
Maranda 
faulowany przez 
Matyjaszczyka?

   ISSN 1898-0112    www.7dni.com.pl    indeks 385913                                 

9 (511) 06.03-12.03.2014

Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, wieluński i pajęczański

TYGODNIK REGIONALNYDy
str

yb
uc

ja 
 w

 sie
cia

ch
: R

uc
h, 

Ga
rm

on
d, 

Ko
lpo

rte
r -

 1 
zł 

(w
 ty

m
 8%

 VA
T)

Kolportaż  bezpośredni - Egzem
plarz bezpłatny

09

R E K L A M A

Dzisiejszy artykuł powstał trochę niespo-
dziewanie – zbierając materiały do opisywania 
patologii mających miejsce w naszym mieście, 
wielokrotnie miałem w ręku (czyli na monito-
rze) dokumenty wytworzone przez Urząd Mia-
sta Częstochowy. Już od dłuższego czasu nara-
stało we mnie przekonanie, że coś z nimi jest 
nie tak. W końcu postanowiłem temat podrążyć 
i okazało się, że przeczucia mnie nie zawiodły – 
przedstawiam dzisiaj Państwu Czytelnikom 
niezbite dowody na to, że prezydent miasta 
Krzysztof Matyjaszczyk to tylko figurant, 
a w mieście rządzi Jarosław Marszałek do 
spółki z Mirosławem Soborakiem. W świe-
tle zgromadzonych informacji należałoby też 
postawić pytanie, za co właściwie prezydent 
otrzymuje te 160.000 złotych pensji rocznie z 
pieniędzy podatników i czy nie powinien ich 
oddać do budżetu gminy? Matyjaszczyk bo-
wiem nie wykonuje swoich podstawowych 
obowiązków, które nakłada na niego ustawa 
o samorządzie gminnym, za to bezczelnie 
przerzuca je na innych, w dodatku łamiąc 
zapisy najważniejszego dokumentu, który 

sam ustanowił (regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Częstochowy). 

Najpierw obrazowy przykład 
i trochę teorii…
Spróbujcie sobie Państwo wyobrazić sytuację, 

w której częstochowscy radni zamiast przycho-
dzić na sesje rady miasta i podejmować uchwa-
ły zajmowaliby się w tym czasie czymś zupełnie 
innym, a na sesji zamiast nich w głosowaniach 
braliby udział ich koledzy, szwagrowie, ciotki i 
znajomi (machając stosownymi pełnomocnictwa-
mi). Oczywiście oprócz tego, że lokalne media 
miałyby z tego kupę śmiechu i używanie, byłaby 
to patologia, łamanie prawa i świetny powód do 
przeprowadzenia referendum w sprawie odwoła-
nia Rady. A teraz zdajcie sobie sprawę Szanowni 
Czytelnicy, że od 3 lat podobne (choć nie iden-
tyczne) cuda mają miejsce za sprawą prezydenta 
Matyjaszczyka i jego zastępców w samym sercu 
Urzędu Miasta Częstochowy – i nikt na to nie 
reaguje (bo chyba nikt do tej pory nie sprawdził 
skali tego zjawiska). 

   dokończenie na str. 3 i 5 

Radny Marcin Maranda, najgroźniejszy według sondaży 
kontrkandydat Krzysztofa Matyjaszczyka w zbliżających się 
wyborach prezydenckich, został odwołany z funkcji prze-
wodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Wniosek 
złożył Tomasz Blukacz z SLD, partyjny kolega Matyjaszczy-
ka. To przypadek? Według Marandy - nie. 

dokończenie czytaj na str. 3 
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Matyjaszczyk 
– chłopiec z plakatu,  
czyli kto tak naprawdę nami rządzi?



Tajemnice współpracy „Soli-
darności” z władzami miasta w 
obszernym wywiadzie ujawnia 
Mirosław Kowalik, szef często-
chowskiego Związku Zawodowe-
go „Solidarność”. 

- Być może to subiektywne stwierdzenie, ale 
„Solidarność” nie miała w ostatnim czasie spek-
takularnych sukcesów...

- Ja muszę mówić o sukcesach całego związku 
zawodowego regionu częstochowskiego, czyli o 
występowaniu w imieniu pracowników – podpisa-
liśmy ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracow-
ników pomocy społecznej. I to jest wielki sukces. 
Kolejnym sukcesem jest uratowanie miejskiego 
szpitala zespolonego. 

