W budynku wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową.
Dzięki
termomodernizacji
zmniejszyło się zapotrzebowanie
na moc - ze 141,13 kW do 65,93
kW, a roczne zużycie energii cieplnej brutto spadło - z 2893,33 GJ/a
do 791,77 GJ/a. Zużycie gazu spadło natomiast - z 83 864,64 m3
na rok do 22 949,86 m3 na rok, a
sprawność całego systemu wzrosła
- z 48% do 89%. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadła z
kolei o 119,637 Mg na rok.
Gmina i Miasto Koziegłowy
wydała na termomodernizację
180.123 zł (24,7%), a dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło
484.951 zł (72,9%).

Termomodernizacja
budynku ZS w Lgocie
Górnej w miejscowości
Lgota Mokrzesz

Budynek Zespołu Szkół w
Lgocie Górnej wzniesiono przed
II wojną światową. Po wojnie był
kilkakrotnie przebudowywany i
remontowany. Ściany zewnętrzne
postawiono w technologii tradycyjnej z cegieł ceramicznych i pustaków pianobetonowych.
W ramach przeprowadzonej
termomodernizacji, ściany zewnętrzne ocieplone zostały styropianem o grubościach: 12 cm, 14
cm i 16 cm. Łącznie ocieplono
1.675 m kw. Budynku. Strop pod
nieogrzewanym poddaszem ocieplony został wełną mineralną (477
m kw.), a stropodach – granulatem
wełny mineralnej (475 m kw.). W
starej części budynku wykonana
została izolacja ścian fundamentowych oraz wymienione zostały
okna i drzwi. W budynku zaprojektowano i wykonano nową instalację centralnego ogrzewania ze
102 grzejnikami kompaktowymi.
W wyniku termomodernizacji,
emisja pyłowo-gazowa zmniejszyła się o 53%, dwutlenku węgla
o 120 kg na rok, a tlenku azotu o
78 kg na rok. Zapotrzebowanie
na ciepło do ogrzewania budynku

zmniejszyło się o 1.433 GJ na rok.
Inwestycja kosztowała 1 mln
286 tys. zł. Środki własne wydane na nią z budżetu Gminy i
Miasta Koziegłowy to 182.772
zł (14,21%), kredyt komercyjny
– 673.634 zł (52,38%), a środki WFOŚiGW w Katowicach –
429.635 zł (33,41%), w tym: pożyczka w wysokości 161.100 zł i
dotacja w wysokości 268.535 zł.

Budowa stacji uzdatniania
wody w miejscowości
Koziegłowy
Głównym celem inwestycji
była poprawa parametrów wody
na ujęciu w miejscowości Koziegłowy i wprowadzenie jej do sieci wodociągu grupowego poprzez
Stację Uzdatniania Wody. Podstawową przyczyną podjęcia decyzji
o realizacji zadania były przekroczone parametry mętności i żelaza
ujmowanej wody, przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
Budowa Stacji Uzdatniania
Wody wraz z modernizacją ujęcia
miały na celu poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Koziegłów oraz wsi: Gniazdów, Siedlec
Duży, Siedlec Mały i Mzyki. Przed
modernizacją ujęcia w Koziegłowach skład fizykochemiczny pobranej z niego wody nie spełniał
wymagań rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody,
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 1 mln 220 tys. zł, w
tym: środki własne – 520.680 zł,
pożyczka WFOŚiGW – 700 tys. zł.

Renata R. Kluczna
Cykl artykułów tematycznych
pod nazwą NASZE SUKCESY
EKOLOGICZNE – DZIĘKI
WSPARCIU WFOŚiGW W
KATOWICACH, które będziemy publikować na łamach Tygodnika 7 dni przez cały 2017 rok, z
pewnością przyczyni się do wzrostu wiedzy i świadomości o roli,
jaką WFOŚiGW w Katowicach
odgrywa w kształtowaniu środowiska naturalnego.
red.
„Treści zawarte
w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach”
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Już tradycyjnie 15 sierpnia członkowie Koła
PZW Wykromet spotkali się nad zbiornikiem
w Blachowni, by rywalizować o „Puchar Prezesa”. Jak zawsze nad imprezą pieczę medialną objął Tygodnik Regionalny 7 dni.

