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Kolportaż  bezpośredni - Egzem
plarz bezpłatny

01 R E K L A M A

Wyobraźcie sobie Państwo, że w pewnym mie-
ście „X”, w którym panuje duże bezrobocie, wła-
dze postawiły na rozwój, przyciągnięcie dużych 
inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy. W 
tym celu na kluczowe miejskie stanowisko zatrud-
niono jako wiceprezydenta ds. rozwoju, młodego 
specjalistę od obsługi przedsiębiorców, energicz-
nego i kontaktowego menedżera, znającego świet-
nie 2 obce języki, obytego z gąszczem procedur 
administracyjnych…

A teraz miasto „Y” – z tymi samymi proble-
mami. Tu również podjęto ważną decyzję – na 
takim samym stanowisku wiceprezydenta odpo-
wiedzialnego za przyszły rozwój miasta, właśnie 
zatrudniono 70-letnią emerytkę, działaczkę PZPR 
i urzędniczkę wysokiego szczebla w czasach 
Edwarda Gierka, specjalizującą się w ostatnim 
10-leciu w przygotowywaniu projektu budżetu 
miasta z podatkami na poziomie zbliżonym do 
maksymalnego. 

I zagadka dla Czytelników. Które z tych miast 
to Częstochowa i jaki sygnał tego typu decyzjami 
prezydent Matyjaszczyk wysłał do potencjalnych 
inwestorów?

Znikająca 
Częstochowa

R E K L A M A

KARTA POJAZDU

tel. 609 465 658

Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę 
pojazdu w okresie:

01.05. 2004 r. do 14.04.2006 r.
ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

dokończenie
str. 3

Kto nie dotrzymał 
umowy dżentelmeńskiej: 
miasto czy Remondis?

Młodym dorosłym coraz trudniej dostać 
pracę i usamodzielnić się. Pozostają 
dłużej niż zwykle przy rodzicach. Pomóżmy 
im się usamodzielnić. Od dziś co tydzień 
na łamach naszej gazety publikujemy 
teksty edukacyjne na ten temat.
Pierwszy tekst wewnątrz numeru.
                                  Usamodzielnij się! 

Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej

R E K L A M A

O tym, jak ocenia współpracę z 
miastem wypowiada się Marek Oleś 
dyrektor oddziału firmy Remondis.

- Jak układa się współpraca firmy Remondis z 
miastem Częstochowa?

- Powiem tylko jedno: Jesteśmy otwarci na współpracę, umo-
wa trwa, a stało się to 1 lipca 2013 roku o godz.16.15. Mamy 
teraz początek stycznia. Weszliśmy w obsługę z dnia na dzień. 

Dżentelmeńsko usłyszałem, że będziemy mieć tzw. okres 
przejściowy, bo nie mieliśmy pojemników ani nic, a od 1 lipca 
musieliśmy sprzątać Częstochowę. Robiliśmy z marszu, co mo-
żemy. Zapytam czy by Pani będą pracownikiem radia telewizji 
pracowała lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad, gru-
dzień , ale nie dostała wynagrodzenia za swoja pracę. Gdybym 
wiedział co mnie czeka z tą władzą nigdy byśmy nie podpisali 
tej umowy. Wtedy namawiano mnie: „podpisz ta umowę”, bo 
ratujemy firmę bo ratujemy miasto. Ja dzisiaj nie mama za pięć 
miesięcy pieniędzy. Oni mnie ciągle kontrolują, kontrola goni 
kontrolę, a my zamiast pracować zajmujemy się  innymi rzecza-
mi. A miasto jest czyste, bo mieszkańcy tak mówią. Są pewne 
mankamenty, może Pani nie ma jednego pojemnika, ale to jest 
drobiazg, chociaż to jest mankament,  który musimy usunąć. 
To, że mamy niezapłacone faktury od sierpnia, to jest po prostu 
skandal. Ja się z tym nie zgadzam. Ciężko żałuję, że złożyliśmy 
podpisy na tych dokumentach umowy. 

- Tak Pan mówi, jakby nie był Pan przygoto-
wany do przetargu...?

- Pani nie rozumie, przetarg został rozstrzygnięty. Wygrała  
firma Braci Strach. Na drugim miejscu była firma Sita, a dopie-
ro na trzecim miejscu była firma Remondis. My wiedząc, że nie 
wygramy tego przetargu zabieraliśmy w czerwcu pojemniki od 
mieszkańców Częstochowy,  zwijaliśmy swoja działalność. A 
potem przegraliśmy przetarg i już.

- Skoro już w czerwcu wiedzieliście, że nie je-
steście zainteresowani obsługą  miasta Często-
chowy należało się więc za to nie brać? Czego by 
Pan dziś oczekiwał od władz miasta?

- Przede wszystkim współpracy proszę panią i jeszcze raz 
współpracy. Nie da się zagospodarować odpadów podpisując 
umowę 1 lipca 2013 roku. I nagle dwunaste  miasto w Polsce ma 
na klaśnięcie w dłonie mieć super obsługę wywożenia śmieci.

- Kierowała Panem pazerność?
- Czyja?

- Pana...,  bo wychodzi na to, że mimo wszystko 
bardzo chciał Pan podpisać umowę z miastem.

- Chciałem pracować, żeby nie zwijać firmy. Natomiast prze-
graliśmy ten przetarg, ale mimo wszystko  zdecydowaliśmy się 
potem na współpracę  z miastem. Dziś bardzo tego żałuję.

Renata R. Kluczna

czytaj str. 5
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Rocznice w roku 
wyborczym

Rok wyborczy/ przedwybor-
czy ( w 2014 wybory do euro-
parlamentu i samorządowe, w 
2015 parlamentarne i Prezy-
denta RP): ożywione zostanie 
życie publiczne. Polityce więc 
podporządkowane zostaną tak-
że obchody rocznic historycz-
nych. 

Przypomnijmy króciutko: 
na przełomie lipca i sierpnia 
minie 100 lat od wybuchu I 
wojny światowej, we wrze-
śniu 75 rocznica wybuchu II 

wojny, w sierpniu jeszcze 70 
rocznica powstania warszaw-
skiego. W czerwcu 25 lecie III 
Rzeczpospolitej. W styczniu 
minie 75 lat od śmierci Roma-
na Dmowskiego, w w sierpniu 
tyleż samo od zgonu Wojciecha 
Korfantego...Dla każdego coś 
miłego lub niemiłego...Wszyst-
ko zatopione w mitach: Dmow-
ski jako symbol wrodzonego 
w polskość antysemityzmu, 
Korfanty jako sztandar śląskiej 
autonomii, sceny z września 
1939 lub powstania warszaw-
skiego jak z kart „Trylogii” o 
obronie Zbaraża, Jasnej Góry  
i Kamieńca. I wojna jako miłe 
retro, z opowieścią o legionach 
wyruszających z Oleander 
krakowskich, by odbić Rzecz-
pospolitą. Politycy jak grupy 
rekonstrukcyjne obsadzą się w  
historycznych rolach; miejsce 
Piłsudskiego już sobie zarezer-
wował patriota niskiego wzro-
stu, można powalczyć o po-
mniejsze postacie bohaterów.

Jeśli zaś chodzi o III RP, to 
zgodnie z tradycją pójdziemy 
w lamentacje, wyliczając co 
nam nie wyszło. Zniszczenie 
PGR-ów i zakładów włókien-
niczych, likwidacja woje-
wództwa częstochowskiego, 
piotrkowskiego i sieradzkiego, 
przegrane  EURO 2012; klę-
ska, panie, klęska na każdym 
kroku...Bo co to, panie, za 
demokracja skoro rządzą oni, 
a nie my; była Moskwa jest 
Bruksela, był Katyń jest Smo-
leńsk, a za tym wszystkim stoją 
układy jawnych, tajnych i dwu-
płciowych służb specjalnych. 
Można się jedynie modlić, by 
do reszty Ojczyzny nie zokupo-
wały gendery; albo przeciwnie 
walczyć do utraty tchu o prawo 
publicznej prezentacji własne-
go fiuta na przekór polskiej 

nietolerancji.
Dla higieny osobistej radzę 

byśmy, zanim popadniemy w 
obłęd historyczno - rocznico-
wy oblany mito - politykom, 
poczytali trochę o historii in-
nych państw i narodów. Tacy 
Irlandczycy, oni to mieli  prze-
chlapane; a Serbowie...aż się 
łza w oku kręci. Gdy zdobę-
dziemy pewien dystans, uzna-
my skromnie, że nie byliśmy 
wyjątkowi: w skali cierpień, 
bohaterstwa, mądrości czy głu-
poty mieścimy  się w medianie. 
Z powodu historii nic się niko-
mu nie należy, nie mamy pra-
wa rościć sobie Bóg wie co, bo 
naszego przodka piłą rżnęli. Li-
czy się to, co osiągnęliśmy in-
dywidualnym lub zbiorowym 
wysiłkiem, wykorzystując 
każdą sprzyjająca okazję i nie 
ulegając niemożności w obli-
czu trudności. Małysz, Kubica 
i Kowalczyk odnosili sukcesy 
w sportach, których nie dało się 
wówczas w Polsce uprawiać...
Dziś gdy cała Polska próbuje 
zbudować most autostradowy 
na  rowem melioracyjnym pod 
Gorzyczkami; przypomnijmy, 
że nie było Polski, nie było 
kilkunastu Politechnik, nie 
było funduszy europejskich, a 
z mostami dawali sobie radę 
Stanisław Kierbedź, Rudolf 
Modrzejewski czy Ernest Ma-
linowski.

