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ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

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

zwykle przy rodzicach. Pomóżmy im się usamodzielnić. Co tydzień na łamach naszej 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

czytaj str. 5

Konia z rzędem temu, co połapie się w opo-
wieściach władzy. Większość Częstochowian 
bazuje na sprzecznych komunikatach, których 
przekaz uzależniony jest od źródła. Propaganda 
sukcesu skróciła kadencje Tadeusza Wrony, ale 
mimo to jego następca nie uczy się na błędach 
poprzednika. Każda władza w naszym mieście 
przyjmuje szokujące założenie: mieszkaniec 
Częstochowy to idiota, ciemniak z zanikami 
pamięci. 

Skoncentrujmy się na faktach. W 2009 „lewi-
ca wzywała do zablokowania trzech inwestycji: 
al. NMP, hali sportowej, przebudowy pływalni 
na Dekabrystów”. Dziś Matyjaszczyk jednym 
tchem wraz z nową linią tramwajową i taborem 
Twist, wyremontowaną Filharmonią Często-
chowską, przebudową większości dróg, wy-
mienia te przedsięwzięcia, twierdząc, że to jego 
zasługa. (http://www.czestochowa.pl/samorzad/
wydarzenia_samorzad/trzy-lata-kadencji-2/?se-
archterm=trzy%20lata%20kadencji). 

Na początku swojej kadencji, Krzysztof Ma-
tyjaszaczyk w jednym z wywiadów stwierdził: 

„Tadeusz Wrona był prezydentem, który zadłu-
żał miasto, wydawał pieniądze na błyskotki, a 
nie na najpotrzebniejsze mieszkańcom rzeczy. 
Bardziej zajmował się sprawami pielgrzymów 
niż mieszkańców Częstochowy. Ludzie to wi-
dzieli”. Widzą i teraz. Przyjmując, że w oskarże-
niach jest sporo racji, zmiana prezydenta miała 
ukierunkować działania władzy na mieszkań-
ców. Długi  Częstochowy wzrosły z 315,6 mln 
zł – 2009 do 440 mln zł – 2012. Mimo obietnic 
Matyjaszczyka, że nie będzie zadłużał miasta, 
mamy kolejny kredyt w wysokości 150 milio-
nów zł, a zamiast pielgrzymów - towarzyszy 
partyjnych z Katowic, Bielska, Dąbrowy Gór-
niczej, Będzina, Warszawy etc, ochoczo zatrud-
nianych przez prezydenta w magistracie i w 
miejskich spółkach.

Sukces ma wielu ojców...
Kto wobec tego ma „prawo” chwalić się 

rozbudową miasta? W pewnym sensie każdy z 
prezydentów, z uwagi na kontynuacje władzy. 
Możemy jednak pospekulować czyje zasługi 

są większe. Nie trzeba mieć specjalnie dużej 
wiedzy, by wiedzieć, że dobry pomysł i kapitał 
finansowy to strategiczne elementy każdej in-
westycji. Realizacja dzieje się poniekąd sama, 
czy rządziłby Kowalski czy Nowak, choćby z 
powodu przejęcia przez kolejnego prezyden-
ta struktur organizacyjnych miasta. Ustalenie 
potrzeb mieszkańców, przekucie to w pomysł 
inwestycyjny, a potem w plan na papierze i 
zdobycie na to pieniędzy – to już wyższa szko-
ła jazdy. Innymi słowy, stworzenie projektu i 
pozyskanie środków finansowych jest najważ-
niejsze.

Przypomnijmy, który prezydent rządził, a 
więc kto tworzył projekty, szukał kasy i jak du-
żej, a kto tylko inwestycje realizował:

do końca 2009 – Tadeusz Wrona
do końca 2010 – Piotr Kurpios
od 2011 – Krzysztof Matyjaszczyk

dokończenie na str. 3

Który prezydent kłamie...
Matyjaszczyk czy Wrona?
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Pani Krysia z Urzędu Skarbowego chwali obecnego prezydenta Matyjaszczyka za zmia-
ny, których dokonał w mieście. Pan Zbyszek rencista twierdzi, że te zmiany to zasługa 
jego poprzednika - prezydenta Wrony.

Pytanie postawione w tytule, jakkolwiek prowokujące, nie jest bynaj-
mniej retoryczne. Częstochowa stała się pod rządami Krzysztofa Matyjasz-
czyka miastem hańby. Jest to jedno z łagodniejszych określeń dla sytuacji, 
w której urzędujący prezydent pozwala zrobić z ciekawego pomysłu usta-
wodawcy, dającego mieszkańcom szansę poczuć się współgospodarza-
mi miasta przez udział w rozdzieleniu w ramach „Inicjatywy Lokalnej” 
miliona złotych z budżetu, kpinę i pośmiewisko. Bo jak inaczej nazwać 
fakt, że jedyną dysponentką kwoty blisko pół miliona złotych naszych 
wspólnych pieniędzy stała się w 230-tysięcznym mieście w majesta-
cie prawa 20-latka, ubiegłoroczna maturzystka Anna Turlej, siostra 
Eweliny Balt, radnej SLD i żony wpływowego posła tej partii, szefa 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie śląskim, Marka 
Balta? Bliższe okoliczności metod rozdysponowania tak dużej kwoty 
pochodzącej z wpływów podatników przez administrację Matyjaszczyka 
budzą po prostu zgrozę – trudno to nazwać choćby udawaniem przestrze-
gania praworządności. Okazuje się, że w Częstochowie można wszystko 
– można nawet podstawić w miejsce mieszkańców grono „wybrańców”, 
które w wybrany przez siebie sposób skonsumuje budżetowe pieniądze. 
Odpowiedź na pytanie, które z określeń: „sitwa”, „mafia”, „camorra”, pa-
sowałoby tu najbardziej...? pozostawiam Państwu Czytelnikom.

O co w tym wszystkim chodzi
1) Na początku jak zwykle wszystko wygląda pięknie i szlachetnie. 

Ustawodawca na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie dał możliwość działania w ramach tzw. „inicjatywy lo-
kalnej”. Art. 19b wspomnianej ustawy mówi nam, że mieszkańcy danej 
gminy mogą, bądź to bezpośrednio, bądź to poprzez organizację poza-
rządową, kierować wnioski do 
danego samorządu terytorialnego 
(w naszym przypadku Urzędu 
Miasta) dotyczące realizacji przez 
samorząd celów istotnych dla danej 
społeczności lokalnej. Samorząd, co 
wynika z art. 19c ustawy, powinien 
być na taką sytuację przygotowany i 
posiadać opracowane kryteria oceny 
takich wniosków, ze szczególnym 
uwzględnieniem wkładu pracy spo-
łecznej w „inicjatywę lokalną”.

dokończenie na str. 2-3
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 W przypadku miasta Częstochowy ww. dokumentem jest „Regula-
min trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach 
inicjatywy lokalnej”, zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Czę-
stochowy z dnia 24.07.2013 r. i podpisany z upoważnienia prezydenta, przez 
jego zastępcę Jarosława Marszałka. Wcześniej, w dniu 27.06.2013 r. stosow-
ną uchwałę w tym kierunku podjęła Rada Miasta Częstochowy.

2) Instytucją miejską, powołaną m.in. w celu przyjmowania wniosków z 
powyższego zakresu jest „Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecz-
nych”. Pełniącym obowiązki kierownika biura jest od niedawna Piotr Urba-
niak. Biuro do końca września 2013 r. przyjmowało wnioski mieszkańców 
w ramach „Inicjatywy Lokalnej” na rok 2014 – ogółem takich wniosków 
złożono 73, z zapotrzebowaniem na łączną kwotę przeszło 3,5 mln zł. Moż-
liwości budżetowe miasta pozwoliły na zaakceptowanie mniej więcej 1/3 z 
nich, tj. 23 wniosków na łączną sumę około 850 tys. złotych. 

„Wybierzmy Przyszłość” - diabeł tkwi w szczegółach
3) Jak do tej pory wszystko wygląda znakomicie – chciałoby się aż napi-

sać: „Mieszkańcy Częstochowy, działajcie”. Są pieniądze, są kryteria oceny 
składanych inicjatyw (określone w załączniku do regulaminu), są powołane 
zarządzeniami prezydenta zespoły do oceny wniosków w poszczególnych 
kategoriach inicjatyw lokalnych. Tyle, że to wszystko fikcja – bajka dla na-
iwnych, pic na wodę i fotomontaż. Pieniądze pójdą w tym kierunku, w któ-
rym wydano stosowne polecenia, żeby poszły. „Zasady” okazały się dogod-
nym parawanem do tego, by w gronie uszczęśliwionych dotacjami znalazły 
się tylko podmioty wskazane palcem. Przez kogo? A to już pozostawiam 
domyślności Państwa Czytelników...

4) Weźmy zatem na warsztat głównego wygranego – Stowarzyszenie 
„Wybierzmy Przyszłość”. 7 złożonych wniosków, 6 przyjętych – skutecz-
ność na tle konkurentów imponująca. Łączna kwota przyznana stowarzysze-
niu przez Urząd Miasta – w zaokrągleniu 400 tys. złotych (prawie połowa z 
całej puli dotacji!!!). Łączny wkład własny stowarzyszenia w zgłoszone ini-
cjatywy – 0 zł!!! Zapamiętajmy tę ostatnią kwotę, bo jeszcze do niej wróci-
my... A teraz sprawdźmy, kto kryje się za szyldem „Wybierzmy Przyszłość” 
– KRS 0000427620. Stowarzyszenie jest młodziutkie – zarejestrowano je 
w lipcu 2012 r., nie posiada nawet własnej strony internetowej, nie wiemy 
zatem, czym się tak naprawdę zajmuje i jakie są dotychczasowe efekty tej 
działalności. Znamy jednak skład trzyosobowego zarządu stowarzyszenia – 
jego przewodnicząca Anna Turlej, to 20-letnia studentka AJD, ubiegłorocz-
na maturzystka. O czymś zapomniałem? No tak, Anna Turlej to siostra 
radnej Eweliny Balt, żony Marka Balta, szefa śląskiego SLD. Nawiasem 
mówiąc poprzednią przewodniczącą stowarzyszenia „Wybierzmy Przy-
szłość” była Ewelina Balt we własnej osobie, do momentu objęcia w trak-
cie kadencji mandatu radnej. Z wpisów w KRS wynika, że Anna Turlej 
ma prawo do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach 
stowarzyszenia, w tym także majątkowych. Popatrzmy dalej... Martyna 
Ćwik, lat 27, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia – do niedawna zatrudnio-
na jako asystentka w biurze poselskim Marka Balta, od niedawna przykładna 
urzędniczka w Urzędzie Miasta Częstochowy. Ostatni z członków zarządu 
- Piotr Gajda, lat 27. Hmmm... na jednym ze zdjęć na profilu facebookowym 
posła Marka Balta macha do nas wyraźnie uśmiechnięty z „autobusu wybor-
czego” pana posła. Na koniec mała, acz smakowita ciekawostka – jeszcze 

do niedawna szefem komisji rewizyjnej stowarzyszenia był Piotr Urbaniak, 
ten sam Piotr Urbaniak, który jako p.o. kierownika Biura Inicjatyw Lo-
kalnych Urzędu Miasta współdecyduje o tym, kto otrzyma pieniądze z 
miejskiej kasy i który tak hojnie obdarował „Wybierzmy Przyszłość”. 

5)  Skoro już wiemy, kto zaopiekuje się naszymi pieniędzmi, to popa-
trzmy teraz na co zostaną one wydane. Cztery z sześciu wniosków stowa-
rzyszenia dotyczą placów aktywności ruchowej dla mieszkańców peryferyj-
nych dzielnic Częstochowy. Inicjatywa to ze wszech miar chwalebna, ale... 
Jak już napisałem, łączny wkład własny „Wybierzmy Przyszłość” w złożone 
wnioski wyniósł 0 zł. Dla porównania – bardzo podobny wniosek o plac re-
kreacji złożyła grupa inicjatywna reprezentowana przez Artura Gawrońskie-
go (radny PiS) i Krystynę Stefańską (przewodniczącą Rady Dzielnicy Za-
wodzie). Różnica polega na tym, że był to wniosek o 3.000 zł tańszy i do tego 
zaopatrzony we wkład własny w wysokości 1.000 zł. Jak można się było 
spodziewać, jako „nieprawomyślny” został on odrzucony. Jakiej gimnastyki 
dokonał zespół ds. oceny wniosków, powołany zarządzeniem prezydenta 
Matyjaszczyka, żeby odpowiednio „wycenić” poszczególne inicjatywy, 
wiedzą tylko wtajemniczeni. Kolejny wniosek stowarzyszenia „Wybierz-
my Przyszłość” wręcz zniewala troską o dobro najmłodszych mieszkańców 
Częstochowy: „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 2 w Częstochowie”. Czy muszę dodawać, że od kilku miesięcy do 
wspomnianego przedszkola uczęszcza pociecha małżonków Eweliny i 
Marka Balt? Niemniej fascynujący jest największy wniosek, opiewający na 
200.000 zł – „Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym 
w Gminie Częstochowa”. Lakoniczna nazwa pozwala tylko zgadywać, że 
chodzi tutaj o Bałtyk – Adriatyk... W tym miejscu część Czytelników pewnie 
zadaje sobie pytanie: „Na co ta SLD-owska młodzież się porywa, skoro tego 
typu zadania wchodzą przecież w zakres ustawowych obowiązków Urzędu 
Miasta?”

