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Nad tematem, którego dziś przestawiamy pierwszą odsłonę, pra-
cowaliśmy kilkanaście miesięcy. Z chirurgiczną precyzją, na pod-
stawie dokumentów i faktów, obnażymy prawdę o tworzeniu w 
Częstochowie dziwnych rzeczy za pieniądze unijne. 
Powstałe podmioty są własnością miasta. Miasto więc samo sobie 
przyznaje środki unijne, bo wygrywa konkursy na dotacje, które 
samo organizuje za pośrednictwem miejskiej spółki. 
Mechanizm tworzenia owych podmiotów, które są chlubą prezy-
denta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) i za które otrzymuje nagro-
dy „Gmina przyjazna ekonomii społecznej” został doprowadzony 
niemal do perfekcji. Jedyne co zawiodło, to tak zwany czynnik 
ludzki. Znaleźli się bowiem ludzie, którzy nie chcą milczeć.
– Pan Bóg chcial, by wyszły na jaw ich kłamstwa – tak podsumowu-
je swoje przeżycia wzburzona  mieszkanka Częstochowy.

Jasne, że...  
najważniejsi są ludzie. 
Ludzie prezydenta.

Jasne, że... sami sobie
Przeciętny częstochowianin 

niekoniecznie rozróżnia in-
stytucje miejskie. Wie, że jest 
urząd miasta Częstochowy, a 
w nim wydział od wydawania 
dowodów osobistych, bo przy-
najmniej raz w życiu w nim był. 
Słyszał coś o spółkach miej-
skich, ale jedyne, które zna to 
MPK (komunikacja miejska) 
i CzPK (wysypisko śmieci w 
Sobuczynie). A przecież w 
Częstochowie działa sześć pod-
ległych magistratowi spółek 
należących do miasta, w tym 
Agencja Rozwoju Regionalne-
go, która miała – przynajmniej 
w założeniach – wspierać lokal-
ną przedsiębiorczość. Stupro-
centowym właścicielem ARR 
jest miasto Częstochowa. 

Po wielu chudych dla spółki 
latach, szansą okazały się pie-
niądze z unii europejskiej. W 
2013 roku ruszył projekt ARR 
pod nazwą Jurajski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(JOWES), współfinansowa-

ny ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Celem 
JOWES-u było „zwiększenie 
szans na zatrudnienie wśród 
osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
poprzez utworzenie stabilnych 
miejsc pracy”. Chodziło o to, 
by osoby bezrobotne na tyle się 
uaktywniły, aby wspólnie, jako 
grupa ludzi bez pracy tworzyli 
np. spółdzielnię socjalną. 

Niewątpliwym atutem tej 
propozycji był fakt, że utworzo-
ny podmiot w pierwszym etapie 
jego istnienia otrzymywał po-
moc finansową od JOWES-u, 
na wyposażenie spółdzielni, na 
pensje i ZUS-y. Oczywiście 
JOWES był tylko pośrednikiem 
przekazywanych pieniędzy, 
tak naprawdę pochodziły one z 
unii europejskiej. I się zaczęło. 
Prócz niepodważalnych korzy-
ści dla ARR, która rozbudowała 
struktury JOWES-u, w ramach 
programu prezydenta Matyjasz-
czyka „praca dla swoich” - jak 
grzyby po deszczu na często-
chowskim rynku zaczęły wyra-
stać spółdzielnie socjalne. 

Jasne, że zaczęły..., bo ktoś 
musiał zgarnąć deszcz pienię-
dzy unijnych. Z tym „jasne, 
że...” absolutnie nie ma przesa-
dy, powstały bowiem organiza-
cje: „Jasne, że BUS”, „Jasne, że 
alternatywa 21”, „Jasne, że dom 
i wnętrze”, „Jasne, że Manufak-
tura”, „Jasne, że zmiana”. 

Jasne, że nazwy tych pod-
miotów zbudowano na kanwie 
wyborczego hasła prezydenta 
Matyjaszczyka, „Jasne, że Czę-
stochowa”.

Teraz zapewne część Czy-
telników zada sobie pytanie, 
kto zakładał owe spółdzielnie 
socjalne? 

Spółdzielnia Socjalna 
„Jasne, że zmiana” została 
utworzona przez Miasto 
Częstochowa i Polski 
Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejski w Często-
chowie
Spółdzielnia Socjalna „Ja-
sne, że alternatywa 21” 
została utworzona przez 
Miasto Częstochowa  
i Fundację Oczami Brata.
Spółdzielnia Socjalna 
„Jasne, że BUS” została 
utworzona przez Miasto 
Częstochowa i Fundację In-
tegracji Społecznej „Feniks”
Spółdzielnia Socjalna 
„Jasne, że Manufaktura” 
została utworzona przez 
Miasto Częstochowa i Fun-
dację Integracji Społecznej 
„Feniks” 
Spółdzielnia Socjalna 
„Jasne, że dom i wnę-
trze” została utworzona 
przez Miasto Częstochowa 
i Fundację Chrześcijańską 
„Addullam”

 ciąg dalszy na stronie 3
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Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny. 
Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów minio-
nych. 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 kom-
putery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

Rozwiąż quiz! 
Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest 
prawidłowa.

Co przedstawia to zdjęcie?
a) termowentylator
b) przepływowy podgrzewacz wody
c) symetryzator
d) maszynkę do gotowania

W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź. 
Miłej zabawy!

Odpowiedź z poprzedniego tygodnia pierwszy nadesłał 
czytelnik o pseudonimie „dyzio”:
„Pocztówka dźwiękowa, swego czasu bardzo popularna-
,na której można było nagrać życzenia okolicznościowe 
i dołączyć ulubiony utwór dla solenizanta.” 
Gratulujemy poprawnej odpowiedzi. red.

Ubaw w 7dni

Kontynuujemy nowy cykl rozrywkowo-sentymentalny. 

Jak to było w PRL-u

Marzena G. do 10 czerw-
ca 2016 roku pracowała w 
Holandii przy sortowaniu 
warzyw i owoców. 

– To bardzo ciężka praca, 
ale cały czas myślałam o tym, 
o ile łatwiej będzie nam żyć z 
zarobionych tam pieniędzy. 

Tęskniłam za Częstochową, 
za domem i za synem, któ-
rym – pod moją nieobecność 
– opiekowała się babcia. A 
dodam, że jestem matką sa-
motnie wychowującą dziec-
ko – mówi kobieta.

Zaraz po powrocie pani 
Marzena zarejestrowała się 
w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Częstochowie, w 
nadziei, że szybko znajdzie 
zatrudnienie. 

– Dlatego prócz starań o 
pracę, wystąpiłam z wnio-
skiem do częstochowskiego 
MOPS-u o przyznanie mi 
500 +. Chciałam za pienią-
dze z Holandii kupić coś 
konkretnego do domu, a nie 
po prostu je „przejeść”. Poza 
tym 500 + zwyczajnie mi się 
należy, spełniam wszystkie 
kryteria – wyjaśnia kobieta.

Wniosek przeleżał w 
MOPS-ie pół roku, po czym 
przekierowano go – nie wie-
dzieć czemu – do Regio-
nalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Województwa 
Śląskiego w Katowicach 
(ROPS). Tam dojrzewał ko-
lejne pół roku, by ponownie 
trafić do MOPS-u w Często-
chowie. Wcześniej jednak 
urzędnicy ROPS-u, poczę-
stowali Marzenę G. niezrozu-
miałej treści korespondencją: 
„(...) W przypadku obywateli 

polskich, zamieszkujących 
z całą rodziną na terytorium 
państwa innego niż Polska, 
w odniesieniu do wszyst-
kich świadczeń rodzinnych 
– również do świadczenia 
wychowawczego 500 +, 
ma zastosowanie wyłącz-
nie ustawodawstwo krajowe 
tego państwa.” Z dalszej czę-
ści pisma wynika, że „brak 
przesłanek do przyznania 
świadczenia”. Najwyraźniej 
pracownicy katowickiego 
ROPS-u pomylili pisma, bo 
przecież na zarobek pojecha-
ła tylko pani Marzena, jej syn 
w tym czasie był w Polsce.

– Gdy moja teczka po-
nownie znalazła się w Czę-
stochowie miałam nadzieję, 
że coś drgnie, ale znowu się 
zaczęło: „proszę donieść 
PIT za 2016”, by po kilku 
dniach usłyszeć: „teraz PIT 
za 2015”. Szkoda gadać, jak 
mnie przeciorali w tym urzę-
dzie – opowiada kobieta.

Mijały kolejne miesiące, 
a Marzena G. wraz synem 
wciąż czekali na decyzje 
MOPS w Częstochowie.

Tygodnik 7 dni 
przesłał do MOPS, 
jak i do ROPS pytania 
w tej sprawie:

* W czerwcu 2016 roku 
pani Marzena G., zwróciła 

się do MOPS w Częstocho-
wie z wnioskiem o przy-
znanie 500 +. Przekierowa-
no ją do ROPS. Dlaczego?
* Co stoi na przeszkodzie 
realizacji wniosku pani G.?
* Z korespondencji (którą 
posiada redakcja) wynika, 
iż instytucje pomocowe zaj-
mujące się sprawą pani G. 
utrzymują, iż kobieta wraz 
z synem jeszcze w czerw-
cu 2016 r. przebywała poza 
granicami kraju. Z innej do-
kumentacji wynika, że pani 
G. w owym czasie była już 
w Polsce. Na jakiej więc 
podstawie twierdzicie Pań-
stwo, że pani G. w czerw-
cu 2016 w Polsce nie było?
* Pani Marzena G. od czerw-
ca 2016 roku przebywa na 
terenie Częstochowy i jest 
zarejestrowana w PUP Czę-
stochowa, nie miała więc 
żadnych dochodów. Jeśli 
okaże się, że świadczenie 
jej się należało od czerw-
ca 2016 roku, czy otrzyma 
świadczenie wraz z od-
setkami i kto je pokryje?
* Kiedy pani G. otrzyma 
należne świadczenie wraz z 
wyrównaniem? 

Na razie na nasze pyta-
nia odpowiedział ROPS:

„Informujemy, iż w wyni-
ku przeprowadzonego postę-
powania ustalono że sprawa 

Pani Marzeny G. nie podlega 
rozpatrzeniu przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Katowicach, z uwagi 
na brak przesłanek do zasto-
sowania przepisów o koordy-
nacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego w krajach 
UE/EOG. Zatem organem 
właściwym do wydania de-
cyzji Pani G. jest MOPS w 
Częstochowie, który dyspo-
nuje całą dokumentacją w 
tej sprawie. MOPS w Czę-
stochowie również dokonuje 
wypłaty świadczenia wycho-
wawczego jako właściwy ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania osoby uprawnionej.”

Redakcja nadal nie otrzy-
mała odpowiedzi ze strony 
częstochowskiego MOPS-u.

– Chciałabym bardzo re-
dakcji podziękować, właśnie 
otrzymałam pozytywną de-
cyzję. Wypłacą mi bieżące 
i zaległe 500 +. Raz jesz-
cze bardzo dziękuję – mówi 
wzruszona Marzena G.

Jakże miło... Wystarczy-
ło pytanie:  Kiedy pani G. 
otrzyma należne świadczenie 
wraz z wyrównaniem? I stał 
się cud... 

 Renata R. Kluczna

Dzięki naszej interwencji 
w Częstochowie zapanowało prawo i sprawiedliwość
Jak bardzo opieszały urzędnik może 
uprzykrzyć życie zwykłemu obywatelowi 
– najlepiej wie Marzena G. Przez ponad 
rok walczyła z oporem Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Częstochowie 
(MOPS), który uparł się i nie chciał wypła-
cić kobiecie należne jej 500 + na jedyne-
go syna Oskara (16 lat).
– Tłumaczyłam, prosiłam i wciąż donosi-
łam nowe dokumenty, a potem te same. 
I tak w koło Macieju... Byłam nawet u 
przełożonych urzędnika, który mnie ob-
sługiwał. Nic nie pomogło – opowiada 
mieszkanka Częstochowy.
Sprawa jest tak dalece absurdalna, że 
mimo jej pozytywnego fi nału po inter-
wencji Tygodnika 7 dni – zasługuje na 
publikację.

