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Związek Miast Polskich:

„Przeciwko populizmowi,
czyli o wynagrodzeniach
burmistrzów i prezydentów”
Komunikat do wszystkich samorządów w Polsce o sprzeciwie obniżenia wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów wystosował ZMP. Związek uważa, że o wysokości pensji powinni decydować
mieszkańcy, a nie zapisy w ustawie.
A tak swoją drogą, ciekawe jakie wynagrodzenie otrzymywałby
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD), gdyby o tym
decydowali częstochowianie? A tak w ogóle, co mieszkańcy naszego
miasta i regionu sądzą o zmniejszeniu zarobków samorządowców,
które proponuje partia rządząca?
Oto treść ich komunikatu:
„Stanowisko Zarządu
Związku Miast Polskich w
sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych
na podstawie wyboru
Kwestia wynagrodzeń polskich samorządowców stała się
w ostatnich dniach przedmiotem
gorącej debaty publicznej. Temat
zarobków osób publicznych w
Polsce niezmiennie budzi emocje
i stanowi pokusę do formułowania populistycznych haseł, obliczonych na uzyskanie poklasku
wyborców. Polska jest niestety
ciągle państwem o jednym z
najniższych poziomów wynagrodzeń w Unii Europejskiej. W
takiej sytuacji krótkowzroczni
politycy zakładają, że odwołanie się do ludzkiej zawiści da im
doraźną korzyść w postaci kilku
punktów w sondażach. Zarząd
Związku Miast Polskich zdecydowanie odcina się od takiego
sposobu uprawiania polityki i
postrzegania wyborców.
Jesteśmy przekonani, że
można w naszym kraju prowadzić opartą na merytorycznych
przesłankach, uczciwą debatę
publiczną, również w takich
„niepopularnych”
tematach.
Kierując się tym przekonaniem,
wzywaliśmy do reformy systemu wynagrodzeń pracowników
samorządowych zatrudnianych
na podstawie wyboru (czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast) w stanowisku Zarządu
Związku z kwietnia 2015 r.
dokończenie na stronie 3
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Ubaw w 7 dni
@ Porzucona własność
– wraków ci u nas dostatek

xyzod: Trzech właścicieli i brak przerejestrowania samochodu, to
jest możliwe tylko w tym zapyziałym mieście - Częstochowa.
Anonim: ciekawe czy jest opłacone oc
Waldemar Lisowski: Bardzo skuteczny w walce z wrakami jest
radny Tomasz Tyl. Panie Tomasz Tyl prośba o usunięcie tego wraku.
Tomasz Tyl: Dziękuje bardzo za wskazanie, od kilkunastu lat
współpracuje ze Strażą Miejską w naszym mieście i współpraca
układa się idealnie ( proszę spojrzeć na moje chociażby poprzednie
wpisy ), w Częstochowie zostało już ściągniętych około 100 wraków
samochodowych, niestety ta liczba będzie wzrastała, gdyż świadomość społeczna w tej kwestii jest mała ( ja sam mam już na rozpisce
kilkanaście, których jeszcze nie zgłosiłem ) Zawsze służę pomocą
Waldemar Lisowski: Tomasz Tyl liczę, że w tym przypadku da
Pan również radę!
Hubert Wąsek: Będzie wzrastała również dlatego, że stale rośnie
liczba samochodów w mieście
Tomasz Tyl: Panie Hubercie , to iż wzrasta liczba mieszkańców,
wiąże również się z tym, iż wzrasta liczba mieszkańców naszego
miasta, ci prawda jeszcze niezameldowanych Natomiast odpowiedzialność społeczna z pewnością Pan wie, to już inna bajka
Hubert Wąsek: Liczba mieszkańców nie rośnie niestety. Wzrost
liczby aut widać gołym okiem. Nie tylko w naszym miescie zresztą.
Budowanie nowych dróg i parkingów powoduje wzrost ilości samochodów (wiele miast ma to doświadczenie juz za soba) Jak widac
nie tedy droga. Ale to taka dygresja, potrzeba szerszego spojrzenia.
Gratuluje udanych interwencji i konsekwencji w działaniu
Tomasz Tyl: Panie Hubercie rośnie proszę spojrzeć jakie rejestracje ”parkują” przed blokami. Ostatnio naliczyłem przed blokami
około 30 procent na południu naszego miasta innych rejestracji. Ponadto do mnie coraz więcej osób zgłasza się mieszkających w innych
gminach o pomoc w wielu kwestiach. Myśle, iż jest to tylko kwestia
czasu, ze rozpoczną w niedalekiej przyszłości procedury przemeldowania się. Dziękuje ślicznie i życzę słonecznego i miłego weekendu.
Marcin Stelmach: Tomasz Tyl z SLD Częstochowa w walce z
wrakami niezawodny!

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Jak to było w PRL-u

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna jest
prawidłowa.

Jaki przedmiot jest
przedstawiony na zdjęciu?

15
Kontynuujemy nasz 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.

a) buty narciarskie
b) buty spawalnicze
c) buty ortopedyczne
d) buty relaksy
W kolejnym numerze podamy poprawną odpowiedź.
Miłej zabawy!

Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego numeru – młynek do kawy – udzieliła pani Żared.
neta. Gratulujemy!

Częstochowianka najlepszą
juniorką w Europie
Karolina Dziura z Klubu Sportowego Dragon, podopieczna Jacka Wąchały została ogłoszona
najlepszą juniorką Mistrzostw
Europy, które odbyły się w Słoweńskim Mariborze.

Karolina reprezentowała nasz kraj, będąc
powołaną do ścisłej Kadry Narodowej w Taekwon-do ITF. Indywi-

dualnie wywalczyła dwa
złote medale: w technikach specjalnych oraz w
walkach do 60 kg.
Do swojego dorobku dołożyła trzeci złoty
krążek w drużynowych
technikach specjalnych
i brązowy w drużynowych walkach. Gratulujemy sukcesu.
red.
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Związek Miast Polskich:

„Przeciwko
populizmowi, czyli
o wynagrodzeniach
burmistrzów
i prezydentów”
dokończenie ze strony 1.

Temat ponownie podjęliśmy podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku na
początku marca tego roku.
Wychodząc z założenia, że
właśnie koniec kadencji samorządowej to dobry moment na taką debatę, ponieważ zmiany będą dotyczyć
naszych następców. Chcemy
wypracowania nowych zasad
wynagradzania, które weszłyby w życie w nowej kadencji
i mówimy o tym wprost, nie
stosując wybiegów i obejść.
Dajemy naszym wyborcom
możliwość rozliczania nas za
faktyczne działania.
Obecnie
obowiązujący
system wynagradzania jest w
naszej ocenie niefunkcjonalny i antymotywacyjny. Opiera się na niezrozumiałych
zasadach – miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć „siedmio-krotności
kwoty bazowej określonej w
ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”. Konia
z rządem temu kto uzasadni
dlaczego siedmiokrotności,
a nie sześciokrotności czy
ośmiokrotności oraz jakie
jest uzasadnienie dla takiej, a
nie innej kwoty bazowej.
Uczciwie przyznajemy,
że uważamy obecny poziom
wynagrodzeń za zbyt niski.
Od 2007 roku przeciętna
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płaca w Polsce wzrosła o
ponad 50%. Wynagrodzenia
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie zmieniły
się od 10 lat, a w tym czasie
inflacja realnie zmniejszyła je
jeszcze o ponad 20%. W wielu miejscach w Polsce prezydenci miast zarabiają dzisiaj
mniej nie tylko od swoich
zastępców czy skarbników,
ale także niektórych szefów
wydziałów czy jednostek
miejskich. Mówimy tutaj o
kwotach, które są oczywiście wyższe od przeciętnego
wynagrodzenia. Uważamy
jednak, że nasi mieszkańcy
zasługują na wysoką jakość
usług publicznych. Aby im
je zapewnić, musimy sięgać
po specjalistów, którzy w
czasach bardzo niskiego bezrobocia przestają się godzić
na zarobki często dwukrotnie
niższe od tych, jakie mogą
otrzymać w prywatnych firmach.
Warto przy tym dodać, że
wspomniana „siedmiokrotność” i „kwota bazowa” jest
jednakowa niezależnie od
wielkości danego samorządu i tego, gdzie w Polsce się
znajduje. W efekcie mamy
do czynienia z niewątpliwie
patologicznym systemem, w
którym wójt kilkutysięcznej
gminy zarabia porównywalnie z prezydentami Warszawy, Krakowa czy Poznania,
gdzie nie tylko średnie zarob-