To jest taka permanentna walka, tak jak z tą wol-
nością – zdobyta raz, nie znaczy, że będzie wiecz-
nie. Już prezydent Wrona próbował prywatyzować 
szpital, ale w końcowej fazie się z tego wycofał. 
Teraz temat wrócił. Na szczęście trochę nam się 
rzeczywistość prawna zmieniła, bo weszła ustawa, 
która zobowiązuje samorząd do pokrycia długów, 
a dług częstochowskiego szpitala jest znaczny. Wy-
myślono więc, rozdzielenie go na części. Udało nam 
się jednak tę sprawę też pozytywnie załatwić. 

- Dziś aktywność „Solidarności” jest niewiel-
ka, dlaczego?

- Każda grupa, która ma wspólny interes organi-
zuje się w celu obrony wspólnego interesu. Pracow-
nicy znajdują wspólny interes w stosunku do praco-
dawcy, więc organizują się w związek zawodowy 
w tym zakładzie pracy, żeby wynegocjować sobie 
lepsze warunki pracy. Reprezentujemy tych, którzy 
są naszymi członkami. 

Byłem na sesji rady miasta, gdy była mowa o 
Promenadzie. Teraz przychodzą do mnie ludzie z 
Promenady i wylewają żale, że się dali oszukać. 
No kurcze..., co ja mam do tego, trzeba było się nie 
dać oszukać. Trzeba było sobie wziąć kancelarię 
prawną, doradców, iść do prezydenta i powiedzieć: 
jest tak i tak. A oni poszli w dwójkę czy trojkę, z 
drugiej strony cały sztab radców prawnych prezy-
denta i owinął ich wokół palca, a dzisiaj narzeka-

ją, że czynsz im wzrósł, że coś tam mają zapłacić. 
Żeby z samorządem negocjować trzeba się do tego 
przygotować i nie można mieć potem pretensji, że 
samorząd mnie oszukał, bo się dałem. 

- Wie Pan..., nie zakładam, że samorządowiec 
mnie oszuka, a samorząd będzie działał przeciw-
ko mnie, mieszkance...

- To mogła pani najpierw przyjść do mnie, a ja 
bym pani powiedział, że on tylko po to jest, by panią 
oszukać. I wtedy pani nastawienie byłoby inne. 

Ja nie zgodzę się z pani tezą, że samorządowiec 
reprezentuje moje interesy. Moje doświadczenie 
mówi, że samorządowiec nie reprezentuje intere-
sów żadnych, oprócz swoich. 

- Wróćmy do sukcesów „Solidarności”, co mu-
sieliście za nie dać?

- To dobre pytanie, oczywista oczywistość. Kosz-
towało nas to dużo nerwów, dużo wysiłku, dużo  
krwi i determinacji... Dużo nienawiści, dużo złości 
ze strony samorządu. Na początku tej władzy, tej ka-
dencji, miałem wrażenie, że jest próba nawiązania 
dialogu, wymiany doświadczeń i perspektywiczne-
go, pro rozwojowego spojrzenia na Częstochowę. 
To wrażenie miałem jednak krótko, jakieś dwa mie-
siące. Później już było tylko gorzej. A potem przy-
szedł czas na zemstę ze strony samorządu.

- To znaczy?
- Na nas związkowcach pracujących w regionie, 

nie związanych z żadnym zakładem pracy, trudno 
się zemścić. Można to zrobić na „Solidarności” i 
taką zemstą było wyrzucenie z art. 52 Staśka Psy-
kały z CzPK, który do dziś jest bezrobotny. Ale 
kilka słów wstępu. Układ polityczny wprowadza 
do CzPK nowych ludzi – pracuje tam żona radne-
go Jerzego Nowakowskiego (PiS), pracuje Edward 
Kędzierski bliski PiS-u i jeszcze pewnie mnóstwo 
innych ludzi z nadania politycznego, o których nie 
wiem. A człowiek – mam na myśli Staśka - który 
ma wilczy bilet, nie udowodniono mu niczego - zo-
stał wyrzucony na bruk. Próbowaliśmy, jako „So-
lidarność”, zawrzeć z miastem kompromis. Mówi-
liśmy: zatrudnijcie tego człowieka, wszystko jedno 
gdzie, niech to będzie nawet umowa śmieciowa z 
minimalnym wynagrodzeniem, ale pozwólcie mu 
rodzinę utrzymać. Nie było mowy. Do dziś jest oso-
bą bezrobotną.