Puchar prezesa
Koła PZW Wykromet

W tym roku dzięki
przychylności miejscowego Koła Blachownia zmagania odbyły się na łowisku specjalnym „Ostki”.
Nad wodą spotkało się
28 zawodniczek i zawodników, by rywalizować
metodą gruntową przez 4
godziny.
Łowiono
przede
wszystkim: sumiki karłowate, leszcze, płocie,
wzdręgi i karasie.
Trafił się jeden karp,
ale za to całkiem sporych
rozmiarów. Tym szczęśliwcem, który go złowił

wolność (oczywiście z
wyjątkiem sumików karłowatych - ich nie wolno
wypuszczać).
Po podliczeniu wyników ogłoszono zwycięzców zawodów.
Prezes Koła Robert
Amborski wręczył puchary: Mini Puchar Prezesa
otrzymał Kuba Barwaniec, a duży Puchar Prezesa Robert Berdys.
Wręczono również dyplomy i upominki dla całej
czołówki zawodów.
Po części oficjalnej całe
towarzystwo uraczyło się

okazał się Robert Berdys
zwycięzca całych zawodów.
Na szczególną uwagę
zasługuje piąte miejsce
Kuby Barwańca, który
jeszcze jest kadetem, a zostawił w tyle znakomitych
zawodników.
Po zakończeniu zawodów ekipa sędziowska
z Koła Blachownia pod
kierownictwem prezesa
Rafała Jędrysiaka, który był Sędzią Głównym
zawodów bardzo sprawnie zważyła ryby, które
natychmiast
odzyskały

tradycyjnie przepysznym
obiadem z Restauracji
Bajka w Blachowni.
Zarząd Koła PZW Wykromet bardzo dziękuje
członkom Koła Blachownia za pomoc w organizacji zawodów.

Wyniki
zawodów:
1. Robert Berdys – 3.210
pkt.
2. Jerzy Bekus – 1.470
pkt.
3. Janusz Ciastek – 1.350
pkt.
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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

4. Jerzy Kardas – 1.310
pkt.
5. Jakub Barwaniec –
1.260 pkt.
6. Janusz Krysiak – 1.180
pkt.
7. Stanisław Pindych –
920 pkt.

8. Adrian Michalak – 850
pkt.
9. Andrzej Michalak –
720 pkt.
10. Andrzej Dyl – 700
pkt.
Tekst i zdjęcia: RSA
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Praktyczne porady
na 7 dni

Zostań moim Przyjacielem

Sali

Samica, rok urodzenia 2011, rasy europ, umaszczenie biało-bure. Sali to przemiła i towarzyska koteczka.
Uwielbia spędzać czas na przytulaniu z wolontariuszami.
Jest bardzo spokojna i nienarzucająca się swoją obecnością. Troszkę płochliwa. Najbardziej lubi być głaskana po
brzuszku. Z pewnością wniesie wiele radości do nowego
domu.
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

1. Jak usunąć pleśń ze ściany?
Pleśń nie tylko jest bardzo
brzydka, ale również może
powodować dolegliwości
zdrowotne. Warstwę pleśni z
powierzchni malowanych lub
płytek ceramicznych można
usunąć szpachelką lub twardą
szczotką. Następnie trzeba
spryskać całą powierzchnię
specjalnym preparatem i
dokładnie zetrzeć całą pleśń.
Jeśli w trakcie usuwania pleśni
zmyła się również farba, wówczas najlepiej pomalować całą
ścianę farbą grzybobójczą lub
dodać podczas malowania ściany do farby środek przeciwko
pleśni. Kiedy pleśń wgryzie
się np. w pustaki, cegły lub
pęknięcia w murze, wówczas
należy – oprócz zdrapania
pleśni – usunąć np. farbę, tapetę lub inną powłokę, a także
skuć tynk. Następnie trzeba
dokładnie szczotką oczyścić
materiał budowlany, nałożyć
środek pleśniobójczy i dopiero
nałożyć nową warstwę tynku.
2. Jak wykorzystać popiół
z kominka? Zazwyczaj do
palenia w kominku wykorzystujemy drewno z drzew liściastych. Popiół z jego spalenia
to wartościowy i ekologiczny

nawóz dla roślin w ogrodzie,
gdyż zawiera potas, fosfor,
wapń i mikroelementy. Można
go rozsypywać bezpośrednio
na zagony lub dodawać do
kompostu. Jeżeli rozsypujemy
go bezpośrednio pod rośliny, to
w niewielkich ilościach, gdyż
podany jednorazowo w dużej
dawce nie zostanie należycie
przyswojony przez rośliny.
Nawóz z popiołu sprawdzi się
w ogrodzie warzywnym, gdzie
będzie miał dodatkową –zaletę
– odstraszanie ślimaków.
3. Jak przedłużyć trwałość
kwiatom ciętym? Po pierwsze:
koniecznie usuwamy liście z
tej części łodyg, która będzie
zanurzona w wodzie (liście się
rozkładają i przyspieszają rozwój bakterii, a te – więdnięcie).
Po drugie: przed wstawieniem
kwiatów do wypełnionego
wodą wazonu trzeba przyciąć
końce łodyg - najlepiej skośnie, by większą powierzchnią
chłonęły wodę. Po trzecie:
wodę w wazonie codziennie
zmieniamy, a wazon myjemy,
by ograniczyć rozwój bakterii.
Ponadto do wody w wazonie warto dosypać specjalną
odżywkę do kwiatów ciętych,
która przedłuży ich trwałość.

Motto na 7 dni
„Pewnego przyjaciela
poznaje się w niepewnej
sytuacji.”