ki i koszty życia, ale zakres
odpowiedzialności i obciążenie pracą są bez porównania
większe.
Dzisiaj, kiedy partyjni politycy prześcigają się w populistycznych hasłach i żądają
dalszego obniżenia wynagrodzeń samorządowców mówimy wprost: takie podejście
to nieodpowiedzialne psucie
państwa. Zapowiedź obniżki
to instrumentalne żerowanie
na ludzkiej zawiści, które
jest w istocie prostą drogą do
tego, co znamy ze Wschodu.
Tam niskie pensje w administracji sprawiają, że polityką
zainteresowani są wyłącznie
przedstawiciele aparatu partyjnego lub „biznesmeni”,
którzy zarabiają gdzie indziej, a funkcji publicznych
potrzebują do załatwiania
swoich prywatnych interesów.
Domagamy się wprowadzenia przejrzystego i racjonalnego systemu wynagrodzeń. Uwzględniającego
wielkość gminy czy miasta,
zakres obowiązków oraz wyniki w zarządzaniu. Systemu,
w którym o wysokości wynagrodzeń swoich burmistrzów,
wójtów i prezydentów będą
decydowały społeczności lokalne, a nie zapisane w ustawie „siedmiokrotności kwoty
bazowej. Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast
Polskich.”
red.
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Czy można
parkować na
środku ulicy...?

W ostatnim czasie do naszej Redakcji zgłaszają się
Czytelnicy, skarżący się
na dziwny zwyczaj – parkowanie pojazdów w pasie
ruchu drogowego. Mamy
sygnały o co najmniej
dwóch takich przypadkach: na ulicy Przestrzennej oraz na ulicy Racławickiej.
„Jesteśmy mieszkańcami ulicy Przestrzennej w
Częstochowie. Od wielu
miesięcy borykamy się z
zaparkowanymi na naszej
ulicy samochodami. Ktoś
zapyta: a co wam to przeszkadza? Otóż przeszkadza.
Samochody stoją wzdłuż
drogi na przeciwko naszych
posesji. Nierzadko mamy
więc utrudniony dostęp do
wjazdu na własne podwórko. A dodam, że wkoło są
domki jednorodzinne. Poza
tym nasza ulica jest mała i
wąska, a zaparkowane na
poboczu samochody jeszcze ją zwężają. W pobliżu
jest nowy zakład i tymi samochodami przyjeżdżają
pracownicy. Zdajemy sobie
sprawę, że ludzie czymś dojechać do pracy muszą, ale
dlaczego miejskie instytucje nie zmobilizują właściciela firmy do zorganizowania własnego parkingu
dla pracowników na jego
terenie, tylko pozwalają, by
ci parkowali praktycznie w
pasie drogowym?
Czytelnicy
z ulicy Przestrzennej.”
Drugi sygnał:
„Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe, chyba że
żadne służby porządkowe
tego miasta nie jeżdżą ulicą
Racławicką? Być może ja
mam tylko takiego pecha,
że za każdym razem, gdy
tamtędy przejeżdżam na

światłach awaryjnych stoi
tam samochód dostawczy
do Klubu Tori (dawny Wakans). Rozumiem, że towar
muszą przywieść i rozładować, ale czy to upoważnia
kierowcę do zatrzymywania
się w pasie ruchu? Zwracam uwagę, że kierowca
włączając światła awaryjne
po prostu kłamie, bo wcale
awarii nie ma, tylko rozładowuje towar. Sytuacja
jest o tyle niebezpieczna,
że samochody skręcające
w lewo z ulicy Kilińskiego
nagle muszą hamować, by
nie wjechać w ustawiony na
awaryjnych pojazd, bo tam
stoi tuż za skrzyżowaniem.
Czyżby właściciele restauracji mieli jakieś nienależne innym przywileje,
skoro żadne służby od policji po straż miejską nie
reagują?
Wierny Czytelnik.”
Z opowieści naszych
Czytelników wynika, że są
miejsca w Częstochowie,
w których można parkować
samochód jak popadnie.
Nie będziemy się jednak w
tych kwestiach wymądrzać.
Pytania skierowaliśmy do
Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu w Częstochowie.
Oto odpowiedź:
„Droga boczna od ulicy
Przestrzennej, położona w
dzielnicy Kawodrza Dolna
należącej do Gminy Miasta
Częstochowa, nie posiada
kategorii drogi publicznej.
Jest to tzw. „sięgacz” ulicy
Przestrzennej o długości ok.
100 m, stanowiący dojazd
do 4 posesji prywatnych.
Droga jest nieurządzona
(nawierzchnia jezdni gruntowa), posiada szerokość
między ogrodzeniami posesji ok. 15 m. Pracownicy
Miejskiego Zarządu Dróg

i Transportu przeprowadzili w roku 2017 kontrolę
tego terenu i stwierdzili,
że na opisywanej drodze
bocznej wzdłuż ogrodzenia
jednej z posesji przy Przestrzennej (okolice zakładu
produkcyjnego)
prostopadle do tego ogrodzenia
parkują samochody osobowe. Nie utrudniają one
w żaden sposób przejazdu
przez drogę ani dostępu do
posesji prywatnych, gdyż
zajmują jedynie ok. 5-6 m z
szerokości ww. działki. Po
przeprowadzonej wizji w
terenie MZDiT nie stwierdza nieprawidłowości w
użytkowaniu przedmiotowej drogi.
Podmiotem
zarządzającym terenem działki w
dzielnicy Kawodrza Dolna
należącej do Gminy Miasta
Częstochowa jest Wydział
Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta
Częstochowy. Od tamtego
czasu nie wpłynęły do nas
inne interwencje w powyższej sprawie. Zasady zatrzymania i postoju pojazdu
na drodze publicznej regulują przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
Na odcinku ul. Racławickiej od ul. Kilińskiego
do ul. Dąbrowskiego zatrzymanie pojazdu przy
północnej krawędzi jezdni
jest zabronione, zgodnie
z oznakowaniem znakiem
B-36. Po stronie południowej jest natomiast wyznaczony parking przyjezdniowy. Opisywany przypadek
niestosowania się do znaków drogowych powinien
zostać zgłoszony do Straży
Miejskiej lub Policji.
Maciej Hasik,
Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie.”
red.
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 Wymiana windy w urzędzie miasta

Do końca maja z powodu wymiany, nieczynna będzie winda w
głównym budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej
11/13. W związku z tym, obok portierni przygotowane zostaną dwa
stanowiska umożliwiające obsługę interesantów, dla których schody
stanowią zasadniczą lub istotną barierę architektoniczną. Interesant
będzie mógł poinformować portiernię o konieczności załatwienia
sprawy i niemożliwości wejścia po schodach, po czym portiernia
skontaktuje się z sekretariatem właściwego wydziału i poprosi o
przyjście pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy (obok
portierni przygotowane będą stoliki i krzesełka). Dla osób, które będą
w stanie pokonać przynajmniej wejściowe schody, dostępne są stanowiska obsługi w Biurze Obsługi Interesanta na poziomie wysokiego
parteru. Są tam także stoliki (w sąsiedztwie głównej informacji UM),
gdyby była potrzeba wezwania urzędników z wyższych pięter, na
które interesantowi trudno byłoby już przejść dalej schodami.

 Dzień Wolnej Sztuki w muzeum

– Według badań goście muzeów statystycznie spędzają przed każdym
dziełem sztuki osiem sekund. Dzieje się tak dlatego, że wchodząc
do muzeum, czujemy się zmuszeni do obejrzenia wszystkich dzieł,
które się w nim znajdują. Efekt jest taki, że bezrefleksyjnie i kompulsywnie przebiegamy dziesiątki sal muzealnych, po czym jesteśmy
zmęczeni i źli. Co gorsza, kompletnie nie pamiętamy i nie rozumiemy tego, co właśnie obejrzeliśmy. Lekarstwem na tego typu bierne i
męczące zwiedzanie jest Slow Art- ruch Wolnej, a raczej Powolnej
Sztuki – piszą organizatorzy ogólnopolskiej akcji. W Galerii Dobrej
Sztuki Muzeum Częstochowskiego 21 kwietnia od godz. 12.00 do
13.00 pracownicy będą przekonywać gości, że wchodząc do galerii, warto postawić na jakość zwiedzania, a nie na ilość obejrzanych
obiektów. Wybrano pięć prac z kolekcji muzeum: Józef Mączyński
„Pejzaż w nocy” 1912; Jacek Malczewski „Scena rodzajowa przy
oknie” 1916.; Józef Mehoffer „Sadzenie drzewek wolności”, projekt
witraża 1930; Jan Cybis, „Maska i tykwa” 1963; Jerzy Nowosielski
„Toaleta” 1970. Przy każdym obrazie będzie stała osoba zachęcająca
do podjęcia refleksji i próby samodzielnej interpretacji. Po zakończeniu akcji - niezobowiązujące spotkanie i dzielenie się wrażeniami z
„powolnego zwiedzania i smakowania sztuki”. Wstęp wolny.