6) Odpowiedź jest zawsze taka sama. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze. Dokładna lektura „Regulaminu trybu realizacji Inicja-
tywy Lokalnej” wyjaśnia nam wiele. Wybór wykonawców do realizacji 
zgłoszonych przedsięwzięć spoczywa na wnioskodawcach, miasto pełni tu 
jedynie rolę służebną – płaci za wykonane prace, ale nie ponosi odpowie-
dzialności za decyzję o tym, czy plac zabaw wybuduje firma „X” czy „Y”, 
bo ta decyzja pozostaje po stronie wnioskodawcy. Jakież to daje cudowne 
możliwości wtajemniczonym... Zwracam uwagę na staranny dobór wielko-
ści kwot zgłaszanych zadań – blisko, ale jednak poniżej progu ustawowego 
14.000 euro. A zatem, hulaj dusza... stowarzyszenie w 5 przypadkach na 6 
nie będzie musiało stosować się do przepisów ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”. Podejrzewam, że w szóstym też nie, bo zawsze można prace 
budowlane przy kąpielisku podzielić na dwie części (na więcej nie trzeba, bo 
parę dni temu ustawodawca podniósł próg przetargowy – będzie obowiązy-
wał od kwoty 30.000 euro). Swoją drogą podziwiam energię 20-letniej sio-
stry Eweliny Balt, pani prezes stowarzyszenia „Wybierzmy Przyszłość” – w
tak młodym wieku studentka I-go roku Anna Turlej będzie samodzielnie 
podejmować decyzje o wyborze wykonawców do zgłoszonych przez sto-
warzyszenie zadań inwestycyjnych i podpisywać umowy na kwoty idące 
w setki tysięcy złotych. Zdolną młodzież mamy w Częstochowie – a jaki 
życzliwy, odważny i pełen zaufania Urząd Miasta...

7) Chwilkę refleksji wypadałoby poświęcić „ocenie” wniosków miesz-
kańców i stowarzyszeń, dokonywaną przez zespoły powołane zarządzenia-
mi prezydenta Marszałka (który jak wiadomo uwielbia wyręczać w pracy 

swojego „szefa”). Oszczędzę wstydu paru porządnym ludziom i nie będę 
pastwił się, podając tu pełnych składów komisji – napiszę tylko, że dwie oso-
by: Piotr Urbaniak i Piotr Majer, postaci kluczowe w procesie przyznawania 
przez miasto pieniędzy, przewijają się w każdym przypadku. Swoją drogą 
podziwiam odwagę i pewność siebie tych młodych ludzi, bo przyjrzenie się 
procesowi oceny wniosków ze strony jakiejkolwiek niezależnej instytucji 
kontrolnej mogłoby spowodować poważne perturbacje w ich życiorysach 
zawodowych. Ja np. do tej pory zachodzę w głowę, jaki to „wkład własny” 
wykazało Stowarzyszenie „Wybierzmy Przyszłość” w tak wysoko ocenio-
nych wnioskach. Pieniądze? 0 zł. Praca własna? Jakim cudem, skoro urzą-
dzenia do placów rekreacji ruchowej wykonują specjalistyczne firmy, a inne 
fachowe podmioty je montują? To samo dotyczy zagospodarowania terenu 
kąpielisku – tu dojdą jeszcze przepisy prawa budowlanego, bo przecież przy 
takim nakładzie prac będzie to teren budowy. A może stowarzyszenie pod 
wodzą dziarskiej 20-latki jakimś cudem weszło nieodpłatnie w posiadanie 
dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, co spełnia wymaga-
nia wkładu własnego? No, to już byłby dowód na to, że cuda pod Jasną Górą 
się zdarzają. Jaki jest więc ten wkład własny Stowarzyszenia „Wybierzmy 
Przyszłość” poza nazwą, będącą powieleniem wyborczego hasła Aleksandra 
Kwaśniewskiego? Chyba żaden, bo też i żaden przy tego typu wnioskach 
być nie mógł. No, chyba, że za wkład własny stowarzyszenia uznamy pra-
cującego „na dwie strony” Piotra Urbaniaka. Albo pociechę państwa Baltów 
- w przypadku wniosku dotyczącego przedszkola... W godziny spędzone na 
budowie w ramach prac społecznych wykonywanych przez członków sto-
warzyszenia jakoś nie wierzę.

W czyje jeszcze ręce pójdą publiczne pieniądze?
8) Rządzące w mieście SLD nie krępuje się specjalnie i bierze budżetowe 

pieniądze pełnymi garściami. Z braku miejsca nie będę wchodził w szcze-
góły dotyczące powiązań personalnych innych zwycięskich podmiotów, 
zwracam uwagę jednak na fakt, że z 23 przyjętych do dofinansowania wnio-
sków, najwyżej kilka pochodzi od podmiotów „neutralnych”. A wśród tych 
pozostałych „Inicjatyw Lokalnych” przyjętych do realizacji mamy takie oto 
dowody „bezstronności” oceniających, jak:

* Budowa placu zabaw przy ulicy Limanowskiego – grupa inicjatywna 
reprezentowana m.in. przez Dariusza Kapinosa (radny SLD) – koszt 34 tys. 
zł i 0 zł wkładu własnego

* Festyn na Wrzosowiaku (zapewne zostanie zorganizowany niedługo 
przed wyborami samorządowymi) – grupa inicjatywna reprezentowana 
m.in. przez Łukasza Wabnica (radny SLD) – koszt 3,3 tys. zł i 0 zł wkładu 
własnego

* „VII Puchar Orientu” Klubu Sportowego Orient – koszt 22 tys. przy 
wkładzie własnym 5 tys. Nie będę wchodził w szczegóły, bo chodzi tu o 
sporty walki, a radny Wabnic zapewne bije mocno… Dodam jednak, że 
facebookowe wróbelki ćwierkają, że jest to ulubiony klub sportowy radnej 
Eweliny Balt. Szkoda tylko, że w ramach „Inicjatywy Lokalnej” odrzucono 
mnóstwo innych ciekawych wniosków pochodzących od klubów i stowa-
rzyszeń sportowych, nie mających widocznie tak wpływowych protektorów. 

* „City Cross Częstochowa” organizowany przez stowarzyszenie „Spor-
towa Częstochowa” (kolejny zeszłoroczny pomysł kolegów z wiadomego 
grona), którego szefem jest Dawid Wytrzymały, do niedawna pracownik 
MOSIR-u, obecnie już miejskiej spółki „Hala Częstochowa”, kolega Łuka-
sza Wabnica i wielbiciel wystąpień poselskich Marka Balta – koszt 30 tys. zł, 
wkład własny - 0 zł                                                                                    
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Gender polityczne
Zacznę od facetów. W młodo-

ści, gdy związałem się z konser-
watywno – narodowo - katolickim 
Ruchem Młodej Polski, miałem 
kolegę, Jasia Majewskiego, któ-
ry był czarnym.  Był absolutnie 
czarnym, rzekłbym niepoprawnie, 
Murzynem ze Słupska po ojcu Ku-
bańczyku. Pasował tym do szkoc-
kiej urody Olka Halla, aramejskiej 
Arama Rybickiego, czy semickiej 

piękności Gosi Bartyzelowej, in-
nymi słowy naszych fizjonomii 
świadczących o narodowym cha-
rakterze RMP.

Jasiu wyjechał w stanie wojen-
nym do Stanów, gdzie mniejszość 
o ciemnej karnacji fetowała go jak 
swojego, zasłużonego w walce o 
tolerancje rasową. Niestety, zacho-
wał się jak prosty Polaczek, zaczął 
wychwalać Reagana, chodził do 
kościoła katolickiego, deklarował 
się jako zwolennik Republikanów, 
czyli robił wszystko czego nie po-
winien robić w Ameryce przyzwo-
ity Murzyn. W konsekwencji stał 
się „Wujem Tomem”, wykreślo-
nym z listy mniejszości o ciemnej 
karnacji.

Wuj Tom (z chaty opisanej w 
XIX powieści H.B. Stowe) czy 
Tobbie (udomowiony Kunta – Kin-
te z serialu Korzenie) był zniewa-
żającą formą określenia Murzyna, 
który myśli jak biały, a więc przez 
to przestał być Murzynem. Jest 
to wiadomy przykład, że polityka 
może określać rasę.

Podobny problem mamy, gdy 
zgodnie z intencją Kongresu Kobiet 
mamy wybierać kobiety do Parla-
mentu Europejskiego. Kobietą jest, 
z każdej strony, pani Beata Kempa, 
patriotka z Sycowa. Biologiczna 
kobiecość nie zmienia faktu, że 
prowadząc po Polsce kampanię an-
tygenderową, ujawniła, że jej pre-
ferencje polityczne są antykobiece, 
zatem politycznie nie jest kobietą. 
Może rzecz wymaga głębszych 
studiów, ale jeśli uznamy, że płeć 
jest pochodną wyboru kulturowego 
(ulegnięciem stereotypowi narzu-
conemu przez tradycjonalistów), 
to równie dobrze można uznać płeć 
za pochodną wyboru politycznego. 
Pan Palikot może być kobietą, pani 

Kempa nie koniecznie...taka jest 
konsekwencja idei, która ich po-
rwała i niesie przez życie. 

Nie bójmy się; w konsekwencji 
nikt nas nie będzie zmuszał do prze-
rażającej perspektywy wchodzenia 
w związki partnerskie z panem 
Palikotem czy panią Kempą; cho-
dzi tu tylko  o płeć polityczną, taki 
politic gender, skutkujący tylko de-
cyzją o obsadzie pierwszych miejsc 
na listach partyjnych. Ustalić tylko 
należy, że prawo reprezentowania 
kobiet mają tylko feministki (pani 
Środa z panią Bratkowską), a męż-
czyzn tylko „maczyści” ( mucho 
mucho), pokroju agenta Tomka  lub 
ministra Biernata.

Oczywiście jest to toporne 
uproszczenie, ale bez takowych 
cała instytucja preferencji wybor-
czych dla kobiet bierze w łeb...Ro-
bić inżynierię dla efektu wskaźni-
kowego? Wyobraźcie siebie, drogie 
i sympatyczne panie aktywizujące 
się w Kongresie Kobiet; jest Parla-
ment w którym 50% miejsc zajmu-
ją kobiety. Piękne, spełniona utopia. 
Ale wszystkie wybrane kobiety są 
politycznymi kopiami Beaty Kem-
py, Krystyny Pawłowicz, Jadwigi 
Wiśniewskiej. Utopia zmienia się 
w horror (przynajmniej w oczach 
feminizujących aktywistek).

Może więc dla zdrowia i po-
stępu wprowadzić kategorię płci 
politycznej i upoważnić Kongres 
Kobiet do wystawiania właściwego 
certyfikatu.

Powiem skromnie: ja się tam 
ubiegać o certyfikat nie będę. Co 
do płci, przypadła mi do serca 
wypowiedź  faceta pytanego czy 
preferuje PO czy raczej PiS: w pre-
ferencjach politycznych jestem bi-
seksualistą: p.... jednych i drugich. 

Jarosław Kapsa  

RóżneRóżneRóżne

Jak 
będę w ich wieku, raczej 

mieszkańcy Częstochowy nie będą 
mi salutować

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk

 W przypadku miasta Częstochowy ww. dokumentem jest „Regula-

do niedawna szefem komisji rewizyjnej stowarzyszenia był Piotr Urban
ten sam Piotr Urbaniak, który jako p.o. kierownika Biura Inicjatyw Lo
kalnych Urzędu Miasta współdecyduje o tym, kto otrzyma pieniądze z 

Pan Palikot może być kobietą, pani 

JAK UKRAŚĆ MILION Z MIEJSKIEJ KASY?
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Najważniejsze 
inwestycje Matyjaszczyka
(Poniższe dane otrzymaliśmy z biura prasowego 

Urzędu Miasta Częstochowy).
ROK 2011
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 wraz z 

budynkiem klubowym i boiskiem, Częstochowa, ul. 
Sabinowska 7/9 (ok. 4.500.000 zł – środki własne). Re-
alizacja: 2010 – 2011. Projekt: 2010.
Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. 