Szanujmy przeszłość, sza-
nujmy dokonania naszych 
przodków, uczmy się od nich 
mądrości...Ale nie siejmy mi-
tów, nie odziewajmy się w 
spłowiałe mundury i ichniej-
szą sławę...Nie puszmy się, 
że „My, Polacy” bo to pojęcie 
jest równie cycate jak „My, 
Słowianki”....Żyjmy na własny 
rachunek.

Jarosław Kapsa      Mirosław Sobak, zastępca prezydenta Częstochowy

Podzielę 
się z państwem 

radnymi refleksją: to nie jest 
wypowiedzenie umowy o pracę...

HUMOR
SUDOKU
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Przedsiębiorca ma w ZUS jak w banku
Tak właśnie może wyglądać kontakt przedsiębiorców z ZUS i to 

bez różnicy, czy działalność prowadzą sami, czy zatrudniają pracow-
ników. Wystarczy odrobina chęci i  całą naszą „zusowską” księgo-
wość można przenieść na swój profi l na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS, czyli do pierwszego polskiego e-urzędu. 

Elektronicznie i na sali obsługi 
Dziś przedsiębiorcy, w zależności od wielkości fi rmy, mogą rozli-

czać się ze składek albo osobiście w placówce ZUS, albo też drogą 
elektroniczną. Na salach obsługi klienta mogą rozliczać się wszyscy, 
którzy prowadzą interesy samodzielnie, i ci, którzy zatrudniają do pię-
ciu osób. Pozostali do rozliczeń z ZUS wykorzystują oprogramowanie 
Płatnik, które można ściągnąć ze strony internetowej Zakładu. Przy 
wysyłce dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną istotny 
jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfi kowany za pomocą waż-
nego certyfi katu kwalifi kowanego. Zestaw do składania bezpieczne-
go podpisu elektronicznego (wraz z  kwalifi kowanym certyfi katem) 
każdy przedsiębiorca może nabyć bezpośrednio w jednym z czterech 
kwalifi kowanych centrów certyfi kacji. To jednak kosztuje – niewiele, 
ale zawsze.

Za darmo i przez internet
Istnieje jednak prosty sposób, by rozliczenia z ZUS przenieść 

z  sali obsługi klienta do internetu. Tym sposobem jest Platforma 
Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu pierwszemu polskiemu 
e-urzędowi całość naszych kontaktów z  Zakładem można prze-
nieść do sieci i zza własnego biurka w fi rmie lub w domu kontrolo-
wać swoje rozliczenia na ubezpieczenia społeczne. Usługa jest 
oczy wiście nieodpłatna. Wystarczą dwie rzeczy: komputer i dostęp 
do internetu. I jeżeli te dwie rzeczy już mamy, to bez przeszkód można 
elektronicznie złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS i  nawet… 
opłacić składki. Tak, to żaden wymysł. Platforma Usług Elektronicz-
nych daje możliwość jednoczesnego rozliczenia i  opłacenia skła-
dek. Ale po kolei.

ePłatnik – pomocna dłoń ZUS-u
Na profi lu każdego przedsiębiorcy na PUE znajduje się aplikacja 

ePłatnik, czyli nowa wersja Płatnika on-line. Dzięki niemu rozliczenie 
składek na ubezpieczenia społeczne staje się banalnie proste. ePłatnik 
sam po kolei prowadzi przez kolejne etapy tworzenia dokumentów 

rozliczeniowych. Co ważne, informacje, które są już w  posiadaniu 
ZUS, a dotyczą dokonywanych rozliczeń, wprowadzane są do formu-
larzy automatycznie przez system. Tak więc danych, które są już 
w bazie danych ZUS, przedsiębiorca wpisywać nie musi. W najbliż-
szym czasie pojawi się jeszcze jedno pomocne dla przedsiębiorców 
rozwiązanie. Otóż dane wprowadzane do elektronicznych dokumen-
tów rozliczeniowych będą na bieżąco weryfi kowane przez system in-
formatyczny ZUS. Co to oznacza? Nie będzie już można popełnić 
błędu przy dokonywaniu rozliczeń. System najzwyczajniej w świecie 
na to nie pozwoli. Błędnie wypełnione pola będą na bieżąco wskazy-
wane przedsiębiorcy. Nikt więc nie będzie się już stresował, czy prze-
kazane do Zakładu dane były poprawne. Ale elektroniczne rozliczenie 
to nie koniec. Na zakończenie rozliczenia ePłatnik zapyta nas, czy 
chcemy od razu zapłacić składki. Jeżeli wyrazimy taką chęć, system 
przekieruje nas automatycznie z własnego profi lu w ZUS na stronę 
banku, gdzie dokonamy płatności, które wyszły nam podczas rozli-
czenia. Po opłaceniu składek wrócimy z powrotem na nasz profi l PUE 
i… koniec. Wszystko załatwione. Po 20 minutach sprawę rozliczeń 
z ZUS mamy zamkniętą. Jeżeli zechcemy, możemy jeszcze zajrzeć 
do rozliczeń z poprzednich miesięcy, które zapisane są na naszym 

profi lu. A jeżeli decydujemy się zatrudnić pracownika, to przez PUE 
zgłosimy go do ubezpieczeń społecznych. Równie dobrze możemy 
też przez Platformę Usług Elektronicznych wyrejestrować z  tych 
ubezpieczeń pracownika odchodzącego z fi rmy.

Chwila na założenie profi lu
Jeżeli zależy nam na czasie, a wiadomo, że czas to pieniądz, 

to już dziś należy zarejestrować swój profi l na PUE. To również nie 
potrwa długo. Zaczynamy od zarejestrowania tzw. profi lu zaufane-
go ePUAP, który od dziś będzie naszym elektronicznym podpisem, 
identyfi kującym nas przed urzędami, w tym przed ZUS. W tym celu 
należy wejść na stronę internetową epuap.gov.pl. Po rejestracji, 
ostatni raz fi zycznie musimy udać się do placówki ZUS (z dowo-
dem osobistym), żeby się uwierzytelnić, czyli po prostu potwierdzić 
naszą tożsamość. Potem zostaje nam rzecz ostatnia: wchodzimy 
na stronę www.pue.zus.pl i za pomocą profi lu ePUAP rejestrujemy 
się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od tej chwili mamy 
ZUS pod ręką: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Potrzebne 
nam zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami? Proszę bardzo 
– 15 minut i gotowe.

Wojciech Andrusiewicz

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne za siebie i pracowników? Wystarczy 15 minut na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS. Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne? 5 minut na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i załatwione. 

W minionym roku ZUS uruchomił wiele mobilnych punktów, w których można było zarejestrować swój profil na PUE

Kampania informacyjna

dokończenie ze str. 1
Diagnoza stanu istniejącego
Piszę te słowa na kilka dni przed otwartą debatą o kondycji naszego 

miasta, której tygodnik „7 dni” jest współpatronem medialnym. Już sam 
tytuł debaty „Znikająca Częstochowa”, stanowi pewien, jakże trafny, ko-
mentarz do obecnej częstochowskiej rzeczywistości. Można oczywiście 
rozpatrywać go na kilku płaszczyznach – zastanówmy się zatem, co składa 
się na fakt, iż „znikanie” naszego miasta jest dla wielu z nas tak oczywiste.

1) Sytuacja demograficzna – w szczytowym momencie rozwoju 
(rok 1993) Częstochowa miała według danych GUS-owskich 260 tysię-
cy mieszkańców. Obecnie jest ich według danych statystycznych około 
230 tysięcy, są to jednak liczby zawyżone, bo zawierają w sobie olbrzy-
mią grupę osób, które wyemigrowały z miasta na stałe „za chlebem”, nie 
zmieniając jednak miejsca zameldowania. Z kolei ilość złożonych „dekla-
racji śmieciowych” wskazywałaby, że jest nas obecnie w Częstochowie 
zaledwie 175 tysięcy. Według moich przypuszczeń prawda leży pośrodku 
i rzeczywista liczba mieszkańców miasta wynosi około 200 tysięcy. Ozna-
cza to, że od 20 lat Częstochowa kurczy się w tempie 1% liczby ludności 
rocznie. Jeśli nie uda się odwrócić tej niekorzystnej tendencji, za kolejne 20 
lat będziemy miastem o populacji 160 tysięcy mieszkańców, zbliżonym do 
Częstochowy sprzed II wojny światowej.