- Za każdym członkiem się tak wstawiacie?
- Tak, za każdym...

- Nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi, ale kiedyś 
jeszcze kilka lat wstecz, „Solidarność” w Często-
chowie była nie tyle aktywniejsza, co skuteczniej-
sza...

- Nie mam takiej statystyki, dlatego nie jestem 
w stanie merytorycznie uzasadnić teraz – tyle pro-
testów w tamtym okresie, tyle w tym. Wspomnę 
np. protesty, „noclegi” w urzędzie miasta. Tadeusz 

Wrona odbierał to jako policzek, że „Solidarność” 
- prawicowe ugrupowanie bardzo mu bliskie, AWS, 
kiedyś te drogi były wspólne - i teraz ci ludzie 
z „jego” matecznika przyszli do urzędu i leżą w 
magistracie. To był dla niego policzek. Robił więc 
wszystko, byśmy z urzędu wyszli. Natomiast teraz 
w przypadku lewicowych władz im zupełnie to nie 
przeszkadza, a nawet podnosi ich autorytet. 

Kiedyś przyszedł dyrektor urzędu i mówi, że 
mamy wybory w urzędzie – chyba to były do par-
lamentu – „i musimy jakoś uzgodnić z wami stronę 
organizacyjną. Powinna być strefa, po której wy się 
będziecie poruszać, a po innej urzędnicy”. Stwier-
dził, że chodzi też o bezpieczeństwo dokumentów 
wyborczych, więc na schodach przeciągną taśmę i 
po jednej stronie my mieliśmy się poruszać, a po 
drugiej oni. Ta władza doszła do wniosku: chcecie 
sobie leżeć w urzędzie, leżcie do woli – tu będzie 
woda, kubeczki, papier toaletowy... 

- To pewnie stąd pogłoska, że „Solidarność” 
nieźle dogaduje się z lewicą...?

- Najwięcej problemów mamy zawsze z polityka-
mi, a i my nie jesteśmy wolni od polityki, ponieważ 
wszystko co robimy jest ze sobą powiązane. Ja nie 
znam merytorycznych zarzutów, że układamy się z 
samorządem. Ja powiem tak – układamy się z każ-
dym.

Ja nie widzę wizji Częstochowy, obojętnie jaka to 
jest partia polityczna, czy to jest Prawo i Sprawie-
dliwość, czy to jest Platforma, czy SLD. Nie widzę 
tam człowieka, który miałby jakiś pomysł i chciałby 
zrealizować coś w Częstochowie. Ja widzę jedno, 
że oni świetnie się porozumiewają i sobie świetnie 
wymieniają stołki. Dzisiaj zatrudnienie mają ludzie 
z PiS-u w spółkach miasta, gdzie właścicielem jest 
lewicowy prezydent.  

- Nie tylko z PiS-u, ludzie PO też pracują w 
spółkach...

- I dlatego trzeba na kogoś zrzucić, że jest źle. 
„Źle jest dlatego, że „Solidarność” dogadała się z 
lewicowymi władzami i nie walczy o pewne rze-
czy”. Udają ślepców, a to oni sobie handlują tą Czę-
stochową, to oni stołki obsadzają swoimi ludźmi, a 
tak naprawdę to jest skok na kasę i wyciągnięcie dla 
siebie jak najwięcej. 

- Czyli idealne pole do działania dla „Solidar-
ności”...

- Związek zawodowy, to nie jest pierwszy sekre-
tarz Mirosław Kowalik i region częstochowski. My 
próbujemy pomóc członkom związku nie tylko wte-
dy, gdy już mają problem, np. organizujemy szkole-
nia, w tym z układów zbiorowych. Region nie jest 
komitetem centralnym.  

- Nie przez przypadek pytam o kontakty z le-
wicą. W magistracie była delegacja norweskich 
związków zawodowych, częstochowscy urzędni-
cy byli u związkowców w Oslo. Was nie zapro-

szono. Natomiast Wy zaprosiliście władze miasta 
na swój jubileusz i braliście udział w spotkaniu z 
Leszkiem Millerem...