Boya Żeleńskiego (z Unii ok. 1.530.00 zł i środki własne 
ok. 2.500.000 zł). Realizacja: 2010 – 2011. Projekt: 
2008.
Budowa ul. Tatrzańskiej (Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Śląskiego – projekt znajduje się 
na liście rezerwowej projektów planowanych do dofi-
nansowania - ok. 5.000.000 zł). Inwestycja: 2010-2011. 
Projekt: 2009.
Budowa ul. Mieszka Starego. Koszt: ok. 1.900.000 

zł.  Inwestycja: 2010-2011. Projekt: 2009 – 2010.
Budowa ul. Wodzickiego (na odcinku od Deka-

brystów do Polskiego Czerwonego Krzyża). Koszt: ok. 
2.100.000 zł. Inwestycja: 2010 – 2011. Projekt: 2009.
Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju (w ciągu ul. 

Złotej i dojazdu do terenów Huty). Koszt: ok. 2.200.000 
zł. Inwestycja: 2010 – 2011. Projekt: 2007.
Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy – budowa kanału 

deszczowego na odcinku ul. Batalionów Chłopskich w 
Częstochowie. Koszt: ok. 2.300.000 zł. Realizacja: 2010 
– 2012. Projekt: 2009.
Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymko-

wego poprzez modernizację Alei N.M.P. Koszt: ok. 
57.000.000 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego – ok. 30.650.000 zł - 85 % kosztów). Realizacja: 
2010 – 2013. Projekt: 2010.
Budowa ul. Legionów. Koszt: ok. 14.400.000 zł 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ok. 
6.800.000 zł). Inwestycja: 2011. Projekt: 2010.
Połączenie DK-1 z północną częścią miasta – węzeł 

DK-1 z ul. Makuszyńskiego. Koszt: ok. 21.100.000 zł 
(Fundusz Spójności – ok. 14.100.000 zł).  Inwestycja: 
2011. Projekt: 2009.

ROK 2012
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbioro-

wego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tram-
wajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: 
Wrzosowiak, Raków i Błeszno (z Unii – ok. 68.200.000 
zł i środki własne – ok. 14.300.000 zł). Realizacja: 2010 
– 2012. Projekt: 2009.
Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Często-

chowskiej (z Unii – ok. 16.900.000 zł i środki własne 
– ok. 19.900.000 zł). Realizacja: 2009 – 2012. Projekt: 
2007.
Aranżacja wnętrz z wyposażeniem i umeblowa-

niem budynku Filharmonii (tylko środki własne – ok. 
1.300.000 zł). Realizacja: 2012. Projekt: 2010.
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych przy ul. Bardowskiego (tylko środki własne – ok. 
11.500.000 zł). Realizacja: 2010 – 2012. Projekt: 
2008.
Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w 

Częstochowie (unijne – ok. 28.800.00 zł, środki własne 

– ok. 22.400.000 zł i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycz-
nej – 20.000.000 zł). Realizacja: 2008 – 2012. Projekt: 
2009.
Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy 

ul. Żużlowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informa-
tyczny (środki własne – ok. 3.300.000 zł). Realizacja: 
2011-2012. Projekt: 2010.
Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wo-

dociąg - ul. Przyjemna i Lotosu (środki własne – ok. 
2.500.000 zł). Realizacja: 2008 – 2012. Projekt: 2009.
Budowa Północnego Korytarza. Etap II od ul. 

św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego. Koszt: ok. 
17.900.000 zł (Urząd Marszałkowski – ok. 15.100.000 
zł). Inwestycja: 2012 – 2013. Projekt: 2011.
Doprowadzenie do wymaganych przepisami stan-

dardów użytkowych obiektu mostowego nad torami 
PKP w ciągu Alei NMP w okolicy skrzyżowania z ul. 
Wilsona. Koszt: ok. 1.400.000 zł. Inwestycja: 2012 – 
2013. Projekt: 2011.
Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Pił-

sudskiego do ul. Ogrodowej. Koszt: ok. 1.100.000 zł. 
Inwestycja: 2012 – 2013. Projekt: 2012.
Rozbudowa ulic gminnych: przebudowa ul. Gari-

baldiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona. Koszt: ok. 
3.400.000 zł. Inwestycja: 2012 – 2013. Projekt: 2012.
Przebudowa DK-1, budowa wiaduktu na skrzy-

żowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną. Koszt: 
65.000.000 (Fundusz Spójności – aneks o dofinanso-
wanie wydłużający termin rozliczenia rzeczowego i 
finansowego zadania do dnia 31.12.2014.) Realizacja: 
inwestycja w trakcie. Projekt: 2012 – 2013.

ROK 2013
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w 

Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej (środki własne – ok. 
240.000 zł i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – ok. 
114.000 zł). Realizacja: 2013. Projekt: 2011.
Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy 

ul. Św. Augustyna (środki własne – ok. 270.000 zł i Fun-
dusz Rozwoju Kultury Fizycznej – ok. 133.000 zł). Re-
alizacja: 2013. Projekt: 2010.
Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 

10 dla potrzeb MOPS (środki własne – ok. 2.300.000 zł). 
Realizacja: 2011 – 2013. Projekt: 2011.
Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa dro-

gowego w ul. Bialskiej (środki własne – ok. 1.300.000 
zł). Realizacja: 2012 – 2013. Projekt: 2008.
Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebu-

dową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowa-
niu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów 
(środki własne – ok. 7.700.000 zł). Realizacja: 2011 – 
2013. Projekt: 2010.
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Czę-

stochowie – strefa „Skorki” (z Unii – ok. 3.150.000 zł 
i środki własne – ok. 770.000 zł). Realizacja: 2011 – 
2014. Projekt: 2012.
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. 

Zamenhofa 23 (środki własne – ok. 2.350.000 zł i Fun-
dusz Rozwoju Kultury Fizycznej – ok. 970.000 zł). Re-
alizacja: 2013 – 2014. Projekt: 2010.
Budowa ul. Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej 

do ul. Jagiellońskiej. Koszt: ok. 1.100.000 zł. Realizacja: 
2013. Projekt: 2010.
Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do 

Kościelnej. Koszt: ok. 3.100.000 zł. Realizacja: 2013. 
Projekt: 2012.
Budowa łącznika ul. Szajnowicza Iwanowa z ul. 

Łódzką. Koszt: 1.500.000 zł. Realizacja: 2013. Pro-
jekt: 2012 – 2013.
Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych - ul. Ku-

sięcka. Koszt: ok. 1.500.000 (Urząd Marszałkowski – 
1.300.000 zł - 85 % kosztów). Realizacja: 2013. Pro-
jekt: 2012.
Remont Placu Daszyńskiego. Koszt: ok. 1.900.000 

zł. Realizacja: 2013. Projekt: 2013.
Budowa parkingu zlokalizowanego na terenie SP nr 

48. Koszt: ok. 2.200.000 zł. Realizacja: 2013. Projekt: 
2012.
Przebudowa Al. Pokoju od DK-1 do ul. Rejtana 

wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Rejtana. Koszt: 
ok. 4.000.000 zł (Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych – ok. 1.600.000 zł). Realizacja: 2013. 
Projekt: 2012.
Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek 

rowerowych: ul. Jagiellońska i al. Bohaterów Monte Cas-
sino. Koszt: ok. 2.200.000 zł (Urząd Marszałkowski – ok. 
1.700.000 zł). Realizacje: w trakcie. Projekt: 2011.
Przebudowa DK-91 – ul. Warszawska i ul. Rędziń-

ska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1. Koszt: ok. 
55.600.000 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-
go – ok. 49.000.000 zł). Realizacja: w trakcie (gotowa do-
kumentacja jest na odcinek węzła Warszawska – DK-1).

Najważniejsze 
   inwestycje Wrony

(Poniższe informacje otrzymaliśmy od Tadeusza 
Wrony, byłego prezydenta miasta).

Inwestycje i pozyskanie środków europejskich 
(2003 – 2009)

Pozyskano i zainwestowano 240 mln zł europej-
skich środków pomocowych. Wartość majątku ko-
munalnego wzrosła w tym okresie o 528 mln zł (ze 
168 do 696 mln zł). Do najważniejszych inwestycji 
należało: 
Realizacja programu modernizacja gospodarki 

wodno - ściekowej wspieranego przez Fundusz Spójno-
ści, w tym oczyszczalni ścieków, budowa stacji uzdat-
niania wody, 70 km kanalizacji i kolektora deszczowe-
go;
Budowa wiaduktu w ul. Jagiellońskiej, przedłuże-

nia ul. Okulickiego, węzła przy ul. Wały Dwernickiego, 
ul. Legionów;
Rozpoczęcie budowy połączenia dzielnicy Północ 

z DK-1, budowa ok 70 odcinków dróg lokalnych np. 
Dobrzyńska, Wielkoborska, Tatrzańska, Koszalińska, 
Zamoyskiego, Batorego, Tarnowskiego, Rzeczna, 
Drzewna, Gajowa, Mościckiego, Białoszewskiego, Ra-
cławicka, Radomska, Fieldorfa - Nila z Rondem Pilec-
kiego i wiele innych;
Modernizacja III Alei Najświętszej Maryi Panny 

(poprzedzona publicznymi warsztatami urbanistyczno-
-architektonicznymi);
Odrestaurowanie parków miejskich i znajdujących 

się w nim zabytkowych obiektów;
Odrestaurowanie zabytkowych kamienic (Al. NMP 

24, Al. NMP 47, ul. Katedralna, pałac Hantkego wraz z 
basenem i salą widowiskową) oraz ratusza miejskiego;
Generalna przebudowa stadionu 

miejskiego na Olsztyńskiej, moder-
nizacja stadionu „Raków”, budowa 
trzech hal sportowych przy szkołach, 
dwóch ośrodków sportu dla mło-
dzieży w dzielnicach Północ i Wrzo-
sowiak (skate-parki i boiska), trzech 
boisk „Orlików”;

Wymiana taboru komunikacji miejskiej (28 nowych 
autobusów), wprowadzenie e-biletu i informatycznego 
systemu zarządzania;
Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Sobu-

czynie;
Budowa nowego pawilonu w Miejskim Szpitalu 

Zespolonym;
Remont całego osiedla Dźbów (37 budynków ko-

munalnych) wraz z likwidacją niskiej emisji i doprowa-
dzeniem gazu do tej dzielnicy;
Generalne remonty i termomodernizacje pięciu pla-

cówek oświatowych;
Budowa osiedla TBS z 414 mieszkaniami w dziel-

nicy Północ (poprzedzony ogólnopolskim konkursem 
architektonicznym) oraz czterech budynków z mieszka-
niami socjalnymi;
Budowa miejskiej sieci internetowej, punktów do-

stępu, zainstalowanie 50 infomatów,
Budowa 7 km wałów przeciwpowodziowych.
Modernizacja całości Alei Najświętszej Maryi Pan-

ny (poprzedzona ogólnopolskim konkursem architekto-
nicznym);
Budowa wiaduktów na DK-1 (węzeł z al. Jana 

Pawła II wraz z mostem łączącym ul. Drogowców z 
ul. Srebrną, węzeł z ul. Makuszyńskiego oraz ul. War-
szawską);
Budowa nowej linii tramwajowej na Błeszno - 

Wrzosowiak (poprzedzona konsultacjami z mieszkań-
cami nt. przebiegu linii oraz umową Prezydenta Często-
chowy z prezydentami miast Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego gwarantującą nieskładanie przez mia-
sta śląskie konkurencyjnych wniosków na budowę linii 
tramwajowych, dzięki czemu blisko połowa pieniędzy 
unijnych, przeznaczonych na transport publiczny w 
woj. śląskim trafiła do Częstochowy). Dotychczasowy, 
10,2-kilometrowy ciąg linii tramwajowej został  prze-
dłużony o 4,7 kilometra;
Zakup 7 składów nowoczesnych tramwajów (pro-

jekt komplementarny do poprzedniego);
Budowa połączenia drogowego ul. Legionów z 

gminą Olsztyn, Poraj aż do Myszkowa;
Budowa subregionalnej sieci internetowej;
Budowa hali widowiskowo-sportowej na 7.000 

miejsc;
Modernizacja Filharmonii Częstochowskiej;
Modernizacja Willi Generalskiej dla utworzonego 

Centrum Kultury Młodych.
Budowa budynków komunalnych przy ul. Bardow-

skiego;
Modernizacja ulicy Warszawskiej (przygotowanie 

inwestycji);
Modernizacja basenu przy ul. Dekabrystów.

