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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

R E K L A M A

czytaj str. 5

Prócz czwórki rodzeństwa, które ową 
nieruchomość odziedziczyło po śmierci 
ojca – głównego właściciela, w kamieni-
cy od czasów powojennych zamieszkują 
także dokwaterowani lokatorzy. Młodym 
Czytelnikom należą się słowa wyjaśnie-
nia. Kwaterunek to forma przymusowego 
oddania wolnych mieszkań obcym oso-
bom, które otrzymały przydział urzędo-
wy. Dawniej władze komunistyczne w ten 
sposób rozwiązały problemy lokalowe. 

Prywatny właściciel przez jedną decyzję 
urzędnika musiał podzielić się własnymi 
metrami i odtąd znosić trudne sąsiedztwo 
zupełnie obcych mu ludzi. 

Mijały lata. W Polsce upadł komu-
nizm, w Niemczech mur berliński, postęp 
cywilizacyjny dał telefony komórkowe i 
komputery z internetem. Nowe władze 
państwa zapisały tony papieru, w których 
prawo prywatnej własności jest funda-
mentem demokracji. Dziś można być 

właścicielem wielkiego domu, czy miesz-
kania, ba... nawet wielu, bez obaw, że zo-
stanie nam przydzielony jakiś lokator. 

Kto, kim zarządza?
W kamienicy przy ulicy Krakowskiej 

czas się jednak zatrzymał. Nadal nieru-
chomość jest zarządzana przez Urząd 
Miasta Częstochowy, a w jego imieniu 
przez ZGM. W siedmiu lokalach miesz-
kalnych, oprócz trzech współwłaścicieli 

kamienicy, wciąż zamieszkują - nowi 
- obcy ludzie. Aż trudno to sobie wy-
obrazić, że mimo zmiany ustroju, do 
prywatnej kamienicy przychodzili ludzie 
z decyzjami ZGM-u i po prostu wpro-
wadzali się do pustych lokali, by w nich 
zamieszkać.

- Ja i moje rodzeństwo nie jesteśmy 
już zbyt młodzi, dlatego trudno nam to 
wszystko zrozumieć, zwłaszcza że urzęd-
nicy nie są chętni do wyjaśnienia tych 

zawiłości. Bardzo chcielibyśmy tę 
sprawę wyprostować. Nie wiemy, 
jak to możliwe, że ZGM twierdzi, 
iż jest „samoistnym posiadaczem 
budynku” skoro my jesteśmy 
prawnymi właścicielami kamie-
nicy, zgodnie z wpisem w księdze 
wieczystej – mówi pan Józef, je-
den ze współwłaścicieli.

dokończenie
na str. 3

By zrozumieć ten temat, starsi muszą sięgnąć do najgłęb-
szych pokładów pamięci, a młodzi wytężyć wyobraźnię. 

Mamy rok 1985. Właściciel jednej z kamienic przy ulicy Kra-
kowskiej w Częstochowie podpisuje dokument o „przejęciu w 
zarząd państwowy” jego nieruchomości. Dziś trudno dociec, 
czy był to akt dobrej woli, czy raczej przymus czasów. Wbrew 
temu, co wielu Czytelników teraz pomyśli, kamienica nie zo-
stała przejęta za długi względem państwa bądź miasta. Tak 
czy siak, od połowy lat osiemdziesiątych budynkiem zarządza 
Urząd Miasta Częstochowy.

R E K L A M A

Własność prywatna a magistrat
Do kogo należy ta kamienica?
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Kłopotliwy nieboszczyk

Media, ujawniły fragment 
anonimowego donosu do proku-
ratury, zawierającego opowieść 
o doli trupa znalezionego 29 
grudnia zeszłego roku pod scho-
dami Komendy Policji. Otóż, 
według anonima, trup trafił tam 
opijając się ruskim spirytusem, 
gdy negocjował z policjantami 
„Jedynki” kwestie przyznania 
się do niepopełnionych prze-
stępstw. 

Anonim nie jest dowodem, 
wątpliwe jest czy prokuratura 
ustali prawdę. Jeszcze bardziej 
wątpliwe jest, czy komuś na 

prawdzie specjalnie zależy. Trup 
był obcym menelem, kogo więc 
jego los obchodzi. Policjanci to 
mili faceci, nasi chłopcy, bro-
niący naszego bezpieczeństwa. 
Może czasem przeginają pałę, 
ale nie czepiajmy się drobia-
zgów. Może się pan niebosz-
czyk opił, może nie, może pił z 
policją, albo i nie pił... Równie 
dobrze mógł trafić pod policyjne 
schody metodą teleportacji.

Rzecz w tym, że nasze za-
ufanie do danej instytucji nie 
powinno się opierać tylko na 
intuicyjnej wierze. Mogę być 
przekonany, że zdecydowana 
większość funkcjonariuszy to 
ludzie uczciwi, ciężko pracują-
cy na rzecz dobra ogólnego. Ale 
czy mamy możliwość spraw-
dzenia tego przekonania? W 
przypadku policji, prokuratury 
i wielu innych służb scentrali-
zowanych przyjęto sowieckie 
założenie: to służby mają kon-
trolować społeczeństwo, nigdy 
odwrotnie. Policja sama się 
kontroluje, podobnie jak znany 
baron Munnhausen sam się za 
włosy z bagna wyciągnął. 

Gdy instytucja się sama 
kontroluje, to ta czynność ma 
charakter proceduralno – staty-
styczny.  A więc, po pierwsze, 
czy wszelkie czynności zostały 
odpowiednio odnotowane w 
stosownych papierkach; a owe 
papierki potwierdzają stoso-
wanie ustalonych przez „górę 
procedur”...Problem trudny, bo 
życie nie pasuje do papierków, 
a policjant ma do czynienia z 
materią aż nadmiernie żywą (lub 
niepotrzebnie martwą). Skoro 
jednak kontrola przebrnie przez 
ten punkt pierwszy, to istotny 
staje się punkt drugi: statystyka. 
Poszedł na patrol: musi przy-
nieść określoną ilość nałożo-
nych mandatów; zdarzyło się 

przestępstwo, trzeba się martwić 
o statystykę wykrywalności. 
Jak się martwią, wiele osób do-
świadczyło. Po pierwsze trzeba 
udowodnić ofierze, że to co jej 
się przydarzyło nie jest przestęp-
stwem. Mąż pobił, wytrzeźwieje 
to przestanie; radio ukradli z sa-
mochodu; aj tam, aj tam – kup se 
pan nowe....włamali się do piw-
nicy, panie kto dziś coś cennego 
w piwnicy trzyma? Jeżeli już nie 
da się spławić ofiary, warto za-
dbać, by zgłoszona szkoda była 
oszacowana odpowiednio nisko. 
Jeśli złodziej w 5 sklepach, w je-
den dzień ukradnie towar po 100 
zł w każdym; to nie jest prze-
stępstwo kradzieży 500 zł, lecz 5 
drobnych wykroczeń. Złodziej o 
tym wie, policjant tym bardziej. 
Rozliczenie ze statystyki wykry-
wania wykroczeń jest zupełnie 
inne niż pilnowanie statystyki 
wykrywania przestępstw. 

Jeżeli tak się dzieje, z przy-
czyn troski o statystykę,  łatwo 
dośpiewać sobie dalszy ciąg. 
Skoro już nas zmuszono do przy-
jęcia zgłoszenia przestępstwa, 
spróbujmy komuś przypisać 
sprawstwo, by statystyka grała. 
W końcu złodziej, który ukradł 
cztery razy, może się przyznać 
do piątej kradzieży; wyroku mu 
to specjalnie nie zmieni. Siedzi 
się tak samo za kradzież 1000 zł, 
jak i za 10 000 zł; więc co za pro-
blem. Ty mi poprawisz statysty-
kę, ja ci dobrą opinie wystawię i 
fajki będę podsyłać.

Tak było, tak być może jest. 
Nie wiemy tego, dopóki nie 
mamy narzędzi społecznej kon-
troli nad działaniami policji.

Lecz jak to mówi staropolskie 
przysłowie: nie ma trupa, nie 
ma sprawy. Gorzej, gdy trup się 
ujawnia w miejscu niespodzie-
wanym.

Jarosław Kapsa  

Sesja Rady Miasta: (od lewej) radny Konrad Głębocki (Wspólnota Samorządowa), radny Zdzisław 
Wolski (SLD), radny Maciej Wawrzkiewicz (PO).
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Telefon komórkowy 
w ofercie Grupy Multimedia Polska

Multimedia Polska rozpoczęły sprzedaż telefo-
nii komórkowej działającej na sieci Plus. Operator 
wprowadza konkurencyjną ofertę obejmującą m.in. 
jeden wspólny pakiet minut dla telefonii stacjonar-
nej i komórkowej.