Jak mądrze ubezpieczyć dziecko
Bezpieczeństwo dziecka to dla każdego 
rodzica sprawa priorytetowa. Począ-
tek roku szkolnego to czas szkolnych 
zebrań, a na nich nie brakuje dysku-
sji m.in. o ubezpieczeniach uczniów. 
Często nie wiemy, jakie ubezpieczenie 
wybrać i jakie korzyści płyną z posia-
dania odpowiedniej polisy. W krótkim 
materiale podpowiadamy, na co zwró-
cić uwagę wybierając ubezpieczenie 
dla dziecka.

Ubezpieczenie „szkolne” 
i NNW to jedno i to samo 
ubezpieczenie

Na początku każdego roku szkolnego 
rodzice otrzymują od wychowawcy in-
formację o kwocie, którą powinni wpła-
cić na ubezpieczenie szkolne. Przyjęło 
się, że na takie ubezpieczenie, którego 
zakupu rodzice dokonują za pośrednic-
twem szkoły mówiło się ubezpieczenie 
„szkolne”. Jednak zgodnie z obowiązu-
jącą definicją jest to ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków 
(w skrócie NNW). Jak sama nazwa 
mówi, polisy NNW chronią dziecko w 
sytuacjach, kiedy uraz był spowodowa-
ny wypadkiem, a nie chorobą. Trzeba 
również pamiętać, że świadczenie może 
być wypłacone tylko w przypadku wy-
padków, które wydarzyły się w okresie, 
na jaki polisa została zawarta. 

Czy rodzic ma obowiązek 
wykupić ubezpieczenie 
dziecka w szkole?

Rodzice nie mają obowiązku korzy-
stać z oferty dostępnej w szkole – mogą 
z niej skorzystać, ale mogą też zdecy-
dować się na ubezpieczenie dziecka in-
dywidualnie, bądź też skorzystać z obu 
tych opcji. W tym ostatnim przypadku, 
jeśli dojdzie do wypadku, to świadcze-
nie zostanie wypłacone z obu tych polis. 
Jak wskazują dane z Systemu Informacji 
Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 
miało miejsce ponad 65 tys. wypadków 
dzieci. 

Podejmując decyzję o wyborze 
ubezpieczenia warto więc dokładnie 
przyjrzeć się warunkom każdej ofer-
ty. Zwróćmy uwagę przede wszystkim 
na zapisy dotyczące poszczególnych 
ryzyk, a także wyłączeń ochrony, któ-
re są zawarte w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia (w skrócie OWU). Dru-
gim ważnym aspektem jest suma ubez-
pieczenia – to od niej zależy wysokość 
wypłaconego później świadczenia. Na 
przykład, jeśli dziecko dozna urazu, 
który spowoduje uszczerbek na zdrowiu 
w wysokości 5%, to w przypadku poli-
sy zawartej na sumę ubezpieczenia 10 
tys. zł, świadczenie wyniesie 500 zł, a 
dla polisy opiewającej na kwotę 20 tys. 
zł – już 1000 zł.  Warto zatem zwracać 

uwagę na to, jak poszczególni ubezpie-
czyciele wyceniają konkretne rodzaje 
uszczerbków np. złamanie ręki. Takie 
informacje zawarte są w tabeli uszczerb-
ków, która jest elementem OWU.

Nie każde ubezpieczenie 
NNW ma taki sam zakres 
ochrony

Przy wyborze polisy warto również 
szczegółowo zapoznać się z zakresem 
ubezpieczenia tak, aby dziecko objęte 
było najlepszą możliwą ochroną, a wy-
sokość składki była adekwatna do tego, 
jakie mamy możliwości finansowe, ale 
także do tego, w jakich okolicznościach 
i w jakiej wysokości pomocy finansowej 
oczekujemy. Wiele firm ubezpieczenio-
wych oferuje kompleksową ochronę, 
np.  możemy dopasować sumę oraz za-
kres ubezpieczenia do jego potrzeb. 

Chroniąc życie i zdrowie dziecka 
trudno mówić o ubezpieczeniu na zbyt 
dużą wysokość. Dlatego coraz bardziej 
popularne wśród Polaków jest ubezpie-
czanie dzieci zarówno w szkole, jak i 
poza nią. Warto więc poświęcić więcej 
czasu na podjęcie decyzji dotyczącej 
ubezpieczenia zdrowia naszej pociechy. 
Tak, by ostatecznie, oczekiwania wy-
nikające z posiadania polisy ubezpie-
czeniowej pokrywały się z jej jakością.   
 red.
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Jasne, że... 
dziennikarskie 
śledztwo

Już w roku 2014 do naszej 
redakcji docierały sygnały o tym, 
że coś z tymi spółdzielniami so-
cjalnymi jest nie tak. Trudno jed-
nak wyciągać wnioski wyłącznie 
na podstawie pogłosek. Przecze-
kaliśmy kilka lat, do momentu 
aż JOWES ogłosił kolejny nabór 
wniosków na utworzenie spół-
dzielń socjalnych z pieniędzy 
unijnych. Złożyliśmy wniosek, 
bo chcieliśmy przyjrzeć się z 
bliska, na czym polega mecha-
nizm przyznawania środków eu-
ropejskich. Ostatnio na stronach 
JOWES ukazała się lista rankin-
gowa podmiotów startujących w 
projekcie i mimo, iż uzyskaliśmy 
pozytywną ocenę, a wraz z nią 
szansę na otrzymanie pieniędzy – 
wniosek wycofaliśmy.

Jasne, że...  
świadków nie brak

Dotarliśmy do ludzi, którzy 
brali udział w ogłoszonych przez 
JOWES projektach. Dziś prezen-
tujemy kulisy działania powstałej 
w 2016 roku spółdzielni socjalnej 
„Jasne, że zmiana”. 

– Mam wykształcenie technik 
kosmetyczny. Skończyłam wiele 
kursów i szkoleń, zresztą ciągle 
się dokształcam, co niestety nie 
jest tanie. W 2015 roku straciłam 
pracę i musiałam zarejestrować 
się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Częstochowie. To tam, 
po kilku miesiącach przebywa-
nia na bezrobociu, zauważyłam 
w gablocie ofertę zatrudnienia 
w moim zawodzie. Bardzo się 
ucieszyłam, bo już miałam dość 
siedzenia w domu i liczenia się 
z każdą złotówką. PUP dał mi 
skierowanie i poszłam do Pol-
skiego Komitetu Pomocy Spo-

łecznej (PKPS) Zarząd Miejski w 
Częstochowie na Krasińskiego. 
Pierwszą rozmowę przeprowa-
dziła ze mną w czerwcu 2016 
roku jakaś pani i wtedy okazało 
się, że z punktu widzenia zawo-
dowego nadaję się idealnie, ale 
dyskwalifikuje mnie przyznany 
przez PUP profil – miałam 2, a 
powinnam mieć 3. To podobno 
był warunek przyjęcia do pracy, 
jak się potem okazało w tworzo-
nej spółdzielni socjalnej.

[W 3 profilu, znajdują się 
osoby w najtrudniejszej sytuacji. 
Nierzadko nie mają pracy od kil-
kunastu czy więcej lat. Nie posia-
dają konkretnego wykształcenia. 
Ich staż pracy jest prawie żaden. 
Nie mają kwalifikacji i umiejęt-
ności. Chęci do pracy i wiary w 
to, że ją znajdą, również nie mają 
– przy. red.]. 

To jednak szybko jakoś zała-
twiono i po drobnych perypetiach 
z PUP prezes spółdzielni „Jasne, 
że zmiana” Dawid Szczepański 
zaproponował mi stanowisko 
kosmetyczki mobilnej, przede 
wszystkim do obsługi osób star-
szych lub osób, które nie mogą 
z jakichś powodów wychodzić 
z domu, a chcą od czasu do cza-
su zadbać o swój wygląd. W tej 
pracy chodziło o to, że miałam 
codziennie rano przychodzić do 
spółdzielni, odbierać zlecenia 
na usługi kosmetyczne, zbiera-
ne przez sekretarkę spółdzielni, 
po czym miałam wsiąść w sa-
mochód służbowy i pojechać do 
klienta. Po prostu praca marze-
nie!

W ramach tej spółdzielni pra-
cę dostały także dwie fryzjerki i 
dwie opiekunki osób starszych. 

Czy miałam wątpliwości? 
Rzeczywiście, sama organizacja 
spółdzielni, która dopiero była 
tworzona pozostawiała wiele do 
życzenia. Zaniepokoiło mnie to, 
że prezes mówił o jakiejś dotacji 
unijnej, tak jakby to ona miała 

być celem tej spółdzielni, a nie 
działalność „firmy” i jej rozwój. 
Ale pomyślałam sobie, że to 
przecież początki, jak wszyst-
ko się rozbuja to będzie dobrze. 
Zresztą pomysł wydał mi się 
mieć ręce i nogi. 

Przez całe wakacje siedzia-
łam w domu i czekałam na sy-
gnał. We wrześniu 2016 roku 
miałyśmy spotkanie, to znaczy 
ja i wybrane już fryzjerki i opie-
kunki, na którym poinformowa-
no nas, że niestety wszystko się 
przeciąga, ale sprawa jest nadal 
aktualna. Znowu więc siedziałam 
w domu i czekałam. W połowie 
listopada nastąpił ten szczęśliwy 
dzień, w którym podpisano ze 
mną umowę o pracę na pełny etat 
na 1 rok, czyli do listopada 2017 
roku. Co prawda była to umowa 
na najniższą krajową, ale w mojej 
sytuacji finansowej to było spo-
ro. Co tu dużo mówić – cała w 
skowronkach wróciłam do domu. 
Mąż i rodzina wypytywali mnie o 
szczegóły, ale ja miałam siedzieć 
w domu i czekać na telefon. I tak 
siedziałam przez cały listopad. 
Na początku grudnia, na kolej-
nym spotkaniu podsunięto mi do 
podpisania aneks do umowy, w 
którym zobowiązuję się do opie-
ki nad osobami starszymi przez 
jeden miesiąc. 

Potem podpisywałam jakieś 
dokumenty o wolontariacie, ale 
przyznam szczerze, że do dziś nie 
wiem o co w tym chodziło. Moje 
przekwalifikowanie tłumaczono 
tym, że nie ma zleceń dla kosme-
tyczki, a skoro pełną pensję biorę 
od listopada to muszę cokolwiek 
robić. Zresztą okazało się, co 
zobaczyłam na własne oczy, że 
zapotrzebowanie na opiekunki 
akurat jest.

Ponieważ nie miałam żad-
nego doświadczenia w opieko-
waniu się osobami starszymi, 
często niepełnosprawnymi, nie 
wspominając już o jakimkolwiek 

szkoleniu, do 5 podopiecznych 
przydzielonych mi w grudniu 
chodziłam wraz z doświadczoną 
opiekunką z PKPS-u.

15 grudnia 2016 prezes 
Szczepański przysłał mi zdawko-
wego SMS-a, że „nie jest już pre-
zesem zarządu spółdzielni socjal-
nej „Jasne, że zmiana”. Trochę 
mnie to zdziwiło, ale ponieważ 
nigdy nie orientowałam się w 
tych wszystkich układach i teraz 
nie chciałam zaprzątać sobie tym 
głowy.

Na początku stycznia 2017 
roku zostałam poproszona na 
spotkanie do urzędu miasta Czę-
stochowy do pokoju zajmującego 
się dotacjami unijnymi. Stawiły 
się wszystkie osoby zatrudnione 
w spółdzielni. Czekały tam na 
nas dwie panie. Agnieszka Gru-
ziewska przedstawiła się, że jest 
nowym wiceprezesem spółdziel-
ni i Marzena Szczukocka - nowy 
prezes. Potem okazało się zresz-
tą, że jest odwrotnie. 