Ulotna pamięć Matyjaszczyka, a co za tym idzie 
przypisywanie sobie osiągnięć poprzedników jest jaw-
nym robieniem z Częstochowian głupków. Ale już w 
najbliższych wyborach listopadowych mieszkańcy roz-
liczą prezydenta, zgodnie z tym, co niegdyś powiedział 
doradca Matyjaszczyka: „Częstochowianie nie zatrudni-
li prezydenta, żeby kradł i gwałcił. Zatrudnili go, żeby 
rozwijał miasto. Poprzednik nie zrobił tego, czyli źle 
pracował. Złego pracownika należy zwolnić”.

Renata R. Kluczna
R E K L A M A

Który prezydent kłamie...

      * Dni otwarte Fundacji „MOZAIKA”, nowego pomysłu  - ską-
dinąd pięknego i szlachetnego. Fundacja ma za zadanie zajmować się reha-
bilitacją dzieci niepełnosprawnych. Tym większe zdziwienie budzi pomysł 
urządzenia kosztem ponad 40 tys. zł dni otwartych (wkład własny około 12 
tys.), skoro tak duże pieniądze można z powodzeniem byłoby przeznaczyć 
na działalność statutową, ku pożytkowi podopiecznych. Niestety hasło „Dni 
otwarte” nieodmiennie kojarzy mi się z kolejnym festynem przedwybor-
czym i obecnością na nim Małgorzaty Iżyńskiej (radna SLD), wspierającej 
fundację. W tym akurat wypadku bardzo chciałbym się mylić i trzymam 
kciuki, żeby większa część sporej przecież kwoty jednak nie poszła w auto-
promocję, tylko w ramach świadczeń rzeczowych trafiła do podopiecznych, 
bo właśnie takich wniosków w ramach „Inicjatywy Lokalnej” przydałoby 
się jak najwięcej.

A kto został pominięty?
9) Pisałem już, że place rekreacji i aktywności ruchowej mogą realizować 

tylko „wybrańcy”, niezależnie od takich drobiazgów jak wkład własny lub 
jego brak. Oceniający masowo odrzucali też wnioski autentycznych grup 
inicjatywnych mieszkańców, w tak prozaicznych sprawach jak budowa od-
cinka sieci kanalizacyjnej lub oświetlenia (mimo, że często były to wnioski 
ze znacznym pieniężnym wkładem własnym). Ogólnie lektura listy wnio-
sków składanych przez grupy inicjatywne i stowarzyszenia budzi jedną 
smutną refleksję – kompletnie nie ma znaczenia, CO było zgłaszane, liczy 
się KTO to robi. Odpadły tak szlachetne wnioski jak np.:

* Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych 
„Piękny Umysł” – wsparcie edukacji i wychowania dzieci z niepełnospraw-
nością i autyzmem, koszt 38,5 tys. zł, w tym wkład własny 9 tys. zł (naiwni  
- a mogli zrobić dni otwarte, zaprosić radnych SLD…)

* Grupa inicjatywna mieszkańców – „Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 
w drodze do i ze szkoły”, koszt 20 tys. zł (też naiwni – w reprezentacji grupy 
nie ma żadnego radnego SLD)

* Grupa inicjatywna mieszkańców – „Nauka udzielania pierwszej pomo-
cy”, koszt 29 tys. zł (w kwestii naiwności – j.w.)

* Grupa inicjatywna mieszkańców – „Plac Katyński – Park Pamięci”, 
koszt 21 tys. zł, wkład własny 2 tys. zł (ciekawe, jakie miny miała komisja 
oceny wniosków…)

I mógłbym tak wymieniać jeszcze długo... Pora jednak na puentę. W kwe-
stii „Inicjatywy lokalnej” w Częstochowie w roku 2014 oszukani zostali nie 
tylko ci mieszkańcy, którzy w dobrej wierze złożyli wnioski i czekali (ponad 
4 miesiące - od października 2013 r. do lutego 2014 r.), licząc na sprawie-
dliwą ocenę. Nabrani zostaliśmy my wszyscy, społeczność do niedawna 
jeszcze dumnego ćwierćmilionowego miasta, która przy pomocy paru pi-
-arowskich tricków i sztuczek prezydenta Matyjaszczyka oraz jego ekipy 
dała się w ciągu 3 lat sprowadzić do roli „ciemnego ludu, który wszystko 
kupi”. Niestety środki budżetowe przeznaczone właśnie na to, żeby ciemny 
częstochowski lud nadal wszystko kupował, są z roku na rok coraz większe. 
Chciałbym ten artykuł zadedykować tym wszystkim, którzy w obliczu ta-
kich faktów, jak  przedstawione powyżej, nadal twierdzą, że to deszcz pada, 
choć trzeba niewiarygodnej wręcz ślepoty lub złej woli, by nie dostrzec, kto 
nam mieszkańcom Częstochowy pluje w twarz. Coraz dotkliwsze staje się 
pytanie, czy przypadkiem sami sobie swoją biernością jako społeczność 
lokalna na to nie zasłużyliśmy? Może teza „jacy mieszkańcy, taka i ekipa 
rządząca” to po prostu cała prawda o Częstochowie? Przekonamy się o tym 
już w tym roku przy urnach wyborczych.

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

cielskiego Urzędu Miasta Częstochowa (2006-2008), a następnie wice-
prezesem zarządu i dyrektorem oddziału spółki Operator ARP w Często-
chowie (2008-2011).



„Związki Zawodowe Działające przy 
ISD Huta Częstochowa Sp z o.o., zwra-
cają się o interwencję i podjęcie na-
tychmiastowych działań mających na 
celu rozwiązanie problemów Huty.

Niniejszym pismem wyrażamy swój 
niepokój o przyszłość głęboko zre-
strukturyzowanego zakładu oraz o 
przyszłość byłych hutników. Zwracamy 
się o pomoc w utrzymaniu pozostałych 
miejsc pracy ISD Huty Częstochowa 
Sp z o.o  Właściciel huty zawierając 
transakcje sprzedaży z Państwem Pol-
skim zobowiązał się do prowadzenia 
przedsiębiorstwa na okres 120 miesięcy 
bez względu na sytuację gospodarczą w 
Polsce. 

Poniósł obligatoryjne koszty  nałożo-
ne na inwestycje, które miały gwaran-
tować rozwój huty oparty na koncepcji 
wzrostu możliwości produkcyjnych do 
poziomu 1,2 mln ton blachy rocznie.

Rozwój przedsiębiorstwa miał wpły-
nąć na tworzenie nowych miejsc pracy.

Przeprowadzone przez właściciela 
inwestycje nie przyniosły zapowiada-
nego efektu.

Na sytuację huty niewątpliwie miał 
wpływ światowy kryzys i załamanie się 
rynku stali.

Obecnie większość firm stalowych 
dźwignęła się ze skutków kryzysu, huty 
zwiększają swoją produkcję i zatrudniają 
nowych ludzi, tylko ISD Huta Częstocho-
wa ma poważny problem z utrzymaniem 
zakładu. Pod koniec 2013 roku podjęto 
decyzję o zatrzymaniu Zakładu Stalowni, 
co spowodowało utratę kontrahentów.

Huta produkując wsad legitymowa-
ła się wysoką jakością produktu, była 
konkurencyjna. Produkowanie własne-
go wsadu z powodu wysokich kosz-
tów wytworzenia, w tym znacznych 
kosztów mediów, stało się według 
Właściciela  nie opłacalne. Natomiast 
produkcja blach wyłącznie z ukraiń-
skiego wsadu nie zapewnia właściwej 
jakości produktu. Wpływa na zmniej-
szenie oferowanego asortymentu oraz 
wydłuża okres realizacji części portfela 
zamówień. Powyższe nie jest akcepto-
wane przez odbiorców, czego odzwier-
ciedleniem jest ciągle zmniejszają-
cy się wolumen sprzedaży. Polityka 
handlowa nie przynosi rynków zbytu, 
przedsiębiorstwo jest deficytowe i ist-
nieje prawdopodobieństwo zamknięcia 
huty.

Majątek huty w dużej części został 
wyprzedany, likwidacji ok. 50% stanu 
uległy miejsca pracy w hucie liczącej 
w pierwszej połowie 2013 roku 3050 
pracowników. Zapowiadana jest ko-
lejna redukcja zatrudnienia o następne 
500 osób, która wpłynie na dalszą li-
kwidację miejsc pracy w firmach ko-
operujących z hutą oraz na zubożenie 
częstochowskich rodzin i lokalnej go-
spodarki.

Bezrobocie w mieście Częstochowa 
silnie wzrasta, miasto nie zapewnia no-
wych miejsc pracy.

Należy podkreślić, że Właścicielowi 
ISD Huty Częstochowa nie udało się 
właściwie wykonać planu inwestycyj-
nego, podlegającego ocenie Państwa 
Polskiego, tj. Ministerstwa Skarbu, któ-

re nie wykazuje zainteresowania proce-
sami naprawczymi huty.

Fakt, że Właściciel jest prywatnym 
podmiotem i zagranicznym inwestorem 
nie oznacza, że przeniósł Hutę Często-
chowa za granicę państwa polskiego. W 
hucie pracują polscy obywatele, o któ-
rych dobro i przyszłość winni dbać po-
litycy posiadający stosowny mandat do 
reprezentowania społecznych interesów.

Liczymy na to, że Państwa działania 
spowodują, że Właściciel ISD Huty 
Częstochowa Sp. z o.o. przedstawi i 
wdroży plan naprawczy dla zakładu w 
celu zapobieżenia likwidacji huty oraz 
utrzymania w niej miejsc pracy.

Jednocześnie apelujemy do Was  o 
pozyskiwanie nowych inwestorów, 
którzy ożywią rynek pracy dla bezro-
botnych Częstochowian, bowiem ich 
sytuacja życiowa ulega drastycznej de-
gradacji.

Przypominamy, że bezrobocie w Czę-
stochowie sięga liczby 25.297 (stan na 
31.12.2013 r.), a grupa byłych hutników, 
którzy poszerzyli grono bezrobotnych z 
roku 2013 oraz tych, którzy stracą pracę  
w bieżącym roku ma  niewielkie szanse 
na znalezienie nowej pracy.

NSZZ „Solidarność” 
ISD Huty Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
„ KADRA” Huty Częstochowa

Związek Zawodowy „JUVENIA” 
Huty Częstochowa

Międzyzakładowa Komisja NSZZ 
„SOLIDARNOŚC 80” ISD Huty Częstochowa
Międzyzakładowa Związek Zawodowy 

Pracowników ISD Huty Częstochowa”.
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Kolejne zwolnienia
w Hucie Częstochowa

R E K L A M A

POSZUKUJEMY OSÓB 
DO ROZNOSZENIA GAZET

KONTAKT OSOBISTY: 
W GODZ. 9.00 – 14.00

Redakcja Tygodnika „7 Dni”
ul.Nowowiejskiego 6 Lok.16 

III Piętro  Częstochowa

R E K L A M AZwiązki Zawodowe Huty Często-
chowa wystosowały alarmujący 
apel do posłów i senatorów Ziemi 
Częstochowskiej oraz do władz 
miasta i radnych Częstochowy.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Człowiek - najlepsza inwestycja

Biuro Projektu:
Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem
Al. Wolności 22/20 B, 42-200 Częstochowa

tel. 34 325 27 58
tel. kom. 533 308 578
mail: biuro@mlodzinastarcie.com.pl

Wymagania:
· wiek do 30 roku życia
· brak zatrudnienia
· zamieszkanie
 w powiecie:
 m. Częstochowa,
 częstochowskim,
 myszkowskim, 
 kłobuckim.

Oferujemy:
· szkolenia zawodowe
· staż zawodowy
· atrakcyjne stypendia
· zwrot kosztów dojazdu

Nie wymagamy doświadczenia! Zgłoś się!

O G Ł O S Z E N I E

sprzeda¿ i rezerwacja:
kasa filharmonii czynna pn-pt 9.00-19.00

(34) 324 42 30, 795 451 438

informacja i rezerwacja: 663 786 440 

bilety równie¿ do nabycia:

Drogowców 43 (Tesco Extra)

oraz na stronie:

Filharmonia Czêstochowska

W W W . K U P B I L E C I K . P L

2 marca 2014
godz. 19.00

Konkurs!
2 marca 2014 roku w filharmonii częstochowskiej 

wystąpi Marek Torzewski, światowej sławy tenor. 
W związku z tym wydarzeniem przygotowaliśmy 
dla naszych czytelników konkurs, w którym nagro-
dą są trzy podwójne zaproszenia na koncert.