- Telefonia komórkowa jest kolejnym produktem, 
który stanowi doskonałe uzupełnienie usług dostarcza-
nych kablowo. Liczymy, że nasza konkurencyjna oferta 
telefonii mobilnej spotka się  z zainteresowaniem za-
równo nowych, jak i dotychczasowych klientów - mówi 
Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Grupy Multimedia 
Polska.

Innowacyjnym rozwiązaniem oferowanym przez 
Multimedia Polska jest jeden abonament i wspólny 
pakiet minut dla telefonii stacjonarnej i komórkowej. 

Każdy abonent będzie mógł wybrać do 3 kart SIM i 
wykorzystywać limit połączeń z maksymalnie czte-
rech aparatów (jednego stacjonarnego i trzech komór-
kowych). Liczba wykorzystywanych kart SIM nie 
wpłynie na wysokość abonamentu.

Dla klientów korzystających zarówno z telefonii sta-
cjonarnej i komórkowej Multimedia Polska przygoto-
wały dwa plany taryfowe: Mobilny 120 (abonament 29 
zł) i Mobilny 300 (abonament 39 zł), w ramach których 
klient będzie miał do dyspozycji odpowiednio 120 lub 
300 minut na połączenia stacjonarne i komórkowe.  

 Operator przygotował również dwa plany taryfowe 
obejmujące wyłącznie telefonię komórkową: multi-
MOBILE Start 40 (abonament 8,99 zł) i multiMOBI-
LE Start 80 (abonament 14,99 zł), w ramach których 
abonenci otrzymują pakiet odpowiednio 40 oraz 80 
minut na połączenia do wszystkich sieci krajowych.

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez 
Multimedia Polska jest możliwe dzięki umowie z Po-
lkomtelem, operatorem sieci Plus, który zapewni Mul-
timediom hurtowy dostęp do sieci mobilnej.

Solidaryzuję 
się z Głębockim, bo 

on też nosi okulary, ale 
Wawrzkiewicz jest z PO, a oni 

głosują jak my...

To 
kółko ja 

postawiłem... Twój 
jest krzyżyk. Kółko 

jest moje!!!
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dokończenie ze str. 1
Nasuwa się oczywiste pytanie, na jakiej podstawie ZGM 

zarządza budynkiem? Czy z rodzeństwem współwłaścicieli 
podpisano po 85 roku jakąkolwiek umowę? Otóż nie. Właści-
ciele kamienicy płacą czynsz do ZGM-u na podstawie umo-
wy, o zgrozo... najmu lokalu, podobnie jak pozostali najemcy, 
których zakwaterowano wbrew woli prawnych właścicieli. 
Pieniądze z najmu rzecz jasna – inkasuje ZGM. - Mój przy-
padek jest nieco inny, niż mojego rodzeństwa. W roku 2009, 
gdy wróciłem do Częstochowy po wielu latach pracy poza 
miastem, podpisałem umowę z ZGM „o zarządzanie nieru-
chomością wspólną”. Musiałem ją podpisać, żeby w ogóle 
lokal we własnej kamienicy dostać. Z tego pisma wynika, 
że ZGM administruje tylko moją częścią własności. Jest to 
pierwszy i jedyny dokument, w którym ZGM przyznaje, że 
kamienica ma prywatnego właściciela. Poza tym, ja jako je-
dyny płacę koszty zarządzania, a nie czynsz. Jest to kwota 
znacznie mniejsza od tej, którą wpłaca moje rodzeństwo – 
mówi jeden ze współwłaścicieli.

Pan Józef (76 lat), jako najsprawniejszy z rodzeństwa, po-
stawił sobie za punkt honoru doprowadzić sprawę własności 
kamienicy do szczęśliwego końca. Na razie jest na etapie 
„boksowania się” z ZGM – wychodził już podeszwy i zmar-
nował kilka drzew na tony pism. 

Będąc jednak w zgodzie z prawdą, słusznym jest pytanie: 
gdzie przez 28 lat byli współwłaściciele i dlaczego sprawę 
własnej nieruchomości nie wyjaśnili wcześniej? To w ich in-
teresie, a nie ZGM-u, który chętnie pobiera czynsz od współ-
właścicieli i najemców - jest wyprostowanie stanu prawnego 
kamienicy. 

Od autora
Kilka dni temu przesłaliśmy do ZGM komplet pytań w 

sprawie kamienicy przy Krakowskiej. Jak dotąd nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi.

Do tematu powrócimy.
Renata R. Kluczna

R E K L A M A

Każdy człowiek ma prawo błądzić – nikt nie jest nieomylny. Po to jednak zostaliśmy obdarzeni rozumem i wolną wolą, by z 
nich korzystać  i kiedy sytuacja tego wymaga, przestać tkwić w błędzie. Podobnie jak wielu częstochowian, także i ja trzy lata 
temu dałem się nabrać. Młody, wydawałoby się rozwojowy polityk, Matyjaszczyk obiecywał częstochowianom, że obudzi ich 
energię, zajmie się na serio problemami gospodarczymi, ściągnie do miasta inwestorów, stworzy nowe miejsca pracy, pchnie 
duchową stolicę Polski na nowe tory. Minęły trzy lata – kiedy widzę, jak bardzo mieszkańcy Częstochowy zostali oszukani i na-
dal są okłamywani przy pomocy wszechobecnej nachalnej propagandy, robi mi się słabo. Czy naprawdę zasłużyliśmy sobie na 
los najgorszego w Polsce miasta w większości obiektywnych rankingów (tzn. rozstrzyganych głosami samych mieszkańców)?

Trzy stracone lata …
Podsumowanie 3 lat kadencji
Kilka tygodni temu przy pomocy prezen-

tacji multimedialnej Krzysztof Matyjaszczyk 
usiłował przekonać nas, że pod jego rządami 
i za jego sprawą Częstochowa stała się mia-
stem mlekiem i miodem płynącym. A jak jest 
naprawdę? Prześledźmy główne tezy podsu-
mowania ¾ kadencji i skonfrontujmy je z rze-
czywistością.

• punkt wyjścia – mamy ogólnokrajowy 
kryzys gospodarczy

Ta akurat teza jako obiektywnie prawdziwa 
nie wymaga dodatkowego komentarza.

• cel – takie zarządzanie miastem, które 
pozwoli nie tylko przetrwać kryzys, ale da 
Częstochowie szanse na rozwój

Liczby mówią same za siebie – jedyną po-
zycją w budżecie miasta, która nieubłaganie 
rośnie z roku na rok są wydatki bieżące, czyli 
pensje i inne świadczenia dla coraz liczniejszej 
armii pracowników Urzędu Miasta i jednostek 
podległych. Śmiesznie niskie są za to wyrażone 
w % (na tle innych miast) budżetowe wydatki 
na inwestycje Prorozwojowe zarządzanie? Ra-
czej bal na „Titanicu”…

• lepsze ratingi finansowe
Kłamstwo i to dość łatwe do wykrycia – 

Częstochowa ma niezmiennie tę samą ocenę 
ratingową agencji Fitch od 2006 roku (BBB z 
perspektywą stabilną). Inna sprawa, czy ratin-
gi dają miastu jakąś wymierną korzyść oprócz 
samozachwytu władzy? Każdy doświadczony 
samorządowiec wie, że ratingi to nic innego 
jak listek figowy i alibi otwierające możliwość 
brania jeszcze większych kredytów i zadłużania 
miasta.

• najmniejsze od 2000 r. zaciągane kredyty
Półprawda, bo parę dni po prezentacji pre-

zydent Matyjaszczyk z lekkością gazeli dorzucił 
autopoprawką do budżetu na rok 2014 kolejne 
15 mln zł kredytu do zaciągnięcia. Prawdą jest, 
że miasto zostało dość poważnie zadłużone już 
za rządów Tadeusza Wrony, tym niemniej były 
to jednak środki faktycznie wykorzystane na 
inwestycje. Otwarte pozostaje natomiast py-
tanie, czy wszystkie te inwestycje były  miastu 
niezbędne…

• realizacja inwestycji współfinansowa-
nych ze środków unijnych

W tym miejscu Matyjaszczyk z dumą 
przedstawia listę inwestycji. Zapomina tylko 
wspomnieć o jednym drobnym szczególe – 
WSZYSTKIE miejskie inwestycje realizowane 
w ostatnich 3 latach ze środków unijnych to 
projekty przygotowane i zgłoszone przez ekipy 
Tadeusza Wrony i Piotra Kurpiosa.