- Na nasze uroczystości zaprosiliśmy wszystkich 
posłów, niestety nie wszyscy byli. Rzeczywiście, 
był też prezydent miasta. Co do wizyty Leszka Mil-
lera w Częstochowie... było miło i sympatycznie, 
bo to jest inteligentny człowiek. Przyszliśmy po to, 
bo interesował mnie pomysł powrotu do 49 woje-
wództw.

- Wierzy Pan, że ten pomysł SLD jest realny?
- Nie, myślę że to jest hit wyborczy. 

- Wróćmy do tematów lokalnych. Nie popisali-
ście się w sprawie Huty Częstochowa... 

- Najlepszą odpowiedzią jest to, że nic nie po-
wiem, musiałbym powiedzieć źle, więc nie powiem 
nic. 

- Kilka tygodni temu pojawił się problem w 
pogotowiu ratunkowym. Jaką rolę w tej sprawie 
odegrała „Solidarność”?

- Dla mnie to jest dziwna sytuacja. Pogotowie za-
jeżdża na stację benzynową i okazuje się, że karta, 
która jakoby upoważnia do tankowania jest nieważ-
na. Kierowca był bez wyjścia i zapłacił z własnych 
pieniędzy. Ja nie wierzę, że przyczyną było nieure-
gulowanie przez pogotowie jakiejś faktury Orleno-
wi. To nie jest prywatny odbiorca, firma krzak, tyl-
ko pogotowie ratunkowe. Nawet jeżeli pogotowie 
przestałoby istnieć, to jego zobowiązania przejmuje 
urząd miasta, więc Orlen zawsze będzie mógł od-
zyskać swoje pieniądze. Zdaniem urzędu miasta 
i rzecznika Włodka Tutaja, wina leży po stronie 
kierowcy. Przyznam, tak mnie to wkurzyło, że za-
dzwoniłem do urzędu i powiedziałem – jeżeli ten 
człowiek, kierowca poniesie jakiekolwiek konse-
kwencje, to zrobimy taką jazdę, że się wam odechce 
wyborów jesiennych. 

- To był jednorazowy problem?
- Oczywiście, że nie. Na drugi dzień przyjechała 

telewizja Katowice, bo to oni dostali sygnał, że kar-
ta w dalszym ciągu jest nieaktywna. Karetka podje-
chała na stację benzynową, z której obsługa stacji 
nie chciał wypuścić kierowcy, bo znowu miał nie-
ważną kartę, a nie miał przy sobie gotówki. Okazało 
się, że karetka stoi już 40 minut. Dopiero przyjecha-
ła inna karetka z gotówką, zapłacono i wszyscy mo-
gli odjechać. To jest udokumentowane w materiale 
telewizji Katowice. Jestem przekonany, że jest trup 
w szafie w tej sprawie.

- Skoro wspomniał Pan o listopadowych wy-
borach samorządowych, kogo poprze „Solidar-
ność”?

- Nikogo.

- Dziękuję za rozmowę.
Renata R. Kluczna
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Po pierwsze, wszelkie procedury związane z inicja-
tywą lokalną są oparte o ogólnodostępne (np. w Biu-
letynie Informacji Publicznej) dokumenty: Uchwałę 
nr 708/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy 
i Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy nr 
1607/13. Karta oceny wniosków stanowiąca załącz-
nik do regulaminu jasno precyzuje zasady i tryb roz-
strzygania wniosków. Są czytelne i transparentne. 
Złożone wnioski oraz wyniki są publikowane na stro-
nie ngo.czestochowa.pl.

Tylko z lektury tych dokumentów jasno wynika, 
że nieprawdą jest teza podnoszona przez autora arty-
kułu, że jedyną dysponentką kwoty blisko pół milio-
na złotych naszych wspólnych pieniędzy stała się w 
230-tysięcznym mieście w majestacie prawa 20-lat-
ka, ubiegłoroczna maturzystka Anna Turlej. Prawdą 
nie są również pozostałe wnioski dotyczące realizacji 
inicjatyw lokalnych wyciągane przez Artura Soko-
łowskiego. 