Z tego co wiem, pani Agniesz-
ka jest nie tylko prezesem „Jasne, 
że zmiana”, ale jest też pracow-
nikiem urzędu miasta, stąd do 
spotkania doszło w magistracie. 
Obie pani wyjaśniały nam, że 
mamy czekać, bo „one są nieco 
zaskoczone otrzymaniem sta-
nowisk w spółdzielni, gdyż do-
wiedziały się o tym dzień wcze-
śniej”. Znowu siedziałam więc w 
domu i czekałam na telefon. Po-
nieważ aneks do umowy mówią-
cy o tym, iż mam się zajmować 
osobami starszymi zakończył się 
w grudniu, liczyłam, że w stycz-
niu nareszcie zacznę pracować 
jako kosmetyczka. Czekałam na 
telefon, maila bądź jakikolwiek 
kontakt przez cały styczeń, cze-
kałam przez cały luty, marzec, 
kwiecień, maj... 

Co prawda, dostawałam przez 
wszystkie te miesiące pensję, 
ale przecież siedziałam w domu 
nie ze swojej winy. Zadaniem 

kierownictwa spółdzielni, czyli 
pracodawcy było zapewnić mi 
zlecenia. 

Na początku czerwca 2017 
roku dostałam wiadomość, że 
mam się stawić na pikniku na 
Promenadzie. Gdy tam pojecha-
łam, kazali mi rozdawać ulotki.

14 czerwca, na kolejnym spo-
tkaniu znowu dostałam aneks do 
umowy o pracę, jako opiekunka. 
Ja nawet nie wiem, czy ja tę pra-
cę mogę wykonywać..., czy mam 
uprawnienia, ale co tam – pod-
pisałam. Kazali mi też uzupeł-
nić podpisy na zaległych listach 
obecności. Cóż miałam zrobić, 
przecież dostawałam pieniądze. 
Wykonałam polecenie – zmie-
niałam długopisy i podpisywa-
łam.

Od tego czasu mam przydzie-
loną do opieki jedną podopieczną 
z zaburzeniami psychicznymi i 
jednocześnie niesprawną rucho-
wo. Chodzę do niej codziennie 
na 5 godzin. Niestety tych służ-
bowych samochodów, co obiecał 
je prezes Szczepański, i że jako-
by są wpisane do projektu, nigdy 
nie widziałam. Ja w każdym 
razie żadnego samochodu nigdy 
nie dostałam, a do podopiecznej 
dojeżdżam na własną rękę.

W spółdzielni socjalnej „Ja-
sne, że zmiana” pojawiła się też 
nowa, młoda dziewczyna, po-
dobno pomoc księgowej. Dowie-
działam się, że jest z CIS-u, a nie 
ze spółdzielni. Jak to jedna z pre-
zesek powiedziała: „CIS za nią 
płaci, to niech jest, przyda się”. 

Pyta pani o szkolenia? Były. 
Na przykład z manicure i pedi-
cure oraz z kas fiskalnych. Le-
piej żebym się w tej kwestii nie 
wypowiadała, bo musiałabym 
zakląć. Powiem tylko, że usług 
kosmetycznych to ja mogłabym 
tych wykładowców uczyć...

Co ja mogę powiedzieć o pani 
prezes? W końcu nie wiem, gdzie 
ona pracuje. Przecież sprawami 

spółdzielni zajmuje się też w go-
dzinach pracy w urzędzie miasta. 
Raz zrobiłam jej, jakoby prywat-
nie, manicure hybrydowy, ale ra-
czej przyjaciółkami nie jesteśmy. 

Co dalej? W listopadzie koń-
czy mi się umowa, bo minie rok. 
Z tego co wiem, spółdzielnia 
musi działać 2 lata. Być może po 
rozmowie z gazetą zwolnią mnie 
wcześniej, ale ja wierzę, że Pan 
Bóg tak chciał, by wyszły na jaw 
ich kłamstwa. Ja nie podpiszę już 
z nimi żadnej umowy, żadnego 
aneksu na opiekunkę. Chciała-
bym wykrzyczeć całemu światu: 
jestem kosmetyczką, nie umiem 
opiekować się osobami ciężko 
chorymi!

Co dziś czuję? Obrzydzenie. 
Czuję się perfidnie oszukana i 
wykorzystana. Nie przyjmowa-
łam się do pracy jako opiekunka, 
tylko jako kosmetyczka. Kocham 
mój zawód i chciałam chodzić do 
pracy, zwłaszcza, że na początku 
wydawało mi się, iż ta spółdziel-
nia ma rację bytu, może rozwijać 
swoje usługi. Od ponad roku sły-
szę jednak, że nie ma zapotrzebo-
wania, że nie ma zleceń. 

To po co było tworzyć taką 
spółdzielnię? Nikt wcześniej 
nie sprawdził biznesplanu? To 
wszystko to jest jakieś jedno 
wielkie nieporozumienie. Chcie-
li po prostu poupychać swoich, 
dostać dotacje na opiekunki i na 
własne pensje. 

Co tu dużo mówić – cała ta 
spółdzielnia jest grubymi nićmi 
szyta – mówi niedoszła kosme-
tyczka (nazwisko do wiadomości 
redakcji).

Jasne, że...  
tu się dzieje

Nie sposób nie zadać pytania, 
jak do zwierzeń pracownicy spół-
dzielni socjalnej „Jasne, że zmia-
na” mają się zapewniania prezy-
denta Częstochowy Krzysztofa 
Matyjaszczyka (SLD): 

„Spółdzielnia socjalna to 
też taka formuła zapewnienia 
osobom, które są w trudnej sy-
tuacji, stworzenia ciała, w któ-
rym oni będą mogli się realizo-
wać, będą mogli uzyskać pracę, 
gdzie będą mogli się szkolić, 
wyjść z trudnej sytuacji i wejść 
na rynek pracy i wrócić do nor-
malności. Jeśli będziemy mieć 
wiele takich organizacji, które 
będą zatrudniały po kilka osób, 
to później, kiedy to zsumuje-
my, okaże się, że bardzo wielu 
osobom udało się pomóc.”

Jasne, że... ten nasz prezydent 
ma naprawdę duże poczucie hu-
moru!

Temat będziemy kontynu-
ować.

 Renata R. Kluczna

16                                                                                                                  nr 37 (696)                                                                                             13

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jasne, że... najważniejsi są 
ludzie. Ludzie prezydenta.



Podziemny 
Salon Prasowy 7 dni 

powraca
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 Miasto wprowadza e-bilet i ulgi dla 
uczniów

Z początkiem września miejski przewoźnik wprowadził nowe udo-
godnienie dla pasażerów komunikacji miejskiej w postaci e-biletu. 
System ten umożliwia zakup (doładowanie) biletów przez internet. 
Aby skorzystać z systemu należy zarejestrować się (a później logo-
wać na swój profil podając numer Częstochowskiej Karty Miejskiej, 
której używamy i wybrane hasło) na stronie internetowej www.ebilet.
mpk.czest.pl. Na stronie tej znajdują się też instrukcje jak doładować 
bilet. Z kolei od 1 października wszyscy uczniowie częstochowskich 
szkół podstawowych   będą mogli korzystać z miejskiej komunikacji 
za darmo. Miasto zapowiedziało, że program ulg będzie obowiązywał 
do końca 2018 roku.

 Maraton z Davidem Lynchem 
W Noc Kulturalną, 16 września, OKF zaprasza na Maraton z Davidem 
Lynchem. Lynch to najważniejszy współczesny reżyser - awangar-
dzista, postmodernista i śmiały eksperymentator. Charakterystyczny 
styl Lyncha, który „amerykański sen” analizuje z psychoanalitycznym 
zacięciem, zyskał wiernych fanów. Po jego dziełach można się zawsze 
spodziewać zaskoczenia i niespodzianki. W swoich filmach reżyser 
łamie konwencje, szokuje estetyką i przekracza granice. Dzieła Lyn-
cha mają status filmów kultowych. W oOKF będzie można obejrzeć: 
godz. 20:30 - 4 x krótki metraż: Sześciu mężczyzn, którym robi się 
niedobrze (1966) 4 min.; Alfabet (1968) 4min.; Kaleka (1974) 9 min.; 
Lumiere (1995) 1 min.; Głowa do wycierania (1977)  89 min., godz. 
22:30 - Twin Peaks: Ogniu krocz za mną (1992) 135 min., godz. 01:00 
- Zagubiona autostrada (1997) 135 min.

 Bezpłatne szczepienia przeciw 
grypie

Program jest skierowany do częstochowian, którzy ukończyli 65 lat, 
dzieci do 18 roku życia chorych na schorzenia przewlekłe i nowotwo-
rowe oraz dzieci uczęszczających do częstochowskich przedszkoli. W 
tym roku mieszkańcy Częstochowy powyżej 3 roku życia mają moż-
liwość bezpłatnie zaszczepić się nową szczepionką VaxigripTetra, 
która zawiera 4 szczepy wirusa grypy.
Realizatorzy programu:
* Przychodnia Lekarska „Południe”, ul. Mireckiego 29a, tel. 722 133 
250, www.przychodniapoludnie.pl, we współpracy z:
* Przychodnia Lekarska „WRZOSOWIAK ul. Orkana 61/67a, tel. 
(34) 363 92 50 wew. 28
* Przychodnia Lekarska „Nadrzeczna” ul. Nadrzeczna 32a, tel. (34) 
324 23 87
* Przychodnia Lekarska „Novomed” ul. Boh. Katynia 25a/1, tel. (34) 
366 31 90
* Przychodnia Lekarska „Cormed” al. Pokoju 3, tel. (34) 323 21 76
* Przychodnia Lekarska „Piastowska – Med” ul. Piastowska 80/82, 
tel. (34) 365 84 24
* Przychodnia Lekarska „Olmed” ul. Olsztyńska 68, tel. (34) 361 89 82
* Przychodnia Lekarska ”Avamed” ul. Powstańców Śląskich 7, tel. 
(34) 363 15 37
* Przychodnia Lekarska „Nasza Przychodnia” al. Wolności 46 tel. 
(34) 363 96 03
* Centrum Medyczne „AMICUS al. Pokoju 44 tel. (34) 372 56 12
* Przychodnia Lekarska „Combi_Med” ul. Dekabrystów 17/19, tel. 
(34)  322 51 97
* Przychodnia „Północ” ul. Gen. Andersa 12 tel. (34) 362 44 94, 660 
781 815, www.przychodniapolnoc.pl, we współpracy z:
* Przychodnia Lekarska „Nord Med” ul. Michałowskiego 6, tel. (34) 
322 06 70, (34) 322 32 56, (34) 372 10 92
* Przychodnia Lekarska „Euro-Med” ul. 3 Maja 16, tel. (34) 361 27 62
* Zakład Usług Medycznych i innych „Kiedrzyńska” ul. Kiedrzyńska 
81a, tel. (34) 325 61 33, (34) 325 42 60
* Przychodnia Rodzinna „Euro-Medicus” ul. Kopalniana 4, tel. (34) 
365 99 15, (34) 365 96 25
* Przychodnia Lekarska ul. Rocha 250, tel. (34) 343 57 98
* Przychodnia Lekarska „ARS MEDICA BIS”  ul. Mościckiego 7, 
tel. (34) 372 10 50 www.przychodniaarsmedica.pl, we współpracy z:
* Przychodnia Lekarska „Medicom Bis”  ul. Pużaka 5, tel. (34) 362 
33 54
* Przychodnia Lekarska „MEDICUS BIS” ul. Mostowa 14, tel. (34) 
367 14 70, www.medicusbis.pl
* Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży -Specjali-
styczna Przychodnia Lekarska „INTERPED” Al. Wolności 46, tel. 
(34) 365 30 40 www.interped.pl, we współpracy z:
* Przychodnia Lekarska „Nasza Przychodnia” Al. Wolności 46, tel. 
(34) 366 96 03
* Specjalistyczne Centrum Medyczne „SPEC – MED” al. Wolności 
14, tel. (34) 324 50 59
* Przychodnia Lekarska „Spółdzielczość” al. Armii Krajowej 2 , tel. 
609 113 346
* Przychodnia Lekarska „SANUS”  ul. Kopernika 45,(34) 324 51 17
* Przychodnia Lekarska „Combi-Med”  ul. Dekabrystów 17/19, (34) 
322 51 97
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OSP Rędziny 
obchodziła 100-lecie
W Rędzinach odbyły się  ob-
chody 100-lecia działalności 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej Rędziny. Organizato-
rem strażackiego święta był 
Zarząd OSP Rędziny. 