• znacząca poprawa stanu częstochow-
skich dróg

Zabawnym elementem prezentacji jest trium-
falistyczne porównywanie wydatków na drogi z 
lat 2011-13 z tymi z lat 2008-10 – to przecież nic 
innego, jak tylko porównanie inwestycji przy-
gotowanych przez Tadeusza Wronę w pierwszej 
kadencji z tymi przygotowanymi przez ex-pre-
zydenta w kadencji drugiej. W efekcie mamy 
groch z kapustą… A tak naprawdę - po 2 latach 
kompletnego marazmu w okresie rządów Ma-
tyjaszczyka Miejski Zarząd Dróg poderwał się 
do boju w roku 2013. W efekcie (w atmosferze 
totalnego bałaganu i dezinformacji związanej 
z nieoczekiwanym zamykaniem kolejnych ulic) 
WRESZCIE coś drgnęło. Efektem jest zakoń-
czenie kilku inwestycji rozpoczętych przez 
poprzedników (Aleje), rozpoczęcie kolejnych 
inwestycji z cyklu „Tadeusz Wrona przygoto-
wał…”, zrealizowanie kilku istotnych remon-

tów bieżących… Dobrze, że wreszcie mamy 
jakiś skok jakościowy. Gorzej to wygląda, kie-
dy patrzę w przyszłość i zastanawiam się nad 
priorytetami w zakresie inwestycji drogowych 
obecnej ekipy. Jedyne, co na razie wymyślili (i 
niestety wprowadzają w życie) to „pasztet” pod 
roboczą nazwą „Uszczęśliwianie Kiedrzyna 
poprzez wrzucenie ruchu tranzytowego w sam 
środek dzielnicy”. 

• uzbrajanie nowych terenów inwestycyj-
nych i związana z tym możliwość utworze-
nia około 2000 miejsc pracy, determinacja w 
walce o utworzenie w Częstochowie Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej

Tu prezydent Matyjaszczyk okazał się sta-
nowczo za skromny. Dlaczego nie napisał 
„możliwość pojawienia się 100 tys. miejsc pra-
cy”? Albo „możliwość pojawienia się miliona 
miejsc pracy”? Jak już uprawiać pustosłowie, 
to z rozmachem… A jak jest naprawdę z tą de-
terminacją? Częstochowscy politycy zmarno-
wali ostatnie 3 lata. W efekcie jeśli nawet na 
początku 2014 r. Specjalna Strefa Ekonomiczna 
wreszcie się pojawi (a wciąż jej nie ma!!!), po-
tencjalni inwestorzy będą mieli zaledwie kilka 
miesięcy na zawarcie umowy na inwestowanie 
w strefie na dotychczasowych, korzystnych wa-
runkach (do końca czerwca 2014 r.). Potem o 
chętnych będzie już dużo trudniej.

• tworzenie kolejnych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
(przyrost powierzchni miasta objętej pla-
nami z 7% na początku 2011r. do 35% pod 
koniec 2013 r.)

Druga z podanych liczb jest mocnym zawy-
żeniem powierzchni i ordynarnym kłamstwem, 
co najłatwiej sprawdzić wizualnie posługując 
się w tym celu stworzonym przez miasto na-
rzędziem, jakim jest Geoportal Mieszkańca. 
Problem tkwi jednak gdzie indziej – za uchwa-
laniem kolejnych planów miejscowych kom-
pletnie nie idą środki finansowe na ich reali-
zację: wykup gruntów, budowę lokalnych dróg 
publicznych, dozbrajanie terenów objętych 
planami. Z łatwością można to samemu ocenić, 
oglądając w terenie obszary objęte m.p.z.p.

• nastawienie na inwestorów zewnętrz-
nych, doskonała oferta inwestycyjna

W ciągu ostatnich 3 lat w Częstochowie 
nie pojawił się ani jeden nowy duży inwestor 
zewnętrzny. Ta liczba nie wymaga żadnego ko-
mentarza.

• uruchomienie telefonu i punktu infor-
macyjnego dla przedsiębiorców

Jak to doskonale spuentował jeden z uczest-
ników niedawne debaty „Znikająca Częstocho-
wa”: „A czy ktoś z Państwa próbował się na 
tą gorącą linię do Urzędu Miasta dodzwonić?” 
Z opowieści częstochowskiego przedsiębiorcy 
wynika, że po drugiej stronie słuchawki sie-
działa urzędniczka , dla której nieszczęściem 
był już sam fakt, że ktoś ośmielił się zadzwo-
nić. Według informacji z debaty, w roli urzęd-
niczych oprawców dla dzwoniących przedsię-
biorców wykorzystuje się stażystki – najczęściej 
nie mające zielonego pojęcia w kwestii 99% 
problemów, z jakimi zwracają się dzwoniący.

• wspieranie przedsiębiorczości m.in. po-
przez stworzenie systemu ulg w podatku od 
nieruchomości

Pomysł doskonały – niestety diabeł tkwi w 
szczegółach. Dziwnym trafem wszystkie często-
chowskie programy ulg podatkowych skiero-
wane do przedsiębiorców mają to do siebie, że 
prawie nikt z nich nie korzysta. A może właśnie 
o to chodzi ich autorom?

• rozwijanie ekonomii społecznej
To już niestety smutna rzeczywistość naszego 

miasta – przy wzrastającym bezrobociu i wciąż 
ubywającej liczbie mieszkańców w wieku pro-
dukcyjnym, Częstochowa na naszych oczach 
staje się miastem zasiłków i pomocy socjalnej.

• stosowanie klauzul społecznych w postę-
powaniach przetargowych

Tak, prowadzenie postępowań przetargo-
wych to pokaz prawdziwej maestrii w wyko-
naniu ekipy prezydenta Matyjaszczyka. Mnie 
osobiście najbardziej rozbawił przetarg na 
wielusettysięczną (a bodaj czy nie milionową) 
kwotę z wykorzystaniem funduszy unijnych, 
który wygrała „jedynie słuszna” firma, zareje-
strowana w KRS na jeden dzień przed zgłosze-
niem oferty przetargowej. 

• stabilizacja poziomu bezrobocia mimo 
zwolnień grupowych

Biorąc pod uwagę fakt, że w każdym miesiącu 
kolejne setki częstochowian trwale emigrują za 
pracą do innych miast i państw, a co za tym idzie 
w szybkim tempie zmniejsza się liczba osób na 
rynku pracy, te „ustabilizowane” 13-15% bez-
robocia to rzeczywiście sukces niebywały…

• obniżanie dopłaty do subwencji oświato-
wej i racjonalizacja wydatków w szkolnictwie

O tej „racjonalizacji” krążą już w Często-
chowie legendy. Jedna z najpopularniejszych 
głosi, że podczas gdy połowa nauczycieli 
pozostaje na bezrobociu, druga połowa jest 
zatrudniona na więcej niż jednym etacie. Za-
stanawiam się tylko, jak to „oszczędzanie na 
oświacie” zniosą nasze dzieci i w jakim stopniu 
ucierpi na tym ich poziom edukacji.

• rozwijanie programów zdrowotnych i 
profilaktycznych dla mieszkańców

Niestety, podczas gdy cała Polska „trąbiła” 
o tym, że w Częstochowie dopłaca się z samo-
rządowych pieniędzy do „in vitro”, nikt tak 
naprawdę nie zadał sobie trudu zastanowienia 
się, ile z tego programu realnych korzyści w 
postaci liczby rodzin, którym udało się pomóc. 
I właśnie o to chodziło miejskich pi-arowcom, 
bo „in vitro” to świetny temat zastępczy od-
wracający uwagę od prawdziwych problemów 
Częstochowy.

• rozwijanie oferty kulturalno-rozrywko-
wej miasta

A to już prawdziwa „specjalność zakładu”. 
Podczas, gdy mieszkańcy martwią się o to, skąd 
wziąć na chleb i z trwogą patrzą w przyszłość, 
nasi samorządowcy (pożal się, Boże) fundują 
im za ich własne, budżetowe pieniądze coraz 
to większe i co raz to droższe igrzyska. To już 
nawet nie jest bal na „Titanicu”, tylko „ostat-
nie dni Sodomy i Gomory”. Nieupiększoną i 
nieupudrowaną rzeczywistością naszego mia-
sta są jednak niestety opustoszałe Aleje, coraz 
bardziej puste lokale gastronomiczne i coraz 
częściej widywane w Śródmieściu szyldy „lokal 
do wynajęcia”. 