Aby zagrać o nagrodę prosimy podać tytuł pio-

senki wykonywanej przez Marka Torzewskiego, 
która w 2002 roku została uznana przez PZPN za 
oficjalny hymn reprezentacji Polski  w piłce nożnej.

Prawidłowe odpowiedzi wraz z imieniem, na-
zwiskiem i numerem telefonu prosimy kierować na 
adres: redakcja7dni@interia.pl. Na odpowiedzi cze-
kamy do 26 lutego. Ze zwycięzcami skontaktujemy 
się telefonicznie.

Nazwiska zwycięzców opublikujemy w numerze 
8 Tygodnika „7 dni” dn. 27.02.2014 roku.
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CZĘSTOCHOWA, UL. DROGOWCÓW 43 (PRZY TESCO)
13 LUTEGO, 7:00

NOWEGO
ELEKTROMARKETU

WŁACZAMY
NISKIE CENY!
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W pierwszych dniach lutego w siedzibie Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach 
konkursu „Placówka Medyczna – Partner Ogólnopol-
skiego Programu Zwalczania Grypy”. Podczas gali 
uhonorowano sześć ośrodków ochrony zdrowia, któ-
re w najbardziej oryginalny sposób promowały ideę 
profilaktyki grypy wśród swoich pacjentów. Pierw-
sze miejsce przyznano częstochowskiej Przychodni 
Lekarskiej Południe, która aktywnie zaangażowała w 
działania na rzecz promocji profilaktyki grypy wśród 
pacjentów.

Rada Naukowa Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fun-
dacji Haliny Osińskiej uhonorowała placówkę z Czę-

stochowy „za zasługi w wieloletniej i konsekwentnej 
promocji profilaktyki grypy oraz wzorową współpracę 
ze społecznością lokalną”. Przedstawiciele placówki 
otrzymali pamiątkowe wyróżnienia oraz nowoczesną 
chłodziarkę farmaceutyczną.

Czwartkowe wydarzenie zwieńczyło akcję „Placów-
ka Medyczna – Partner Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy”, której celem było zaangażowanie 
placówek w podnoszenie poziomu wyszczepialności 
przeciw grypie wśród personelu medycznego w celu 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego w placówce. Łącznie, do projektu przystąpiło 
1069 placówek medycznych z całego kraju.

red.

Real zmienia nazwę na Auchan
Auchan i Metro dokonały sfinalizowania transakcji, w wyniku której nastąpi integracja sklepów Real w Polsce. 

Jest to ostatni etap umowy wstępnej uzgodnionej 30 listopada 2012 r.
Umowa finalizująca integrację sklepów Real w Polsce została podpisana 6 lutego 2014 roku. Przewiduje ona 

integrację warunkową 57 hipermarketów Real w Polsce, zgodnie z decyzją prezes UOKiK z dnia 21 stycznia br. W 
wyniku integracji dwóch przedsiębiorstw, docelowo Auchan będzie zarządzać w Polsce 78. hipermarketami, tworząc 
ponad 20 tys. miejsc pracy.

Zmiana szyldów sklepów Real na Auchan w Polsce odbędzie się stopniowo. Szybkość integracji hipermarketów 
Real zostanie przeprowadzona równolegle z procesem negocjacji czynszów z właścicielami galerii.

red.

Aż 3 szkoły z województwa śląskiego: z Lu-
blińca, Orzesza-Zawiści i Sosnowca, triumfują 
w ogólnopolskim konkursie dla Szkół – „Ta-
lent do niemarnowania”. Dwie z nich otrzymają 
nowoczesne pracownie multimedialne, a jedna 
szkolną salę kinową. Konkurencja była ogrom-
na – z samego Śląska o nagrody walczyło po-
nad 500 uczniów z 58 placówek edukacyjnych. 
Łącznie zgłoszono aż 587 filmów, które pokaza-
ły niezwykłe talenty młodzieży. Dodatkowo, ze 
względu na wysokie walory ich prac, trzy szkoły 
otrzymały wyróżnienia specjalne: z Częstocho-
wy, Dąbrowy Górniczej i Gliwic.

11. edycja programu, jak zwykle koncentro-
wała się na ważnym społecznym problemie, 
przybliżając go najmłodszym poprzez filmową 
zabawę. „Talent do niemarnowania” był pierw-

szym w kraju tak dużym programem eduka-
cyjnym poświęconym w całości kwestii mar-
nowania żywności. Co roku do kosza trafia aż 
1/3 całej światowej produkcji żywności, a sami 
Polacy marnują rocznie aż 9 milionów ton jedze-
nia.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie nakrę-
cić 2-minutowy film, namawiający do niemar-
nowania jedzenia. Dzięki temu mieli okazję 
przyjrzeć się z bliska zjawisku i przedstawić 
swoją własną receptę na ten niezwykle istotny 
problem. Ponad 6.000 uczniów stworzyło 587 
konkursowych filmów, które obejrzało ponad 
88.000 osób, uczestnicząc tym samym wspólnie 
w największej lekcji o niemarnowaniu żywności 
w Polsce.

red.

Co powinien wiedzieć konsument 
planując zimowy wypoczynek?
Planując zimowy wyjazd, musimy mieć na wzglę-

dzie to, że jego organizacja wymaga dużo więcej uwagi 
niż letnie wakacje. Chodzi głównie o to, żewiększość zi-
mowych urlopów połączona jest z uprawianiem sportu, 
w szczególności narciarstwa, które może być przyczyną 
kontuzji i urazów nawet u doświadczonych amatorów 
białego szaleństwa. 

Tu pojawia sie pierwsze pytanie: czy jedziemy na 
własną rękę czy kożystamy z imprezy organizowa-
nej przez biuro podróży? 

Obie mają wady i zalety. W wariancie pierwszym 
mamy pełną swobodę doboru środka transportu, lokali-
zacji i terminów, jednak w razie kłopotów sami będzie-
my musieli składać reklamację i dochodzić roszczeń od 
poszczególnych usługodawców, np. hotelu, przewoź-
nika itp. Wybierając wypoczynek z biurem podróży, 
konsument musi dopasować się do ofert przedstawio-
nych przez organizatora. Jednak w przypadku nieprawi-
dłowości w wykonaniu usługi to właśnie biuro będzie 
adresatem wszystkich skarg, bez względu na to którego 
elementu wczasów dotyczą. 

Przed zawarciem umowy z biurem podróży warto 

ją dokładnie przeczytać, poznać zamieszczone w niej  
tzw. Ogólne Warunki. Najczęściej poproszą nas o pod-
pisanie oświadczenia o znajomości tego regulaminu. 
Praktyka pokazuje jednak, że w rzeczywistości mało 
kto otrzymuje taki regulamin do ręki. A naprawdę warto 
się o niego upomnieć! 

Świadomy i dobrze zorganizowany konsument 
powinien się także zaopatrzyć w kopię oferty, na pod-
stawie której dokonał wyboru konkretnego wyjazdu. 
Może to być katalog lub wydruk ze strony interneto-
wej.  Ustawa o usługach turystycznych, która reguluje 
funkcjonowanie tego rynku, stanowi, że w przypadku 
nieuregulowania określonej kwestii w umowie organi-
zator związany jest treścią oferty umieszczonej np. w 
katalogu.  

Drugą istotną kwestią jest ubezpieczenie 
Nie powinniśmy wyruszać na zimowy urlop, szcze-

gólnie za granicę, nieubezpieczeni. W przypadku ja-
kiegokolwiek zdarzenia, nawet niegroźnego, koszty 
opieki medycznej w innych krajach mogą nas niemile 
zaskoczyć. 

Osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej, 
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii powin-
ny przed wyjazdem wyrobić Europejską Kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Gwarantuje ona 

podstawową opiekę w nagłych wypadkach. Ale w róż-
nych krajach zasady świadczenia podstawowych usług 
medycznych związane z ubezpieczeniem zdrowotnym 
mogą wyglądać różnie, co oznacza, że niektóre mogą 
być płatne lub płatne częściowo.

  Nie należy jednak sugerować się wyłącznie wyso-
kością składki. Należy zwrócić uwagę na: 

- Sumę ubezpieczenia, czyli górną kwotę, do której 
ubezpieczyciel będzie odpowiadał za naszą szkodę.

- Sposób podziału sumy ubezpieczenia. W przy-
padku, gdy suma ubezpieczenia jest bardzo wysoka 
przy relatywnie niskiej składce, należy zrobić się po-
dejrzliwym i dokładnie przestudiować Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia. Zdarza się, że choć suma jest wysoka, 
to na świadczenia ambulatoryjne, możemy wydać tylko 
bardzo mały jej ułamek, np. 250 euro.

- Wymagany sposób zgłaszania szkody. Część 
towarzystw ubezpieczeniowych zastrzega sobie zgło-
szenie szkody w ciągu 24 godzin od jej powstania w 
Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela, chyba że unie-
możliwiają to czynniki obiektywne, np. pacjent jest nie-
przytomny. 

- Wariant, w jakim zawieramy umowę. Większość 
polis oferowanych jest w dwóch wariantach. Pierwszy, 
podstawowy obejmuje zdarzenia nagłe, niezwiązane 
ze  schorzeniami wykrytymi przed zawarciem umowy. 
Drugi, rozszerzony rozciąga opiekę ubezpieczeniową 
także na zdarzenia, będące konsekwencje chorób prze-
wlekłych. 

- Ochrona na wypadek uprawiania sportów zi-
mowych wymaga najczęściej dopłaty gdyż większość 
polis nie obejmuje ochroną urazów powstałych w ta-
kich wypadkach.Warto to zweryfikować przed zawar-
ciem umowy.

Odrębną kwestią jest ubezpieczenie od odpo-
wiedzialności cywilnej przydatne, gdy to my zro-
bimy komus krzywdę– np. jeżdżąc na nartach.  W 
wielu przypadkach to my będziemy zobowiązani do 
pokrycia kosztów leczenia poszkodowanej  osoby. 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie 
nas od tego chronić. 

Obowiązki organizatora i reklamacje
W razie jakich kolwiek kłopotów należy jak naj-

szybciej złożyć reklamację i opisać wszystkie niepra-
widłowości oraz wskazujemy, jakiej rekompensaty z 
tego tytułu żądamy. 

Składając reklamację pamiętajmy, że chodzi o nie-
wykonanie lub złe wykonanie umowy przez organi-
zatora, a nie o nie spełnienie naszych wewnętrznych 
oczekiwań związanych z wyjazdem. 

Pamiętajmy również, że to na turyście spoczywa 
obowiązek udowodnienia nieprawidłowości. Stąd 
warto robić zdjęcia, filmy oraz zebrać poświadczenia 
od innych uczestników. 

Reklamację należy złożyć pisemnie - listem po-
leconym.  Można to uczynić w trakcie imprezy lub 
w terminie trzydziestu dni od momentu jej zakoń-
czenia. Jest to termin, w którym biuro podróży musi 
ją otrzymać, a nie termin na nadanie pisma. Do tak 
złożonej reklamacji organizator musi ustosunkować 
się w przeciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. 
Niezajęcie stanowiska w tym terminie będzie równo-
znaczne z uznaniem jej. 

W sytuacji, w której reklamacja nie została uznana 
pozostaje droga sądowa. Wtedy warto zgłosić się do 
Oddziału Federacji Konsumentów.                                                                 

  ⃰⃰⃰⃰  ⃰  ⃰⃰

 
 

W Lelowie odsłonięto tablicę upamiętniającą ca-
dyka Bidermana oraz Żydów Lelowskich

Ku pamięci 
cadyka

Na murach dawnej synagogi w Lelowie odsłonięto 
tablicę upamiętniającą cadyka Bidermana oraz Żydów 
Lelowskich. Odsłaniali ją wspólnie wójt gminy Lelów 
- Jacek Lupa, członek Zarządu Fundacji Rodziny Nis-
senbaumów - Gideon Nissenbaum, przewodniczący 
Rady Gminy Lelów – Andrzej Marcin Dragański oraz 
rabin Simcha Krakowsky - prezes Fundacji Chasydów 
Leżajsk Polska.

Na tablicy znajduje się napis w języku polskim i he-
brajskim – „Oto kamień odmawia kadisz…” „Pamięci 
cadyka Dawida Bidermana (1746-1814) oraz Żydów 
Lelowskich mieszkających na tej ziemi do zagłady w 
1942 roku, Społeczeństwo Lelowa.”

Uroczystość odbyła się w 200 rocznicę śmierci 
słynnego cadyka.