 Motocyklowy zjazd

W niedzielę 22 kwietnia odbędzie się kolejny Motocyklowy Zjazd
Gwiaździsty do Częstochowy. W programie m.in. przejazd paradny
ulicami miasta na Jasną Górę. Szczegóły Motocyklowego Zjazdu na
www.motozjazd-czestochowa.pl

 Bieg o Puchar Św. Floriana

28 kwietnia odbędzie się trzecia edycja Biegu Strażacka 10-ka. Rywalizacja będzie odbywać się na dystansie 5 i 10 km dla biegaczy
oraz na dystansie 5 km dla miłośników Nordic Walking i około 200
m dla dzieci. Wzorem lat ubiegłych, dla każdego uczestnika przewidziano pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny. Na zwycięzców czekają pamiątkowe statuetki. Dzięki wsparciu z Urzędu
Marszałkowskiego udało się znacząco ograniczyć wysokość opłaty
startowej. Artur Nowicki, autor logo biegu dodaje: W tym roku chcemy przygotować wyjątkowe koszulki, które będzie można wykorzystywać nie tylko w czasie naszego biegu. Pomysłem przewodnim jest
zawołanie „Zapaliłem się do biegania”. Zapisy na imprezę odbywają
się za pośrednictwem Internetu www.biurozawodow.pl i w Biurze
Zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00. Więcej informacji o biegu
na stronie organizatora www.wgminiepoczesna.pl oraz na profilu FB
Stowarzyszenia w Gminie Poczesna.

 Majowy urlop nie gorszy od długiego

Przed nami wyjątkowo długa majówka, przy dobrej organizacji nawet dziewięciodniowa. To spokojnie wystarczy, żeby efektywnie
wypocząć. Tylko nie warto odkładać decyzji o wyjeździe na ostatnią
chwilę, bo w popularnych miejscowościach powoli brakuje miejsc.
Efektywność urlopu nie zależy od jego długości, ale od sposobu
spędzania. Najważniejsze jest, żeby oderwać się od codzienności,
obowiązków, zadań, wyłączyć telefon i naładować własne baterie do
dalszej pracy. Psychologowie radzą też, żeby planowanie wyjazdu
zacząć jak najwcześniej, dzięki czemu okres satysfakcji związanej
z wyjazdem wydłuża się, gdy mamy na co czekać. Na majówkę wybieramy raczej górskie miejscowości, najczęściej Zakopane, Kościelisko, Bukowinę czy Karpacz. O tej porze roku mniej popularne niż
latem są nadmorskie miejscowości. Jeśli jednak już Bałtyk, to wybieramy Gdańsk, Sopot, Władysławowo. Góry Świętokrzyskie, Bieszczady czy Bory Tucholskie dają też możliwoś obcowania z naturą, a
przy tym właściciele obiektów w mniej obleganych ośrodkach starają
się bardziej, przygotowując dodatkowe atrakcje dla turystów, np. regionalną kuchnię, nieco więcej spokoju oraz znacznie niższe ceny.
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Połowa studentów
chce etatu. Ale aż co
trzeci nie ma pomysłu
na swoją karierę.
Z najnowszego raportu „Pierwsze
kroki na rynku pracy 2018” wynika,
że 51 proc. studentów i absolwentów uczelni wyższych planuje podjąć pracę na etacie. Ale zatrważa, że
aż co trzeci z nich (36 proc.) nie ma
żadnych planów zawodowych. Tymczasem studia to najwyższy czas, by
rozejrzeć się za możliwościami rozwojowymi w wybranym zawodzie.
Coraz częściej studenci podejmują pracę w trakcie studiów, co daje im szansę
„postawienia stopy” w środowisku zawodowym. Jednak ich wybory w tym zakresie
są często słabo związane z profilem kariery, jaką mogliby realizować, a raczej wynikają z czynników ekonomicznych.

Biznes potrzebuje
rąk do pracy
Trend polegający na godzeniu pracy ze
studiami, widać w badaniach. Wśród ankietowanych, których średni wiek określono na nieco ponad 23 lata, aż 67 proc. już
pracuje. W 2015 roku odsetek ten wynosił
61 proc. Wzrost jest zatem zauważalny.
Uważa się, że wpływ na zmianę podejścia
studentów do rynku pracy ma otwarcie się
sektora nowoczesnych usług dla biznesu na młodych ludzi. To drugi, po sekto-

rze publicznym, największy pracodawca
w Polsce. Otwarcie się sektora BPO na
współpracę z uczelniami i wynikające z
niego chociażby możliwości odbywania
płatnych staży przez studentów w okresie
wakacyjnym są świetną propozycją, która
pozwala sprostać prozie życia studenckiego, zarazem dając podstawy do budowania
przemyślanych CV na przyszłość.
Sektor usług dla biznesu rozwija się w
Polsce niezwykle dynamicznie i potrzebuje
rąk do pracy. Zaledwie w ciągu 12 miesięcy, między I kwartałem 2016 i 2017 roku,
zatrudnienie w tej branży wzrosło w naszym kraju o 32 tys. osób - czyli o 15 proc.
Tym samym w 2017 roku w sektorze BPO
pracowało w Polsce około 250 tys. osób.
Szacuje się, że jeśli tempo rozwoju sektora
zostanie utrzymane, za dwa lata liczba zatrudnionych osiągnie 300 tys.

Studenci,
do dzieła!
Dla części studentów nawiązanie kontaktów ze światem biznesu już w trakcie
studiów jest priorytetem. Wielu podejmuje
pracę, gdy tylko stwierdzi, że można ją pogodzić z ilością zajęć na uczelni i nie wpłynie to znacząco na pogorszenie wyników w
nauce lub nawet je poprawi.
Obowiązkowe staże i praktyki, o ile
odbywają się w firmach, które dbają o ich
wysoką jakość, dają pierwsze pozytywne
bodźce do tego, aby zaangażować się bardziej w kształtowanie praktycznych kompetencji i zdobywanie doświadczeń zawodowych.
Budzenie w świadomości studentów
procesów myślowych ukierunkowanych
właśnie na ich karierę zawodową jest także
zadaniem wykładowców. To oni stymulują
ich do takich przemyśleń, tworzą pierwsze
kontakty pomiędzy światem studenckim i
światem biznesu oraz zachęcają do korzystania z szerokiej oferty szkoleń, staży i
praktyk nieobowiązkowych
Studia to beztroski czas. Ale warto wykorzystać go rozsądnie, odwiedzając targi
pracy i poszukując programów stażowych.
Warto postawić na własny rozwój i szukanie nowych możliwości. To idealny czas,
aby uzyskać doświadczenie zawodowe,
które jest wymagane niemal na każdym
stanowisku pracy.
Często śmiejemy się, że zaraz po ukończeniu studiów powinniśmy mieć co najmniej dwuletnie albo trzyletnie doświadczenie, i twierdzimy, że jest to niemożliwe.
Ale to nieprawda. To właśnie w czasie studiów mamy szansę, aby takie doświadczenie uzyskać.
red.
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Z historii górnictwa rud żelaza

Na co dzień rzetelnie pracowali w górnictwie. Ale potrafili się też bawić.
Choć władze przesądziły losy kopalń, wiele zostało po ich młodzieńczym
zapale – tam, gdzie pokopalniane hałdy znaczą dziś ich życia szlak.