KS „Start” w Częstocho-
wie może pUroczystości 
odbyły się według trady-
cyjnego i patriotycznego 
ceremoniału. Wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło 
m.in. Stanisława Gmitruka 
- Przewodniczącego Sejmi-
ku Województwa Śląskiego, 
radnych Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, wiceprezesa 

Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP powiatu często-
chowskiego, przedstawicieli 
parlamentarzystów, wójta 
Gminy Rędziny, radnych Po-
wiatu Częstochowskiego i 
Gminy Rędziny, przedsta-
wicieli Państwowej Straży 
Pożarnej oraz strażaków z 
jednostki-jubilatki OSP Rę-
dziny, a także mieszkańców 
Rędzin i okolicznych miej-
scowości. W czasie obcho-
dów wyróżnieni strażacy 
otrzymali odznaczenia, a na 
zakończenie uroczystości ju-
bileuszowych odbyła się za-
bawa taneczna..  red.

Pierwszy po wakacyjnej 
przerwie Podziemny Salon 
Prasowy 7 dni – obfitował 
w tematy.

Mieszkańcy Śródmieścia, 
którzy uczestniczyli w na-
szym salonie po raz pierw-
szy, zgłosili – ich zdaniem 
– bardzo ważny problem.

– W Częstochowie istnie-
je lobby rowerowe. Chodze-
nie po chodnikach jest nie-
bezpieczne, gdyż mnóstwo 
rowerzystów – zarówno ko-
biet jak i mężczyzn – jeździ 
nagminnie właśnie po chod-
nikach, zamiast po ścież-
kach rowerowych. Osoby 
te nie zważają na ludzi star-
szych, niepełnosprawnych 
czy małe dzieci. Wzdłuż uli-
cy Nowowiejskiego, po jed-
nej jej stronie, jest ścieżka 
rowerowa, ale rowerzyści z 
niej nie korzystają i jeżdżą 
po drugiej stronie – chodni-
kiem, tam gdzie ruch pieszy 
jest bardzo duży. Niejed-
nokrotnie jeżdżą bardzo 
szybko, slalomem, prawie 
ocierając się o przechod-
niów. Wielu częstochowian 
widzi ten problem i uważa, 
że z roku na rok to zjawisko 
się nasila. Najgorsze jest 
to, że ani Policja ani Straż 
Miejska nie reagują na ta-
kie sytuacje, które przecież 
stwarzają realne niebezpie-
czeństwo dla zdrowia ludzi. 
To jest niedopuszczalne. W 
Gdańsku na przykład, za 
chodzenie po ścieżkach ro-
werowych i jeżdżenie rowe-
rem po chodnikach, Policja 
nakłada mandaty w wysoko-
ści 500 zł. W Częstochowie 
jest jakieś totalne bezprawie 
i kompletny brak wyobraźni 
i kultury rowerzystów. Jak 
ktoś robi zakupy w alejach 
i jest rowerem, to niech go 
prowadzi, a nie szusuje mię-
dzy przechodniami, a najle-
piej by rowerzyści jeździli 
po ulicach, wtedy nie by-
łoby problemu – opowiada 
mieszkanka Śródmieścia.

Sprawa bezkarności ro-
werzystów podzieliła uczest-
ników Salonu. Niektórzy 
uważają, że to nie rowerzy-
ści są problemem naszego 
miasta. – Policji i Straży 
Miejskiej nie widać także, 
jeśli chodzi o samochody 
parkujące na chodnikach i 
trawnikach. I nic tu nie da 
pomysł miasta, by zwięk-
szyć opłatę za parkowanie. 
Ludzi trzeba nauczyć kultu-
ry i wzajemnego szacunku. 
Żadne zakazy nie pomogą, 
jeśli Policja czy dzielnicowi 
nie będą widoczni – mówi 
zbulwersowany częstocho-
wianin.

Kolejnym tematem poru-
szonym na Salonie była bu-
dowa mieszkań socjalnych.

– Plany miasta, by po-
stawić blok komunalny na 
rogu ulic Sobieskiego i Pu-
łaskiego, to jakaś totalna 
głupota. Jak można wpaść 
na pomysł, by w tak gło-
śnym miejscu, gdzie natę-
żenie ruchu ulicznego jest 
ogromne, postawić budynek 
mieszkalny. Przecież to jest 
skazanie przyszłych loka-
torów na gehennę. Potem 
okaże się, że trzeba stawiać 
ekrany dźwiękochłonne, bo 
mieszkańcy się skarżą na 
hałas – informuje uczestnik 
spotkania.

Niemało miejsca na Sa-
lonie poświęciliśmy temato-
wi częstochowskiej służby 
zdrowia. Głos zabrał starszy 
mężczyzna. - Mam zaleco-
ną rehabilitację kręgosłupa 
w ramach NFZ. Pomijam 
już fakt, że w czasie reha-
bilitacji na sali jest około 10 
osób, a tylko dwóch reha-
bilitantów. Nie ma żadnego 
lekarza. Podczas jednej z 
rehabilitacji, wykonując za-
lecone ćwiczenie, doznałem 
urazu kręgosłupa, a kon-
kretnie zablokowania kręgu 
piersiowego. Ból był tak 
ostry, że mnie unieruchomił 
i z oczywistych powodów 
zaprzestałem ćwiczeń. Na 
moją prośbę, by rehabilitant 
obejrzał bolące miejsce i je 
rozmasował, usłyszałem: 
„nie mogę tego zrobić, gdyż 
ma Pan zaleconą jedynie re-
habilitację odcinka lędźwio-
wego, a nie piersiowego”. 
W pierwszym momencie 
mnie zatkało..., potem po-
prosiłem o wezwanie po-
gotowia. Personel odmówił 
mi, twierdząc, że na pewno 
nie jest tak źle, skoro mogę 
chodzić. W końcu sam we-
zwałem pogotowie. Ratow-
nicy z pogotowia dali mi 
tabletkę przeciwbólową i 
tylko dlatego o własnych si-
łach wróciłem do domu. 

– To jest kraj oszustów i 
cwaniaków. Jak można tak 
postępować z ludźmi? Czło-
wiek czuje się jak przed-
miot, bo niektórym pra-
cowników służby zdrowia 
brakuje szacunku i empatii. 
A przecież wszyscy płacimy 
składki zdrowotne...

Na kolejny Podziemny 
Salon Prasowy 7 dni zapra-
szamy 2 października, 
w poniedziałek o godzinie 
16.00, do Restauracji Pod 
Ratuszem (wejście od ul. 
Śląskiej). red.

„Szanowni Państwo,
Piszę do Państwa w nie-

typowej sprawie, w jakiej 
raczej nikt do Państwa nie 
pisze, ale w czym siła, jeśli 
nie w lokalnych mediach?

Mam 26 lat, jestem ab-
solwentką Wyższej Szkoły 
Informatyki i Umiejętności 
w Łodzi na kierunku praca 
socjalna. Pochodzę z ma-
łego miasteczka pod Kali-
szem. Kiedy miałam osiem 
lat moja mama zmarła mi 
na rękach. Mój tata starał 
się dzielnie wychowywać 
mnie i mojego brata w poje-
dynkę. Przez kolejne 18 lat 
był z nami - chociaż nigdy 
nie było lekko. 17 kwietnia 
tego roku, wiecie co nam 
zrobił...? Zmarł.

W wieku 23 lat zosta-
łam matką, mam cudowną 
córeczkę Ninę. Jej biolo-
giczny ojciec był ukrytym 
alkoholikiem, narkomanem 
i hazardzistą. Kiedy Nina 
miała pół roku zniknął. 
Podniosłam się i z tego. Po-
znałam mężczyznę, który 
jest mężczyzną mojego ży-
cia, jednak mimo deklaracji 
i zobowiązań nie idzie to 
w tym kierunku, w którym 
powinno. Ostatnio okazało 

się, że ojcowskie i partner-
skie obowiązki przerosły go 
na tyle, że została ogromna 
rysa na moim zaufaniu.

Jestem wykształcona, 
ambitna, odpowiedzialna za 
powierzone mi zadania. Re-
alizowałam projekty socjal-
ne, kampanie charytatywne 
i społecznościowe, współ-
pracowałam z mediami, 
zawsze byłam blisko ludzi i 
dla ludzi, mam doświadcze-
nie w pracy biurowej, social 
mediach, konferansjerce, 
ale również w pracy z dru-
gim człowiekiem.

Muszę być silna i za-
pewnić swojemu dziecku 
stabilizację - bo nie wiem 
czy ta bajka będzie miała 
swój happy end. Obecnie 
mieszkam w Częstochowie. 
Niestety nie znam tu niko-
go, kto mógłby mi pomóc, 
więc... może w tym szaleń-
stwie jest metoda? 

Proszę, jeśli Państwo 
znają kogoś, kto potrzebuje 
człowieka, któremu praca 
zawodowa wychodzi lepiej 
niż życie osobiste to... bła-
gam pomóżcie.

pozdrawiam
 Czytelniczka.”

Błagam, 
pomóżcie!

CHCESZ MIEĆ 
CAŁOROCZNĄ
REKLAMĘ na 
KALENDARZU? 
zadzwoń – 794 430 403



Do tej gigantycznej kwoty 
zadłużenia dojdzie jeszcze 250 
milionów złotych kredytu, który 
zamierza zaciągnąć prezydent Ma-
tyjaszczyk.

Gdyby dziś, wszystkie insty-
tucje pożyczkowe zażądały od 
miasta natychmiastowej spłaty za-
dłużenia (prawie 450 mln zł), pre-
zydent Matyjaszczyk musiałby aż 
40 proc. z ogólnego dochodu mia-
sta oddać pożyczkodawcom, bo 

roczny budżet Częstochowy wy-
nosi 1.135.597.287, z czego zaled-
wie 575 mln zł to dochody własne 
gminy, pozostałą kwotę budżetu 
stanowią dotacje i subwencje.

Gdybając dalej... Jeśli miesz-
kańcy zrobiliby zrzutkę na spłatę 
zadłużenia miasta, to każdy czę-
stochowianin (przy założeniu, że 
jest nas 227 tys. [dane z Wikipe-
dii]), musiałby wpłacić prawie 2 
tys. zł (dokładnie 1.975,31 zł) –  

i wówczas miasto byłoby wolne 
od długów. Miną jednak dziesię-
ciolecia zanim Częstochowa spła-
ci wszystkie swoje zobowiązania 
finansowe i zanim jakiś prezydent 
(po Krzysztofie Matyjaszczyku) 
nie będzie spłatą długów tłumaczył 
się, że go nie stać na odwodnienie 
Grabówki, na wały przeciwpo-
wodziowe na Zawodziu czy na 
remonty ulic w dzielnicy Stradom.

 Renata R. Kluczna

Skoro radni tak chętnie za-
dłużają miasto, to sprawdźmy ich 
wiedzę - na co pieniądze z kredytu 
zostaną wydane. Czy zostaną prze-
znaczone na bieżące wydatki czy 
może na spłatę innych kredytów? 
Podobno z kredytu planuje się wy-
konać: 
* budowę budynków wielorodzin-

nych - gdzie owe budynki mają 
powstać?

* program budowy i przebudowy 
ulic - o które ulice chodzi?

* zapewnienie bezpieczeństwa - 
na co dokładnie zostaną wydane 
pieniądze?

* program modernizacji obiektów 
użyteczności publicznej - które 
obiekty zostaną zmodernizowa-
ne?