- Cadyk Dawid Biderman należy do najwybitniej-

szych synów Lelowskiej ziemi, od ponad 200 lat sławi 
jej imię w całym kraju i na świecie. Pragnąc upamięt-
nić dwusetną rocznicę jego śmierci, Gmina Lelów 
ufundowała tablicę pamiątkową. – powiedział przed 
odsłonięciem tablicy, wójt Lelowa, Jacek Lupa. - W
ciągu ostatnich lat gmina Lelów i jej mieszkańcy wiele 
uczynili, aby przywrócić pamięć o swych żydowskich 
współobywatelach. Dzisiejsza uroczystość i fakt, że 
stoimy przed nowym ohelem i ogrodzonym kirkutem 
jest tego najlepszym świadectwem. W dwusetną rocz-
nicę jego śmierci oddajemy cadykowi Bidermanowi 
należny hołd i wyrażamy wolę kontynuacji procesu 
wzajemnego poznawania się i budowy dialogu dwóch 
odmiennych kultur współistniejących przez kilkaset 
lat w Lelowie. Już dziś chcemy Państwa zaprosić na 
kolejną imprezę, która ma przybliżyć żydowską kultu-
rę dzisiejszym mieszkańcom gminy Lelów – Festiwal 
Dwóch Kultur Święto Ciulimu-czulentu. Zapraszamy 
od 22 do 24 sierpnia bieżącego roku.

W Lelowie gościło z tej okazji prawie 300 chasy-
dów z całego świata. Po modlitwach przy grobie ca-
dyka, chasydzi zasiedli przy wspólnym stole, tańczyli 
i śpiewali, uważają bowiem, że w ten sposób także 
można chwalić Boga.

Pierwsze miejsce dla 
przychodni z Częstochowy

Śląskie szkoły mają talent 
do niemarnowania

140 
kanałów 

od Multimedia Polska
Grupa Multimedia Polska udostępniła swoim 

abonentom 140 kanałów telewizji cyfrowej. Wśród 
nowości jest stacja TVP Sport HD, która pokaże 
Igrzyska Olimpijskie w Soczi.

Multimedia Polska, ogólnopolski dostawca tele-
wizji, internetu i telefonii, zakończył kolejny etap 
modernizacji sieci na Śląsku. Inwestycja umożliwiła 
poszerzenie oferty telewizji cyfrowej. Wśród nowości 
znalazły się m.in. TVP Sport HD, TVP Rozrywka, 
AXN Spin. 

Dla obecnych abonentów zwiększenie liczby pro-

gramów nie wiąże się z podwyżką abonamentu. Aby 
móc z nich korzystać należy jedynie dostroić dekoder 
zgodnie z instrukcją, którą można znaleźć na stronie 
www.dekodery.mm.pl. Informacje na ten temat klienci 
uzyskają również w BOK-u i na infolinii pod nume-
rem 244 244 244.

Do oferty zostały też dołączone atrakcyjne pakiety 
tematyczne: HD, Filmy i Seriale, Dzieci, Fun Club, 
Cienmax, FilmBox oraz Premium: Canal+, HBO. W 
sumie liczba cyfrowych kanałów została powiększona 
z 108 do 140.

Klienci mogą wybrać jeden z czterech pakietów: 
StartBox (60 kanałów), MiniBox (86 kanałów), Su-
perBox (120 kanałów), MaxBox (140 kanałów). 
Dostępnych w cenach od 34 do 59 zł. Pakiety warto 
łączyć także z innymi usługami Multimediów. Przy-
kładowo, abonament za SuperBox, internet 30 Mb/s i 
telefon w planie Podstawowym to koszt 99 zł.

red.
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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

 

 

Pożyczka
200 - 25 000 zł

Minimum 
Formalności

Dochody od 700 zł
tel. 787 759 465
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Potrzebne 
są środki na:

  dożywianie dzieci w przed-
szkolu. 40 dzieciaków po-
trzebuje jednego posiłku za 
64 grosze dziennie. W ciągu 
roku siostrom brakuje na ten 
cel 4000 złotych.

  wybudowanie warsztatu kra-
wieckiego z prawdziwego 
zdarzenia. Projekt przewi-
duje takie luksusy jak blacha 
nierdzewna na dachu i szyby 
w oknach. Brakująca kwota 
to 66 000 złotych.

WiEś HELoTa Ziemię – podstawę utrzymania – uprawia się tu wciąż motyką. Domy 
kryte są słomą. Podwórka wyłożone są gliną zmieszaną z nawozem zwierzęcym. Szkoła 
podstawowa jest teoretycznie obowiązkowa, ale w praktyce obowiązek ten nie jest 
egzekwowany. 

Czternastoletnie dzieci często mieszkają już poza rodzinną wioską i muszą radzić so-
bie same. Od niewiele starszych oczekuje się, że dołożą się do utrzymania domu, więc 
na wakacje wyjeżdżają do ościennych krajów – do pracy. Nierzadko zamiast pie-
niędzy przywożą AIDS. Poważnym problemem są przedwczesne ciąże dziewcząt 
– konsekwencja przygodnych relacji. W takiej sytuacji młoda matka, która nie ma żadnych 
perspektyw na przyszłość, często decyduje się na małżeństwo z dużo starszym mężczyzną, 
który ma już kilka żon. 

JEsT WyJściE Od 24 lat w Helocie na południu Togo pracują siostry służebniczki. 
Wśród nich są również Polki. Siostry prowadzą szpital, przedszkole i prowizoryczny zakład 
krawiecki. Dziewczęta uczą się tam nie tylko krawiectwa, lecz także liczyć i czytać po francu-
sku, który jest oficjalnym językiem Togo. Już prawie setka dziewcząt zdała tu egzamin zawo-
dowy i otrzymała dyplom. I co bardzo ważne, na zakończenie edukacji każda z nich dostała 
od sióstr własną maszynę do szycia, co daje im szansę na samodzielne utrzymanie i normal-
ne życie. Te z dziewcząt, które zadeklarowały, że są chrześcijankami, zostały także przygoto-
wywane do przyjęcia sakramentów. Siostry ucząc wykonują wielką pracę. Niestety obecny 
budynek jest za mały i w bardzo złym stanie  – wymaga pilnie rozbudowy. 

W przedszkolu dzieci uczą się czytać i liczyć. Dla większości z nich główną motywację do 
uczęszczania do przedszkola stanowi codzienny posiłek otrzymywany od sióstr. 
Bieda sprawia, że wśród dzieci, powszechne są niedożywienie i anemia. Dzieci z przedszkola 
są zdrowsze i w lepszej kondycji w porównaniu z innymi dziećmi z wioski!

TWoJa roLa Daj przyszłość dzieciom z Heloty. Przedszkole, a potem szkoła i zdobycie 
zawodu zwiększą ich szanse na lepsze życie. Aby tak się stało, potrzebują dzisiaj naszej 
pomocy. kup im posiłEk i pomóż zbudoWać szkołę!

Wioska W afrykańskim Togo. 450 miEszkańcóW.  
37 km do naJbLiższEJ drogi asfaLToWEJ. bEz prądu. roczna 
opłaTa za naukę JEdnEgo dziEcka W szkoLE podsTaWoWEJ  
– 3,20 zł. aLE i Tak niE WszysTkicH na To sTać.

delphine adjo kossi 
(18 lat) skończyła już 
naukę zawodu, dobrze 
zdała egzamin i wróci-
ła do rodziców. Pracuje 
i utrzymuje siebie i ro-
dzinę. Szyje w domu. 
Jest zdolną krawcową 
– potrafi szyć ubrania 
zarówno dla mężczyzn 
jak i kobiet oraz dzieci. 
Delphine chce założyć 
rodzinę, mieć męża i dzie-
ci. Uważa, że nauka jest 
bardzo potrzebna i ona 
jako matka będzie dbała 
o edukację dzieci. Takich 
dziewczyn w Togo są ty-
siące. Czekają na Twoją 
pomoc.

r z a d k o  m a m y  s z a n s E  b y ć  b o H a T E r a m i .  z a  T o  o k a z J ę ,  b y  u c z y n i ć  c o ś  W i E L k i E g o  m a s z  W ł a ś n i E  T E r a z

d a l e k o  o d s z o s y

Projekt nowej szkoły krawieckiej

podaruj dzieciom ciepły posiłek 
i pomóż w budowie szkoły krawiec-
kiej, wpłać dar serca jeszcze dziś.

poLska fundacJa dLa afryki, 
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków, 
Ra chu nek ban kowy: Bank Pe kao SA 
52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 
DAROWIZNA DLA DZIECI W HELOCIE 
lub wejdź na naszą stronę, dowiedz 
się więcej i wpłać przez internet.

IN VITRO:

– L E C Z E N I E  N I E P Ł O D N O Ś C I

NAPROTECHNOLOGIA

www.pro-life.pl
KRS: 0000140437 NIE BOIMY 

SIĘ MÓWIĆ 
PRAWDY. 
POMÓŻ NAM 
MÓWIĆ JĄ 
GŁOŚNIEJ!

Polskie 
Stowarzyszenie
Obrońców Życia 
Człowieka

BĄDŹ PRO-LIFE, RATUJ ŻYCIE I ZDROWIE DZIECI,
PRZEKAŻ 1% NA OBRONĘ ŻYCIA!

O pomoc dla 
najmniejszych 

prosi

ŚMIERĆ WIĘKSZOŚCI POCZĘTYCH 
DZIECI, URODZI SIĘ Z NICH TYLKO 3%

 2x WIĘKSZE RYZYKO WAD WRODZONYCH U DZIECI, 
 O 42% WIĘKSZE RYZYKO NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH U DZIECI,
 NIEMORALNY, POTĘŻNY BIZNES

ULOTKA_awers A4 pion.indd   1 2014-01-16   14:57:55

przez

Miesięcznik

Wysyłasz SMS   i drukujesz wybrany artykuł lub scenariusz

Na www.wychowawca.pl dostępne są bieżące i archiwalne wydania „Wychowawcy”. 
Już teraz można zapoznać się z numerami od stycznia 2007 r. Niebawem poszerzymy 
archiwum o lata 2002–2006.

Koszt 30-dniowego dostępu on-line do wybranego numeru „Wychowawcy”: SMS – 3,69 zł 
brutto, przelew lub płatność kartą – 3,00 zł brutto. 

Na www.wychowawca.pl dostępne są także dwa bezpłatne numery: „To idzie gender” 
(5/2013) i „Edukacja seksualna typu A” (9/2012).

Pierwszy w Polsce ViDeoBloG Pro-life  

Dr inż. Antoni zięBA

www.pro-life.pl



To był chyba jedyny dzień w tym roku, kiedy moż-
na było bezpiecznie zorganizować zawody wędkar-
skie z lodu. Choć już była plusowa temperatura to po-
krywa lodu utrzymała się po wyżej 15 cm. Wpływ na 
to miały niskie temperatury (poniżej - 10 C), jakie były 
nocami w poprzedzającym zawody tygodniu. 

Nad zbiornikiem licencyjnym KOŁA HUTMAR 
stawiło się 30 zawodników spragnionych takiej me-
tody wędkowania. Do wiosennej pogody dostosowały 
się ryby, które chyba czując przez lód ciepłe promienie 
słoneczne postanowiły żerować. Wędkarze łowili tyl-
ko płocie i okonie, ale bardzo przyzwoitych rozmia-
rów. Trafiło się nawet kilka okoni powyżej 30 cm w 
tym jeden prawie kilowy.

Po zważeniu ryb ogłoszono wyniki i wręczono naj-

lepszym medale i puchary. Po części oficjalnej przy-
szła pora na coś dla podniebienia i wszyscy udali się na 
przepyszne flaki z kotła. Przy posiłku dyskutowano, że 
już tej zimy raczej nie uda się zorganizować zawodów 
z lodu i na następne trzeba będzie czekać rok. 

Wyniki zawodów:
Ireneusz Pawlak – 5.260 pkt.
Mariusz Zdradzisz – 3.690 pkt.
Tomasz Moskal – 3.511 pkt.
Paweł Ujma – 3.170 pkt.
Wojciech Suchecki – 2.980 pkt.
Kamil Pytlos – 2.170 pkt.

Tekst: RSA
Zdjęcia: Jacek Michałek
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Podlodowe Mistrzostwa 
KOŁA HUTMAR

Już za kilka dni, 17 lutego 
będziemy obchodzić 

„Światowy Dzień Kota". Pomy-
słodawcą obchodów tego święta 
w naszym kraju jest Wojciech-
-Albert Kurkowski wybitny 
felinolog (badacz kotów). Będąc 
przed laty w Rzymie, poznał 
ludzi, którzy kameralnie obcho-
dzili w ruinach Koloseum kocie 
święto. To właśnie oni opowie-
dzieli mu o tradycji obchodów 
Dnia Kota we Włoszech, co w 
roku 2006 zaowocowało pomy-
słem przeniesienia tej inicjatywy 
do Polski. Dzień Kota obcho-
dzony jest nieformalnie także 
w innych krajach, np. USA 
-  świętuje 29 października.