2) Sytuacja gospodarcza – minione dwudziestolecie okazało się bez-
litosne dla dwóch głównych gałęzi przemysłu, na których opierała się potę-
ga gospodarcza miasta. Częstochowski przemysł włókienniczy w większej 
części „poległ” już w początkowym etapie transformacji ustrojowej pań-
stwa – na zawsze zniknęły takie zakłady jak „Elanex”, „Wełnopol”, „War-
ta”, „Ceba”. Ten ostatni po prywatyzacji funkcjonuje nadal pod nazwą 
„Polontex” S.A., trzymają się również dzielnie mimo ostatnich problemów 
zakłady „Stradom” S.A. Dla przemysłu stalowego zabójcza okazała się 
prywatyzacja Huty Częstochowa. Mimo początkowych obietnic inwestor 
ukraiński (a obecnie ukraińsko-rosyjski) nie tylko nie rozwinął działalności 
Huty, ale w ostatnich latach sprzedawał ją po kawałku (Koksownia, Ru-
rownia), a w roku 2013 przyszła hekatomba w postaci zwolnienia przeszło 
1500 pracowników i zamknięcia Wydziału Stalowni. W chwili obecnej z 
dawnego kombinatu zatrudniającego ponad 13 tysięcy osób pozostał w 
zasadzie jeden wydział – Walcownia Blach Grubych, a dalsza przyszłość 
Huty „Częstochowa” rysuje się raczej w czarnych barwach.

3) Utrata statusu miasta wojewódzkiego – z dniem 1 stycznia 1999 r. 
przestało istnieć województwo częstochowskiego, a nasze miasto zostało 
zrównane w prawach z Kłobuckiem czy Blachownią. Kto jeszcze dzisiaj 
pamięta, że w skład województwa częstochowskiego wchodziły takie 
ośrodki jak Pajęczno, Szczekociny, Olesno, Lubliniec, Kalety czy Dobro-
dzień? Dzisiaj możliwość decydowania przez miejskie władze kończy się 
na tablicy z przekreślonym napisem „Częstochowa”, o czym najboleśniej 
przekonał się ostatnio prezydent Matyjaszczyk podczas jednej z rozlicz-
nych zagranicznych podróży służbowych. Udało mu się bowiem zbłaźnić 
„załatwiając” podpisanie umów handlowych dla firmy znajdującej się w 
Kamyku – a to przecież już i inna gmina i inny powiat, o czym zapomnieli 
przed puszczeniem w świat medialnego komunikatu usłużni podpowiada-

cze. Częstochowa w ostatnim 15-leciu kompletnie przestała istnieć jako 
miejsce-magnes przyciągające do siebie mieszkańców okolicznych gmin

4) Znikanie z Częstochowy miejskich elit – pisząc te słowa celowo 
wtykam kij w mrowisko, ale moim zdaniem jest to jedna z głównych 
przyczyn upadku naszego miasta. Elity Częstochowy nie tyle „zniknę-
ły”, co spauperyzowały się i paskudnie obniżyły loty. Dlaczego? To pro-
ste – najmądrzejsi, najinteligentniejsi, najlepiej zapowiadający się młodzi 
częstochowianie wybierają emigrację wewnętrzną już na etapie studiów 
wyższych. Zasilają swoim potencjałem intelektualnym większe ośrodki 
miejskie – takie, jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice czy Łódź. 
Zagadnienie to moim zdaniem nie doczekało się jeszcze konstruktywnej 
analizy, poświęcę mu więc osobny akapit niniejszego artykułu. Nie mogę 
jednak oprzeć się jednej uwadze – jakie „elity”, taki samorząd. Proszę po-
równać poziom wykształcenia i dorobku zawodowego radnych i władz 
miasta Częstochowy reprezentujących nas w miejskim samorządzie w 
czasach międzywojennych (oraz wcześniej – w latach zaborów) i obecnie. 
Kiedy obserwuję niektóre kreatury mieniące się naszymi reprezentantami 
w samorządzie zastanawiam się ze zgrozą, co pomyślałby o takich typach 
dr Władysław Biegański, Adolf Franke czy Dominik Zbierski?

5) Utrata przez częstochowian poczucia lokalnych więzi społecz-
nych, skutkująca dobrowolnym wyzbyciem się prawa do samostano-
wienia o sobie – ten punkt to temat-rzeka, być może nawet praprzyczyna 
wszystkich innych problemów miasta. Dziś wskażę tylko jeden przykład 
tego zjawiska oddający to, o co mi chodzi. W jakim innym mieście poza 
Częstochową prezydent miasta dostałby przyzwolenie społeczne na za-
trudnienie w roli swoich zastępców dwóch partyjnych towarzyszy (oraz 
kolejnych dwudziestu na kluczowych stanowiskach w miejskich jednost-
kach i spółkach) mających problemy naszego miasta głęboko w… nosie 
i mających z Częstochową tyle wspólnego co Słowacja z dostępem do 
morza? Być może jest to problem ogólnopolski – powie ktoś – bo w jakim 
innym kraju bez szemrania pozwolono by premierowi uczynić ministrem 
finansów faceta z angielskim paszportem, angielską emeryturą i mającego 
tak naprawdę głęboko… gdzieś konsekwencje własnych decyzji?

6) Całkowity brak wizji rozwoju miasta – w tym miejscu pozwolę 
sobie odwołać się do akapitu w prowokacyjny sposób rozpoczynającego 
niniejszy tekst. Jaką wizję rozwoju Częstochowy mają jej kolejne władze? 
Jakimi narzędziami próbują wdrażać ją w czyn? Z jakimi efektami? Moim 
zdaniem odpowiedź już na pierwsze pytanie brzmi – „nie mają żadnej” i w 
tym momencie pozostałe pytania stają się bezprzedmiotowe. Sarkastycz-
nie podchodząc do sprawy można pochwalić prezydenta Matyjaszczyka 
– Częstochowa faktycznie największy rozkwit gospodarczy i demograficz-
ny przeżywała w czasach „gierkowskiej dekady” lat 70-tych XX wieku. 
Uczynienie swoim zastępcą odpowiedzialnym za obecny rozwój 
miasta i pozyskiwanie inwestorów dla Częstochowy 70-letniej eme-
rytki, prominentnej w „złotych latach” Częstochowy, jest prawdopodobnie 
wyrazem nostalgii za epoką Gierka i wiary w to, że za sprawą tego typu 
zagrywek personalnych uda się cofnąć czas i częstochowskie realia o 40 
lat. Dalejże, śmiało panie prezydencie (oraz osoby pociągające za sznur-
ki) – jest jeszcze paru prominentnych „towarzyszy” do obsadzenia, którzy 
jednak lepiej sobie radzili te 30-40 lat temu niż obecna ekipa „władców 
miasta”. Może to jest właściwa metoda?

Gdzie zniknęły częstochowskie elity?
Odpowiedzi na to pytanie już właściwie udzieliłem – nasze młode 

„elity” rozjechały się po Polsce i świecie. Tam zakładają rodziny, tam 
rozwijają się zawodowo i twórczo. Ani im w głowie wracać do Często-
chowy. Co można zrobić, aby to zmienić? W tym miejscu standardowa 
odpowiedź brzmi: „stworzyć uniwersytet”, „poprawić jakość kształcenia 
częstochowskich uczelni”, „poszerzyć ofertę kulturalno-rozrywkową dla 
młodych ludzi” itp. itd. Pora zerwać z tymi stereotypowymi banałami… 
Częstochowskie uczelnie są jakie są – wcale nie takie złe, jak niektórzy 
uważają. Tym niemniej Częstochowa miastem uniwersyteckim nie jest 
i raczej nie będzie. Pewne kierunki zastrzeżone dla najbardziej „elitar-
nych” zawodów pozostaną domeną większych ośrodków akademickich. 
To tam będą z Częstochowy wyjeżdżać, kształcić się przyszli lekarze, 
prawnicy, architekci, ekonomiści, bankierzy, informatycy, menedżero-
wie, artyści. Problem podstawowy to odpowiedź na pytanie: „Jak ich 
skłonić, żeby do Częstochowy po zdobyciu wykształcenia wracali i 
to na stałe?” Jakich użyć zachęt i jakich recept, żeby te przyszłe często-
chowskie elity były faktycznie motorem napędowym rozwoju naszego 
miasta, a nie miast ościennych?

Autor niniejszego artykułu nie zna jednej gotowej odpowiedzi na po-
wyższe pytanie, ale sam jest przykładem działania jednej z takich zachęt. 
Wróciłem do Częstochowy kilkanaście lat temu po studiach na krakow-
skiej Akademii Górniczo-Hutniczej właśnie dzięki temu, że znalazł się 
pewien przedsiębiorca, który we mnie uwierzył i ufundował mi w trakcie 
trwania studiów stypendium, w zamian za co zobowiązałem się do prze-
pracowania pewnego czasu po zakończeniu studiów w jednej z często-
chowskich firm. Z serca za to Panu Jankowi dziękuję. I stawiam pytanie 
– jak spowodować, aby takich „Panów Janków” było w Częstochowie 
jak najwięcej? Jak wesprzeć takich przedsiębiorców? Może zamiast 
układać kolejne skomplikowane  „Programy…” dające teoretyczne ulgi 
podatkowe, z których to programów nikt nie korzysta, odwołać się do ta-
kich prostych rozwiązań: „Inwestujesz w przyszłe częstochowskie kadry 
już na etapie kształcenia – masz prawo do ulgi”.