Jako podsumowanie tych 3 lat „pracy” 
Krzysztofa Matyjaszczyka i jego ekipy nasuwa 
mi się jedna myśl – za jakie grzechy my, miesz-
kańcy Częstochowy, musimy tak cierpieć?

Artur Sokołowski 
(artur.sokolowski@onet.pl)

Autor artykułu był naczelnikiem Wydzia-
łu Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzę-
du Miasta Częstochowa (2006-2008), a na-
stępnie wiceprezesem zarządu i dyrektorem 
oddziału spółki Operator ARP w Częstocho-
wie (2008-2011).



Pracownicy CEMEX z Warszawy, Cheł-
ma i Rudnik przeprowadzili zbiórkę książek, 
wspierając ogólnopolską akcję „Zaczytani”, w 
ramach której powstaną biblioteki dla dzieci  
i młodzieży znajdującej się w szpitalach, 
świetlicach oraz rodzinnych domach dziecka  
i hospicjach. Projekt jest prowadzony pod Pa-
tronatem Honorowym Małżonki Prezydenta 
RP Pani Anny Komorowskiej.

Organizatorzy akcji planują w 2014 r stwo-
rzenie 100 społecznych bibliotek na oddzia-
łach dziecięcych w szpitalach w całej Polsce. 
Ważnym elementem akcji jest fakt, że dzieci 
mogą zabrać wybraną książeczkę do domu, a 
to pomoże zaszczepić w nich pasję do czyta-
nia i pobudzi wyobraźnię. Dzieci będą mogły 
choć na chwilę zapomnieć o chorobie, prze-
nieść się w świat bajek i marzeń.

Pracownicy CEMEX chętnie przystąpili do 
akcji, przynosząc wiele ciekawych książek 
dla młodszych i starszych dzieci. Książki tra-
fią do potrzebujących placówek (oddziałów 
dziecięcych, placówek terapeutyczno-wycho-

wawczych, świetlic środowiskowych i hospi-
cjów). 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
na ul. Bielskiej w Częstochowie została otwarta 
już 25 biblioteka w ramach projektu. Pracownicy 
Cementowni Rudniki zebrali i przekazali ponad 
70 książek i 100 komiksów. - Cieszy nas świado-
mość, że dzięki naszej zbiórce książek dzieci mogą 
choć na chwilę oderwać się od choroby i smut-
nych chwil, przenieść się w świat opisywanych 
przygód i dziecięcych fantazji, a chwile spędzo-
ne z książką przywrócą uśmiechy na dziecięcych 
buziach – powiedział Przemysław Oczyp, Ko-
ordynator Zrównoważonego Rozwoju CEMEX 
Polska.

Dzięki wsparciu pracowników firmy i przeka-
zanym książkom powstaną biblioteki m.in. W: 

* Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie,

* Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w 
Częstochowie.

* Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Profe-
sora Antoniego Gębali w Lublinie.

red.
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W szpitalu na Parkitce 
jest biblioteka dla dzieci

Po blisko 2-godzinnej dyskusji Rada Powia-
tu Częstochowskiego przyjęła budżet powiatu 
na rok 2014 oraz uchwaliła Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową na lata 2014 – 2027. Wcze-
śniej oba te dokumenty zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Katowicach, Komisję Rewizyjną 
i wszystkie pozostałe komisje stałe Rady Po-
wiatu.

Budżet powiatu częstochowskiego na rok 
2014 zakłada dochody w wysokości 88 413 470 
zł i wydatki w kwocie 89 660 145 zł. Deficyt w 
wysokości  1 246 675 zł zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 
komunalnych. Ustalono także rezerwę w wyso-

kości 2 611 132 zł, z czego 563 132 zł stanowi 
tzw. rezerwę ogólną. Zabezpieczono również 
środki na rezerwy celowe, w tym na uzupełnienie 
wydatków oświaty i edukacji – 1 700 000 zł, na 
zadania zarządzania kryzysowego – 153 tys. zł, 
na zadania opieki społecznej – 195 000 zł.

Przewodniczący Rady Jarosław Rydzek zaape-
lował do radnych o zaniechanie praktyk przypi-
sywania określonemu ugrupowaniu polityczne-
mu zasług będących wynikiem pracy całej Rady 
Powiatu. Uznał takie działania za nieuczciwe i 
nieetyczne. Tłumaczył, że każdy z radnych ma 
swój udział w każdym działaniu na rzecz powia-
tu i nikt nie ma prawa przypisywać tylko sobie 
odniesionych sukcesów.

red.

Konstruktywna 
sesja Rady Powiatu

Uwaga producenci rolni !
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączko-
wych i ziemniaka – zakupionego i i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 
czerwca 2014 r. 

W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352  z dnia 24.12.2013, str.9). Zgodnie z rozporządzeniem 
łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatko-
wych nie może przekroczyć 15 000 euro.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
ARR uprzejmie informuje, że  nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków zna-

lezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych oraz pobieranych z innych portali internetowych niż 
strona internetowa Agencji www.arr.gov.pl.

Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na 
właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r.. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powo-
duje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym   (22) 661 
- 72 - 72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

W klubie Politechnik, Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie 
zorganizował „wielkie” kolędowanie z Biskupem 
Antonim Długoszem i częstochowską kapelą bie-
siadną Grupa Romana.

Sala została wypełniona po brzegi, brakowało 
miejsc, wiele osób stało, nie rezygnując jednak z 
uczestnictwa w spotkaniu. Klimat uroczystości był 
szczególny, pełen atmosfery miłości, życzliwości, 
wzajemnej wspólnoty, wzruszenia i solidarności. 
Roześmiany i pełen dobrej energii tłum stanowi-
li zintegrowani w tej pięknej idei: przedszkolaki, 

szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno – wy-
chowawcze , pensjonariusze Domów Pomocy Spo-
łecznej, uczniowie szkoły nr 48, wolontariusze czę-
stochowskich szkół, Mamy z dziećmi z placówek 
dobroczynnych, świetlice środowiskowe – m.in.: 
„ Radosny dom” i „Pszczółki”. Na scenie wystą-
pili też członkowie stowarzyszeń działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnością czy z chorobą 
psychiczną, ich przyjaciele i znajomi, studenci 
międzywydziałowego koła FENIX Politechniki 
Częstochowskiej oraz studenci Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. 

red.

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„DELITE” Sp. z o.o. w likwidacji 
z siedzibą  w Częstochowie: 

42-200 Częstochowa 
ul. Łukasińskiego 28

ogłasza przetarg 
na sprzedaż niżej 

wymienionych ruchomości:

1. Przedmiotem przetargu są obok wymienione 
ruchomości.

2. Ceny wywoławcze przedmiotów zostały po-
dane obok. Ceny wywoławcze przedmiotów prze-
targu są cenami brutto.

3. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w 
siedzibie spółki PPHU „DELITE” Sp. o.o. w likwi-
dacji z siedzibą w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 
28, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg 
PPHU DELITE” w terminie 14 dni od daty ukaza-
nia się obwieszczenia o przetargu tj. do dnia 6 lute-
go 2014 roku godz. 14:00. oferty mogą być skła-
dane listownie bądź osobiście. W przypadku oferty 
złożonej listownie przyjmuje się, że datą i godziną 
złożenia oferty jest data jej wpływu do siedziby or-
ganizatora przetargu.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu 
jawnym, które odbędzie się dnia 10 lutego 2014 r.  
o godz. 10:00 w siedzibie PPHU „DELITE”  
Sp. z o.o. w likwidacji w siedzibą w Częstochowie: 
42-200 Częstochowa, ul. Łukasińskiego 28.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 5% kwoty brutto. 
Wadium należy wpłacić do dnia poprzedzającego 
dzień upływu terminu składania ofert, tj. do dnia             
5 lutego 2014 r. na konto 69 1050 1142 1000 0023 
0400 9604. Za dzień wpływu uważa się dzień uzna-
nia rachunku bankowego organizatora przetargu. 

6. Regulamin przetargu oraz szczegółowe dane 
dotyczące przedmiotu przetargu, w tym operaty 
szacunkowe są udostępnione w siedzibie spółki 
PPHU „DELITE” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą    
w Częstochowie: 42-200 Częstochowa, ul. Łuka-
sińskiego 28.

7. PPHU „DELITE” Sp. z o.o. w likwidacji z 
siedzibą w Częstochowie zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu w całości lub w części lub też 
jego unieważnienia na każdym etapie postępowania 
przetargowego bez podania przyczyny.

8. Wszelkich informacji o przetargu można uzy-
skać pod numerami telefonu:

 34 323-51-94 Biuro
 513 016 278 Likwidator

Wielkie Kolędowanie 
z Antonim Długoszem
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Punktualny jak… bank
Konsument zaciągnął w banku pożyczkę. 