* program budowy i przebudowy 
chodników i miejsc parkingo-
wych - które chodniki i miejsca 
parkingowe zostaną wybudo-
wane?

* niezbędną modernizację mostów 
ze względu na stan techniczny 
- które mosty zostaną zmoderni-
zowane i dlaczego?

* program odwodnienia miasta - 
na co konkretne zostaną wydat-
kowane pieniądze?

* program budowy i przebudowy 
dróg lokalnych – o które drogi 
chodzi?

Zapytaliśmy radnych również 
o to, jakie jest ich stanowisko w 
sprawie zaciągniętego przez mia-
sto kredytu? Pytania zadaliśmy 
tuż po zatwierdzeniu przez Radę 
Miasta uchwały o otwarciu linii 
kredytowej.

Przemysław Wrona  
(Platforma Obywatelska)

- Wypowiedź może być w 
imieniu Klubu Radnych ale nie 
jako Przewodniczący Klubu tak 
jak Państwo napisaliście ale jako 
wiceprzewodniczący Rady.

Środków finansowych pozy-
skanych z kredytu nie można wy-
korzystać na wydatki bieżące. Mó-
wią o tym jasno przepisy tj. art. 242 
ustawy o finansach publicznych.

Pyta pani jaką część transzy na 
2017 rok będzie przeznaczona na 
spłatę innych kredytów bądź po-
życzek? To pytanie powinno być 
zadane Panu Prezydentowi oraz 
jego służbom ale w mojej ocenie 
i według mojej wiedzy kredyt ma 
służyć wyłącznie zadaniom inwe-
stycyjnym.

W ramach umowy z Europej-
skim Bankiem Inwestycyjnym za-
planowano pierwszą transzą jesz-
cze w 2017 roku na kwotę 14,7mln 
zł [sierpniową uchwałą zwiększo-
no kwotę transzy na 28.300.000 
zł – przyp. Red.] Prezydent został 
obdarzony przez radnych dużym 
zaufaniem stąd wyczekujemy na 
ostateczną informację propozycji 
Prezydenta Miasta ale z pewno-
ścią również będziemy chcieli 
dość znacząco wpłynąć na kształt 
wydatkowania środków. Proszę o 
chwilę cierpliwości na dokończe-
nie rozmów ze stroną prezydencką.

Mogę potwierdzić, że planowa-
na jest budowa budynków miesz-

kalnych wielorodzinnych u zbiegu 
następujących ulic: u zbiegu ulic: 
Kujawskiej i Mościckiego, ul. 
Kontkiewicza, u zbiegu ulic: So-
bieskiego, Pułaskiego oraz Focha 
jak również ul. Syrokomli i Fredry.

Co do całości - mamy jeszcze 
kilka miesięcy do uchwały budże-
towej na 2018. MZDiT pracuje nad 
przygotowaniem koncepcji. Rad-
ni również przygotowują swoje 
propozycje, które będą zgłaszane. 
Liczę, że uda nam się dojść do do-
brego porozumienia i uchwalenia 
nowego budżetu. Z pewnością bę-
dziemy informować o swoich pro-
pozycjach i projektach, które jako 
Klub Radnych Platformy Obywa-
telskiej RP będziemy chcieli ująć 
w budżecie. Najważniejsze by były 
to propozycje, które są zawsze 
oczekiwane przez mieszkańców. 
Jeżeli już zaciągamy kredyt to tak 
jak w gospodarstwach domowych 
powinien on być spożytkowany 
jak najlepiej dla nas wszystkich i 
na rzeczy potrzebne. Na jakie jesz-
cze cele? Myślę, że w tej kwestii 
będziemy się jeszcze spierać bo nie 
wszystkie pieniądze trzeba prze-
cież wydać. Ważne by były wy-
dane mądrze a nie jak to się mówi 
potocznie „na siłę”.

Marcin Maranda  
(Mieszkańcy Częstochowy)

- Radni stowarzyszenia Miesz-
kańcy Częstochowy głosowali 
przeciwko temu kredytowi. Jeste-
śmy przeciwni nieuzasadnionemu 
zadłużaniu miasta. Zadłużenie 
Częstochowy na dodatkowe ćwierć 
miliarda złotych, to wypowiedze-
nie wojny częstochowianom. Nie-
którzy twierdzą, że Krzysztof Ma-
tyjaszczyk to najlepszy prezydent 
Częstochowy spośród wszystkich 
do tej pory. Ja powiem, że Krzysz-
tof Matyjaszczyk to najbardziej 
szkodliwy prezydent Częstocho-
wy po 1989 roku. To „Prezydent 
Demolka”. Prezydent, który ciągle 
zadłuża miasto. Prezydent, który 
żyje na kredyt. Prezydent, który 
ściąga coraz wyższe haracze z 
częstochowian. Prezydent, który 
nie inwestuje w przyszłość. Pre-
zydent, który żyje od wyborów 
do wyborów. Prezydent, który za 
pieniądze częstochowian prowa-
dzi ciągłą kampanię wyborczą. 
Być może tym co powiedziałem 
narażę się wielu osobom. Jednak 
nie zamierzam być poprawny 
politycznie. Użyłem mocnych 
słów, bo zależy mi na częstocho-
wianach i zależy mi na Często-
chowie. Chcę żeby ludzie poznali 
prawdę, bo do tej pory są atako-
wani przez nachalną propagandę, 
która przedstawia życie w Czę-
stochowie przez różowe okulary. 
Spotykam się z wieloma czę-
stochowianami. Kiedy razem z 
mieszkańcami sprzątałem Zawo-
dzie podszedł do mnie pan Zby-
szek, człowiek w średnim wieku 
i zapytał: panie Marcinie, czy pan 
wie jak z sąsiadami z ulicy Su-
chej nazywamy Matyjaszczyka? 
Krzysztof „Podwyżka” Matyjasz-
czyk. Nie mamy drogi i chodni-

ków, ale płacimy w Częstochowie 
jedne z najwyższych podatków w 
kraju. Niedawno podniesiono nam 
opłaty za wywóz śmieci. Moja ku-
zynka ledwo wiąże koniec z koń-
cem, bo tak poszły w górę czynsze 
w mieszkaniach komunalnych. 
To co powiedział mieszkaniec 
ulicy Suchej nasunęło mi pytanie: 
to gdzie są pieniądze z kredytów, 
które brał Krzysztof Matyjasz-
czyk? Gdzie są pieniądze z tych 
wszystkich podwyżek, które razem 
ze swoimi radnymi od kilku lat 
funduje częstochowianom? Takich 
dziurawych ulic bez asfaltu i chod-
ników są setki w Częstochowie. 
Przykład ulicy Suchej na Zawodziu 
jest odpowiedzią na większość py-
tań, które zadała pani redaktor. Nie 
wiemy na co pójdą pieniądze z kre-
dytu ćwierć miliarda złotych. Nie 
ma gwarancji że zostaną przezna-
czone na inwestycje. Kreatywna 
księgowość może doprowadzić do 
tego, że pieniądze zostaną przeje-
dzone. Może być tak, że częstocho-
wianie nie zobaczą ani złotówki, 
bo pieniądze pójdą na spłatę wcze-
śniejszych zobowiązań albo na za-
trudnianie i podwyżki oraz nagrody 
partyjnych kolesiów prezydenta. 
Propagandziści Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka wmówili nam, że to 
jest prezydent, który robi coś dla 
miasta. Mam taką prośbę do czę-
stochowian, którzy bezkrytycznie 
przyjmują tę propagandę. Kiedy 
będziecie uczestniczyli w kolej-
nych igrzyskach organizowanych 
przez władzę, pamiętajcie że to Wy 
za to płacicie – wyższymi czynsza-
mi, najwyższymi podatkami, ko-
lejnymi podwyżkami czynszów i 
innych opłat. Żeby spłacać kolejne 
kredyty prezydent Matyjaszczyk 
i jego środowisko polityczne za 
chwilę sięgną do kieszeni często-
chowian. Za co jeszcze zapłacimy 
więcej? Za jedzenie dla naszych 
dzieci w przedszkolach? A może 
prezydent podniesie ceny biletów 
MPK? Nie jest sztuką robić coś 
dla miasta wyciągając z kieszeni 
jego mieszkańców coraz więcej 
pieniędzy. Sztuką jest rozwijać 
miasto nie zabierając mieszkań-
com coraz większych pieniędzy. 
Zastanówcie się proszę, czy Wasze 
pieniądze są dobrze wydawane. 
Przykładów nie trzeba szukać dale-
ko. Wzrosły opłaty za śmieci a od 
początku lipca nie miał kto wywo-
zić odpadów. Kupiliśmy i utrzymu-
jemy autobusy hybrydowe, które 
płoną na ulicach. Takich przykła-
dów fatalnie wydanych pieniędzy 
częstochowian jest bardzo dużo. 
Kiedy prezydent Matyjaszczyk 
ogłosił chęć zadłużenia częstocho-
wian na ćwierć miliarda złotych, 
radni stowarzyszenia Mieszkańcy 
Częstochowy zaproponowali, by w 
formie referendum spytać często-
chowian czy chcą zadłużać miasto 
i na co te pieniądze wydać. Ale 
prezydent Matyjaszczyk nie chciał 
rozmawiać z częstochowianami. 
Podobnie zresztą jak wszystkie 
partie polityczne, które głosowały 
przeciwko pomysłowi stowarzy-
szenia Mieszkańcy Częstochowy.

Jerzy Łodziński  
(Prawo i Sprawiedliwość)

- Dziękuję za przesłaną wia-
domość jednakże pytania są dość 
szczegółowe i najlepiej szukać do-
kładnych informacji u naczelnika 
Piotra Grzybowskiego.

Jeśli chodzi o moje stanowisko 
to nisko oprocentowany kredyt na 
preferencyjnych warunkach jest 
zawsze dobrym rozwiązaniem 
zarówno dla firmy jak i instytucji 
jaką jest miasto. Tym bardziej, 
że w przypadku tego kredytu nie 
ma obowiązku pełnego wykorzy-
stania linii kredytowej. Jednakże 
konieczne jest oczywiście bieżą-
ce monitorowanie wydatkowania 
środków które mają być spożytko-
wane na inwestycje miejskie.

Radni wiedzą niewiele w spra-
wie wydatków w związku z zacią-
gnięciem kredytu, chociaż część 
z nich głosowało za propozycją 
władz miasta. Zapytaliśmy więc u 
źródła. 

Magistrat odpowiada:
„Środki pozyskane z kredytu z 

Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego przeznaczone będą wyłącz-
nie na wydatki inwestycyjne. Nie 
można kredytu bankowego plano-
wać na wydatki bieżące budżetu. 
Zgodnie z art. 242 ustawy o finan-
sach publicznych, wydatki bieżące 
muszą mieć zabezpieczenie w do-
chodach bieżących. Także w kolej-
nych latach kredyt ten nie może być 
przeznaczany na wydatki bieżące.

Art. 89 ustawy o finansach 
publicznych umożliwia jednost-
kom samorządu terytorialnego 
zaciąganie kredytów i pożyczek 
wyłącznie na: pokrycie występują-
cego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu jst, finansowanie 
planowanego deficytu budżetu jst, 
spłatę wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów, wyprzedzają-
ce finansowanie działań finansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej.

Kredyt EBI będzie służył sfi-
nansowaniu wyłącznie zadań inwe-
stycyjnych. 

Każda transza kredytu będzie 
alokowana pod przedsięwzięcia 
inwestycyjne. W świetle obowią-
zującej ustawy o finansach pu-
blicznych, nie ma innej możliwości 
zaprezentowania w uchwale budże-
towej tego zobowiązania niż wyni-
ka to z art. 89 ustawy o finansach 
publicznych.

Zgodnie z Uchwałą budżeto-
wą na rok 2017 oraz Wieloletnią 
Prognozą Finansową Miasta Czę-
stochowy na lata 2017-2033 zacią-
gnięcie pierwszej transzy w ramach 
nowej umowy z EBI planowane 
jest na rok 2017 w kwocie 14,7 mln 
zł [uchwałą z sierpnia zmieniono na 
28.300.000 mln zł].