W imieniu organizatorów zapraszam w najbliższą sobotę (11 stycz-
nia) na godzinę 16:00 do Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II 
przy ulicy Jagiellońskiej 67/71 na otwartą debatę pt. „Znikająca Często-
chowa”. Jeśli dziś nie pomyślimy nad zmianami złego stanu rzeczy, już 
jutro Częstochowa stanie się miastem rozbudowywanej co rok bardziej 
pomocy społecznej, taniej siły roboczej po 5 zł na godzinę, lawinowo 
wzrastającej przestępczości pospolitej i wszelkich innych patologii zwią-
zanych z brakiem tego, co w życiu człowieka najważniejsze – wiary, 
nadziei i… pracy. 

Artur Sokołowski (artur.sokolowski@onet.pl)
Autor artykułu był naczelnikiem Wydziału Mienia i Nadzoru Właści-

cielskiego Urzędu Miasta Częstochowa (2006-2008), a następnie wicepre-
zesem zarządu i dyrektorem oddziału spółki Operator ARP w Częstocho-
wie (2008-2011).  



"Witam,

Chciałem Pań-
stwa zaintereso-
wać jako Media 
kwestią sytuacji 
zatrudnienia w 
częstochowskiej 
oświacie. Posia-

dam dane z Wydziału Edukacji, które są przeraża-
jące.

W szkołach w Częstochowie zatrudnionych jest 
na więcej niż pełny etat - 1667 osób (stan na dzień 
09.12.2013 r.). Czy taki stan rzeczy jest normalny? 
To chyba jest patologia, skoro półtora tysiąca na-
uczycieli ma praktycznie 2 etaty, a drugie półtora 
tysiąca stoi pod  PUP, bo nie ma dla nich nawet 
cząstki etatu. W imię oszczędności nad całym sys-
temem miejskiej edukacji podziękowano im za 
pracę. Gdzie ta walka z bezrobociem w szeregach 

nauczycieli, tak wygląda dla nich pomoc ze strony 
miasta?

Powyższe świadczy o braku jakiejkolwiek kon-
troli nad racjonalizacją zatrudnienia w siatce szkół 
miejskich. W takim razie po co Wydział Edukacji 
prowadzi listy bezrobotnych nauczycieli poszuku-
jących pracy i tych którzy szukają godzin na uzu-
pełnienie niepełnego etatu (nauczyciele wpisują się 
na te listy poprzez złożenie CV) ? W jakim celu te 
listy, skoro pozwala się, aby ponad półtora tysiąca 
nauczycieli pracowało na dwa etaty? 

Informację tę przekazuję Państwu jako Mediom 
celem właściwego wykorzystania, jeśli uznacie 
Państwo to za stosowne. Dane te pozyskałem w dro-
dze wniosku o udostępnienie informacji publicznej, 
zatem każdy obywatel może te dane wyciągnąć bez 
żadnego problemu z Wydziału Edukacji. 

Proszę o nie ujawnianie moich danych.

Pozdrawiam, Czytelnik"
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W czym zawinił konsument, 

że go oszukano?                                                       
 W dzisiejszych czasach rzadko kto ma czas 

na wizytę w salonie operatora telekomunikacyj-
nego. Dużo chętniej sięgamy po rozwiązania, 
które dają nam środki porozumiewania się na 
odległość, czyli zawieramy umowy telefonicz-
nie lub przez Internet. W obu przypadkach jeste-
śmy jednak narażeni na duże niebezpieczeństwo 
wprowadzenia w błąd. Poniżej przedstawiamy 
treści prawdziwych skarg konsumentów, mając 
nadzieję, że będą one przestrogą dla nas wszyst-
kich. Lepiej się uczyć na cudzych błędach. Sy-
tuacja pierwsza. Pani Jadwiga K. (emerytka, l. 
83) późnym popołudniem odebrała  telefon od 
młodej pani z gratulacjami. Jej operator teleko-
munikacyjny, nazwijmy go  XYZ,  doceniając  
wieloletnią i rzetelną współpracę z klientką, 
przyznał jej obniżkę opłaty abonamentowej. Ze 
względu na niską emeryturę konsumentka wielce 
się ucieszyła tą informacją. Po dwóch godzinach 
u p. Jadwigi zjawił się kurier w celu pokwito-
wania odbioru zmienionej umowy. Bardzo po-
spieszał konsumentkę twierdząc, że ma jeszcze 
wiele paczek do rozwiezienia. Ta, martwiąc się 
o młodego kuriera, nie traciła czasu na szukanie 
okularów i w ciemno podpisała przywiezione do-
kumenty. Po jakimś czasie skontaktował się z nią 
operator XYZ, pytając, czemu zrezygnowała z 
jego usług. Zdziwiona powiedziała, że nic takie-
go nie robiła i chce nadal korzystać z jego usług. 
Operator zapewnił ją, że wszystko załatwi w jej 
imieniu. Załatwił. Jednak tylko przywrócenie nu-
meru i dalsze świadczenie przez siebie usług, a 
konsumentka została z karą umowną u oszusta, 
któremu podpisała dokumenty. Tak naprawdę 
obu operatorów wprowadziło ją w błąd.                                                         

   Co konsumentka mogła zrobić inaczej? Po 
pierwsze, powinna była sprawdzić tożsamość oso-
by dzwoniącej. Zapytać: „Czy na pewno dzwoni 
pani od XYZ?”. W nagraniu z rozmowy, które 
musi przechowywać operator przez cały okres 
trwania umowy, znajdzie się pierwszy dowód, że 
ją oszukano. Po drugie, kurier otrzymuje pensję 
za poświęcony nam czas, a mamy go tak dużo, ile 

potrzebujemy. Już przy kurierze należy sprawdzić 
nagłówek umowy. Jeśli widnieje inna nazwa ope-
ratora, nie możemy dać się nabrać, że nasz nagle 
ją zmienił. Zostalibyśmy o tym poinformowani li-
stem poleconym. Ważne jest, że od umowy zawar-
tej na odległość, a ta tak została zawarta – przez 
telefon,  można odstąpić w terminie 10 dni od jej 
otrzymania, wysyłając pisemne oświadczenie o 
rezygnacji z niej. Na koniec, należy pamiętać, że 
operator, u którego chcemy zostać, może jedynie 
nie wydać lub odebrać nam nasz numer. To my  sa-
modzielnie musimy wysłać oświadczenie o wpro-
wadzeniu w błąd i zażądać przywrócenia numeru.                                                                                                      
Sytuacja druga. Pan Franciszek D. (rencista, lat 
57). Jego sytuacja była zbliżona do opisanej po-
wyżej. Jednak tym razem konsument sprawdził 
treść umowy i odmówił jej podpisania. Spokojnie 
zamknął drzwi przed nosem nieuczciwego pra-
cownika operatora, sądząc, że jego problemy się  
zakończyły. Kurier jednak mocno liczył na prowi-
zję z zawartej umowy i samodzielniej ją podpisał 
za konsumenta. Pan Franciszek po jakimś czasie 
dowiedział się, że „zawarł” umowę z operatorem 
ABC.                                 

   Na takim etapie sprawy konsument powinien 
złożyć zawiadomienie na policję lub do proku-
ratury o popełnieniu przestępstwa podrobienia 
podpisu. Nawet jeśli sprawa zostanie umorzona 
ze względu na niewykrycie sprawcy, posiadając 
opinię grafologa, że złożony pod umową podpis 
nie jest nasz, możemy rozwiązać umowę bez po-
noszenia kosztów kary umownej. Pamiętajmy, 
że w sytuacji, gdy umowę podpisze domownik 
naszym imieniem i nazwiskiem, uchylenie się od 
skutków umowy, czyli od płacenia kary umownej 
za jej zerwanie, nastąpi również dopiero po zgło-
szeniu sprawy do organów ścigania, co jednak 
może oziębić nasze relacje rodzinne.

A wracając do pytania postawionego na wstę-
pie. Zapewne w dwóch przypadkach błędem 
i zarazem źródłem kłopotów było niedbanie 
o własny interes i zbyt pochopne podpisanie 
umów. Ale przecież trudno z góry zakładać, że 
ktoś chce nas oszukać czy naciągnąć. Jak jednak 
widać, pewna doza nieufności zawsze się przyda. 
I pamiętajmy, że podpisać możemy, przeczytać 
musimy. 

W Żarkach będzie 
się działo...!

Dwa projekty z Gminy Żarki uzyskały dofinan-
sowanie w ramach ostatniego konkursu z działania 
Małe Projekty z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Zadania będą realizowane w 2014 roku.

Do ostatniego konkursu ogłaszanego przez Partner-
stwo Północnej Jury Gmina Żarki zgłosiła dwa projekty. 
Jeden dotyczy organizacji imprezy promującej lokalne 
walory Miasta i Gminy Żarki, a drugi nawodnienia pły-
ty boiska przy ul. Steinkellera w Żarkach. Do konkursu 
zgłoszono łącznie 24 projekty, z tego środków starczyło 
na 12 zadań. Wśród nich znalazły się żareckie propo-
zycje. 