Co roku koty integrują swoich 
miłośników na wspólnych spotka-
niach. Kluby felinologiczne, fun-
dacje wspierające koty oraz schro-
niska dla zwierząt zachęcają dzieci, 
młodzież i dorosłych do aktyw-
ności na rzecz dobrostanu-
tych zwie-

rząt. Zarówno hodowcy kotów 
rasowych, jak i przyjaciele kotów 
domowych zbierają pieniądze i 
dary rzeczowe w ramach akcji cha-
rytatywnej pod hasłem „Rasowce 
– Dachowcom”. Święto to ma na 
celu przede wszystkim uwrażli-
wienie ludzi na los bezdomnych 
zwierząt oraz propagowanie po-
mocy i szacunku dla tych zwierząt. 
Odbywa się również Gala Świato-
wego Dnia Kota, podczas której  
jest przyznawany tytuł Kociarza 
Roku. Ten konkurs wyróżnia nie 
tylko miłośników kotów, ale także 
osoby, które przyczyniają się do 
poprawy wizerunku kotów w na-
szym społeczeństwie.

Ciekawostki na temat kotów
„Kot Domowy” udomo-

wiony został około 6000 lat 
temu i od tego czasu wykorzy-
stywany jest do tępienia gryzoni 
domowych (myszy, szczury). 
W starożytnym Egipcie 

kot był 
z w i e -

r zęc i em 
czczonym 

jako 

święte zwierzę bogini Bastet.
22 grudnia 2001 roku uro-

dził się pierwszy sklonowany kot, 
a właściwie kotka CC.
Kot Oscar, mieszkaniec 

hospicjum w Providence (USA), 
według New England Journal 
of Medicine, potrafił rozpoznać 
umierających pacjentów.
Największym kotem do-

mowym, wg Encyklopedii Gu-
inness'a, był australijski Himmi, 
który ważył 20.1kg i mierzył 97 
centymetrów długości.

Dlaczego tak kochamy koty?
Za ich nadzwyczajną gięt-

kość, szybkość, z jaką potrafią się 
poruszać w ciszy. Za ocieranie się 
o nasze nogi i przywilej głaskania 
ich po futerku miłym w dotyku.
 Dla ich wierności, przywią-

zania, lojalności, dla szalonych po-
mysłów i z tysiąca jeszcze innych 
powodów. 
Nie zapomnijmy tu o kocim 

mruczeniu, które zwykliśmy uwa-
żać za wyraz zadowolenia. 

Koty mają słabo rozwiniętą mi-
mikę pyszczka i odpowiadające 
za nią mięśnie mimiczne. Skoro 
mimika jest upośledzona, pozo-

stają inne języki komuni-
kacji - mowa ciała (ogona, 

uszu itd.), mowa 
zapachów i wreszcie 
dźwięki, w tym ko-
cie mruczenie.

Mruczeć zaczy-
nają już małe ślepe 
kocięta, tym samym 

komunikując mamie swoją bli-
skość i stymulując karmienie. Po-
dobnie mruczy kocia mama - daje 
znać kociętom, że jest tuż obok, jej 
mruczenie to jak kocia kołysanka, 
która uspokaja.

Mruczenie towarzyszy kotom 
przez całe ich życie i według na-
ukowca John`a Bradshaw ma róż-
ne zabarwienie, tonację i głośność 
w zależności od tego, co kot chce 
przekazać. Inaczej mruczy kot do-
magając się jedzenia, inaczej gdy 
jest chory, zestresowany, a inaczej, 
gdy jest po prostu zadowolony..

Kocie mruczenie ma oczywiście 
także inne przyczyny. Może mieć 
również działanie terapeutyczne i 
lecznicze. 

Koty zdobywają w naszym 
zapracowanym, żyjącym w cią-
głym pędzie społeczeństwie, coraz 
większą popularność. Są bowiem 
zdecydowanie mniej kłopotliwe 
niż psy.

Jeśli decydujemy się na kupno 
kota rasowego, warto poznać ty-

powe cechy danej rasy. 
Jeżeli zależy nam na 
spokojnym flegmatyku, 
to kupmy brytyjczyka, 
persa czy egzotyka. Peł-
ne temperamentu są koty 
rasy orientalnej, reksy czy 
półdługowłosy typ norwe-
ski, leśny czy syberyjczyk. 

Z badań wynika, że na kota 
częściej decydują się single, ludzie 
samotni. To naprawdę fantastycz-
ne uczucie, kiedy ktoś na nas czeka 
w domu i cieszy się na nasz widok. 
Czy to będzie kot, czy też może 

pies, 
to już 

kwestia na-
szego wyboru, a czasem… przy-
padku. A więc kochajmy koty, bo 
na to zasługują.

red.

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
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Miejsce 13 
TKKF – TRW Polska 2:1
(G. Zakowicz, K. Więcław - A. Wieczorek)
W meczu o miejsce 13 spotkały się drużyny TKKF EnerGOsport 

i TRW Polska. Obie ekipy przed sezonem na pewno mierzyły tro-
chę wyżej szczególnie, że TRW rok wcześniej uplasowali się na 
dobrym 5 miejscu. Jednak z wielu powodów akurat te ekipy spo-
tkały się w konfrontacji o takie, a nie inne miejsce. Zwycięsko z 
pojedynku wyszedł TKKF ale liczymy, że w przyszłym roku obie 
drużyny znajdą się kilka miejsc wyżej.

Miejsce 11
CNC Wieczorek – Zawodzie 3:2
(D. Kidawa- 2, K. Wolbisz - W. Gurtman, R. Lazik)
Spotkanie o miejsce 11, w którym spotkały się CNC Wieczo-

rek i Zawodzie przyniosło sporo emocji. Zobaczyliśmy 5 bramek 
ale ostatecznie różnicą jednej bramki CNC mogło cieszyć się ze 
zwycięstwa. Jeżeli chodzi o cały sezon, CNC było beniaminkiem 
w lidze i mądrzejsi o doświadczenie z tej edycji za rok powalczą 
o wyższe cele. Zawodzie z kolei, będzie musiało szybciej złapać 
formę w rozgrywkach. W tym roku bardzo powoli i długo się roz-
kręcali. Kiedy już to zrobili grali dobre i emocjonujące mecze. 

Miejsce 9
MAT Częstochowa – Wichry 5:2
(J. Radecki- 4, J. Pożarlik - W. Gawroń, M. Radzik)
O miejsce 9 walczyła ekipa braci Pożarlików oraz niezmordo-

wane Wichry, które przyzwyczaiły nas do tego, że z faworytami 
potrafią wznieść się na bardzo wysoki poziom, natomiast w innych 
meczach przytrafiają im się przestoje. Tak było i tym razem. Na 
5 trafień drużyny MAT odpowiedzieli jedynie dwoma bramkami. 

Miejsce 7
Grubasy – Gmina Kłomnice 3:1
(A. Sąsiadek, P. Warocki, M. Lewandowski - A. Franc)
Mecz o 7 lokatę to rywalizacja Grubasów i Gminy Kłomnice. 

Obie ekipy nie tak dawno mierzyły się ze sobą w I fazie Ligi i 
wtedy zdecydowanie lepsi byli piłkarze z Kłomnic, gromiąc wręcz 
"panów z nadwagą". Tym razem jednak wynik był zupełnie inny 
i to Grubasy zwyciężyły w spotkaniu. Warto zwrócić uwagę, że 
Grubasy w ostatnich meczach zaprzepaściły szansę dostania się do 
finałowej szóstki na rzecz ZC Michaś... Cukiernicy powinni być 
wdzięczni za taki obrót sprawy.

Miejsce 5
Abstynent – SGP 4:3
(T. Dzierżyk- 3, W. Szymczyk - T. Całus- 2, W. Langier)
Walka rozegrała się pomiędzy ubiegłorocznym tryumfatorem 

rozgrywek czyli drużyną Abstynent, a bardzo ambitną drużyną 
SGP. Spotkanie nie zawiodło oczekiwań kibiców. Drużyny, które 
mają w swoich szeregach najlepszych strzelców Ligi dały popis 
skutecznej i efektownej gry. Ostatecznie lepsi o jedno trafienie oka-
zali się Abstynenci. 

Półfinał 1
Fachowiec – Tadex 3:1
(K. Kołaczyk, J. Snopkowski - A. Banasik)
Pierwszy z półfinałowych starć to mecz Fachowca i Tadexu. 

Faworytem tego spotkania był oczywiście Fachowiec, który w I 
fazie prezentował najlepszą formę pośród 15 zespołów Ligi. Finały 
rządzą się jednak swoimi prawami. Mecz jak na półfinał przystało 

był zacięty od pierwszej minuty. Dobrze się ogląda takie widowi-
ska, kiedy drużyną grają o zwycięstwo i nie myślą jedynie o tym, 
żeby zabezpieczać swoją bramkę. Ostatecznie mimo bardzo dobrej 
postawy Tadex musiał uznać wyższość Fachowca i zadowolić się 
grą o 3 miejsce.  

Półfinał 2
Amasol Romtrans – ZC Michaś 2:3
(J. Musiał, W. Góra - M. Skoczek, P. Bański- 2)
W drugim półfinale Amasol Romtrans podejmował ZC Michaś, 

który rzutem na taśmę zagwarantował sobie miejsce w finałowej 
szóstce. Oglądaliśmy wymarzony początek spotkania w wykona-
niu  Amasolu bowiem Jan Musiał na początku meczu wyprowadził 
na prowadzenie "pomarańczowych". Cukiernicy jednak nie z ta-
kich opresji już wychodzili i szybko zaczęli odrabiać straty. Osta-
tecznie Michaś zwyciężył i czekał na wielki finał z Fachowcem. 

Miejsce 3
Tadex – Amasol Romtrans 0:4
(A. Binek - 3, P. Orszulak)
Mały finał to konfrontacja Tadexu z Amasolem Romtrans. Obie 

ekipy mierzyły w mistrzostwo, plany te musiały jednak przełożyć 
na kolejny sezon. Amasol rozjuszony po półfinałowej porażce 
wręcz zdemolował Tadex, strzelając im 4 bramki i nie tracąc ani 
jednej. 

Finał
Fachowiec – ZC Michaś 2:5
(R. Załęski, K. Mrożek - P. Antoniak- 2, M. Skoczek, M. Wal-

czak, P. Bański)
I nareszcie finałowe starcie pomiędzy odwiecznymi rywalami. 

Fachowiec vs ZC Michaś. Skupienie oraz koncentracja przed me-
czem widoczne były u obu ekip. Każda z nich marzyła o zwycię-
stwie i zapowiadało się naprawdę świetne widowisko. Mecz jesz-
cze dobrze się nie rozpoczął, a już mieliśmy pierwszą bramkę. Za 
sprawą Roberta Załęskiego Fachowiec objął prowadzenie, z które-
go nie cieszył się jednak zbyt długo ponieważ kilka minut później 
Paweł Antoniak doprowadził do wyrównania. I od tego momentu 
rozpoczęła się koncertowa gra "cukierników". Przy okazji Facho-
wiec może mówić o pechu, ponieważ po strzałach jego zawodni-
ków piłka zamiast lądować w bramce, zatrzymywała się na słup-
ku. Michaś powiększał swoją bramkową przewagę, a Fachowiec 
zdołał odpowiedzieć po koniec spotkania jeszcze jednym golem 
autorstwa Kamila Mrożka. Po ostatnim gwizdku sędziego Zakład 
Cukierniczy Michaś stał się nowym mistrzem Ligi Futsalu.

Okazały puchar kapitan drużyny Artur Szymczyk odebrał od 
Krzysztofa Matyjaszczyka, któremu podczas wręczania pucharów 
towarzyszył Tomasz Łuszcz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Częstochowie. 

Podobnie jak w poprzednich sezonach zostały wręczone również 
nagrody indywidualne:

Najlepszy bramkarz: Tadeusz Dróżdż (Abstynent)
Najlepszy zawodnik: Krzysztof Rogozik (SGP)
Najlepszy strzelec: Krzysztof Rogozik (SGP) i Wojciech Szym-
czyk (Abstynent)
Dodatkową nagrodę za 20 - lecie uczestnictwa w Lidze otrzymał 
Paweł Malec (Wichry)

red.

Artur Czaja nadal pozostaje zawodnikiem Sto-
warzyszenia CKM Włókniarz. Choć od dawna 
mówi się że zostanie bezpłatnie wypożyczony 
do biało-zielonej drużyny, jednak nadal brakuje 
podpisu młodzieżowca. Tymczasem zaintereso-
wanie Czają wyraził Falubaz Zielona Góra.