Kwota kredytu zaciągana w 
roku 2017 przeznaczona będzie 
na współfinansowanie inwestycji 
ujętych w uchwale budżetowej 
i zaakceptowanych przez Bank. 
Aktualnie trwają prace związane z 
podpisaniem umowy.

W ramach zadania „Budowa 
budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych” będą realizowane nastę-
pujące budynki:

1/ u zbiegu ulic: Sobieskiego, 
Pułaskiego, Focha;

2/ ul. Syrokomli/ Fredry;
3/ u zbiegu ulic: Kujawskiej i 

Mościckiego;
4/ ul. Kontkiewicza.
Te lokalizacje są związane z po-

siadaniem przez miasto w danym 
miejscu działek nadających się do 
realizacji komunalnego budownic-
twa wielorodzinnego.

Aktualnie trwają analizy i pra-
ce nad planem realizacji poszcze-
gólnych programów drogowych. 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu 

będzie przekazywał informacje po 
dokonaniu ostatecznych ustaleń. 
Dane będą znane w trakcie prac 
nad projektem budżetu Miasta Czę-
stochowy na rok 2018. Ostateczny 
kształt budżetu jest uchwalany 
przez Radę Miasta, której przedsta-
wiciele (a także np. rady dzielnic i 
inne podmioty) zgłaszają w czasie 
konstruowania projektu budżetu 
wnioski, a później proponują w 
przedstawionym projekcie zmiany, 
z których część jest uwzględniana 
w budżecie.  

W ramach zadania „Zapew-
nienie bezpieczeństwa dla miesz-
kańców miasta” finansowane są 
zadania związane z bezpieczeń-
stwem publicznym, w tym dofinan-
sowanie zakupów inwestycyjnych 
dla służb i straży na terenie miasta 
zajmujących się bezpieczeństwem 
publicznym. W tym roku środki z 
tej pozycji zostały wydatkowane 
na dofinansowanie zakupu nowych 
radiowozów dla częstochowskiej 
policji oraz samochód strażacki dla 
OSP. 

Typowanie niektórych obiek-
tów do termomodernizacji nastąpi 
w trakcie prac nad projektem bu-
dżetu Miasta Częstochowy na rok 
2018. Natomiast jest już obecnie 
w trakcie realizacji duży program 
termodernizacji dofinansowany ze 
środków unijnych, o którym więcej 
można dowiedzieć np. z inf. w porta-
lu miejskim sprzed kilku miesięcy. 
Obecnie są już rozstrzygnięcia 
przetargowe lub trwają przetargi 
na zadania wymienione w komuni-
kacie, które ówcześnie jeszcze nie 
były rozpoczęte. Środki z kredytu 
będą wykorzystywane przy zabez-
pieczaniu wkładu własnego w ra-
mach tego programu.   

Zadłużenie miasta z ty-
tułu kredytów/pożyczek na 
dzień 31.03.2017 r. wynosi 
448.395.814,58 zł.”

Poniżej uszczegółowienie:
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Bez skrupułów 
zadłużają miasto

W poprzednim numerze 7 dni przedstawiliśmy stresz-
czenie kampanii prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka 
(SLD) pod hasłem: „zaciągnięcie kredytu w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym na kwotę 250 mln zł”. Radni mia-
sta Częstochowy najpierw dali prezydentowi zielone 
światło na otwarcie linii kredytowej, a zaraz potem po-
parli uchwałę zwiększającą o 14 mln pierwszą transzę 
kredytu na rok 2017 na kwotę ponad 28 mln. część 2.
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Restauracja 
pod Ratuszem

Częstochowa, Al. NMP 45 
(plac Biegańskiego, piwnice Ratusza)

tel. 516 032 037

www.restauracjapodratuszem.eu
kontakt@ restauracjapodratuszem.eu

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



Jednym z priorytetowych działań, 
które podejmuje Gmina Poraj jest stała 
rozbudowa i modernizacja istniejącej in-
frastruktury technicznej, drogowej, wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, a także społecz-
nej i ekologicznej, wynikające z potrzeby 
poprawy życia mieszkańców zgodnie z 
ich oczekiwaniami. Z tego względu wszel-
kie działania podporządkowane są nad-
rzędnemu celowi, jakim są zbilansowane 
inwestycje w rozmaitych obszarach, a 
zwłaszcza ochrona istniejących walorów 
przyrodniczych, uwzględniająca dobro 
oraz ochronę środowiska naturalnego. 

Gmina Poraj stale i skutecznie sięga 
po środki ze źródeł zewnętrznych, bo ma 
świadomość, że tylko dzięki wsparciu fi-
nansowemu może realizować tak dużo in-
westycji proekologicznych.

W latach 2008-2014 Urząd Gminy 
Poraj zrealizował wiele inwestycji 
oraz działań proekologicznych, 
sfinansowanych przez  
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Rok 2010
Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Poraju wraz z modernizacją 
centralnego ogrzewania

Głównym celem zadania było zmniej-
szenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazo-
wych, powstających w procesie spalania 
emitowanych do atmosfery przez kotłow-
nię lokalną w budynku Urzędu Gminy w 
Poraju, pochodzących ze spalania gazu 
ziemnego. Drugim celem była poprawa 
stanu energetycznego budynku urzędu i 
obniżenie zużycia ciepła, co za tym idzie 
obniżenie kosztów ogrzewania obiektu. 
Projekt obejmował kompleksowe ocie-
plenie ścian zewnętrznych budynku oraz 
stropu nad ostatnią kondygnacją, a także 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania. W ramach projektu przepro-
wadzono remont sali sesyjnej Rady Gmi-
ny, sali narad Komisji, holu głównego na 
I. piętrze oraz zagospodarowanie terenu 
przed budynkiem. W wyniku realizacji 
przedsięwzięcia nastąpiła poprawa stanu 
środowiska i zmniejszenie kosztów eks-
ploatacyjnych ogrzewania budynku. Źró-
dło pozyskania: dotacja WFOŚiGW. Data 
realizacji inwestycji: październik 2010 - 
czerwiec 2011. Dofinansowanie: 37.003 
zł. Wartość całkowita: 559.894,51 zł.

Rok 2011
Budowa oczyszczalni ścieków  
i kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu

Celem projektu była redukcja zanie-
czyszczeń środowiska, wód podziemnych 
oraz powierzchniowych w miejscowości 
Jastrząb, leżącej na terenie Gminy Poraj. 
Nieczyszczone ścieki przenikały do rzeki 
Warty, która płynie z Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej. Zanieczyszczenia 
powodowane brakiem kanalizacji i oczysz-
czalni stwarzały zagrożenie dla jakości 
wód podziemnych, zasilających ujęcie 
wody obsługujące mieszkańców Gminy 
Poraj, jak i również poprzez wpływ mi-
gracji zanieczyszczeń do pokładów wody 
pitnej dla pobliskich aglomeracji Często-
chowy i Górnego Śląska. Inwestycja obej-
mowała budowę systemu odprowadzania i 
oczyszczania ścieków komunalnych. Pro-
jekt realizowany był w dwóch etapach: bu-
dowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami dla posesji przyległych w ul. Polnej, 
Mickiewicza, 19-tego Stycznia oraz budo-
wa oczyszczalni ścieków komunalnych. 
Efektem projektu była poprawa warunków 
życia mieszkańców i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, a także wymierna 
ochrona środowiska naturalnego przed 
zanieczyszczeniem. Źródło pozyskania: 
PROW oraz WFOŚiGW. Data realizacji 
inwestycji: październik 2011 - lipiec 2012. 
Dofinansowanie: PROW 2.655.395 zł, po-
życzka 4.430.811 zł. Wartość całkowita: 
8.407.521,62 zł.

Rok 2012
Modernizacja źródeł ciepła  
w budynkach indywidualnych 
realizowanych w ramach Program 
Ograniczania Niskiej Emisji dla 
Gminy Poraj – I etap

Celem projektu było opracowanie 
kompleksowego planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Poraj. Opracowanie 
planu przyczyniło się do powstania bazy 
informacji wyjściowych dotyczących 
obiektów, które posiadają małą efek-
tywność energetyczną, a tym samym są 
obiektami mało przyjaznymi dla środo-
wiska. Opracowanie pozwoliło wskazać 
cele oraz możliwe działania w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
redukcji zużycia energii finalnej, poprawy 
efektywności energetycznej oraz zwięk-
szenia udziału energii pochodzącej z odna-
wialnych źródeł, co było wymagane przez 
pakiet klimatyczno-energetyczny. Źródło 
pozyskania: pożyczka WFOŚiGW. Data 

realizacji inwestycji: wrzesień - grudzień 
2012. Dofinansowanie: 334.816 zł. War-
tość całkowita: 655.753,92 zł.

Termomodernizacja Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz 
z modernizacją centralnego 
ogrzewania

Głównym celem zadania było zmniej-
szenie ilości zanieczyszczeń, powstają-
cych w procesie spalania, emitowanych 
do atmosfery przez kotłownię węglową 
w budynku. Drugim celem zadania była 
poprawa stanu energetycznego budynku 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju 
i obniżenia zużycia ciepła, a co za tym 
idzie obniżenie kosztów. Projekt zakładał 
likwidację kotłowni opalanej paliwem sta-
łym (węglem), modernizację wewnętrznej 
instalacji c.o. na gazową, zakup wraz z 
montażem kotła gazowego oraz nowych 
grzejników wraz z osprzętem, ocieple-
nie przegród budowlanych, ścian ze-
wnętrznych i stropu pod nieogrzewanym 
poddaszem, izolację pionowych ścian 
zewnętrznych przy gruncie, wymianę sto-
larki drzwiowej, a także montaż chodnika 
okapowego wokół budynku. Źródło pozy-
skania: dotacja oraz pożyczka WFOŚiGW. 
Data realizacji inwestycji: październik 
2012 - wrzesień 2013. Dofinansowanie: 
dotacja 212.203 zł, pożyczka 137.345 zł. 
Wartość całkowita: 585.456 zł.

Rok 2013
Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18

Inwestycja polegała na termomoder-
nizacji budynku Zespołu Szkół w Poraju 
i wynikała bezpośrednio ze zidentyfiko-
wanego problemu kluczowego, jakim była 
niedostateczna ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniami na terenie Gminy 
Poraj oraz nieodpowiednia infrastruktura 
cieplna przedmiotowego budynku. Głów-
nym celem zadania była poprawa stanu 
energetycznego budynku Zespołu Szkół 
i obniżenie zużycia ciepła, a co za tym 
idzie obniżenie kosztów eksploatacyjnych 
ogrzewania obiektu. Projekt obejmował 
swym zakresem ocieplenie ścian ze-
wnętrznych i piwnicznych oraz stropu pod 
nieogrzewanym poddaszem i stropodachu, 
wymianę okien i stolarki drzwiowej, a tak-
że montaż chodnika okapowego z kostki 
brukowej wokół budynku. W wyniku re-
alizacji zadania ograniczona została ilość 
substancji zanieczyszczających wprowa-
dzanych do powietrza, a także znacząco 
podniósł się komfort użytkowania obiektu. 
Źródło pozyskania: dotacja oraz pożyczka 
WFOŚiGW. Data realizacji inwestycji: 
czerwiec - sierpień 2013. Dofinansowanie: 
dotacja 33.956 zł, pożyczka 229.240 zł. 
Wartość całkowita: 511.183 zł.