- Chcemy wykonać nawodnienie boiska głównego 
przy ul. Steinkellera – informuje burmistrz Miasta i 
Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Przy ulicy Steinkel-
lera znajduje się kompleks sportowy z którego korzysta-
ją, rozgrywając mecze, zawodnicy z klubu LKS Zieloni 
Żarki. Drugi wniosek dotyczy organizacji imprezy: Dni 

Żarek w ostatni weekend czerwca 2014 roku. Z tych 
środków zostaną opłaceni kabaret w sobotni wieczór i 
gwiazda wieczoru w niedzielę. 

Koszt inwestycji związany z nawodnieniem boiska 
wynosi: 36 289,48, kwota dotacji: 23 602,91. Koszt 
związany z organizacją imprezy sięga 76 578,08 kwota 
dotacji: 49 806,88. 

Warto przypomnieć, iż w 2014 roku również z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą budowane 
siłownie zewnętrzne w następujących sołectwach: 
Ostrów i Wysoka Lelowska przy świetlicy, Kotowice 
przy punkcie przedszkolnym, Suliszowice przy Wielo-
funkcyjnym Centrum Rozwoju Wsi. Całość zadania: 76 
875,00, w tym dotacja: 50 000,00. 

W budżecie zaplanowano również inne zadanie fi-
nansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Jest to budowa boisk wielofunkcyjnych w 
sołectwach Przybynów, Zawada, Jaworznik, Kotowi-
ce. Koszt całkowity: 900 586,00 zł, w tym dotacja 400 
586,00, 

- Pół miliona złotych jest dokładanych z budżetu Mia-
sta i Gminy Żarki – dodaje Burmistrz Miasta i Gminy 
Żarki Klemens Podlejski.  

Katarzyna Kulińska-Pluta

APEL  DO MIESZKAŃCÓW
Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów powołuje bezpartyjny Ruch Do Spraw Rato-

wania Częstochowy i zwraca się do jej mieszkańców z apelem o mobilizację  w celu reformowania naszego 
miasta.

Stajemy w sprzeciwie do narastającej biedy, coraz większego bezrobocia, powiększających się kolejek 
w szpitalach, brak perspektyw dla młodych, likwidacji zakładów pracy w tym zakładów pracy chronionej,  
a także niegospodarności władz miasta.

Mieszkańcy!
Zjednoczmy się, gdyż  tylko wspólnie możemy zapobiec degradacji gospodarczej, ekonomicznej i spo-

łecznej Częstochowy.
Wesprzyjcie działania Zrzeszenia Emerytów, które nie jako partia polityczna, ale oddolny ruch społeczny 

dąży do zmian na lepsze.
W jedności siła – wspólnie razem wygramy. Nie bójmy się władzy.

Przewodniczący Zarządu Głównego OZEiR                                         Pełnomocnik Ruchu
Romuald Bryła                                                                                                                  Adam Łazarz

Spotkania będą się odbywać w każdy wtorek w godz.15 – 17 
pod adresem: ul. Warszawska 213 w Częstochowie. 

Tel: 537 020 308

„Radna SLD [ Ewelina Balt z Częstochowy 
- przyp.red.] rozpoczęła nagonkę na księdza. 
Czy wystarczy jej odwagi, aby przeprosić?”.

Taki tytuł pojawił się na jednym z ogólno-
polskim portali [ Niezalezna.pl – przyp.red ], 
który odniósł się do „afery seksualnej”sprzed 
kilku miesięcy.

We wrześniu ubiegłego roku podczas sesji 
rady radna Balt „zasugerowała, że ksiądz kate-
cheta w jednym  w niepublicznych częstochow-
skich gimnazjów miał stosunek płciowy z uczen-
nicą drugiej klasy. Ewelina Balt zapytała radnych 
i prezydentów Częstochowy o konsekwencje 
grożące nauczycielowi, który dopuścił się nie-
właściwych relacji z uczennicą. Radna twierdziła 
wówczas, że zgłosili się do niej rodzice dziecka, 
które uczęszcza do tej samej szkoły. Podobno o 
sprawie uczniowie plotkowali już od dawna, a 
jednym z argumentów miał być fakt, że ksiądz 
od dłuższego czasu nie uczył już w tej szkole re-
ligii”. Sprawą zajęła się prokuratura.

Konsekwencje wypowiedzi radnej Balt po-
niósł ksiądz, szkoła i rzecz jasna sama uczenni-
ca. Ten pierwszy został zawieszony przez kurię 
w wykonywanych obowiązkach. Gimnazjum 
straciło dobre imię, uczennica zresztą też.

Prokuratura częstochowska, która prowadziła 
w tej sprawie dochodzenie, nie dotarła do ja-
kichkolwiek dowodów świadczących o tym, że 

mogło dojść do kontaktu intymnego księdza z 
gimnazjalistką . Rzecznik prasowy prokuratury, 
Tomasz Ozimek stwierdził, iż przesłuchani w 
trakcie postępowania świadkowie, w tym uczen-
nica, zaprzeczyli rzekomemu zajściu. 

- W toku postępowania ustalono, że nie  do-
szło do popełnienia przestępstwa – podsumował 
działania prokuratury rzecznik prasowy Tomasz 
Ozimek.

- Jesteśmy zrozpaczeni po tej całej sprawie – 
ja, nauczyciele, rodzice i sami uczniowie. Od  po-
czątku wiedziałam, że jesteśmy niewinni, ksiądz 
także.

Ten katecheta pracował u nas od czterech lat, 
więc naprawdę wiedzieliśmy jaki to człowiek.

Szkoda jest dziecka i szkoda księdza, bo dziś 
jest nie do poznania. Ta sprawa bardzo go zmie-
niła.

I teraz należałoby zadać pytanie radnej Balt  
kto przywróci honor nauczycielowi i szkole? Z 
naszej strony uważamy, iż radna Balt powinna 
nas publicznie przeprosić: na sesji rady miasta 
oraz w prasie. Przeprosiny po prostu nam się na-
leżą – mówi Janina Grewenda, dyrektor szkoły.

Być może żadna ze stron nie zaprowadzi 
Eweliny Balt przed wymiar sprawiedliwości.                   
Z pewnością jednak działania radnej zostały już 
osądzone przez opinię publiczną  i przyszły elek-
torat.

Renata R.Kluczna

 
we współpracy 

z Federacją Konsumentów

Konsekwencje oskarżeń 
radnej Balt...
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Samodzielność finansowa ma różne wymiary. To mogą być pierwsze 
zarobione pieniądze za roznoszenie ulotek, które uzupełnią 
kieszonkowe od rodziców. Może być pierwsza umowa o pracę, prawie 
na pewno czasowa, zaraz po szkole lub studiach. Wreszcie może być 
pierwsza pożyczka przed świętami na prezenty dla najbliższych – 
rodziców czy dziewczyny albo chłopaka. Ale też i pierwszy kredyt na 
samochód, a nawet kredyt hipoteczny. Wreszcie samodzielność może 
oznaczać pierwsze własne mieszkanie – choćby wynajęte.
Z badań wynika, że wśród młodych ludzi w wieku 18-24 pracuje co 
trzeci, zaś wśród starszych w wieku 25-29 lat – już dwie trzecie. 
Jednak w młodszej grupie wiekowej trzy czwarte jest na całkowitym 
lub częściowym utrzymaniu rodziców, a w starszej tylko jedna 
czwarta. To i tak zresztą dużo - zdaniem socjologów z CBOS, którzy 
przeprowadzili badania dla Akademii Leona Koźmińskiego.
Widać zatem, że droga do usamodzielnienia nie jest łatwa ani krótka. 
Łatwo też popełnić błędy. Jak by to dziwnie nie zabrzmiało, to na każdym 
jej etapie należy postępować… podobnie, by błędów tych uniknąć. 
Przede wszystkim i zawsze trzeba wiedzieć jak najwięcej o tym, co 
zamierza się zrobić. O firmie, która ma nas zatrudnić i o umowach 
o pracę. O kredytach i chwilówkach. O wynajmowaniu mieszkania 
i obowiązkach lokatora. Dziś usamodzielniający się młodzi ludzie są 
w komfortowej sytuacji – mają internet. Wiedzę dostępną na kliknięcie. 
Trzeba z niej korzystać. Ale trzeba też umieć korzystać. Istnieją strony 
internetowe, które – jak się wydaje – tylko pozornie mają nam pomóc 
udzielając wszechstronnej informacji. A w istocie chodzi o to, byśmy 
wzięli kosztowną pożyczkę, czy kupili w gruncie rzeczy niepotrzebny 
nam towar (często jeszcze przepłacając). Na pewno warto zachować 
czujność.
Warto też posłuchać tych, którzy już usamodzielnili się i mają pierwsze 
doświadczenia za sobą, a chcą pomóc nowicjuszom. Po pierwsze 
i absolutnie najważniejsze: nie wpakować się w nielegalną działalność. 
Po drugie, jeśli tylko możliwe - nie wdawać się w tzw. interesy na gębę 
(także z rodziną niestety – pamiętacie przysłowie „dobry zwyczaj – nie 
pożyczaj?”). Po trzecie - czytać umowy, od góry do ostatniego wiersza. 
Zachować zdrowy rozsądek. Wyobrazić sobie najgorszy możliwy 
wariant rozwoju wydarzeń. Kalkulować opłacalność. I myśleć, myśleć, 
jeszcze raz myśleć.
Weźmy umowę o pracę. Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy można 
w ciągu pół godziny przeczytać, co umowa o pracę musi zawierać, o 
czym należy pamiętać podpisując ją, jakie są rodzaje umów o pracę, 
jakie są obowiązki pracodawcy, ile może być umów na czas określony, 
jak się zmienia treść umowy i jak ją rozwiązać, jaki jest okres wypow-
iedzenia umowy, kiedy prawo chroni pracownika i co zrobić, kiedy 

pracodawca cię zwalnia (http://www.pip.gov.pl). Na stronie RMF 
możesz znaleźć przygotowany razem z PIP dekalog pierwszej umowy 
o pracę (http://www.rmf24.pl/raport-wakacje/fakty/news-jak-wejsc-
na-rynek-zatrudnienia-czyli-dekalog-pierwszej-prac,nId,986713). 
Zresztą wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „pierwsza praca” albo 
„pierwsza umowa o pracę” i wyskoczą dziesiątki linków, bardziej lub 
mniej wartościowych. Te sygnowane przez instytucje profesjonalnie 
zajmujące się pracą i zatrudnieniem należą do pierwszej grupy.