Młodzież z Dźbowa
Kadra organizacji
młodzieżowej
stale się
dokształcała

Organizacja zakładowa
Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) przy przedsiębiorstwie KRŻ „Dźbów”
w Dźbowie była zrzeszona w
kołach, które funkcjonowały
przy poszczególnych kopalniach rudy żelaza: „Barbara”,
„Kuźnica”, „Maria”, „Franciszek”, „Jerzy”, „Malice”,
oddziale „Prefabrykaty” oraz
przy „Dyrekcji” przedsiębiorstwa.
Zarząd Zakładowy ZMS,
był także, w ramach Komitetu Powiatowego ZMS,
organizatorem i opiekunem
organizacji ZMS w Zasadniczej Szkole Przyzakładowej i
Liceum Ogólnokształcącym
w Dźbowie.
ZMS w KRŻ „Dźbów” do
1968 roku przewodził Mieczysław Mazur, elektryk po
zasadniczej szkole zawodowej, który jako 22-latek w
1961 roku powrócił do macierzystego przedsiębiorstwa
z wojska, gdzie był przewodniczącym Koła Młodzieży
Wojskowej.
Mieczysław Mazur na
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych systemem wieczorowym ukończył technikum, a następnie

(część 2.)

oraz II Rajd Pieszy po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej od Olsztyna, zakończony ogniskiem w Niegowie.
Zorganizowano też wycieczkę autobusową po Jurze
dla ponad 30-osobowej grupy aktywu młodzieżowego z
województwa rzeszowskiego
przybyłej do przedsiębiorstwa na zaproszenie Zarządu
Zakładowego ZMS.
Członkowie ZMS za niewielką odpłatnością brali
udział w dwutygodniowych
obozach
wypoczynkowo-szkoleniowych
organizowanych przez ZW ZMS w
Lubniewicach koło Gorzowa
Wielkopolskiego, Wilkasach
na Mazurach oraz Wisełce
nad Bałtykiem.

Na mównicy – Mieczysław Mazur.
uzyskał dyplom inżyniera
elektryka na Politechnice
Częstochowskiej. Został wiceprzewodniczącym Zarządu
Powiatowego ZMS ds. ekonomicznych oraz powiatowej
Komisji Rewizyjnej w Częstochowie.
Od 1969 roku przewodnictwo organizacji ZMS w
KRŻ „Dźbów’ przejął po
Mazurze 24-letni Eugeniusz
Marchewka, technik górnik
dyspozytor ruchu przedsiębiorstwa, który już w 1966
roku był przewodniczącym
Koła ZMS przy „Dyrekcji”

oraz wiceprzewodniczącym
Zarządu Zakładowego ds. organizacyjnych i głównym organizatorem powyżej ruchu
sportowego i turystycznego
pracowników przedsiębiorstwa. Został także wybrany na dwuletnie kadencje
wiceprzewodniczącym ds.
propagandy, następnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu powiatowego w Częstochowie. Od
1972 toku był pracownikiem
politycznym Komitetu Powiatowego PZPR, następnie
od 1975 do końca 1989 roku

Barbara Witkowska z koleżankami.

Górnicza Orkiestra Dęta.

pracował w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Częstochowie. W latach 1976-1979
był słuchaczem WSNS przy
KC PZPR, a w 1980 roku zaocznie uzyskał dyplom magistra politologa.

Organizowali
wycieczki,
rajdy, obozy...
W posiadaniu górniczego
przedsiębiorstwa w Dźbowie
był znaczny tabor samochodowy, służący do dowozu
dużej części 5-tysięcznej załogi pracowniczej. Sprzyjało
to rozwojowi działalności
turystyczno-krajoznawczej
i wypoczynkowej. Na przykład dla zakładowej młodzieży zorganizowano dizęki
temu dwutygodniowy obóz
wędrowny w Sudetach.
Kilku członków ZMS,
m.in. Eugeniusz Marchewka
i Barbara Witkowska, ukończyło kurs organizatora turystyki w PTTK w Częstochowie. Z ich zaangażowaniem
Zarząd Zakładowy ZMS zorganizował szereg wycieczek
po kraju m.in. w Bieszczady,
do Łańcuta, Sandomierza,
dwukrotnie do Zakopanego,
Krakowa, Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie,
Warszawy, Rept Śląskich
(Sztolni Czarnego Pstrąga).
Przy udziale Zarządu
Powiatowego ZMS (któremu przewodzili Piotr Nocuń i Stanisław Górniak)
we współpracy z Zarządem
Okręgu Zawodowego Górników Częstochowie oraz
oddziałem PTTK Rud Żelaza
zorganizowano w lipcu 1969
roku wycieczkę statkiem po
Wiśle Warszawa – Gdańsk
– Warszawa, a z okazji XXV
lat PRL w 1970 roku I Pieszy Rajd Górników Rud w
Szczyrku, ze wspinaniem się
na Szyndzielnię i Klimczok

...na imprezy
sportowe...
Na indywidualne jednodniowe mistrzostwa świata
na żużlu w 1969 r. (gdzie Paweł Waloszek zdobył srebrny medal, a Antoni Woryna
brązowy) kilkoma autobusami do Wrocławia pojechało
250 pracowników. Pracownicy przedsiębiorstwa byli
też na meczach „Górnika”
Zabrze z Manchesterem City,
Romą oraz na meczu Polska-Holandia w Chorzowie. Organizatorem tych wyjazdów
był Zarząd Zakładowy ZMS.
Inicjatywy te miały wspólny mianownik. Chodziło o
to, żeby działanie organizacji
było faktycznie działaniem.
Żeby było w miarę konkretne
i żeby organizacja dysponowała, spośród instrumentów
jakimi się posługuje, nie tylko pogadanką na zebraniu,
ale możliwością podejmowania pewnych praktycznych
spraw. Słabością krajowego
ZMS był jednak brak długofalowego, metodycznego
działania wychowawczego.
Chociaż bardzo wartościową próbą była Wieczorowa
Szkoła Aktywu w ZZ ZMS
jako system samokształcenia. Ale kończyło się to na
omawianiu bieżących spraw,
mało interesujących pogadankach a najczęściej spotkaniami koleżeńskimi.
Aktyw ZMS był stałym
źródłem dopływu młodych
członków do partii. Każdego roku wielu członkom
macierzyste koła udzielały
rekomendacji na kandydata PZPR. Np. tylko w 1970
roku w KRŻ „Dźbów” udzielono 36 takich rekomendacji.

...a także tam,
gdzie była
potrzebna pomoc
W odpowiedzi na apel Zarządu Wojewódzkiego ZMS

w Katowicach ponad 30-osobowa grupa młodzieży ZMS
z KRŻ „Dźbów” w czerwcu
1971 roku uczestniczyła w
porządkowaniu terenu pogorzeliska, po katastrofie w
Rafinerii w Czechowicach,
w której zginęło 37 pracowników a ok. 100 zostało rannych.
Świadkowie tego pożaru
opowiadali, że ludzie płonęli jak pochodnie uciekając
przed siebie.

Wspierali
finansowo
odbudowę
zamku
W tym samym roku przekazano na odbudowę Zamku
Królewskiego w Warszawie
10.000 zł ze środków zakładowego Funduszu Socjalnej
Akcji Młodzieży (FASM),
pochodzącego m.in. ze zbiórki rudy żelaza przez młodzież
z hałd kopalń „Barbara” oraz
„Kuźnica”.