Przez blisko dwa lata dokonywał regularnych 
spłat zadłużenia, aż w jednym miesiącu, w wy-
niku roztargnienia, nie wpłacił należnej raty. 
Po upływie kilku tygodni odwiedził go pracow-
nik terenowy pożyczkodawcy. Wezwał go do 
zapłaty zaległej raty, a jednocześnie zapropono-
wał trzymiesięczną przerwę w spłacie pożyczki.

Konsument na propozycję przystał i zaprze-
stał spłaty rat przez zaproponowany okres.

Po upływie trzech miesięcy otrzymał, do-
starczone zwykłym listem!, wypowiedzenie 
umowy pożyczki. Na wypowiedzeniu nie było 
żadnych danych pozwalających zidentyfiko-
wać pracownika, który je podpisał – w lewym 
dolnym rogu dokumentu widniała jedynie 
nieczytelna parafka. Z treści pisma wynika-
ło, że w przypadku zapłaty określonej kwoty 
bank rozpatrzy możliwość cofnięcia wypo-
wiedzenia umowy. Wypowiedzenie miało stać 
się skuteczne po upływie 30 dni od momentu 
dostarczenia go konsumentowi. Klient doko-
nał wpłaty wskazanej kwoty ostatniego dnia 
30 - dniowego terminu. Po dokonaniu wpłaty 
otrzymał informację od pracownika infolinii, 
że wypowiedzenie zostało cofnięte.

Po upływie kilku tygodni okazało się jed-
nak, że umowa została wypowiedziana. Bank 
wypowiedzenie uzasadnił tym, że wpłata  zo-
stała dokonana przez konsumenta o godzinie 
14:18, natomiast wypowiedzenie weszło w ży-
cie o godzinie 11:39. Pomimo złożenia przez 
klienta reklamacji przedsiębiorca nie zmienił 

swojego stanowiska. Po wypowiedzeniu umo-
wy bank skierował sprawę do sądu i obecnie 
przeciwko konsumentowi toczy się postępo-
wanie egzekucyjne.

Zdecydowane zastrzeżenia w tej sprawie 
budzi z pewnością sam dokument wypowie-
dzenia. Pismo, które zostało dostarczone kon-
sumentowi, zostało wysłane zwykłym listem, 
zatem nie wiadomo, kiedy faktycznie trafiło do 
jego rąk. Bank nie mógł tego wiedzieć, a okre-
ślił 30-dniowy termin wypowiedzenia. Poza 
tym sama parafka nie czyniła zadość obowiąz-
kom określonym w Kodeksie cywilnym, które 
w przypadku czynności prawnych składanych 
w formie pisemnej wymagają złożenie wła-
snoręcznego podpisu. Konsument po otrzyma-
niu takiego pisma nie był w stanie ustalić, czy 
wypowiedzenie zostało podpisane przez osobę 
upoważnioną do działania w imieniu banku.

Ponadto nie można zgodzić się z tym, aby 
bank mógł arbitralnie wyznaczyć godzinę, o 
której minął trzydziesty dzień od momentu 
dostarczenia konsumentowi wypowiedzenia. 
Terminy ustalone w dniach upływają wraz z 
upływem ostatniego dnia, zatem w tym przy-
padku termin upływał o godz. 23:59, a nie, jak 
chciał bank, o godz. 11:39.

Mając na uwadze powyższe okoliczności 
Federacja Konsumentów zdecydowała się wy-
stąpić z interwencją prawną do banku. Sprawa 
jest nadal w toku, ale zdecydowaliśmy się ją 
opisać, bo pokazuje, na co m.in. zwracać uwa-
gę, gdy korespondujemy z bankiem oraz jak 
nie powinna ona wyglądać.

***

 
 

R E K L A M A



Warto zasugerować gościom, aby obda-
rowali was w tym wyjątkowym dniu czymś 
innym zamiast kwiatów. W tej samej cenie co 
bukiet (20-60zł) można znaleźć sporo intere-
sujących rzeczy. Najlepiej, aby młodzi sami 
zdecydowali, co chcą otrzymać. Mogą wy-
brać to, co lubią, czego pragną, co się przyda 
im samym lub innym osobom, bądź  instytu-
cjom. Może coś nietypowego, aby ten dzień 
stał się jeszcze bardziej wyjątkowym?

Maskotka zamiast kwiatów

Maskotki młodzi mogą zatrzymać dla sie-
bie lub przekazać domom dziecka lub szpital-
nym oddziałom dziecięcym (warto wcześniej 
zapytać w Domu Dziecka bądź szpitalu czy 
przyjmują takie prezenty).

"Nasi Kochani Goście,

kwiatków nam nie przynoście.

Wolimy dostać pluszowe zwierzaczki,

będą się cieszyć małe dzieciaki."

Butelka wina  
zamiast kwiatów
Cena wina to od 20 zł wzwyż. Jest to tru-

nek, który z biegiem czasu zyskuje na war-
tości. Nie zawsze cena jest wyznacznikiem 
jakości, ponieważ sprzedawcy win dostrzegli, 
że duża część klientów nie zna się na winach 
i przy zakupie sugeruje się jedynie ceną. Do-
bre smakowo wino można kupić  stosunkowo 

tanio. Warto czytać etykietę, poprosić o radę 
sprzedawcę  i unikać win konserwowanych.

„Chcemy Państwa bardzo prosić

By nam kwiatów nie przynosić.

Stąd wiadomość ku publice:

Chcemy z winem mieć piwnicę!

Niekoniecznie z winnic sławnych.

Za to pełną win wytrawnych.

Półwytrawnych i półsłodkich

I w kolorach różnorodnych.

Wina włoskie czy też z Chile

Umilą nam kiedyś wspólne chwile”

Kto co lubi
Jeśli młodzi kolekcjonują coś wspólnie, 

warto im pomóc w rozbudowaniu ich kolek-
cji. Ludzie aktualnie zbierają różne rzeczy: 
filiżanki, znaczki, monety, drobne antyki, 
filmy, płyty z ulubioną muzyką etc. Z pew-
nością będzie to oryginalny prezent, który w 
dodatku zostanie z obdarowanymi na długo i 
będzie im przypominał ten wyjątkowy dzień.

 
Kupon totka
Szczęściu trzeba pomóc, więc może war-

to poprosić o kupon totka, z pewnością przy 
sprawdzaniu wyników będzie sporo emocji.

„Goście Drodzy, Goście Mili.

Radość byście Nam sprawili

w szczęście nasze inwestując

kupon totka nam darując,

oszczędzacie kwiatów moc

co by zwiędły w jedną noc."

Wpłaty na szczytny cel. 
Ciekawą alternatywą dla kwiatów i często 

stosowaną zwłaszcza przez znane osoby, jest 
umieszczenie przez zakochane pary na za-
proszeniach ślubnych prośby do swych gości 
o nie przynoszenie kwiatów za to przezna-
czenie dowolnej kwoty na rzecz potrzebu-
jących. Może być to fundacja, dom dziecka, 
jakaś rodzina w trudnej sytuacji materialnej 
lub sfinansowanie leczenia konkretnej 
osoby. Dając taki prezent nie 

tylko uszczęśliwiamy obdarowywanych, ale 
też poniekąd samych siebie, poza tym może-
my mieć pewność, że taki prezent będzie tra-
fiony w stu procentach.  

"Goście ukochani, myślimy, że chcecie,

obdarować Młodą Parę, 

najpiękniejszym kwieciem.

Młoda Para jednak, ma inne życzenie,

żeby zamiast kwiatów 

spełnić czyjeś pragnienie.

Toteż, bez urazy, chcemy grzecznie prosić,

żeby zamiast kwiatów pieniążek przynosić.

A nasi Świadkowie puszeczkę Wam wskażą,

później jej zawartość potrzebującym przekażą."

Pamiętajmy jednak o granicach cenowych 
aby nie zażenować kosztem podarunku, o któ-
ry prosimy naszych gości i nie wybierajmy 
zbyt wyszukanych prezentów aby nie utrud-
nić gościom zdobycie przedmiotu. Wszakże 
najważniejsze w tym pięknym dla nas dniu są 
nie prezenty ślubne a obecność osób, którzy 
są nam bliscy oraz życzenia: szczere, głębo-
kie i płynące z głębi serca.

red.
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Idziemy na ślub... Nie ma znaczenia czy do Urzędu Stanu Cywilnego czy też do kościoła, przed Młodą Parą usta-
wia się zwykle długa kolejka życzliwych osób – najbliższa rodzina, krewni, przyjaciele oraz znajomi, którzy pragną 
złożyć nowożeńcom najlepsze życzenia. Zwykle Młodzi w takiej sytuacji otrzymują od gości koperty, kartki lub 
rzadziej prezenty oraz … kwiaty. Młodzi otrzymują naręcza kwiatów, które choć wyglądają naprawdę imponująco, 
to niestety w ciągu kilku dni więdną. 