Z kolei na stronie www.zanim-podpiszesz.pl, stworzonej przy 
współpracy m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta oraz NBP, znajdziemy opis w punktach jak 
postępować, gdy sytuacja zmusza nas do zaciągnięcia chwilówki. To 
jest banalnie proste, ale ciągle tysiące ludzi nie korzysta z tych porad. 
A przecież zwłaszcza tych, którzy usamodzielniają się finansowo, nie 
stać na kosztowne błędy. A więc w czterech krokach:
 1. Sprawdź wiarygodność firmy
 2. Policz całkowity koszt pożyczki
 3  Dokładnie przeczytaj umowę
 4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz

Każdy z tych kroków jest dość szczegółowo opisany. Znajdują się tam 
także bardzo konkretne ostrzeżenia przed różnymi trickami 
dotyczącymi kosztów pożyczek (opłaty wstępne, obsługa w domu, 
kaucje, sposób ustalania oprocentowania) i treści umów. Na tej samej 
stronie jest też bardzo dobry kalkulator kosztów pożyczki, tak zwanej 
RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
Kampania „Zanim podpiszesz” była przygotowana z myślą o osobach, 
które zaciągają lekkomyślnie najdroższe na rynku pożyczki – tzw. 
chwilówki, ale dotyczy w gruncie rzeczy każdego kredytu. Czytając 
różne strony i zastanawiając się nad wzięciem kredytu lub chwilówki 
pamiętajmy też o jednym: nic nie zastąpi samodzielnego myślenia, 
a już zwłaszcza nie zastąpi go słowotok sprzedawcy, agenta 
finansowego czy pośrednika, który rozliczany jest wyłącznie z jednego 
– by sprzedać swój produkt po jak najkorzystniejszej dla niego cenie.
Z myślenia nie należy rezygnować nawet wtedy, gdy wydawałoby się 
niczego złego nie można się spodziewać. Analityk Piotr Ceregra tak 
pisze o programie wsparcia budownictwa mieszkaniowego: „Kredyt 
z rządowym wsparciem jest dla banku mniej ryzykowny niż udzielony 
na standardowych warunkach. Dzięki dopłacie klient pożycza mniejszą 
kwotę, zwiększa się prawdopodobieństwo, że będzie go stać na spłatę, 
bank powinien więc naliczyć mniejszą premię za ryzyko – czyli 
w efekcie pożyczyć pieniądze taniej. Jednak możliwe jest i inne 
rozumowanie. Skoro kredyt z dopłatą jest dla klienta zdecydowanie 
tańszy niż w standardzie, w jego cenie można… łatwo przemycić nieco 
wyższą marżę”. Warto zatem korzystać z porównywarek cen kredytów 
czy usług doradców finansowych, ale zawsze zachowując zdrowy 
rozsądek i dozę podejrzliwości.
Myślę zresztą, że świetnie o tym wiecie. Badanie CBOS i ALK, od którego 
zaczął się ten tekst, pokazało że tylko 7 do 11 procent (zależnie od wieku) 
młodych ludzi, gdyby niespodziewanie otrzymali 10 tys. zł, wydałoby 
wszystko na bieżące potrzeby. Pozostali mniej lub więcej zaoszczędziliby, 
znakomita większość co najmniej połowę. To świadczy o dojrzałości.
Mimo to na zakończenie jeszcze jedna uwaga. W świecie wolnego rynku nie 
ma nic za darmo. Pieniądz kosztuje i zdobycie pieniędzy wymaga wysiłku. 
Nie ma łatwych i szybkich pieniędzy. Za każdą ofertą pracy czy kredytu stoi 
czyjś interes, za każdą transakcją czyjś zysk. Ważne, by zysk był obustronny.

Piotr Aleksandrowicz

Cena samodzielności
Samodzielność finansowa zawsze ma swoją 
cenę. Chodzi o to, by była to cena minimalna.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
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SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa

OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH

ODDZIAŁ W KATOWICACH
ul. Kościuszki 49/2
tel. 32 209 20 16

ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
ul. Śląska 22, lok. 12
tel. 34 340 59 00

www.promedica24.pl

tel. 731-952-699

SKUP ZŁOMU
SKŁAD OPAŁU

ul. Kościelna 26,
MOKRZESZ
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Zapis Bankowy
Zgodnie z prawem bankowym posiadacz 

rachunku oszczędnościowego, oszczędnościo-
wo-rozliczeniowego lub terminowej lokaty 
oszczędnościowej może polecić pisemnie banko-
wi dokonanie po swojej śmierci wypłaty wska-
zanym przez siebie osobom określonej kwoty 
pieniężnej. 

Polski ustawodawca ograniczył krąg osób do 
małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 
Taka dyspozycja na wypadek śmierci, zwana za-
pisem bankowym, stanowi odrębną regulację 
od ogólnych zasad dziedziczenia wynikających 
z prawa spadkowego. Podkreśla to w szczegól-
ności zapis ust. 5 art. 65 Ustawy prawo banko-
we stanowiący, iż kwota wypłacona zgodnie z 
zapisem nie wchodzi do spadku po posiadaczu 
rachunku. Zapis bankowy pozwala na dokona-
nie uprzywilejowania kogoś z bliskich spośród 
pozostałych spadkobierców i obdarowanie np. 
wnuczki, która za życia rodziców nie dziedziczy 
ustawowo po dziadkach. 

Jednak dyspozycja wkładem na wypadek 
śmierci obwarowana jest formalnymi wymoga-
mi. Przede wszystkim dokonanie takiego pole-
cenia powinno nastąpić przy zachowaniu formy 
pisemnej. Taki zapis jest jednostronną czynno-
ścią prawną, co oznacza, że postanowienia w nim 
zawarte zostaną zrealizowane dopiero po śmierci 
posiadacza rachunku. Wskazane w zapisie pra-
wa majątkowe posiadacza rachunku przechodzą 
z chwilą jego śmierci na rzecz osoby wskazanej 
w zapisie, niezależnie od faktu, czy ten zapiso-
bierca jest powołany do dziedziczenia z mocy 
testamentu lub dziedziczy na zasadach ustawo-
wych. Ustanowienie zapisu nie wpływa w żaden 
sposób na możliwość dysponowania środkami na 
rachunku przez jego posiadacza. 

Kolejnym ważnym elementem zapisu ban-
kowego jest określona przez ustawodawcę jego 
maksymalna wartość. Stanowi ona dwudzie-
stokrotność przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostat-
ni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. 
Co istotne, dyspozycja wkładem na wypadek 
śmierci może być przez posiadacza rachunku w 
dowolnym czasie odwołana lub zmieniona, ale z 
zastrzeżeniem, iż należy dokonać tej czynności 
w formie pisemnej. Ustanowienie takiego zapisu 
nie jest uzależnione od zgody banku, który nie 
może sprzeciwić się woli posiadacza rachunku w 
tym zakresie. 

Zapisów ustanowionych przez posiadacza ra-
chunku może być kilka i mogą dotyczyć różnych 
osób. Nie ma ograniczeń co do liczby tego rodza-
ju poleceń, jednakże należy mieć na uwadze, iż 
łączna wartość nie może przekroczyć maksymal-
nej wartości określonej przez prawo bankowe, 
o której była mowa w akapicie powyżej. Mak-
symalna kwota obejmuje więc wszystkie zapisy 
ustanowione przez jednego posiadacza. Dlatego 
możliwa jest zarówno sytuacja, w której jeden 
zapis wyczerpuje maksymalną kwotę limitu usta-
wowego, jak i kilka zapisów o mniejszej wartości 
w sumie mieszczących się w ww. limicie. 

Pamiętać jednak należy, iż w pierwszej kolej-
ności w sytuacji śmierci posiadacza rachunków 
oszczędnościowych bank ma obowiązek wypłaty 
z tych rachunków kwoty wydatkowanej na kosz-
ty pogrzebu osobie, która przedstawi rachunki 
stwierdzające wysokość wydatków, ale w wy-
sokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia 
pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w 
danym środowisku. Kwota ta również nie wcho-
dzi do spadku po posiadaczu rachunku.