Władze klubu nieustannie zapewniają, że przyszłość młodzieżowca 
jest właściwie przesądzona i w następnym sezonie będzie reprezentował 
Włókniarz. Jak podkreśla Michał Świącik, Falubaz w sprawie Czaji kon-
taktował się jak do tej pory raz i żadne konkrety nie padły. Dodatkowo 
warto zaznaczyć iż wypożyczenie przez Zielonogórzan będzie się dla nich 
wiązać z wydatkiem 500 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia CKM 
Włókniarz, takiej bowiem kwoty będzie ono wymagać od każdej drużyny, 
prócz częstochowskiej, za usługi Czaji. Ostateczne decyzje w sprawie za-
wodnika zapadną najprawdopodobniej w najbliższych dniach. 

Wiadomo już natomiast, że bezpośrednio po prezentacji drużyny, któ-
ra odbędzie się w niedzielę 9 marca, zawodnicy wyjadą na kilkudniowy 
obóz do Krsko. Powód decyzji o wyjeździe jest oczywisty. Tor w Często-
chowie w najbliższym czasie nie będzie nadawał się do użycia, natomiast 
w Krsko zawodnicy mogą liczyć na co najmniej kilkanaście stopni powy-
żej zera. Jak podkreśla Jarosław Dymek wyjazd będzie miał na celu, prócz 
pierwszych treningów na torze, integrację drużyny.      

Dk
foto: Marek Dziurkowski

Za nami ponad dwa miesiące gry w Hali Sportowej Częstochowa. W tym roku do rywalizacji 
przystąpiło piętnaście zespołów, które zawzięcie walczyły o pierwsze miejsce. Ostateczne roz-
strzygnięcia miały miejsce w minioną sobotę, gdzie rozegrana została faza finałowa. Poniżej pre-
zentujemy krótkie omówienie poszczególnych spotkań i ceremonii wręczenia nagród.

XX edycja Ligi Futsalu o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy przeszła do historii!

Przyszłość Artura Czaji 
nadal niepewna



Różne12 6 (508) 13.02-19.02.2014

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 dotyczące 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 prasowych 
oraz fotoreportaży. W tym numerze prezentujemy pracę  Marty Mi-
rowskiej, która zajęła I miejsce w kategorii – notatka prasowa.

Najm łodsi 
z Rędzin 
doceniają 
swoją 
miejscowość

Lubię moją miejscowość, bo jest moim 
nowym miejscem na świecie. Ponad rok 
temu przeprowadziłam się z Częstochowy 
do Rędzin. Na początku obawiałam się 
tej zmiany, lecz już w dniu przeprowadzki 
przekonałam się, że Rędziny są piękne i 
idealne dla mnie i mojej rodziny. Myśla-
łam, że mieszkanie w tak małej miejsco-
wości będzie nudne, a tu w ciągu tego 
roku okazało się, że jest to miejscowość 
pełna różnych niespodzianek. Mimo panu-
jącej ciszy i spokoju wiele się tu dzieje. Z 
moimi nowymi przyjaciółmi przeżyłam za-
bawne przygody, a niekiedy nawet chwile 
grozy.                                                    

W Rędzinach jest bardzo dużo zieleni,  
dlatego zwierzęta lubią tu przebywać. Za 
moim domem widziałam kiedyś sarenkę,  
zimą odwiedzają mnie dwie kuropatwy, a 
jastrząb, który ma gniazdo w lesie przefru-
nął kiedyś nad moją działką  i  zgubił dużo 
pięknych, białych piór. Mój tata myślał, że 
zaczął padać śnieg.

Rędziny są małą, cichą miejscowością, 
wszyscy się tu bardzo dobrze znają i 

dzięki temu czuję się tu 
bezpiecznie. 

Jest tutaj  takie 
miejsce, które nosi 
tajemniczą dla mnie 
nazwę "Klinkierek". 
Pod tą nazwą kry-

je się 

Gminny Ośrodek Kultury. Organizowane 
są tam zajęcia dla dzieci i młodzieży. Za-
interesowani mają możliwość doskona-
lenia swoich talentów. Muszę koniecznie 
dowiedzieć się od czego pochodzi nazwa 
"Klinkierek". 

Kiedyś napisałam pewien wiersz o Rędzi-
nach i chciałam się z Wami nim podzielić:

Rędziny to moje nowe miejsce na świecie,
Przecież dobrze o tym wiecie.
Zwiedzam kopalnie oraz stajnie,
Orlik oraz swój domownik.
GOK i koleżanki blok.
Rędziny są piękne i wspaniałe,
Ale trochę małe.
W porównaniu do Częstochowy
Moi rodzice tracą głowy.
Częstochowa to wielki gaj,
A Rędziny to mały raj                          .

Cieszę się, że moi rodzice podjęli decy-
zję o przeprowadzce do Rędzin. Żyje nam 
się tu spokojnie, miło, z dala od zgiełku du-
żego miasta. Są tu mili ludzie, na których 
zawsze można polegać.

Jeszcze trzy lata temu nie śniło mi się, 
że będę mieszkała w tak cudownej miej-
scowości, a teraz nie wyobrażam sobie, 
że mogłabym żyć w "wielkim gaju".         

Marta Mirowska, klasa V  
S.P. im. Kazimierza Pułaskiego 

w Rędzinach - Osiedlu,
ul. Działkowiczów 3

LUBIĘ MOJĄ MIEJSCOWOŚĆ, BO... 

Czy Częstochowa może mieć coś wspólnego z 
państwem dziś nieistniejącym, Czechosłowacją? 
A z czechosłowacką armią? Pytania wydają się 
bezsensowne, aliści… W Częstochowie miesz-
kał kiedyś pierwszy w historii czechosłowackie-
go wojska generał: Jaroslav Červinka! Mieszkał 
– to trochę za mało powiedziane; mieszkał bo-
wiem i bardzo sobie ten pobyt chwalił, awanso-
wał tam na dowódcę brygady, otrzymał general-
skie akselbanty, ozdobił mundur najwyższymi 
orderami.

Ograniczyć się jednak do nazwania go tylko 
pierwszym czechosłowackim generałem to zde-
cydowanie za mało: Červinka miał życiorys tak 
bogaty, iż nie sposób kurtyzować go do tak krót-
kiego streszczenia. Był żołnierzem trzech armii, 
generalskie epolety i akselbanty nosił w dwóch 
krajach, składał przysięgę na wierność dwóm ce-
sarzom i republice, urodził się jako katolik, aby 
spocząć na cmentarzu prawosławnym, a najważ-
niejsze: w tych kontredansach nie zatracił się.

Urodzony 17 maja 1848 r. w Ostredku pod 
Pragą Červinka ślubował ponoć już w dzieciń-
stwie, że będzie żołnierzem, walczącym o wol-
ność narodu czeskiego. Wychowany w wielce 
patriotycznej rodzinie (ojciec, ziemianin i po-
lityk, był w okresie Wiosny Ludów jednym w 
przywódców narodowych) swój cel zaczął reali-
zować w wieku lat 18: wstąpił wtedy na ochot-
nika do armii austriackiej. Jako, że zaniedbał 
sfinalizować naukę egzaminem maturalnym, zo-
stał przyjęty jako prosty żołnierz – i jako takiego 
wysłano go na front wojny austriacko - pruskiej. 
Uczestnik bitew pod Wysoką – tam mianowa-
ny został kadetem – i Sadową, wyróżniony za 
odwagę Medalem Wojennym, po zakończeniu 
walk dokończył edukację, wstąpił do szkoły ofi-
cerskiej w Pradze – i po promocji ruszył pełnić 
służbę w garnizonach: najpierw na Węgrzech, 
w Szopronie, potem w Galicji (Żółkiew, Mosty 
Wielkie, Lwów). 

W toku 12-letniej kariery dwukrotnie awanso-
wał – w 1869 na porucznika, w 1875 na nad-
porucznika – aby trzy lata po ostatniej nomi-

nacji zrezygnować z dalszej służby. Jak miało 
się wkrótce okazać, nie chodziło bynajmniej 
o przejście w stan spoczynku. Zwolniony z 
przysięgi Červinka wyjechał bowiem do Rosji 
i tam zaoferował swe oficerskie usługi. Skąd 
taki pomysł? Nawet we wspomnieniach, jakie 
pozostawił („Trp, kozace, budes atamanem”, 
Praga 1929; po polsku „Cierpliwości, Kozacze, 
a zostaniesz atamanem”), trudno znaleźć jedno-
znaczną deklarację – sugeruje tylko, iż wstąpie-
niem do armii rosyjskiej chciał zapewnić rucho-
wi czeskiemu (którego czuł się reprezentantem) 
obecność w armii kraju, będącego dla wielu 
Czechów nadzieją na wsparcie w staraniach o 
niezależność od Austrii.

Tak czy owak, 21 września 1878 r. został przy-
jęty do carskiego wojska w stopniu porucznika. 
Przez rok był stażystą w Sztabie Generalnym w 
Sankt Petersburgu, po czym otrzymał przydział 
liniowy – trafił do 11. Czuhujewskiego Pułku 
Ułanów, stacjonującego w Dubnie, skąd szybko 
przeszedł do 11. Ryskiego Pułku Dragonów w 
Krzemieńcu. Tam sprawował funkcję dowód-
cy plutonu i szwadronu, a na koniec adiutanta 
dowódcy pułku, tam awansował na podkapita-
na, otrzymał pierwsze w życiu odznaczenie ro-
syjskie (Order Św. Stanisława III klasy) i tam, 
w 1882 r., znalazł żonę, Polkę, młodszą o 17 
lat Helenę z Młodzianowskich. Małżeństwo to 
mocno skomplikowało sytuację Czecha.

Problem polegał na tym, że oficerów z garni-
zonów na ziemiach należących kiedyś do Pol-
ski, obowiązywał zakaz zawierania związków 
z Polkami. Červinka skorzystał z furtki, umoż-
liwiającej ominięcie prawa na zasadzie wyjąt-
ku dla katolików niepolskiego pochodzenia, 
ale wskórał tyle, że choć zezwolenie na ślub 
otrzymał – zapłacił za to pogorszeniem pozycji 
towarzyskiej, co dla oficera było równoznacz-
ne z przekreśleniem szans na zrobienie kariery. 
Ambitny Czech, otoczony ostracyzmem, kilka 
miesięcy po ślubie złożył rezygnację z dalszej 
służby i próbował życia w roli ziemianina. Go-
spodarował w wydzierżawionych majątkach w 
Marianówce i Watyńcu, jednak szczęście mu nie 
sprzyjało. Zdesperowany podjął próbę powrotu 
do służby i starania udało mu się uwieńczyć suk-
cesem: w 1885 został reaktywowany jako oficer, 
ale wojsk pogranicznych. Służył w Estonii i na 
Łotwie (m.in. w Mitawie i Rydze).

Choć w 1890 zgodnie z pragmatyką awanso-
wał na sztabskapitana (a rok wcześniej otrzymał 
Order Św. Anny III klasy), zdawał sobie sprawę, 
że pełnię praw oficerskich może uzyskać jedynie 
wykazaniem lojalności wobec Rosji – poprzez 
zmianę wyznania. Uzyskawszy dla tego koncep-
tu akceptację od czeskich autorytetów, w 1891 r. 
dokonał konfesji i w dużej mierze dzięki temu w 
1896 mógł świętować potrójne wyniesienie: do 
stopnia podpułkownika, na stanowisko dowódcy 
oddziału kawalerii wojsk pogranicznych, a także 
do statusu kawalera Orderu Św. Włodzimierza 
IV klasy (wcześniej jeszcze, w 1892, nadano mu 
Order Św. Stanisława II klasy). Wtedy zamiesz-
kał w Zieluniu nad Wkrą i wtedy też, korzysta-
jąc z większej swobody w dysponowaniu swoich 
czasem, podjął udane próby literackie. Jego arty-
kuły drukowane były w pismach warszawskich i 
petersburskich.

Waldemar Bałda
c.d. Historii Jaroslava Červinka opublikujemy za 
tydzień w kolejnym numerze tygodnika „7 dni”

Generał z Czech 
– częstochowianinem

PRZEKAŻ  1%
Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów 

i Rencistów z siedzibą w Częstochowie 
apeluje o przekazywanie 1% podatku na pomoc osobom star-

szym, obłożnie chorym, niepełnosprawnym oraz na zakup leków. 
Każda nawet najmniejsza kwota jest ogromnym darem serca. Prze-
kazując nam 1% dajecie nadzieję na pełniejsze i szczęśliwsze życie 
tym, którzy tego najbardziej potrzebują.
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