Zamiast kwiatów 
dla młodej pary
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1. Łatwość rezerwacji (sal, restauracji, kościołów, Urzędu Stanu 
Cywilnego itp.) – większość młodych par „rzuca się” na wiosenno – 
letnio – jesienne terminy (zwłaszcza te  z „r” w nazwie miesiąca), więc 
zima (od końca listopada aż po marzec) może należeć do was! Oprócz 
coraz częściej wybieranego 25 grudnia – tu może wystąpić problem 
z dostępem do wolnych terminów. Nie zapominajmy też o gościach 
– zimowy ślub z pewnością „nie zepsuje” ich wakacyjnych planów i 
w komplecie zjawią się na waszej uroczystości. Krócej też będziecie 
czekali na np. zdjęcia i film z wesela.

2. Pewna pogoda – jeżeli nie jesteście zabobonni (i decyduje-
cie się na ślub w miesiącu nie posiadającym litery „r” w nazwie), 
spieszy wam się do ołtarza lub po prostu oczarowała was zimowa 
aura i jesteście pewni wybranej daty, nie zastanawiajcie się ani 
chwili dłużej! Styczeń, czy luty to piękne miesiące na bajkowy 
ślub. W przeciwieństwie do pozostałych pór roku, tu jesteśmy 
pewni pogody. Zwłaszcza jeśli organizujemy ślub w górach (opa-
dy śniegu w najgorszym lub najlepszym wypadku – to już zależy 
od naszych upodobań), nic nas nie zaskoczy i nie musimy dokła-

dać pogody do listy naszych przedweselnych zmartwień.
3. Dekoracyjne szaleństwo – ta pora pozwala nam na dekoracyj-

ne szaleństwa, które raczej nie wypaliłyby w pozostałej części roku. 
To idealna data dla tych z nas, które gustują w brokatach, kryształ-
kach, lampkach, ale także dla tych, które kochają bożonarodzeniowy 
i karnawałowy nastrój i chcą go przenieść na weselną salę. Wszystko 
zależy od nas, ale udekorowane lampami, ośnieżone drzewka za okna-
mi sali weselnej, świeczki na parapetach, lampiony przy wejściu do 
restauracji czy kościoła nigdy nie będą wyglądać tak pięknie i tworzyć 
tak romantycznej i odrobinę tajemniczej atmosfery, jak właśnie zimą. 
To czas, gdy możemy zaszaleć, zwłaszcza, że na czas zimowy przy-
pada okres karnawału.

4. Oryginalne atrakcje – jeżeli planujesz dodatkowe atrakcje 
dla weselników, zimą masz ich spory wybór! Zorganizowanie 
kuligu, rozpalenie ogniska, czy nawet lepienie bałwana wspólnie 
z gośćmi  – to pomysł dla tych, którzy wesele mają poza mia-
stem. Natomiast ci, którzy na miejsce wesela wybrali lokal w 
mieście mogą zdecydować się na puszczanie lampionów. Dodat-

kowo oczywiście dochodzą zimne ognie oraz fajerwerki. 
5. Piękna sceneria na zdjęcia w plenerze – zimą nie trzeba dwo-

ić się i troić nad pomysłem na piękną scenerię dla waszych pierw-
szych, wspólnych zdjęć jako małżeństwo. Zimą po prostu jest pięknie! 
A już szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na grudzień i styczeń, 
gdy wszystko pokrywają świąteczne dekoracje. Zdjęcia na deptaku w 
mieście, w ogródku przy restauracji, a może w lesie podczas jazdy na 
sankach? Nie ważne, czy będą to góry, ośnieżony las, park miejski  czy 
sesja przy zamarzniętym jeziorze – będzie pięknie! 

red.

Przyszłe małżeństwa stronią od wybrania zimowej daty ślubu. Zupełnie 
niesłusznie! Dobrze zaplanowany, zimowy ślub z pewnością będzie bajkowy, 
romantyczny i niezapomniany zarówno dla was, jak i dla waszych gości. Po-
niżej przedstawiamy powody, które mogą przesądzić o zorganizowaniu tego 
wyjątkowego wydarzenia zimową porą. 

ślub zimą
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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
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Wędkowanie 
w 2014 roku

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowa oraz dodat-
kowe zasady wędkowania, jakie na nich obowiązują

WODY NIZINNE:
C 01 - rz. Mała Panew wraz z dopływami na odcinku od 

źródeł do ujścia rzeki Lublinicy z wyłączeniem odcinków wód 
górskich. 

C 02 - zb. Zielona (Górny i Dolny) – 51,8 ha gm. Kalety,
- zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części 

w okresie od 01.01 do 31.05.,
- zakaz wędkowania z wysp. 
C 03 - zb. Droniowiczki - 3,8 ha Lubliniec,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 04 - kanał Grunwaldzki - 2,0 ha Lubliniec,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 05 - zb. Dąbrowa - 2,5 ha. Remont zbiornika.
C 10 - rz. Warta od źródeł do mostu w m. Poraj wraz z dopły-

wami na tym odcinku z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 11 - zb. Poraj - 496 ha. gm. Poraj,
- okoń – do 18 cm,
- w okresie od 01.03 do 31.05 obowiązuje całkowity zakaz 

połowu ryb ze środków pływających (w okresie tym obowią-
zuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi),

- w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: 
spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części. Zakaz obowią-
zuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko,

- zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego 
napięcia oraz wszystkich umocnień betonowych,

- strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu 
od tzw Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglar-
skiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 01.03 
do 31.05., 

- zakaz wędkowania z wyspy.
C 20 - rz. Warta od mostu w m. Poraj do mostu kolejowego 

w Działoszynie wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków 
wód górskich,

- zakaz połowu ryb przy progu wodnym w Mirowie 75m w 
górę i w dół w okresie od 15.03 do 30.06.

C 21 - zb. Widawa - 5,0 ha, gm. Woźniki,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 22 - zb. Pająk - 6,0 ha, gm. Konopiska,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 23 - zb. Blachownia - 40,0 ha, gm. Blachownia,
- zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od 

01.01 do 31.05. 
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 24 - zb. Amerykan - 4,4 ha gm. Janów,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 25 - zb. Guców - 3.5 ha gm. Janów,
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 26 - zb. Julianka - 7.0 ha gm. Przyrów.
C 27 - zb. Jankowice - 8.0 ha, w Zakrzówku Szlacheckim.
C 28 - zb. Lelity (Kontowskie) – 1,5 ha gm. Popów,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 30 - rz. Liswarta od źródeł do ujścia wraz z dopływami z 

wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 31 - zb. Hadra - 15,0 ha gm. Herby,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 32 - zb. Lisów - 7,5 ha gm. Lisów,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 33 - zb. Borki - 6,45 ha gm. Olesno,

- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 34 - zb. Kucoby - 10,0 ha, gm. Olesno,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 35 - zb. Zakrzew - 9,6 ha , gm. Kłobuck,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. 

i od 01.11. do 31.12. 
- strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania 

przy wpływie rz. Oksza w okresie całego roku,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 36 - zb. Ostrowy - 38,0 ha, gm. Miedźno,
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm (zbiornik dolny),
- zakaz używania silników spalinowych,
- zakaz wędkowania ze środków pływających oraz zakaz wy-

wożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi (zbiornik górny).
C 37 - zb. Panki - 3,8 ha, gm. Panki,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wyspy.
C 40 - rz. Pilica od źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczow-

ska wraz z dopływami z wyłączeniem odcinków wód górskich.
C 41 - zb. Siamoszyce - 25,0 ha, gm Kroczyce,
- zakaz wędkowania z wyspy,
- zakaz używania silników spalinowych.
C 42 - zb. Dzibice - 28,0 ha, gm .Kroczyce,
- zakaz używania silników spalinowych.
C 43 - zb. Lelów - 6,5 ha, gm. Lelów,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz wędkowania z wysp.
C 51 - Glinianki Bałtyk, Adriatyk, Pacyfik - 16,0 ha Czę-

stochowa,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 52 - Gniazdów - 1,5 ha, gm. Koziegłowy,
- zakaz wędkowania ze środków pływających
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 53 - Stawy Jaworznik(1,2,3) - 20,0 ha, gm. Żarki,
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm,
- szczupak – górny wymiar ochronny od 70 cm,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 54 - Matusowiec- 5,0 ha Pajęczno,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 55 - Michalina – 4,0 ha, Częstochowa,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 56 - Stawy Myszków (1-2) – 3 ha, Myszków,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 57 - Stawy Strzelce Wielkie D,E- 8,0 ha- Strzelce Wlk.,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,

- zakaz wędkowania z wyspy.
C 58 - Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) - 1,8 ha, Czę-

stochowa,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 59 - Glinianka Zaciszańska - 6,0 ha, Częstochowa,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 60 - Glinianka Rudniki - 1,2 ha, Zawiercie,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.
C 61 - zb. Krzepice (Łezka) - 5,0 ha, gm. Krzepice,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. 

i od 01.11. do 31.12.
C 62 - zb. Wodociągów Częstochowskich („zimny” i „cie-

pły” dawniej Huta Cz-wa) - 40 ha, Częstochowa.
C 63 - zb. Koniecpol - 9,5 ha, Koniecpol,
- karp – górny wymiar ochronny od 60 cm,
- całkowity zakaz wędkowania w okresie od 15.05. do 31.08.,
- zakaz nęcenia,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi,
- tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy 

wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05.
C 64 - Stawy Sabinów,
- zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi.

red.