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z siedzibą 
przy ul. Staszica 5 w Częstochowie przedstawia spra-
wozdanie ze zbiórki publicznej 

Zbiórka organizowana była  pod nazwą: „Ogólno-
polska zbiórka żywności Caritas - Tak, Pomagam”  
Termin zbiórki: 6,7 grudnia  2013r. 

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowa-
dzona w: 

- Częstochowie (na podstawie zezwolenia Prezy-
denta Miasta Częstochowy nr SO.5311.32.2013 z 
dnia 15.11.2013 r.),

- Radomsku (na podstawie zezwolenia Prezydenta 
Miasta Radomska nr SSO.II.5311.8.2013 z dnia 
25.10.2013r.),

- Wieluniu (na podstawie zezwolenia Burmistrza 
Wielunia nr SO.5311.7.2013 z dnia 24.10.2013r.)

- Zawierciu (na podstawie zezwolenia Prezydenta 
Miasta Zawiercie nr KO.I.5311.3.2013 UC z dnia 
25.10.2013r.)

W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej ze-
brano artykuły żywnościowe o łącznej ilości 5956,96  
kg. (tabela obok) 

Zbiórka była przeprowadzona w sklepach spożyw-
czych na terenie Częstochowy, Radomska, Wielunia i 

Zawiercia w formie zbierania dobrowolnych datków 
rzeczowych w postaci art. spożywczych o długim 
terminie ważności. Artykuły składane były do koszy 
ustawionych w sklepach spożywczych.

W organizowaniu i przeprowadzeniu zbiorki wzięło 
łącznie udział 482 wolontariuszy.

Dyrekcja Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 
informuje, że artykuły spożywcze pozyskane w trak-
cie zbiórki żywności w całości zostały wykorzystane 
do paczek żywnościowych z okazji świąt Bożonaro-
dzeniowych dla najuboższych rodzin z Częstochowy, 
Radomska, Wielunia i Zawiercia. 

Wysokość kosztów związanych z przeprowadze-
niem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem 
rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

Miejscowość 

ilość zebranych 

produktów 

Częstochowa 4135,28

Radomsko 1193,95

Wieluń 315,18

Zawiercie 312,55

suma 5956,96

1 telefony 300

2 znaczki 350

3 papier - pisma 25

4 taśmy 29

5 sznurek 20

6 papier - ulotki - 2 ryz 40

7 ksero - amortyzacja + toner 70

8 plakaty - darowizna 0

9 koszulki - darowizna 0

10 podziękowania - darowizna 0

11 identyfikatory- darowizna 0

12 smyczki - darowizna 0

13

samochody - paliwo, Częstochowa - 680 zł., 

Radomsko - 490zł., Zawiercie - 210zł., Wieluń - 

230zł. 1660

14 bilety dla wolontariuszy 135

suma 2629

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

„Orzeczeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Sąd 
Okręgowy w Gliwicach uznał, że Jerzy Socha, 
pełniący funkcję publiczną wójta gminy Konopi-
ska, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lu-
stracyjne, w którym nie przyznał się on do współ-
pracy z organami bezpieczeństwa państwa. Jak 
ustalono, Jerzy Socha był w okresie od grudnia 
1984 r. do maja 1988 r. tajnym współpracowni-
kiem Służby Bezpieczeństwa – Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych w Częstochowie o 
pseudonimie „Brat”.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa 

wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i 
Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach po-
wszechnych organu i członka organu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz organu jednostki 
pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, 
której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a 
także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o któ-
rych mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej 
na okres 3 lat.

Naczelnik Oddziałowego 
Biura Lustracyjnego

IPN w Katowicach

Orzeczenie o uznaniu, 
że Jerzy Socha złożył 
niezgodne z prawdą 
oświadczenie lustracyjne

„Szanowny Pa-
nie Prezydencie,

W ostatnich 
dniach mianował 
Pan na stanowi-

sko wiceprezydenta Miasta Częstochowy - Panią 
Wandę Kuklę. Pani Kukla jest emerytowanym 
pracownikiem Urzędu Miasta Częstochowy. 
Przed nominacją na wiceprezydenta Miasta Czę-
stochowy, Pani Kukla była Pana doradcą co do 
spraw ekonomiczno - biznesowych dla Miasta 
Częstochowy.

Jak podały lokalne media i Urząd Miasta Czę-
stochowy na stronie internetowej, Pani Kukla ma 
dużo osiągnięć, co do doradzania w zagadnieniach 
ekonomiczno - biznesowych.

Jako mieszkaniec miasta Częstochowy mam 
jednak do Pana kilka pytań, odnośnie Pani 
Kukli:

1. W Częstochowie mamy wielu młodych ludzi 
i osób w średnim wieku (przed emeryturą), bardzo 
dobrze wykształconych, mających bardzo duże 
doświadczenie w doradzaniu ekonomicznym i 

prowadzeniu biznesu, a obecnie jednak bezrobot-
nych!

DLACZEGO PAN WIĘC POWOŁAŁ PA-
NIĄ WANDĘ KUKLĘ NA STANOWISKO 
WICEPREZYDENTA MIASTA CZĘSTO-
CHOWY DS. EKONOMICZNO-BIZNESO-
WYCH?

2. CZY PANI WANDA KULKA BĘDZIE 
POBIERAŁA WYNAGRODZENIE JAKO 
WICEPREZYDENT JEDNOCZEŚNIE PO-
BIERAJĄC EMERYTURĘ?

Wiele osób z nas głosowało na Pana w ostatnich 
wyborach prezydenckich (samorządowych).

Obawiam się, że jednak w tegorocznych wy-
borach - wielu z nas będzie musiało się jednak 
poważnie zastanowić, czy wybrać Pana na drugą 
kadencję na urząd Prezydenta Miasta Częstocho-
wy! A SZKODA!!!

Będę czekał od Pana na odpowiedzi na moje 
dwa pytania!

Z pozdrowieniami,
Czytelnik”.

Jeden z naszych Czytelników przesłał nam własną kore-
spondecję, którą prowadzi z prezydentem miasta.



Jak co roku przed Święta-
mi w budynku Częstochow-
skiego Parku Przemysłowo – 
Technologicznego odbyło się 
coroczne spotkanie Zarzą-
du Okręgu wraz z prezesami 
wszystkich Kół i Klubów. 

Na początku spotkania Prezes Okręgu Maciej Brudziński 
wręczył koledze Ryszardowi Jastrzębiowi Prezesowi Koła 
Gnaszyn najwyższe odznaczenie PZW, odznakę ,,CZŁONEK 
HONOROWY” przyznaną przez Krajowy Zjazd Delegatów. 
Prezes Brudziński wraz z Eugeniuszem Bugajem, nowym 
Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej podzięko-
wał Leszkowi Tazbirowi byłemu wieloletniemu Przewodni-
czącemu OKR. Kol. Andrzej Brędzel Wiceprezes d/s sportu 
wręczył puchary, medale i dyplomy najlepszym drużynom w 
Spławikowych Mistrzostwach Okręgu: 

1. MIEJSCE - KOŁO PRZY ŚRÓDMIEJSKIEJ SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWEJ, 

2. MIEJSCE - KOŁO CZĘSTOCHOWA MIASTO, 3 
MIEJSCE KOŁO STARÓWKA. 

Po części oficjalnej prezesi wysłuchali sprawozdań wszyst-
kich komisji działających przy Zarządzie Okręgu oraz zapo-
znali się z opłatami za wędkowanie, jakie będą obowiązywały 
w 2014 roku, z wzorem nowego zezwolenia, nowymi uchwa-
łami oraz planami zarybień na 2014 rok.

OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA 2014 ROK

SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 68 zł (ulga 50%: mło-
dzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, odznaczeni srebrną 
i złota odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 lat i kobie-
ty po ukończeniu 60 lat), (ulga 75%: członkowie uczestnicy do 
16 lat i odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami).

SKŁADKA OKRĘGOWA - 110 zł (zasady ulgowe jak 
przy składce członkowskiej oraz 50% dla odznaczonych Me-
dalem Za Zasługi Dla Okręgu Częstochowskiego, członko-

wie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni ze 
składki okręgowej).

SKŁADKA SPECJALNA OKRĘGOWA - 45 zł (dla osób 
po ukończeniu 70 lat)

SKŁADKI DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEM-
CÓW: roczna 260 zł, jednodniowa 30 zł, trzydniowa 50 zł, 
tygodniowa 80 zł.

W następnym numerze przedstawimy Państwu zasady węd-
kowania, które będą obowiązywały w 2014 roku na wodach 
okręgu Częstochowskiego

Robert Amborski

KONKURS WĘDKARSKI - ZAKOŃCZONY
Sklep „IRO” przygotował niespodziankę gwiazdkową 

dla naszych Czytelników. Rozlosowaliśmy trzy zestawy 
gadżetów reklamowych.

Uczestnicy konkursu mieli odpowiedzieć na jedno 
bardzo proste pytanie. Ile w ciągu doby złowionych karpi 
może zabrać wędkarz w Okręgu Częstochowskim?