Dofinansowanie na prace związane  
z usuwaniem wyrobów azbestowych 
z budynków mieszkalnych i obiektów 
należących do osób fizycznych  
z terenu Gminy Poraj – etap I

Głównym celem zadania było oczysz-
czenie terenu Gminy Poraj z azbestu 

poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających ten szkodliwy 
związek. W wyniku realizacji projektu 
usunięto wyroby azbestowe z 18 budyn-
ków mieszkalnych należących do osób 
fizycznych. Efektem prac był demontaż, 
transport i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających rakotwórczy azbest, dzięki 
czemu wyeliminowane zostały negatywne 
skutki zdrowotne oddziaływania azbestu 
na mieszkańców gminy, a także znacznie 
ograniczono negatywny wpływ azbestu 
na środowisko naturalne. Źródło pozyska-
nia: pożyczka i dotacja WFOŚiGW. Data 
realizacji inwestycji: wrzesień - grudzień 
2013. Dofinansowanie: pożyczka 18.759 
zł, dotacja 18.759 zł. Wartość całkowita: 
40.264 zł.

Demontaż, transport i unieszkodli- 
wienie wyrobów azbestowych  
z budynków mieszkalnych i obiektów 
należących do osób fizycznych  
z terenu Gminy Poraj – etap II

Kolejny etap projektu realizowano je-
sienią 2013 r. Miał on na celu oczyszcze-
nie terenu Gminy Poraj z azbestu poprzez 
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów go 
zawierających z budynków mieszkalnych 
lub gospodarczych należących do osób fi-
zycznych. W tej edycji, projektem objęto 
10 różnych obiektów. Źródło pozyskania: 
dotacja i pożyczka WFOŚiGW. Data re-
alizacji inwestycji: wrzesień - grudzień 
2013. Dofinansowanie: dotacja 14.764 zł, 
pożyczka 14.764 zł. Wartość całkowita: 
34.663 zł.

Rok 2014
Modernizacja źródeł ciepła  
w budynkach indywidualnych 
realizowanych w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji  
dla Gminy Poraj – III etap

Projekt obejmował opracowanie Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji w 
Gminie Poraj poprzez zastępowanie sto-
sowanych paliw niskiej jakości, paliwami 
kwalifikowanymi, likwidację przestarza-
łych kotłów węglowych i pieców cera-
micznych, a także poszerzanie zastoso-
wania źródeł energii odnawialnej poprzez 
montaż kolektorów słonecznych w budyn-
kach mieszkalnych będących własnością 
osób fizycznych. Źródło pozyskania: po-
życzka WFOŚiGW. Data realizacji pro-
jektu: projekt nie realizowany. Dofinan-
sowanie: 145.800 zł. Wartość całkowita: 
243.000 zł.

Oprócz wymienionych projektów 
władze Gminy Poraj stale zabiegają 
o to, by podejmowano szereg innych 
działań, mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego oraz 
wywierających pozytywny wpływ na 
lokalny ekosystem:

* kolejne etapy programu dotyczącego 
„Dofinansowania prac polegających na 
demontażu i/lub zbieraniu z miejsc skła-
dowania, transporcie i unieszkodliwieniu 
azbestu z budynków lub z posesji, stano-
wiących własność osób fizycznych – etap 

III (2016 r.) i etap IV (2017 r.)”;
* zorganizowanie dofinansowania dla 

mieszkańców na zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych;

* opracowanie „Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku w Gminie Poraj”, 
regulującego obowiązki właścicieli posesji 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, a 
także odbioru śmieci przez Gminę;

* termomodernizacja wszystkich remiz 
strażackich na terenie Gminy Poraj wraz z 
wymianą źródeł ogrzewania na ekologicz-
ne (w niektórych);

* opracowanie planu rekultywacji te-
renów poprzemysłowych i zdegradowa-
nych;

* regularne przeprowadzanie objazdo-
wych zbiórek odpadów wielkogabaryto-
wych, zużytych opon oraz starego i zuży-
tego sprzętu RTV/AGD;

* coroczne uczestnictwo w międzyna-
rodowym ruchu ekologicznym, organizu-
jącym akcję społeczną „Sprzątanie świata 
– Polska”;

* przeprowadzanie akcji społecznych 
„Czysty Las, Czyste Letnisko” oraz „Za-
lew w Poraju, czysto jak w raju”;

* prowadzenie edukacji ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Poraj za pomocą organizacji wielu kon-
kursów ekologicznych i przyrodniczych;

* prowadzenie właściwej polityki wo-
bec bezdomnych zwierząt;

* przeprowadzanie wśród właścicieli 
posesji prywatnych kontroli spalania śmie-
ci (na podstawie zgłoszeń) oraz posiadania 
aktualnej deklaracji wywozu odpadów ko-
munalnych;

* modernizacja basenu kąpielowego 
na rzece Czarka w miejscowości Żarki 
Letnisko oraz zadbanie o odpowiedni stan 
czystości lokalnych wód;

* inwestycje oświetleniowe oraz wy-
miana oświetlenia drogowego na energo-
oszczędne LED’owe;

* budowa ciągów pieszo-rowerowych 
oraz ścieżek rowerowych, a także regular-
na modernizacja i remonty dróg gminnych 
oraz wojewódzkich i powiatowych;

* regularne pielęgnowanie gminnych 
terenów zielonych oraz właściwe dbanie o 
pomniki przyrody (Aleja Lipowa w Cho-
roniu). Renata R. Kluczna

Cykl artykułów tematycznych pod 
nazwą NASZE SUKCESY EKOLO-
GICZNE – DZIĘKI WSPARCIU 
WFOŚiGW W KATOWICACH, 
które będziemy publikować na ła-
mach 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 orga-
nów Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach”

Gmina Poraj jest jedną z ciekawszych i godnych uwagi 
gmin subregionu częstochowskiego. Charakteryzuje się 

dużą lesistością i malowniczym ukształtowaniem terenu oraz 
wspaniałym zbiornikiem wodnym – Zalewem Porajskim, nad 
brzegami którego usytuowane są liczne ośrodki żeglarskie 
i rekreacyjne. Dzięki temu Gmina Poraj jest idealnym miej-
scem zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców i właśnie 
taką opinią może się poszczycić.

Inwestycje ekologiczne w Gminie Poraj
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Mimo niesprzyjającej aury, bo 
praktycznie przez całą imprezę pa-
dał deszcz, do rywalizacji przystąpi-
ło 28 drużyn. Zawody rozgrywane 
były, jak co roku: jeden ze startu-
jących nie mógł mieć więcej niż 14 
lat, a drugi zawodnik musiał posia-
dać uprawnienia do wędkowania 
oraz obaj musieli być ze sobą spo-
krewnieni. 

Przed zawodami, podczas loso-
wania stanowisk każdy z młodych 
uczestników otrzymał wędkę i dwa 
zestawy (spora grupa już wykorzy-
stała ten sprzęt do łowienia w tych 
zawodach). 

Łowiono przede wszystkim: płot-
ki, okonie i jazgarze. Najcięższą rybą 
zawodów okazał się okoń ważący 
330 g, za złowienie którego Jakub 

Pakuła otrzymał puchar ufundowany 
przez Koło „Hutmar”. 

Po zakończeniu zawodów i zwa-
żeniu ryb zawodnicy oraz osoby to-
warzyszące mogli uraczyć się kieł-
baskami z ogniska. W tym czasie 
Komisja Sędziowska pod kierow-
nictwem Michała Zadylaka sprawnie 
podliczyła wyniki. Gdy już wszyscy 
zaspokoili głód ogłoszono listę zwy-
cięzców. Puchary i dyplomy najlep-
szym drużynom wręczyli: Rafał Ję-
drysiak wiceprezes Okręgu do spraw 
młodzieży oraz Ireneusz Pawlak 
przedstawiciel Koła „Hutmar”. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe smycze, a najmłodsi 
dodatkowo opaski odblaskowe. Ko-
misji do spraw młodzieży bardzo 
dziękuje: Ireneuszowi Pawlakowi 

oraz koleżankom i kolegom z Koła 
PZW „Hutmar” za udostępnienie i 
przygotowanie akwenu do zawo-
dów oraz wielką pomoc w przepro-
wadzeniu całej imprezy.

N ajlepsze drużyny:
1. Jakub Pakuła i Jerzy Pakuła – 

1.690 pkt.
2. Maciej Moroziuk i Władysław 

Moroziuk – 1.270 pkt.
3. Paweł Kokot i Tomasz Kokot – 

930 pkt.
4. Aleksander Zeller i Mirosław 

Zeller – 750 pkt.
5. Damian Zaskórski i Dawid Za-

skórski – 740 pkt.
6. Robert Pietrzykowski i Andrzej 

Tracz – 640 pkt.
 Tekst i zdjęcia: Robert Amborski

106                                                                                                                  nr 37 (696)                                                                                                  15

VII Zawody Rodzinne
Już po raz siódmy Komisja Młodzieżowa, działająca przy Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Częstochowie zorganizowała „Wędkarskie Zawody 
Rodzinne”, nad którymi patronat medialny objął Tygodnik Regionalny 7 dni. 
W tym roku współorganizatorem zawodów zostało koło PZW „Hutmar”. 
Dzięki temu młodzi wędkarze wraz z swoimi opiekunami zagościli na łowisku 
specjalnym „Kawodrza”. 

Zagar najlepszy  
w Grand Prix Niemiec
Matej Zagar rewelacyjnie spisał się w sobotnim turnieju 
Grand Prix Niemiec w Teterow. Żużlowiec Włókniarza 
Vitroszlif CrossFit Częstochowa wygrał całe zawody. W 
finałowej gonitwie za swoimi plecami przywiózł: Marti-
na Vaculika, Jasona Doyle’a i Chrisa Holdera. red.

Najlepsza druzyna – Jakub i Jerzy Pakuła

W ostatnich zawodach z 
cyklu wystartowało łącznie 
942 zawodników z Polski, 
Białorusi i Rosji.

Nasi kijkarze stawali na po-
dium osiem razy - swoje kate-
gorie wiekowe wygrali Daniel 
Wojtasiński (M30, 10 km) i 
Mariola Pasikowska (K30, 
półmaraton), drugie miejsca 
zajęli - Ewa Dusiel (K50, 10 
km), Michał Zarębski (M30, 
półmaraton) i Ewelina Suriak 
(K18, półmaraton), na najniż-
szym stopniu podium znaleźli 
się - Beata Kaniowska (K45, 
5 km), Marcin Pasikowski 
(M30, 5 km) i Agnieszka Ko-
larska (K30, 10 km).

Zdobywcami Pucharu Pol-
ski w sezonie 2017 zostało 
siedmiu zawodników Viking 
Nordic Team:

- dystans 10 km - Agniesz-
ka Kolarska (K30), Ewelina 
Suriak (K18), Daniel Wojta-
siński (M30), Michał Suriak 
(M18)

- półmaraton - Mariola Pa-
sikowska (K30), Paweł Stęp-

niewski (M18), Jarosław Pie-
trzyk (M30)

Na podium klasyfikacji 
generalnej uplasowały się 
również – Ewa Dusiel (drugie 
miejsce 10 km, K50) i Joanna 
Stolarska (trzecie miejsce 5 
km, K-junior).

W klasyfikacji generalnej 
Drużynowego Pucharu Polski 
częstochowska drużyna zajęła 

4 miejsce wśród około 200 
startujących zespołów. W kla-
syfikacji drużynowej na dy-
stansie 10 kilometrów - drugie 
miejsce w kraju, a na dystan-
sie półmaratonu - czwarte.

Częstochowa jest aktual-
nie jednym z najsilniejszych i 
najprężniej rozwijających się 
ośrodków nordic walking w 
Polsce. red.

Grad medali dla kijkarzy
W Hajnówce odbył się 
siódmy, finałowy etap 
Pucharu Polski Nordic 
Walking, w którym  
wzięła udział osiem-
nastoosobowa  
reprezentacja Viking 
Nordic Team Często-
chowa. 

Zagar i Jonsson zostają
Działacze Włókniarza Vitro- 
szlif CrossFit Częstochowa 
ustalili warunki kontraktów 
z pierwszymi zawodnikami 
na sezon 2018. 

W przyszłorocznych roz-
grywkach PGE Ekstraligi 
wciąż z „Lwem” na piersi 
startować będą Matej Zagar 
oraz Andreas Jonsson. Ofi-
cjalnie umowy z zawodnika-
mi parafowane zostaną jednak 
dopiero podczas okresu trans-
ferowego (1-15 listopada).