Cyceron

HUMOR

na dobre 7 dni
Wnuczek pyta babcię:
– Babciu, dlaczego ty śpisz z podwiniętymi nogami?
– Bo mi tak wygodnie, a dlaczego pytasz?
– Bo tata mówi, że jak wyciągniesz nogi, to kupimy sobie auto.
EDUK ACJA ARTYSTYCZNA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„PIEPRZYK”
ZE SKARBCA
SZTUKI

Istota
szkolnego
kota
Zacni Czytelnicy, rodzice
pociech objętych przymusem
szkolnym, przyszedł czas klęski wrześniowej, czas 500+ wylatujących z portfeli, czas pokornego podporządkowania się
humorom ciał pedagogicznych.
Znam to, przeżyłem, doświadczyłem, marzyłem, by
nigdy więcej. Ileż się nacierpieć trzeba, by dziecko zdobyło kwalifikacje intelektualne:
potrafiło pojąć głębię utworu
„Rozmowa mistrza Polikarpa
ze śmiercią” oraz wyrecytować po łacinie imię pantofelka.
Przyznam, że sam nie potrafię
ani jednego, ani drugiego, co
zresztą niespecjalnie mi w życiu szkodziło. Przeciwnie, w
życiowej praktyce istotniejsze
były właściwości zaniedbywane i lekceważone w szkolnych
programach: czytania ze zrozumieniem wiadomości z gazety
codziennej, odróżnienia dębu
od klonu i wyliczenia podatku
PIT. MEN jednakże sztywno
trzyma się zasady: wiedzę do
życia niezbędną wynosi dziecię
z domu, szkoła uzupełnia inte-

lekt wiedzą życiowo zbędną.
Pierwszy objaw bólu wrześniowego ma wymiar materialny. Wypłukane po wakacjach
zasoby oszczędnościowe trzeba
drenować znacznie poniżej dna.
Bo to podręczniki, tenisówki na
WF, zeszyty, koszulki, plecaczki, fartuszki, siamto, tamto...
Pierwsze spotkanie w szkole
pogłębia szok: komitet rodzicielski, ubezpieczenia, „dobrowolna” składka na malowanie,
przedpłata na wyjścia do kina,
filharmonii, planowana wycieczka, opłaty za herbatkę czy
obiad w świetlicy. 500+ dawno
poleciało, a tu otwiera się nowy
problem: korepetycje. Jeśli się
chce wysłać dziecko na studia
do Krakowa czy Wrocławia, jeśli przyjdzie do głowy szalone
marzenie, by dziecko było lekarzem, to wtedy przyjmujemy z
całą pokorą fakt, że szkoła nie
jest od tego, by uczyć i supłamy
z kieszeni na, bynajmniej nie
małe, sumy na korepetytorów.
Drugi wymiar wrześniowego bólu ma znamiona prestiżo-

we. Przez wakacje dowartościowaliśmy się wolnością. Jakoś
przywykliśmy do bycia kimś,
barmanka się do nas uśmiecha,
sympatycznie wita nas kasjerka
w supermarkecie, nawet wydaje
się, że nas w pracy cenią (gdy
przychodzi zastąpić urlopujących się kolegów). Ta wiara, że
jesteśmy kimś wali się w gruz,
gdy stawiamy się obowiązkowo
na szkolnym zebraniu. Hierarchia w edukacji wprowadzona
przez Bismarcka trzyma się
mocniej niż w wojsku i kościele. W wojsku widać już zmiany,
stawia się na samodzielność dowódców drużyn, by wiedzieli
co robić, gdy im wróg ustrzeli
wodza. W kościele proboszcz
na parafii ma się za mądrzejszego od Papieża. A w szkole
dryg, ścisła drabina: Minister,
Kurator, Dyrektor, nauczyciel,
woźny, rodzic, dziecko. Więc
jakby co, nauczyciel stawia nas
na baczność i strofuje, że nie
wychowujemy dziecka zgodnie z wolą Ministra ogłoszoną
przez Kuratora.
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Jest jeszcze ból trzeci. W
pracy zdarza nam się wykonywać szereg rzeczy bezsensownych, pocieszamy się jednak
ogólnym efektem. Ten efekt
najczęściej
weryfikowany
jest przez konsumentów: albo
kupią, albo – mimo naszych
wysiłków – stracimy pracę.
W oświacie to tak nie działa.
Kto gdzieś kiedyś wymyślił
program nauczania. Kto za to
odpowiada: Minister, Rząd,
Sejm, kto i gdzie dyskutował
nad zawartością tego programu,
kto w jaki sposób weryfikował
przydatność tego programu...
Magma, proszę państwa, magma miazmatami osnuta. Gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę,
że w danym fragmencie uczą
nasze dzieci bzdury, odbiorczyni uwagi, nauczycielka, po wyjściu ze stuporu powodowanego
szokiem poznawczym, poradziła by najwyżej, by pisać w tej
sprawie na Berdyczów.
Co zatem czynię.
Jarosław Kapsa

Félix Vallotton (1865–1925):
„Naga” – 1912 r.
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