Ogłoszenie
Liga Ochrony Przyrody i Klub Akwary-

stów w Częstochowie zaprasza  na gieł-
dę ryb, roślin i ptaków egzotycznych, 
która odbędzie się 26.01.2014 r. na ul. 
Łukasińskiego 40 w Częstochowie w IV 
L.O. im. J. Dąbrowskiego. Giełda otwar-
ta będzie od 10.00 do 13.30. Na 
miejscu kupić będzie moż-

na także pokarmy 
dla ryb, ptaków i 
gryzoni. Wstęp 
wolny. 

Zapraszamy!
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Młodzi adepci zmagania rozpoczną w sobotę o godzinie 9.00. 
W niedzielę odbędą się finały i mecze o poszczególne miejsca.  
Nad turniejem organizowanym przez: Salon Piłkarski KKF oraz 
Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Częstochowa, patro-
nat sprawują: Wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski, Prze-
wodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich, Adam Mar-
kowski oraz Prezes Zarządu Podokręgu Częstochowa, Cezary 
Suchan. 

Styczniowe rozgrywki w Olsztynie to jeden z trzech dwudnio-
wych turniejów. Pozostałe zaplanowano na: 8-9 lutego oraz 22-
23 lutego. W każdym zagra po około 20 zespołów z całego kraju.  

Impreza ma na celu popularyzację piłki nożnej wśród najmłod-
szych oraz pokazanie gościom walorów Jury Krakowsko – Często-
chowskiej. Na początek zagrają drużyny z rocznika 2003, które w 
najbliższy weekend będą walczyć o puchary, pamiątkowe medale 
i nagrody. W kolejnych terminach zagrają roczniki 2002 i 2001. 
W turnieju zagrają: APN Raków Częstochowa, Sandecja Nowy 
Sącz, Unia Warszawa, Skra Częstochowa, Ajaks Częstochowa, 
Orzeł Konopiska, UKS Raków Częstochowa, UKS SAP Brzeg, 
FC Wrocław Academy, LKS Kamienica Polska, OKS Olesno, 
Progres Kraków i inne zespoły z naszego regionu i z kraju. 

red.
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W najbliższy weekend, 25-26 stycznia 2014 r., w hali sportowej w Olsztynie 
odbędzie się Jurajski Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej KKF Cup rocznik 2003r.
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Ogólnopolski turniej  
w olsztyńskiej hali

Włókniarz jest coraz bliżej podpisania kontraktu z Maksymem Drabikiem. Przyszłość młodego zawodnika bardzo in-
teresuje kibiców Włókniarza, którzy nie wyobrażają sobie młodzieżowca reprezentującego inne barwy niż biało-zielone.

Decyzję przyśpieszy prawdopodobnie zgrupowanie repre-
zentacji Polski w Zakopanem. Okazuje się że Maksym nie 
może udać się na kadrę jako zawodnik bez klubu. Do do-
grania pozostały ostatnie szczegóły kontraktu choć podpisu 
nadal nie ma. Jak podkreśla Drabik senior Maksym pragnie 

reprezentować barwy Włókniarza, jednak najważniejsze 
jest zapewnienie optymalnych warunków do podnoszenia 
umiejętności młodego żużlowca. Oczywiście wiąże się to z 
pieniędzmi, szczególnie że o zawodnika zabiegają inne klu-
by, a przede wszystkim PGE Marma Rzeszów. Przenosiny 

do innego miasta wchodzą jednak w grę tylko w przypadku 
pełnego niepowodzenia rozmów z Włókniarzem. Jeśli nato-
miast chodzi o debiut w Ekstralidze Drabik senior podkreśla 
iż na razie najważniejsze jest zdobywanie doświadczenia i 
podnoszenie umiejętności, ale  nie wyklucza scenariusza w 
którym Maksym już w najbliższym sezonie będzie się ścigał 
z rywalami w najsilniejszej lidze świata.

dk  

Młody Drabik coraz bliżej Włókniarza



Blue Monday
Jeśli czytacie Państwo tę relację z Wysp 

Brytyjskich, to znaczy, że wszystko z Wami w 
porządku, nic złego się nie wydarzyło, nie zro-
biliście sobie żadnej krzywdy, co przyjmuję z 
wielką ulgą. Śmieszne to nie jest, bo w kontek-
ście historycznym zagrożenie było poważne i 
realne, a w tym roku nawet podwójne. Chodzi o 
Blue Monday, czyli trzeci poniedziałek stycznia, 
najbardziej podobno stresujący i powodujący 
stany depresyjne dzień w roku. Liczba samo-
bójstw w tym dniu jest większa niż w jakimkol-
wiek innym dniu. Sprawa jest w rzeczy samej 
poważna i - niezależnie od totalnej głupoty, a 
może właśnie dlatego – rozwojowa, a  przez to 
oczywiście groźna.

Cóż takiego jest zatem w tym trzecim ponie-
działku stycznia? Ano same nieszczęścia. Świę-
ta minęły, wszystkie oszczędności poszły na ich 
godną oprawę, do wypłaty daleko, pogoda pod 
psem, jak to w styczniu, noworoczne deklaracje 
i plany na najbliższe 12 miesięcy rozpływają się 
we mgle i gołym okiem widać, że nic z nich nie 
wyjdzie. Nic tylko siąść i płakać. 

A wszystko zaczęło się całkiem niewinnie, 
od telewizyjnego kanału Sky Travel (działał od 
2003 do 2010), który prezentował atrakcje tu-
rystyczne całego świata i oferty biur podróży. 
Jedna z tych ofert, przygotowana na styczeń 
była osobliwa i odwoływała się dokładnie do 
tej  samej, wymienionej wyżej, listy nieszczęść. 
A lekarstwem na rozładowanie stresu miał być 
krótki wypad do ciepłych krajów. Oferta nie 
precyzowała wprawdzie co będzie po powro-
cie, bo przecież dziura w domowym budżecie 
raczej się zwiększała zamiast maleć, ale kto by 
tam przejmował się drobiazgami, kiedy w grę 
wchodzą stres i depresja. Sprawą zainteresowali 
się, co oczywiste, naukowcy i w 2005 roku na 
łamach Guardiana ukazała się skrócona wersja 
rozprawy naukowej podpisana przez niejakie-
go Cliffa Arnalla, nauczyciela jakiegoś ośrodka 
edukacyjnego, mającego powiązania z Uni-
wersytetem w Cardiff. Zrobiła się afera, bo po 
pierwsze – przytaczani przez Arnalla naukowcy 
z dziedziny psychologii o niczym nie wiedzie-
li, po drugie – Uniwersytet w Cardiff zdecydo-
wanie odciął się od jakichkolwiek związków z 
Arnallem, po trzecie wreszcie – rozprawa tegoż 

rozesłana została przez agencję public relations 
do wielu gazet, ale żadna, poza Guardianem, nie 
zdecydowała się jej opublikować, uważając ją za 
mętną i mogącą w sposób nieprzewidywalny, ale 
z pewnością niekorzystny, wpłynąć na psychikę 
osób podatnych na stres i depresję. 