Zapisali się
w ludzkiej
pamięci
Do aktywu organizacji
ZMS w KRŻ „Dźbów” należeli: Majewski Eugeniusz
– założyciel i I sekretarz Komitetu Zakładowego ZMS po
1957 roku, (w 1964 roku decyzją III Krajowego Zjazdu
ZMS zmieniono nazewnictwo, w miejsce Komitetów
– Zarządy, w miejsce Grup
Działania – Koła, w miejsce
Sekretarzy – Przewodniczący), Rataj Janusz, Wikliński
Wiesław, Wieszczek Stanisława, Marczyk Czesław,
Kubik Krzysztof, Witkowska
Barbara, Madej Kazimiera,
Pyda Wiesława, Świeża Leokadia, Ciura Wacław, Tyrała Leonard, Bednarek Henryk, Pilarek Kazimierz, Muc
Urszula, Stobiecki Stefan,
Gębuś Tadeusz, Grzybowska Lidia, Zawada Jan, Haczyk Józef, Walich Andrzej,
Górniak Andrzej, Zazirski
Janusz. Kurpios Ryszard, Żelawska Halina, Kowalczyk
Roman, Dróżdż Stefan, Pytel Tadeusz, Woźniakowski
Przemysław, Smolnik Piotr,
Cierpiał Zdzisław, Grzybek
Wojciech, Tarnowski Janusz,
Deksymer Renald, Jasiński
Zbigniew, Koper Elżbieta,
Galas Andrzej, Orłowski
Janusz, Hercog Marek Starczewska Maria, Paczkowski
Ryszard, Pacierpnik Andrzej,
Gondro Hieronim, Kowalik
Zofia, Dudek Jerzy, Gęsiarz
Zenon, Walich Danuta i wielu innych.
oprac. Marcin Paruzel
na podstawie materiałów
Eugeniusza Marchewki
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Radna Krystyna Stefańska:

Częstochowa jest miastem
zagrożonym powodzią
W marcu tego roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, określili swoje stanowisko w sprawie zabezpieczenia przed powodzią miasta Częstochowy, a dokładnie wałów przeciwpowodziowych na
terenie naszego miasta. Chodzi o Kanał
Ulgi Kucelinka, rzekę Stradomkę, Konopkę oraz wały przeciwpowodziowych
na rzece Warcie.
Sprawa ta od wielu lat leży na sercu radnej Krystynie Stefańskiej. Pytamy więc
u źródła: czy mieszkańcy Częstochowy
mogą czuć się bezpieczni?
- Z tego co już wiem wykonała Pani mozolną i
trudną pracę, by temat
zagrożenia powodziowego
naszego miasta był znany
we wszystkich ważnych
instytucjach,
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe naszego
terenu. Jaka jest obecnie
sytuacja miasta?
- Częstochowa jest nadal
miastem mocno zagrożonym powodzią. Położona w
węźle wodnym, utworzonym
przez Wartę i mniejsze rzeki:
Konopkę, Stradomkę oraz
Kanał Ulgi Kucelinka, przy
każdym wezbraniu tych rzek
nasze miasto znajduje się w
strefie niebezpieczeństwa.
Częstochowa została szczególnie dotknięta powodzią w
latach 1997 i 2010. Dlatego
zainteresowanie mieszkańców zabezpieczeniem powodziowym miasta jest olbrzymie. Przy nadmiernych
i długotrwałych opadach z
niepokojem obserwujemy
stan wody, gdyż doświadczeni widmem powodzi w
latach poprzednich drżymy
o swoje bezpieczeństwo, o
zdrowie swoje i najbliższych
oraz cały dorobek życia.
Przez dzielnicę Zawodzie-Dąbie przepływa Kanał
Ulgi Kucelinka, wybudowany podczas II wojny światowej na potrzeby huty. Przez
75 lat nie remontowany.
Jest to sztuczny twór, który
podczas obfitych i długotrwałych opadów służy do
odprowadzania nadmiernej
ilości wody ze Zbiornika

Wodnego w Poraju. W 1997
i 2010 roku, podczas obfitych opadów, kolejny raz
sytuacja wymknęła się spod
kontroli i żywioł zniszczył
nasze domy, podwórka oraz
pomieszczenia
gospodarcze. Zalane zostały drogi i
chodniki. Podtopiony został
szpital, stadion żużlowy,

hala sportowa, szkoły i przychodnie lekarskie. Wówczas
ogłoszono, że może dojść
do rozerwania wału w miejscu newralgicznym przy ul.
Podwójnej, zaledwie 2 km
od centrum miasta. Jednak
mieszkańcy z pomocą straży pożarnej, harcerzy i wielu ochotników, walczyli z

żywiołem, by nie dopuścić
do rozerwania wału. Walka
była ciężka i trwała kilka dni
i nocy. Widmo powodzi było
bardzo duże i niestety realne.
Przerażenie i bezsilność tych
chwil skłoniła mnie do działań związanych z bezpieczeństwem powodziowym
naszego miasta. Obecnie
wały Kucelinki przesiąkają na całej długości, bo wał
zbudowany jest praktycznie
z piasku, wysypanego z worów po ostatniej powodzi.
- Do kogo już zwracała się
Pani z prośbą o pomoc?
- Od 2011 roku z wielką determinacją walczę o
budowę wałów przeciwpowodziowych Kanału Ulgi
Kcelinka, gdyż wszystkie
badania i ekspertyzy wałów mówią jednoznacznie:
,,Stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu”. Konieczność budowy wałów w
Częstochowie nagłaśniam
we wszystkich instytucjach
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe
naszego miasta. Problem
ten znany był kolejnym premierom
Rzeczypospolitej
Polskiej, ministrom, parlamentarzystom, marszałkom
województwa śląskiego, kolejnym wojewodom śląskim,
dyrektorom różnych departamentów i kierownikom.
Odbyło się wiele spotkań,
rozmów. Wysłałam wiele
pism do wszystkich ważnych ludzi i instytucji, odpowiedzialnych za zagrożenie
powodziowe miasta Częstochowy. Zebrałam w tej

sprawie 3 tysiące podpisów
mieszkańców, które zostały
wykorzystane do naszych
starań.

nym parlamentarzystą jest
posłanka Lidia Burzyńska,
która tym tematem zajmuje
się na szczeblu centralnym.

- Co wynikło z tych spotkań i rozmów...?
- Fundamentalna kwestia
– ustalenie odpowiedzialności. W 2011 roku odbyło
się pierwsze trójstronne spotkanie trzech administracji:
Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w
Katowicach, Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przedstawicieli miasta Częstochowy.
Byli też członkowie Rady
Dzielnicy Zawodzie-Dąbie.
Spotkanie zorganizował zastępca prezydent Mirosław
Soborak. Celem spotkania
było ustalenie administracji
odpowiedzialnej za stan wałów Kanału Ulgi Kucelinka.
Dodam ważne wyjaśnienie.
Ten Kanał należał do trzech
administracji. Na spotkaniu
okazało się, że koryto rzeki
należy do administracji z Poznania, wały Kucelinki należą do administracji w Katowicach. Natomiast miasto
Częstochowa występowało
jako gospodarz tego terenu.
A co do kontaktu z ludźmi...
każdego roku odbywają się
spotkania informacyjne dla
mieszkańcami.

- Czego brakuje, by wały
powstały?
- Upór i determinacja, z
jaką walczę o budowę wałów przeciwpowodziowych
doprowadziły do tego, że
mamy projekt budowy wałów Kanału Ulgi Kucelinka,
mamy ujęcie go w dokumentach planistycznych, w tym
w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, mamy
decyzje organów nadzoru
budowlanego oraz analizę
stanu technicznego obiektu,.
Czyli mamy przygotowaną
kompletną
dokumentację
oraz wszystkie ważne pozwolenia i ekspertyzy.
Obecnie oczekujemy na
przyznanie funduszy na budowę wałów Kucelinki o
długości 13 km na odcinku
od ul. Mirowskiej do Bugaja, a koszt budowy wału to
około 20 milionów złotych.
Rozporządzeniem
Rady
Ministrów inwestycja ta została ujęta na liście działań
buforowych Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie, które zresztą
dostrzega potrzebę budowy
wałów, widzi ją także Departament Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej.

- Czy ktoś jeszcze, prócz
radnej Krystyny Stefańskiej, zajmuje się działaniami przeciwpowodziowymi?
- 2016 roku z mojej inicjatywy w Urzędzie Miasta
Częstochowy odbyło się
spotkanie
parlamentarzystów ziemi częstochowskiej,
w którym uczestniczyli m.
in. posłowie, radna Sejmiku Śląskiego w Katowicach
Krystyna Jasińska oraz kierownik Śląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oddział
w Częstochowie Artur Podlejski. Na spotkaniu tym
uzgodniono wspólne stanowisko dotyczące potrzeby budowy nowych wałów
przeciwpowodziowych na
Kanale Ulgi Kucelinka oraz
zabezpieczenia miasta Częstochowy przed powodzią.
Stanowisko to podpisali
wszyscy posłowie i senatorowie ziemi częstochowskiej.
Szczególnie zaangażowa-

- Czy znany jest Pani termin budowy wałów?
- Ze względu na ciągłe
zmiany programów i likwidacje instytucji, moje starania napotykają na dodatkowe
utrudnienia i przeszkody.
Nie można jednak dopuścić
do sytuacji, jaka zdarzyła się
w Raciborzu czy we Wrocławiu, gdzie w jednej chwili
ludzie stracili cały dorobek
życia.
Liczę na to, że sprawa
tak istotna i ważna dla naszego miasta znajdzie swój
pozytywny koniec, a w Częstochowie zostaną wybudowane profesjonalne wały
przeciwpowodziowe, które
będą służyć nam i następnym
pokoleniom.
Bardzo bym chciała, by
ta inwestycja została zrealizowana jeszcze w tym roku,
zwłaszcza że część pozwoleń traci swoją ważność. Ale
jestem dobrej myśli...
Rozmawiała:
Renata Kluczna