Dla Zagara mijający se-
zon był pierwszy spędzonym 
pod Jasną Górą. Słoweniec 
ważną umowę z biało-zieloną 
drużyną miał już podpisaną 
także w 2006 roku, ale wów-
czas ani razu nie dane było 
mu wystartować w polskiej 
lidze. W tegorocznych zma-
ganiach w PGE Ekstralidze 
Zagarowi zdarzały się wpad-
ki, ale mimo wszystko był on 
ważnym ogniwem zespołu, 
szczególnie podczas spotkań 
rozgrywanych na torze w 
Częstochowie. W sumie dla 
naszego klubu odjechał on 69 

biegów, w których wraz z bo-
nusami wywalczył 118 punk-
tów, co dało mu średnią rzędu 
1,710 „oczka” na wyścig.

Większym stażem we 
Włókniarzu pochwalić może 
się Andreas Jonsson. Szwed 
z powodzeniem w naszym 
klubie ścigał się już w latach 
2002-2003. Był wówczas jed-
nym z liderów drużyny i wal-
nie przyczynił się do zdobycia 
czwartego w historii klubu 
tytułu Drużynowego Mistrza 
Polski. Trzeci, czyli tegorocz-
ny sezon spędzony przez nie-
go pod Jasną Górą nie był już 
tak udany. Srebrny medalista 
Indywidualnych Mistrzostw 
Świata z 2011 roku w mijają-
cych rozgrywkach ze średnią 
biegopunktową rzędu 1,175 
sklasyfikowany został dopie-
ro na 47. miejscu wśród naj-
skuteczniejszych jeźdźców 
PGE Ekstraligi. Szwed ma na 
koncie niedawne, udane starty 
w rodzimej Elitserien. Dlate-
go zapowiada także skuteczną 
jazdę z „Lwem” na piersi w 
sezonie 2018.  red. XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski 

Klub Sportowy „Start” w Częstocho-
wie organizuje XXI Międzynarodowy 
Turniej Bokserski im. Wincentego Szy-
ińskiego i Mariana Chudego. Turniej 
odbędzie się w dniach 16 - 17 września 
2017 roku w Hali Polonia w Częstocho-
wie przy ulicy Dekabrystów 43. 

KS „Start” w Częstochowie może 
poszczycić się wieloma utytułowanymi 

bokserami, którzy reprezentowali barwy 
narodowe na imprezach sportowych o 
najwyższej randze. Sztandarową posta-
cią Klubu był dwukrotny złoty medalista 
olimpijski Jerzy Kulej, którego trenerem 
był Wincenty Szyiński.

W turnieju udział wezmą nie tylko 
zawodnicy z klubów krajowych. Pod-
czas dwóch dni zmagań na bokserskim 

ringu zobaczymy reprezentantów z Au-
strii, Białorusi, Czech, Irlandii, Niemiec,  
Ukrainy i Rosji. 

Uroczyste otwarcie turnieju odbędzie 
się o godzinie 16:30 w sobotę 16 wrze-
śnia 2017 roku. Walki finałowe odbędą 
się niedzielę (17 września 2017) od go-
dziny 10. 

Wstęp na turniej jest bezpłatny.  red.
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W Bronocicach nad Nidzi-
cą, w pobliżu Działoszyc, w 
1976 r. znaleziono wazę z tzw. 
kultury pucharów lejkowych. 
Ciekawostką, a raczej rewela-
cją, był rysunek na wazie z ok 
3500 r. p.n.e.: przedstawiał on 
wóz z dyszlem. Z innych arte-
faktów wynika, że podobny po-
jazd do użytkowania wprowa-
dzono dopiero 1000 lat później 
w Mezopotamii. 

I tym samym możemy z 
dumą głosić, że myśmy wymy-
ślili rzecz wyjątkowo istotną 
dla cywilizacji świata. Jakiś 
tam spór, czy nauczyliśmy 
Francuzów jeść widelcem, jest 
na tym tle detalem. Wyobraźmy 
sobie tylko sumy jakie winni są 
Polsce producenci samocho-
dów, lokomotyw, dyliżansów 
i dorożek za korzystanie ze 
staropolskiego patentu. Mniej-
sza zresztą o dobra material-
ne, ważniejszy jest prestiż. 
Rząd powinien zadbać, by w 
podręcznikach Chińczyków, 
Argentyńczyków i Papuasów 
wyraźnie odnotowano, że wóz 
z kołami i dyszlem to polski 
wynalazek.

Mamy tu jednak przynaj-
mniej dwa poważne dylematy. 
Pierwszy: czy artystę z Brono-
cic, żyjącego przed 5,5 tysią-
cami lat, możemy nazwać Pra-
-Polakiem. Wszak było tak, że 
po tym naszym kraju przez ty-
siące lat różni ludzie się kręcili, 
wchodzili, wychodzili: Scyto-
wie, Celtowie, Wandalowie, 
Ilirowie itp. Nikłe szanse, że 
akurat ci z Bronocic osiedli na 
tak długo, że stali się naszym, 
genetycznym tworzywem. Ten 
jednak dylemat można roz-
strzygnąć metodą podobną do 
tej, jak Litwini stworzyli swój 
naród (każdy kto mieszkał lub 
jego przodkowie mieszkali w 
guberni grodzieńskiej, wileń-
skiej i kowieńskiej z automatu 
stał się Litwinem). Sejm może 
uchwalić, że każdy kto kiedyś 
mieszkał na obszarze Polski i 
zrobił coś dobrego, jest z natury 
swej Pra-Polakiem.

Drugi problem jest trudniej-
szy. Jak wytłumaczyć światu, 
że z tego wielkiego wynalazku 
prawdopodobnie nie korzystano 

na polskich ziemiach przez ko-
lejne 3 tys lat.

W Mezopotamii tamtejsi 
Pra-Arabowie nie tylko wyna-
leźli wóz, ale nim wozili ludzi 
i towar, od nich ten zwyczaj 
zmałpowali Pra-Europejczycy 
(a mogli wcześniej z Polski). 
Przyczyn tej Pra-Polskiej po-
rażki wdrożeniowej mogło być 
wiele. Być może nie miał kto 
ciągnąć wozu, albo nie mieli co 
tym wozem przewozić. Możli-
wą też przeszkodą był brak dróg, 
Inkowie z braku dróg w Andach 
do XVI w. obywali się bez koła. 

Jest też inna hipoteza: być 
może Pra- Bronocicami rządzili 
ludzie wspierający innowacyj-
ność gospodarki przez realiza-
cję Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Jest to prawdopodob-
ne. Zazwyczaj wynalazek czyli 
innowacyjność jest efektem pry-
watnego marzenia ludzi o lep-
szym życiu. Wymyślają coś, by 
było im wygodniej lub by rzecz 
sprzedać i też żyć wygodniej. Z 
tego egoizmu powstało nie tyl-
ko koło, ale i metoda krzesania 

ognia oraz młotek do wbijania 
gwoździ. Jeśli ten mechanizm 
egoistyczny (wredna niewi-
dzialna ręka rynku) zastąpić 
altruistycznym, to wtedy rząd 
musi zdefiniować innowacyj-
ność, określić parametry oce-
ny, powołać urząd patentowy i 
służbę kontroli wdrożeń, ogłosić 
konkurs na wynalazek odpowia-
dający szczegółowej specyfika-
cji, posiłkować się przy ocenie 
komisjami ekspertów itd. 

Sorry, taki klimat. Konkurs 
na koło nie mógł być ogłoszo-
ny, bo w Pra-Bronocicach, nikt 
nie wiedział jak ono wygląda 
i czemu służy. Rząd nie mógł 
pozwolić na używanie wozu, bo 
nie spełniał on przepisów, a eks-
perci nie wiedzieli jak z niego 
korzystać. Wynalazca pisał po-
dania, wnioski, skargi i czekał... 
Aż tysiąc lat później w Mezopo-
tamii wymyślono koło na nowo 
i najpierw zrobiono z niego uży-
tek, a potem powołano innowa-
cyjny rząd i uchwalono Strategię 
Odpowiedzialnego Rozwoju.

  Jarosław Kapsa

Wóz 
z Bronocic

Wykładowca zwraca się do studentów:
– Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, 

ma zaliczone zajęcia i może iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod 
nogi prowadzącego.
– Kto to zrobił?!
– Ja. Dziękuję, do widzenia.

HUMOR 
na dobre 7dni

Kenyon Cox (1856–1919): 
„Ekloga” – 1890 r.

Mister
Pies urodzony w roku 2010, rasy mix, umaszczenie 

wilczaste, średniej wielkości. Mister trafił do schroni-
ska 10.11.2015 r. na wniosek Urzędu Miasta po śmierci 
swojego właściciela. Pomimo traumy, jaką przeszedł, jest 
radosnym i bardzo kontaktowym psem. Bardzo tęskni za 
prawdziwym domem... 
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

„Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą 
miłością kobiety, kobiety mają sub-
telniejszy instynkt i wolą być zawsze 
ostatnią miłością mężczyzny.”

Oscar Wilde

Motto na 7dni
„Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą „Mężczyźni pragną być zawsze pierwszą 

Praktyczne porady 
na 7dni

1. Czym wyczyścić zaśnie-
działe srebro? Należy przy-
gotować: duże naczynie (min. 
2 litry bądź większe) z two-
rzywa sztucznego bądź szkła 
(nigdy z metalu!), folię alu-
miniową, ciepłą wodę z kranu 
lub (dla lepszego efektu) 
destylowaną, sól kuchenną (5 
łyżeczek soli na 1litr roztwo-
ru). Przygotowanie: Wyłożo-
ne (podwójnie) od wewnątrz 
folią aluminiową naczynie 
napełniamy do połowy wrzą-
cą wodą (w proporcji 1 litr 
wody na 2-litrowe naczynie). 
Wsypujemy 5 łyżeczek soli i 
dokładnie mieszamy. Srebrny 
przedmiot lub plater należy 
uprzednio przemyć zwykłą 
wodą z mydłem. Po umyciu 
zanurzamy go w naczyniu z 
przygotowanym roztworem 
solnym i pozostawiamy w ką-
pieli (w zależności od stopnia 
zaśniedzenia) od kilkunastu 
minut do kilku godzin. Ponie-
waż proces postępuje bardzo 
„agresywnie”, możemy w 
trakcie obserwować stopień 
oczyszczenia srebrnego 
przedmiotu. Ważne, by nie 
wrzucać na raz do roztworu 
wszystkich srebrnych przed-
miotów do wyczyszczenia 

– ich zbyt duża ilość osłabi 
proces. Należy też wymienić 
roztwór i folię aluminiową 
w momencie, kiedy przestanie 
wypełniać swoją funkcję.
2. Jak rozciągnąć skórzane 
buty? Jeżeli różnica w roz-
miarze jest niewielka, należy 
założyć grube skarpety i wło-
żyć nogę w obuwie. Skarpeta 
powinna być grubsza, ale 
nie na tyle, by uniemożliwić 
wciśnięcie stopy w pantofel. 
Następnie bierzemy suszar-
kę do włosów, włączamy 
najwyższą moc i owiewamy 
ciepłym powietrzem, półko-
listym i zmiennym ruchem 
najciaśniejsze miejsca obu-
wia. Staramy się przy tym nie 
trzymać gorącego nawiewu 
dłużej w jednym miejscu, 
gdyż (jeśli obuwie nie jest 
szyte) możemy spowodować 
odklejenie się podeszwy. 
Jednorazowo nagrzewamy 
obuwie suszarką nie dłużej 
niż 2-3 minuty. Następnie, nie 
wyjmując stopy w skarpecie 
z obuwia, starajmy się pocho-
dzić w rozgrzanym bucie po 
domu. Po kilku minutach, gdy 
obuwie ostygnie, powtarzamy 
czynność z suszarką i ponow-
nie chodzimy w obuwiu. 
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