I tak się rzeczywiście stało. Na nic zdały się 
oficjalne oświadczenia wybitnych psycholo-
gów, nazywających wywody Arnalla farsą. Na 
nic zdał się też niedawny artykuł w Guardianie, 
w którym określono je jako „kupa g...a”. Blue 
Monday żyje już własnym życiem. Nie braku-
je opinii, że to psychoterapeuci stoją za tym 
wszystkim i coś w tym być może jest, bo we-
dług statystyk liczba pacjentów u różnej maści 
specjalistów od ludzkiej psychiki, zwiększyła 
się od roku 2005 znacznie. Nie brakuje też gło-
sów, że styczeń był najnudniejszym i najbardziej 
nijakim miesiącem w roku, więc trzeba było go 
jakoś ubarwić. I to ubarwianie w tym roku nie-
źle się rozwinęło, bowiem okazało się, że Blue 
Monday to już nie tylko trzeci poniedziałek 
stycznia, ale także pierwszy, choć nie wiado-
mo jeszcze, czy to tylko w tym roku, czy już na 
stałe. Na szczęście i jeden, i drugi poniedziałek 
mamy już za sobą.  

Andrzej Kawka
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Najmłodsi z Rędzin doceniają swoją miejscowość
Fundacja ”7 dni” zakończyła realizację projektu „Gmina Rędzi-

ny – miejsce moich marzeń”. Jego wykonanie możliwe było dzięki 
współpracy i wsparciu  Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Projekt Fundacji „7 dni” miał za zadanie uaktywnić młodych lu-
dzi naszego regionu, szczególnie z terenu gminy Rędziny i jed-
nocześnie wzbudzić w nich refleksje dotycząca ich własnej miej-
scowości. Młodzież miała odpowiedzieć na pytanie:”Lubię moją 
miejscowość, bo...”. Jednym z elementów projektu jest jego kon-
kursowa forma – prostych prac dziennikarskich.

Do redakcji tygodnika „7 dni” wpłynęło sporo notatek praso-
wych oraz fotoreportaży. W tym numerze prezentujemy kolejne 
nagrodzone dziecko.

Martyna Robak  zajęła II miejsce ex equo w kategorii – notatka 
prasowa..

Najm łodsi z Rędzin 
doceniają swoją miejscowość

„To tylko Rędziny?- Nie sądzę”

Rędziny to zwyczajna  miejscowość poło-
żona niedaleko Częstochowy, jednak dla 
mieszkańców tej wspaniałej okolicy jest 
„małą Ojczyzną” z rodzinnym  domem, 
wspomnieniami, lokalną historią i legendą,  
a przede wszystkim miejscem spotkań z 
przyjaciółmi. Przekonajmy się więc, czego 
możemy pozazdrościć mieszkańcom Rę-
dzin.
- Jest tu bardzo cicho i przyjemnie- mówi 
jedna z mieszkanek osiedla bloków w Rę-
dzinach.
- Nie ma tutaj ciągłego szumu, który panuje 
w dużych miastach - stwierdzają zapytani 
przeze mnie przechodnie. 
Tak... Muszę przyznać, że dla osób, które 
kochają spokój i chcą oderwać się od miej-
skiego gwaru, rędzińskie osiedle jest ideal-
nym miejscem do zamieszkania. A co o tym 
miejscu sądzą dzieci i okoliczna młodzież? 
W końcu  nastolatki kochają wypady do 
miasta i chodzenie po sklepach.
- Niczego nam tu nie brakuje -  twierdzi 
jedna z uczennic tutejszego gimnazjum.- 
Są sklepy, miejsca spotkań z przyjaciółmi. 
Czego więcej można chcieć? Postanowi-
łam więc, że sprawdzę, czym to tajemnicze 
osiedle różni się od innych. Podczas mojego 
spaceru po okolicy odkryłam, że urok tego 
miejsca nie kryje się w jego wyglądzie. Co 
prawda zauważyłam, że Rędziny to prze-
piękna okolica z mnóstwem atrakcji, jednak 
nawet miejsca tak niepozorne, jak zwykły 
plac zabaw, są czymś wspaniałym. Dlacze-
go? Ponieważ przebywa na nim dużo osób 
- dzieci, młodzież, a nawet dorośli. I chyba 
właśnie na tym polega niezwykłość tego 
miejsca - tu zawsze coś się dzieje. 
Bo kiedy przebywasz w świetnym towarzy-
stwie, to nic innego się nie liczy. A jeśli na 
dodatek znajdziesz się w pięknym zacisz-
nym otoczeniu, czujesz się szczęśliwy. Mu-
szę również wspomnieć o tym, że w Rędzi-
nach każdy pasjonat znajdzie coś dla siebie 
i rozwinie swoje zainteresowania. Gminny 
Ośrodek Kultury daje możliwość odkry-
wania i rozwijania talentów wokalnych, 
tanecznych, plastycznych, teatralnych, a 
nawet kulinarnych. Miłośnicy koni mogą 
skorzystać ze stadniny, znajdującej się w 
pobliżu. Wiele atrakcyjnych zajęć pozalek-
cyjnych zapewniają szkoły z terenu gminy. 
Według opinii mieszkańców są to najlepsze 

szkoły, o jakich tylko może marzyć uczeń, 
a pracują w nich doświadczeni pedagodzy, 
wykonujący swój zawód z pasją i zaanga-
żowaniem. Ponadto starsi mieszkańcy spo-
tykają się na uroczystościach z okazji m.in. 
dnia Seniora, zajęciach koła wokalnego itd. 
Jak się dowiedziałam, wielkim zaintereso-
waniem cieszy się nauka języków obcych 
np.: j. hiszpańskiego, rosyjskiego, francu-
skiego itp., zorganizowana  dla młodzieży 
przez ks. Mariusza Gieszczyka z tutejszej 
parafii, a odbywająca się w odnowionym 
budynku oratorium. Niektórzy ludzie mó-
wią, że wielkie miasta są dużo lepsze od 
wsi, ale zdaniem rędzinian nie chodzi o to, 
jak wielkie jest miejsce twojego zamieszka-
nia. Nie  należy patrzeć wyłącznie na  jego 
wygląd i wygody, lecz na osoby, którymi 
będziemy otaczać się przez całe życie.
- Dobre towarzystwo jest najważniejsze, 
aby szybko zaaklimatyzować się w nowym 
miejscu.- twierdzą osoby, które niedawno 
zamieszkały w Rędzinach. A  młodzież, 
na pytanie, gdzie najchętniej spędza wolny 
czas, odpowiada:
- Lubimy po prostu powłóczyć się po oko-
licy. Iść do lasu, starych kamieniołomów 
- stwierdziły dziewczyny. Za to chłopcy en-
tuzjastycznie zakrzyknęli:
- Najlepiej pójść paczką na Orlik. Tam każ-
dy ma co robić.
Tak więc młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni 
znajdą tutaj sposób na zabicie nudy. Rędzi-
ny słyną również z ciekawej historii, ukrytej 
m.in.w kościele pw. Św. Otylii, na parafial-
nym 0cmentarzu, w starych nagrobkach 
oraz miejscowej legendzie o cudownym 
uzdrowicielskim źródełku. Ale to temat już 
innej pracy. Wędrówka po rędzińskiej zie-
mi oraz rozmowa ze starszymi i młodszymi 
mieszkańcami utwierdziły  mnie w przeko-
naniu, że stanowi ona  cudowne, sympa-
tyczne i piękne miejsce, do którego chętnie  
wracają rędzinianie rozrzuceni po różnych 
zakątkach Polski. 
W Rędzinach mieszkam już 13 lat i nie 
żałuję ani chwili, którą tu spędziłam. Jeśli 
zgadzacie się ze mną, że najlepsze miejsce 
na ziemi jest tam, gdzie są wspaniali ludzie, 
przyjedźcie do Rędzin. Jestem pewna, że 
zakochacie się w tym miejscu tak samo 
mocno jak ja.

Martyna Robak kl. I b, 
Gimnazjum nr 1 w Rędzinach 

R E K L A M A

APEL  DO MIESZKAŃCÓW
Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów powołuje bezpartyjny 

Ruch Do Spraw Ratowania 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, powiększa-
jących się kolejek w szpitalach, brak perspektyw dla młodych, likwidacji zakładów pracy 
w tym zakładów pracy chronionej, a także niegospodarności władz miasta.

Mieszkańcy!
Potrzebujemy Waszego wsparcia. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w Nasz 

Ruch i przedstawienia swoich pomysłów oraz propozycji
Wesprzyjcie naszą inicjatywę. Nie jesteśmy partią polityczną, ale oddolnym 

ruchem społecznym tworzonym z mieszkańców. Wybierzmy naszych przedsta-
wicieli. Niedługo wybory.

Nie bójmy się działać i wpływać na otaczająca nas rzeczywistość. 

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 123 w Częstochowie. 

Tel: 537 020 308