16
Nie będzie to dobra
wiadomość dla tych
wszystkich, którzy
zamierzają w najbliższym czasie formalnie rozstać się ze
swoim partnerem życiowym. O rozwód nie
będzie już tak łatwo.
Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza
wprowadzić obowiązkowe mediacje, które
zmuszą skonfliktowanych małżonków
do cyklu mediacji
przed finalną sprawą
rozwodową.
Na jednym z ostatnich posiedzeń sejmowej komisji ds.
petycji Dariusz Cieślik, wiceszef departamentu spraw
rodzinnych i nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości,
potwierdził, że ministerialni
urzędnicy pracują nad przepisami, które zobowiążą
skłócone strony do nawiązania dialogu. W toku postępowania rozwodowego albo
przed jego rozpoczęciem
małżonkowie byliby zobligowani do tego, żeby ze sobą
rozmawiać. Zdaniem wiceszefa departamentu z mediacji wynikają same korzyści:
po pierwsze, poprzez przy-
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Rozwód?
Nie tak szybko...
wrócenie komunikacji może
dojść do ograniczenia powództwa rozwodowego. W
intencji resortu obowiązkowa mediacja ma przyczynić
się do tego, że byli partnerzy,
niezależnie od wzajemnych
pretensji, będą w stanie porozumieć się przynajmniej w
kwestii wypełniania swoich
obowiązków wobec potomstwa. To druga kwestia, na
którą uwagę zwracają urzędnicy.

Czy obowiązkowa
mediacja jest
absurdalna?

Pomysł zmuszenia zwaśnionych małżonków do
próby zawarcia ugody nie
jest nowy. Już w czasie
pierwszego rządu Prawa i
Sprawiedliwości w 2006 r.
resort sprawiedliwości ogłosił przygotowanie nowelizacji kodeksu postępowania

cywilnego, zgodnie z którą
wszystkie sprawy rodzinne
miały najpierw przechodzić
przez mediatora, a dopiero
gdyby nie udało się polubownie rozstrzygnąć sporu,
dochodziłoby do rozprawy
przed sądem. Koncepcja
szybko spotkała się z zarzutem upolityczniania prawa i
projekt ostatecznie nie ujrzał
światła dziennego.
Eksperci jednak surowo
oceniają propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości.
Niektórzy wręcz mówią
wprost: wydaje się ona absurdalna. Jako jeden z głównych
argumentów przeciw wprowadzaniu kolejnych mechanizmów podczas rozwodów
jest fakt, iż w kodeksie postępowania cywilnego są już
mechanizmy, które zachęcają do podjęcia mediacji, np.
jeśli nie podjęto próby mediacyjnej, to trzeba wyjaśnić
dlaczego. I w praktyce sądy
rodzinne rzeczywiście namawiają do niej strony, jeśli wi-

dzą szansę na porozumienie.
Prawnicy przypominają też,
że istotą próby mediacyjnej
jest jej dobrowolność. Jeśli
stanie się obowiązkowa, to z
samego założenia część ludzi
nie będzie przystępować do
niej w dobrej wierze, żeby
się pojednać, a tylko po to,
aby uzyskać potrzebny „papierek” potwierdzający rozwód.
Mediacja jako alternatywna metoda rozstrzygania
sporów zastąpiła w sprawach
małżeńskich obligatoryjne
postępowanie
pojednawcze, które w zgodnej ocenie
praktyków było uciążliwą
formalnością niepotrzebnie
rozwlekającą postępowanie
rozwodowe. Sąd może dziś
skierować strony do próby
zawarcia ugody, „jeżeli istnieją widoki na utrzymanie
małżeństwa”. Odbywa się
ona na podstawie uzgodnionej przez strony umowy
o mediację bądź postanowienia sądu. Co więcej, na

każdym etapie postępowania o rozwód lub separację
sąd może też skierować do
mediacji skonfliktowanych
małżonków - bez ich zgodnego wniosku - po to, aby polubownie załatwili kwestie dotyczące zaspokojenia potrzeb
rodziny, alimentów, sposobu
sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych
podlegających rozstrzygnięciu w wyroku.

Trudne sytuacje życiowe

Spora grupa prawników
nie wyobraża sobie jednak,
aby próba polubownego
rozwiązania sporu była obowiązkowa w sprawach rodzinnych, zwłaszcza gdy w
grę wchodzi np. przemoc w
rodzinie. Podają konkretne
przykłady: bywają sytuacje,
że sąd namawia na mediację
żonę, która była ofiarą przemocy domowej, a następnie

powódka cofa pozew o rozwód, bo mediator przekonał
ją, że dzieci będą cierpieć na
skutek rozstania rodziców. A
wtedy ta kobieta przez kolejne lata trwa u boku prześladowcy.
Eksperci podkreślają też,
że w Polsce jest coraz więcej
profesjonalnych
ośrodków
mediacyjnych i po statystykach w sprawach rodzinnych
widać, że strony coraz częściej
dają się do nich przekonać.
Ich zdaniem przymuszanie
małżonków do korzystania z
ich usług może spowodować
odwrócenie tego pozytywnego trendu.
red.

KRZYŻÓWKA SPONSOROWANA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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REKLAMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oddam dużą
kanapę, rozkładaną
do funkcji spania.
Stan bardzo dobry.
Prawie nieużywana.
Kontakt
za pośrednictwem
redakcji 7 dni

Tel. 34 374 05 02
512 044 894
NASZĄ GAZETĘ ZAWSZE ZNAJDZIESZ

W CZĘSTOCHOWSKICH PUNKTACH OPŁAT „ZŁOTÓWECZKA”:

ul. Brzozowa 2/8 lok. 140
(w Centrum Handlowym Jagiellończycy),
al. Wolności 17 (w pobliżu dworca PKP),
al. Armii Krajowej 68a,
ul. Iwaszkiewicza 8 (wieżowiec przy Biedronce),
ul. Witosa 1b (budynek S.M. Północ),
ul. Krasińskiego 2

SKUP AUT

OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

tel. 506 500 494
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Kwestia ustawy zasadniczej doprowadza do głębokiego podziału w Sejmie. Niemające konstytucyjnej większości, ugrupowania narodowe prą do takiej struktury władzy, która polskim elitom katolickim da gwarancje
rozstrzygającego wpływu na Rzeczpospolitą. Opór formacji lewicowych, a także innych, reprezentujących społeczności zagrożone dominacją nacjonalistyczną czy wyznaniową, okazuje się skuteczny. Konsensus – 17 marca
1921 – aprobują wszyscy posłowie.
Traktat pokojowy z Rosją bolszewicką podpisany zostaje w Rydze następnego dnia. Polska sięga dzięki temu
daleko na wschód, lecz dużo bliżej niż granica z 1772 roku. Właściciele ziemscy, trwający przez półtorawiecze
przy polskości i katolicyzmie, których posiadłości pozostają poza wschodnią granicą RP, uznają traktat za zdradę polskiej racji stanu. Dwa dni później plebiscyt nie przesądza o sytuacji na Górnym Śląsku.

Marzec stanowiący
17 marca 1921
– Sejm Ustawodawczy uchwala Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Z informacji w „Kurierze Warszawskim”: Trotuary przepełnione były publicznością,
balkony i okna zasiane tysiącami głów. Co chwila
rozbrzmiewały okrzyki: „Niech żyje Konstytucja!”,
„Niech żyje Sejm!”, „Niech żyje Marszałek Trąmpczyński!”, „Niech żyje Naczelnik Państwa!”, „Niech
żyje rząd!”. Podejmowały je natychmiast nieprzebrane tłumy ze wszystkich warstw społecznych. Okrzyki
mieszały się ciągle z dźwiękami muzyk, które grały
ciągle pieśni narodowe. Olbrzymi wąż pochodu płynął Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem,
placem Zamkowym, aż się wcisnął w wąską ulicę
Świętojańską, gdzie wojsko i policja tworzyły szpalery, aby umożliwić wejście do katedry posłom i delegacjom. [...] Długo jeszcze na mieście trwały pochody
i manifestacje ogólne.