Odpowiedź brzmi: Wędkarz może zabrać dwa karpie.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosowaliśmy trzech 

zwycięzców:
1.Zdzisław Grabny
2.Jakub Otrębski
3.Rafał Romankiewicz
Nagrodzone osoby zapraszamy do redakcji Tygodnika „7 

dni” po odbiór gadżetów wędkarskich.
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Spotkanie Zarządu Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Częstochowie z prezesami Kół 

Ogłoszenie
Liga Ochrony Przyrody i Klub Akwa-

rystów w Częstochowie zaprasza  na 
giełdę ryb, roślin i ptaków egzotycz-
nych, która odbędzie się 26.01.2014 r. 
na ul. Łukasińskiego 40 w Częstocho-
wie w IV L.O. im. J. Dąbrowskiego. Gieł-
da otwarta będzie od 10.00 do 13.30. Na 
miejscu kupić będzie można 

także pokarmy dla 
ryb, ptaków i gry-
zoni. Wstęp wolny. 

Zapraszamy!



Ekstraligowe 
podsumowanie 
transferowe 

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk
Wyjątkiem od zimowych wzmocnień jest właśnie benia-

minek z Gdańska. Miejsca w składzie Wybrzeża znaleźli 
Lindgren i Madsen, którzy po słabym sezonie 2013 mają się 
nad morzem odbudować. Większość kibiców oraz ekspertów 
wątpi jednak w taki obrót spraw. Dodatkowo po wybraniu 
przez Sebastiana Ułamka oferty z pierwszej ligi Wybrzeże 
ma problem z drugim polskim seniorem. Jakby tego było 
mało klub nadal nie zapłacił zawodnikom za poprzedni se-
zon. Wśród niespłaconych jest między innymi Krystian 
Pieszczek. Zawodnik już dziś uznawany za jednego z naj-
lepszych młodzieżowców w kraju stanowi silną kartę w ta-
lii trenera Wybrzeża, jednak z powodu zaległości stara się o 
rozwiązanie kontraktu. 

W nadchodzącym sezonie zapowiada się bardzo wyrów-
nana walka o play-off, a jedynym wyjątkiem jest Wybrzeże, 
które najprawdopodobniej po raz kolejny pożegna się z Eks-
traligą bezpośrednio po awansie.    

Skład Wybrzeża: Fredrik Lindgren, Leon Mad-
sen, Renat Gafurow, Thomas H. Jonasson, Peter Karlsson, 
Artur Mroczka, Krystian Pieszczek, Krzysztof Wittstock. 

Betard Sparta Wrocław
Wrocławianie już w zeszłym sezonie sprawili dużą nie-

spodziankę i na przekór ekspertom utrzymali się w Enea Eks-
tralidze. Największym wyzwaniem przed działaczami Sparty 
było utrzymanie w składzie Woffindena, co niespodziewa-
nie udało im się bardzo szybko. Po tym przyszedł czas na 
wzmocnienia. Wrocław do reprezentowania swoich barw na-
kłonił Janowskiego i Pavlica, co znacznie wzmocniło zespół 
z Dolnego Śląska. 

Skład Sparty: Tai Woffinden, Troy Batchelor, Ju-
rica Pavlic, Maciej Janowski, Tomasz Jędrzejak, Patryk Dol-
ny, Patryk Malitowski, Mike Trzensiok. 

Fogo Unia Leszno
Unia w zeszłym sezonie postawiła na młodzież, która 

osiągnęła ostatecznie bardzo przyzwoity wynik. Mógł on 
jednak być dużo lepszy, ale nieustannie brakowało mocnego 
lidera, który gwarantowałby wygrane w decydujących bie-
gach. Zarząd postanowił zakontraktować Nickiego Pederse-

na. Była to o tyle zaskakująca decyzja, że Duńczyk nigdy 
nie był zbyt lubianą postacią w Lesznie. W związku z tym 
przenosiny rozpoczęto od ocieplania wizerunku Pedersena 
wśród kibiców. Operacja zakończyła się sukcesem, ale nadal 
nie wiadomo jak Duńczyk wkomponuje się w zespół i czy 
będzie w stanie zostać kapitanem z prawdziwego zdarzenia. 

Skład Unii: Nicki Pedersen, Damian Baliński, Ken-
neth Bjerre, Przemysław Pawlicki, Grzegorz Zengota, Piotr 
Pawlicki, Tobiasz Musielak, Marcin Nowak. 

Stal Gorzów
Gorzowianie w zeszłym roku po bardzo słabym począt-

ku zakończyli sezon w środku tabeli. Apetyty w Gorzowie 
na nadchodzący sezon są jednak znacznie większe. Najważ-
niejszym zadaniem działaczy Stali było zatrzymanie składu 
z sezonu 2013. Zadanie udało się zrealizować choć po kolej-
nym udanym sezonie na brak ofert nie mógł narzekać Iver-
sen. Dodatkowo po krótkim epizodzie ze Startem Gniezno do 
zespołu powrócił Matej Zagar, co stanowi duże wzmocnienie 
gorzowskiego zespołu.  

Skład Stali: Niels Kristian Iversen, Matej Zagar, 
Krzysztof Kasprzak, Linus Sundstroem, Tomasz Gapiński, 
Piotr Świderski, Bartosz Zmarzlik, Adrian Cyfer, Łukasz 
Kaczmarek. 

Unia Tarnów
Unia Tarnów po dużym sukcesie jakim było zajęcie trze-

ciego miejsca w zeszłym sezonie pragnie co najmniej powtó-
rzyć ten wynik w roku 2014. Decyzja Janowskiego o powro-
cie do Wrocławia i odejściu słabo spisującego się Madsena 
zmusiła zarząd do szukania wzmocnień. Po niedługiej prze-
rwie do zespołu powraca Greg Hancock, który od początku 
był na celowniku trenera Cieślaka. Do zespołu dodatkowo 
dołączył Krzysztof Buczkowski. O zawodnika długo walczył 
Włókniarz, jednak ostatecznie zdecydował się on na ofertę 
Unii Tarnów.

Skład Unii: Greg Hancock, Janusz Kołodziej, 
Krzysztof Buczkowski, Artiom Łaguta, Martin Vaculik, Kac-
per Gomólski, Mateusz Borowicz. 

Unibax Toruń
Po aferze związanej z ucieczką z finałowego meczu przy-

szłość drużyny z Torunia w Ekstralidze stała pod znakiem 
zapytania. Ostatecznie Unibax wystartuje w rozgrywkach 
z ośmioma ujemnymi punktami. Po tej decyzji stało się ja-
sne, że wicemistrzowie muszą się wzmocnić. Długo starali 
się pozyskać Patryka Dudka, ale ten wybrał rodzimy klub. 
Sięgnięto zatem po Emila Sajfutdinowa, który zostanie wy-
pożyczony z Włókniarza. Trudniejszym zadaniem stało się 
sprowadzenie wzmocnienia na pozycję młodzieżową. Po dło-
gich negocjacjach z kilkoma zawodnikami klub doszedł do 
porozumienia z Oskarem Fajferem ze Startu Gniezno.    

Skład Unibaksu: Tomasz Gollob, Emil Sajfutdi-
now, Chris Holder, Darcy Ward, Adrian Miedziński, Paweł 
Przedpełski, Oskar Fajfer.  

 
Stelmet Falubaz Zielona Góra
Stelmet Falubaz Zielona Góra w minionym okresie trans-

ferowym nie dokonał właściwie żadnych ruchów. Bardzo 
dużo emocji wzbudziło możliwe przeniesienie Patryka Dudka 
do Torunia. Ostatecznie najlepszy młodzieżowiec poprzed-
niego sezonu nadal będzie reprezentował barwy Stelmetu. 
Po rocznym wypożyczeniu do zespołu powraca Aleksandr 
Łoktajew. Zastąpi on w składzie słabo spisującego się Da-
vidssona. Nadal nie rozwiązała się najważniejsza kwestia dla 
Mistrzów Polski, mianowicie czy Łoktajew otrzyma polskie 
obywatelstwo. Falubaz stara się o nie od dłuższego czasu, a 
pozytywna decyzja bardzo wyraźnie wzmocniłaby formację 
młodzieżową zespołu, w którym, po przejściu Dudka w wiek 
seniora, brakuje pewnego ogniwa.

Skład Falubazu: Patryk Dudek, Jarosław Ham-
pel, Piotr Protasiewicz, Andreas Jonsson, Aleksandr Łokta-
jew, Krzysztof Jabłoński, Mikkel B. Jensen, Kamil Adam-
czewski, Adam Strzelec, Alex Zgardziński.

dk
foto: Marek Dziurkowski
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R E K L A M A

Za nami wyjątkowo krótki okres transferowy w żużlowej Enea Ekstralidze. Zniesie-
nie limitów KSM mocno ograniczyło ruchy drużyn, jednak mimo wszystko doszło do 
kilku ciekawych wzmocnień. Trudno wskazać jednoznacznego króla zimowego po-
lowania, bowiem niemal wszystkie drużyny wyraźnie się wzmocniły. Przyjrzyjmy się 
zatem rywalom Włókniarza w sezonie 2014. 
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