18 marca 1921
– Polska i Rosja bolszewicka podpisują w Rydze
traktat kończący wojnę polsko-bolszewicką. Wyznaczone traktatem granice przetrwają do 1939 roku. Premier
Wincenty Witos: Traktat pokojowy [...] zamyka okres
krwawych zmagań, które olbrzymie połacie ziemi naszej przemieniły w pustynię, miliony ludzi naraziły na
śmierć lub piekło mąk i udręczenia, cofnęły naturalny
rozwój kultury i gospodarstwa całej Europy. Wierzymy, że z tą chwilą nie tylko Polska, która została wojną najciężej dotknięta, ale Europa weszła nareszcie w
upragniony przez nią stan pokoju, tak potrzebny dla
uleczenia ran zadanych przez wojnę. […]. Pokój ten
ponadto jest wymownym świadectwem, iż Państwo

Polskie ma w sobie te siły wewnętrzne, które stanowią
o niewzruszalności odzyskanej niepodległości. Traktat ryski jest silnym ogniwem łańcucha wysiłków narodu dla obrony państwowych ram Rzeczypospolitej.
Wschodnie granice Państwa ustala traktat ryski w
sposób zdecydowany, usuwający wszelkie wątpliwości. [...] Zawarty pokój nabiera jeszcze i z tego powodu wielkiego znaczenia, iż fakt ten wytrącić musi
ostatni rozpaczliwy argument, którym się posługują
Niemcy na Górnym Śląsku. Bracia nasi górnośląscy, idąc do urny, oświadczą się za Polską, wiedząc
o tym, że wchodzą do Państwa uporządkowanego na
wewnątrz, dzięki uchwalonej w dniu wczorajszym
konstytucji, i zabezpieczonego na zewnątrz, dzięki
zawartemu przed chwilą pokojowi.

20 marca 1921
– odbywa się plebiscyt na Górnym Śląsku, w wyniku którego Komisja Plebiscytowa przyznaje większość
spornego obszaru Niemcom.

2/3 maja 1921
– wybucha III powstanie śląskie z Wojciechem Korfantym na czele. Powstańcy opanowują znaczną część
obszaru plebiscytowego, ale ostatecznie zostają pokonani przez Niemców. W październiku 1921 Rada Ambasadorów dokonuje ostatecznego podziału Śląska.

1 lipca 1921
– Sejm uchwala ustawę dotyczącą praw kobiet. Zgodnie z nowymi przepisami kobieta nie jest zobligowana do
posłuszeństwa mężowi i może podejmować samodzielne
działania prawne.

Medal autorstwa Jana Raszki, wydany z okazji uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej 17 marca 1921.
Fot. Domena publiczna
Księga Konstytucji Rzeczpospolitej, używana przy zaprzysiężeniu Prezydenta RP na Zamku Królewskim.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Warszawa, 17 marca 1921. Premier Wincenty Witos,
marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński i poseł Stefan Sołtyk w uroczystym pochodzie z Sejmu do Katedry
św. Jana po uchwaleniu Konstytucji RP. Fotografia zamieszczona w „Tygodniku Illustrowanym” z 26 marca
1921. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Warszawa, 28 listopada 1922. Posłowie zgromadzeni
na sali obrad, w której wcześniej uchwalono Konstytucję Marcową. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Przedruk Konstytucji w „Kurierze Warszawskim” z 18
marca 1921. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie

Ośrodek KARTA uruchomił 5 stycznia 2018 program „Nieskończenie Niepodległa”, przyjmując za
pomysłodawcą – jednym z najwybitniejszych polskich
grafików Andrzejem Pągowskim – znak nieskończoności jako symbol trwałości Rzeczpospolitej. Celem
programu jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na
przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Historia okresu
1918 – 2018 opowiedziana zostanie w ścisłym kontekście niepodległości, z wyakcentowaniem momentów
zasadniczych dla bytu niepodległego Rzeczpospolitej.
Po więcej informacji zapraszamy na strony www.
nieskonczenieniepodlegla.pl oraz www.karta.org.pl.
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W szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaletach odbyła się prelekcja, której głównym celem było przedstawienie
licznie zgromadzonym dzieciom i młodzieży uroków, płynących
z uprawiania szczególnego hobby, jakim jest wędkarstwo.

Wędkarze z wizytą u dzieci
i młodzieży w Kaletach

Prelekcję poprowadzili przedstawiciele komisji ds. Młodzieży, działającej przy władzach
okręgowych Polskiego Związku Wędkarskiego
w Częstochowie: wiceprezes Rafał Jędrysiak,
sekretarz (a zarazem wiceprezes Koła PZW w
Kaletach) Jerzy Pakuła oraz członek komisji
Grzegorz Śliwiński. W część prezentacji poświęconą wędkarskim zawodom sportowym
zaangażował się również prezes kaletańskiego
Koła PZW- Robert Kuder.
Podczas piątkowej „lekcji wędkarstwa”
uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się między
innymi, czym jest PZW, ilu obecnie zrzesza
członków i jakie wymagania trzeba spełnić,
aby zostać członkiem Związku. Prelegenci
opowiedzieli też o kaletańskich zbiornikach
wodnych, w których można liczyć na pokazywane „grube ryby”. Następnie przeprowadzony został quiz z nagrodami, w którym dzieci
miały okazję wykazać się podczas odgadywania pokazywanych na planszach gatunków ryb.

Na koniec nadszedł czas na pokazy praktyczne. Bardzo ciekawie przedstawiono takie
metody, jak: wędkarstwo gruntowe, wędkarstwo morskie, wędkarstwo spławikowe oraz
zorganizowano wyżej wspomnianą symulację
połowów na tyczkę podczas zawodów sportowych w wykonaniu prezesa Koła PZW Kalety
Roberta Kudra.
Wszyscy zgromadzeni otrzymali pamiątkowe smycze Okręgu Częstochowa. Dzieci i
młodzież zapewne jeszcze długo będą wspominać tę sympatyczną wizytę, zaś korzystając
z pierwszych ciepłych weekendów ruszą nad
wodę, aby przełożyć teorię na umiejętności
praktyczne.
Za organizację prelekcji i ciepłe przyjęcie
przez grono pedagogiczne, jak i uczestników
należą się wielkie podziękowania od Okręgu
PZW w Częstochowie i Koła Kalety dyrektor
Dorocie Mańczak.
Tekst i zdjęcia: Jacek Lubos

Zarząd Koła PZW Pajęczno zaprasza na zawody wędkarskie
Zawody Towarzyskie 2018
20.05.18r. Puchar „YORKA” - Pietrzyków II godz. 6.30
24.06.18r. Puchar Starosty - Matusowiec godz. 6.30
15.07.18r. Puchar Burmistrza - Pietrzyków II godz. 6.30
29.07.18r. 60-Lecie Koła PZW Pajęczno - Pietrzyków II godz. 7.30
19.08.18r. „Puchar Karpia” - Pietrzyków I godz. 6.00
08.09.18r. „Sensas Karaś Cup” - Pietrzyków II godz. 6.30
11.11.18r. Puchar Sklepu KARAŚ - Pietrzyków II lub Lelity
godz. 7.30
02.12.18r. Mikołajkowe Towarzyskie - Lelity godz. 7.00

Zawody „GRAND PRIX 2018”
29.04.18r. Mistrzostwa Koła Spławik 2018 I/II tura - „Pietrzyków”

godz. 6.00
13.05.18r. Mistrzostwa Koła Feeder 2018 I tura - Matusowiec
godz. 6.00
16.06.18r. Mistrzostwa Koła Feeder 2018 II tura - Pietrzyków II
godz. 18.30
05.08.18r. „Puchar Matusowca” - Matusowiec godz. 6.30
30.09.18r. Puchar Prezesa PZW Pajęczno - Matusowiec godz. 6.30
14.10.18r. „Puchar Jesieni” - Lelity godz. 7.00
28.10.18r. Zakończenie sezonu - Lelity godz. 7.00

Zasady uczestnictwa
Zapisy osobiście bądź telefonicznie u Organizatora lub Prezesa Koła do czwartku włącznie do godz, 17:00 wraz z uiszczeniem

wpisowego poprzedzający termin zawodów; wpisowe na zawody wynosi 35 zł (w kwocie: katering, puchary, pozostałe wpisowe na bony do zrealizowania na zakupy); wpisowe uiszczamy u Organizatora danych zawodów, bądź Prezesa Koła bądź
przelewem na konto bankowe Koła wraz z poinformowaniem
telefonicznym Organizatora o dokonaniu wpłaty wpisowego;
w przypadku zapisanego zawodnika, który nie dokonał wpisowego, zostanie zdyskwalifikowany i skreślony z listy zawodników;
w przypadku zawodnika, który zapisze się na zawody i uiści wpisowe do czwartku do 17:00, a nie pojawi się na daną godzinę zbiórki
w dzień zawodów z przyczyn losowych, wpisowe nie zostaje zwrócone - przechodzi do puli nagród na kolejne zawody w kolejnym
terminie.
jc
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„Wczoraj do Ciebie nie należy.
Jutro niepewne. Tylko dziś jest Twoje...”
Jan Paweł II

Idzie Jasiu do kościoła wyspowiadać się. Opowiada swoje grzechy:
– Nie słuchałem się mamy i przeklinałem...
więcej grzechów nie pamiętam.
Ksiądz zapukał w konfesjonał...
A Jasiu:
– K**wa, co mnie straszysz?!

Puder

1. Złocone ramy czyścimy przekrojoną na pół cebulą. Uporczywe plamy możemy spróbować zmyć
roztworem mydła, spirytusu i amoniaku. Zaplamionego miejsca nie pocieramy, a jedynie przykładamy nasączoną szmatkę. Pociemniałe ramy
możemy czyścić roztworem spirytusu denaturowanego lub octu.
2. Cytrusowy płyn do czyszczenia, domowej roboty, to naturalny, ekologiczny i skuteczny środek
czyszczący. Pozostawia łagodny cytrusowy zapach. Nadaje się do mycia blatów kuchennych,
luster i innych szklanych powierzchni, a nawet
podłóg. W przypadku mniejszych zabrudzeń można rozcieńczyć go wodą w proporcjach 1:1. Przy
okazji, jest to też praktyczny sposób na wykorzystanie skórek pomarańczowych. Składniki: skórki
pomarańczowe, ocet spirytusowy, szklany słoik
lub butelka, pojemnik ze spryskiwaczem. Skórki
zalewamy octem tak, by całkowicie je przykrył.
Pozostawiamy na co najmniej dwa tygodnie. Po
tym czasie odcedzamy. Płyn przelewamy do buteleczki ze spryskiwaczem. W identyczny sposób
można przygotować płyn ze skórek cytryny.
3. Co zrobić ze starymi czasopismami?
* Oddaj na makulaturę. To dość radykalna, ale
sprawdzona metoda. Gazety nie tylko trafią na
wysypisko, ale zostaną ponownie wykorzystane, a ty przy okazji możemy zarobić kilka groszy.
* Sprzedaj. Niektóre antykwariaty przyjmują stare roczniki wielu magazynów, zwłaszcza tematycznych. Stare magazyny można z powodzeniem sprzedać na aukcjach internetowych.
* Potnij na trociny. Jest to świetny sposób wykorzystania starych czasopism, jeżeli masz w
domu małe zwierzątko (np. chomika, świnkę
morską). Tego typu ścinki można wykorzystać
także do zabezpieczenia delikatnych przedmiotów wysyłanych pocztą.
* Zrób piłkę dla kota. Papierowe kulki z papieru
to świetna zabawka dla kota.
* Przygotuj papier do pakowania. Zawijanie prezentów w stare gazety czy magazyny jest teraz
bardzo modne.
* Podaruj znajomemu.
* Zanieś do przychodni lub biblioteki. W gabinetach lekarskich czy stomatologicznych oraz
wszystkich miejscach, gdzie trzeba czekać na
swoją kolej, ludzie często sięgają po coś do
czytania.

Mały pies urodzony w 2014 roku. Rasy mix,
umaszczenie jasnobrązowe. Po sterylizacji i kastracji. Spokojny, ale troszkę wystraszony, pilnie potrzebuje dobrego domu. Puder trafił do Schroniska
20.10.2017 r. po wypadku, wskutek którego miał
zwichnięcie krzyżowo-biodrowe, złamanie kości
kulszowej i zwichnięcie kości krzyżowej. Przeszedł
zabieg operacyjny polegający na stabilizacji zwichnięcia. Puder wraca do sprawności, ale powinien
być jeszcze rehabilitowany.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66
schronisko.czestochowa@gmail.com

Imposybilizm
Wyobraźmy sobie, że w
mieście podobnym do Częstochowy prezydent rozsyła
do wszystkich, mieszkających poza ścisłym centrum,
apel następującej treści:
„Szanowni państwo! Wraz
z wiosennym słońcem zapraszam i zapewniam, że jesteście mile widzianymi gośćmi
w centrum naszego miasta.
Ale to zaproszenie kieruję do
Was, nie do Waszych samochodów. Oddany został system wypożyczalni rowerów
miejskich. Możecie swój samochód zostawić na parkingach otaczających centrum,
potem przesiąść się na rower,
odbyć pieszy spacer lub podjechać komunikacją miejską.
Będzie to z korzyścią dla
Waszego zdrowia i Waszych
portfeli.
Ze względu na ochronę
jakości zdrowotnej życia
mieszkańców, zmuszony jestem ten apel wzmocnić rozwiązaniami organizacyjnymi
i sankcjami finansowymi.
Wolna będzie od ruchu samo-
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chodowego, w okresie wiosna-jesień, III Aleja. Wprowadzona będzie wysoka,
ponad 50%, podwyżka opłat
za parkowanie w ścisłym centrum, opłaty zbierane będą
także w godzinach nocnych i
w dni weekendowe. Obowiązywać będzie zasada „zero”
tolerancji wobec parkujących
w miejscach niedozwolonych. Ten, który zaparkuje
na trawniku liczyć się musi z
tym, że jego samochód pojedzie na lawecie na składowisko w Sobuczynie. Zakazany będzie wjazd do ścisłego
centrum pojazdów, zwłaszcza
motocykli, emitujących hałas powyżej 65 db. Proszę o
zrozumienie moich racji, bo
każdy mieszkaniec naszego,
pięknego miasta ma prawo do
życia w zdrowych warunkach
środowiskowych.”
W mieście podobnym do
naszego, taki apel wzbudziłby
zdziwienie. O czym ten facet
pisze – pytano by – przecież
nie ma u nas parkingów po-

łączonych z punktami wypożyczenia rowerów czy z
przystankami MPK. Nie ma
też możliwości, by zaparkować w pobliżu samochód i
iść na kawę w III Aleję czy z
dzieckiem na parkową karuzelę. A dostępność do teatru,
galerii sztuki, filharmonii
itd.? Wszak kultura też się dla
narodu liczy.
W mieście podobnym do
naszego taki apel wymagałby
niemożliwości, czyli uspójnienia polityk miejskich. Na
razie obowiązuje podział resortowy: jedni są od udrożniania ruchu samochodowego, drudzy od parkingów,
kolejni od MPK, następni od
rowerów, odrębnie są jeszcze ci od trawników i drzew,
świeżego powietrza, kultury,
placów zabaw dla dzieci, pilnowania porządku publicznego, edukacji i promocji
turystycznej. Każdy możliwie
najlepiej swoją rzepkę skrobie, sukcesów w każdej dziedzinie przybywa, ale razem

nic się do kupy nie składa.
Druga rzecz: apel w imieniu dobra wszystkich, jest
gestem politycznie pustym.
Wszyscy – to nikt. Przeliczalny na głosy wyborców jest
interes konkretnego lobby,
np.: posiadaczy samochodów
(jest ich więcej niż rowerzystów czy pieszych spacerowiczów). Kto przed wyborami narazi się silnemu lobby?
Prezydent ma wartość jak jest
prezydentem, więc nie będzie
apelował tak, by przestać być
prezydentem. I to się nazywa
imposybilizm, czy niedasizm.
Przeciwnicy nadmiernego
obciążania centrum większych miast samochodami
liczyć mogą jedynie na pana
Putina oraz na połączenie
Orlenu z Lotosem. Silni monopoliści tak podniosą ceny
paliw, że się ludowi odechce
samochodów. Może i jest to
rozwiązanie, ale wolałby mądry apel i mądrą politykę, a
nie dyktat cenowy monopolisty.
Jarosław Kapsa
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