W ramach dofinansowania nie przewiduje się 

bowiem udzielania dotacji, wydatki ponoszone na 
konkretne inicjatywy lokalne są dokonywane bez-
pośrednio z budżetu Miasta. Nie ma więc mowy o 
przekazywaniu pomysłodawcom inicjatyw lokalnych 
żadnych pieniędzy!

Kompletna nieprawdą jest również przytaczana 
przez autora teza, że to "Anna Turlej będzie samo-
dzielnie podejmować decyzje o wyborze wykonaw-
ców do zgłoszonych przez stowarzyszenie zadań in-
westycyjnych i podpisywać umowy na kwoty idące 
w setki tysięcy złotych". Z tego cytatu wynika jasno, 
że autor nie zna podstawowych uregulowań praw-
nych, wspomnianego regulaminu, a w szczególności 
Prawa Zamówień Publicznych. Z regulaminu jasno 
wynika, że nadzór nad realizacją zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej prowadzi wyznaczony 
przez Prezydenta właściwy wydział Urzędu Miasta 
Częstochowy lub miejska jednostka organizacyjna. 
W przypadku prowadzenia jakiekolwiek inwestycji, 
choćby urządzenia placu zabaw, będzie to Wydział 

Inwestycji i Zamówień Publicznych. Nigdy w do-
tychczasowej historii realizacji wniosków, a więc od 
2012 roku, wnioskodawca nie podejmował żadnych 
decyzji dotyczących wydatkowania środków, wszel-
kie zadania są realizowane przez właściwą jednostkę 
Urzędu Miasta Częstochowy, zgodnie z przepisami 
prawa.

Sformułowania użyte w stosunku do administra-
cji samorządowej Miasta Częstochowy Prezydenta 
Miasta typu „sitwa”, „mafia”, „camorra”  są pomó-
wieniem naruszającym dobra osobiste oraz publiczne 
i mogą być przedmiotem dalszych kroków prawnych 
podejmowanych przez osoby i instytucje.

Nieprawdą jest również to, że Piotr Urbaniak, peł-
niący obecnie obowiązki kierownika Biura Inicjatyw 
Lokalnych i Konsultacji Społecznych był przewod-
niczącym komisji rewizyjnej Stowarzyszenia "Wy-
bierzmy Przyszłość". Był jej członkiem, rezygnację 
ze sprawowanej funkcji złożył na początku 2013 
roku.

Według wyjaśnień Biura Inicjatyw Lokalnych i 
Konsultacji Społecznych UM nieprawdziwe są rów-
nież informacje dotyczące powodu odrzucenia wnio-
sku o plac rekreacji, który złożyła grupa inicjatywna 
reprezentowana przez Artura Gawrońskiego (radny 
PiS) i Krystynę Stefańską (przewodniczącą Rady 
Dzielnicy Zawodzie), a którym - według autora arty-
kułu - miała by być jego  „nieprawomyślność". Wnio-
sek wzbudził zastrzeżenia podczas oceny formalnej 
ze względu na lokalizację inwestycji na terenie nie 
należącym do miasta. Po monicie grupa inicjatywna 
zmieniła lokalizację na nową, niestety administrator 
terenu nie wyraził zgody na inwestycję. 

Warto też zaznaczyć, że przy realizacji inicjatywy 
lokalnej wkład własny nie jest wymagany, nie jest też 
warunkiem złożenia wniosku i jego pozytywnego 
rozpatrzenia (podobnie jak posiadanie dokumentacji 
projektowej i kosztorysów inwestorskich).W inicja-
tywach „twardych” mogą to być wyłącznie świad-
czenia finansowe albo rzeczowe; nie ma możliwości 
uwzględnienia pracy wolontariuszy ani członków or-
ganizacji pozarządowej.

Dziwi także ocena pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków. Widać, że autor nie pokusił się o zbadanie 
ich zawartości. Zdyskredytowane przez niego „Dni 
otwarte Fundacji MOZAIKA” to właśnie zajęcia dla 
niepełnosprawnych dzieci. Tytuł jest może nieco my-
lący, ale meritum stanowi w tym wypadku zawartość 
wniosku i opis zgłaszanej inicjatywy.

Nieprawdą jest też to, że - cytuję: "oceniający ma-
sowo odrzucali wnioski autentycznych grup inicja-
tywnych mieszkańców, w tak prozaicznych sprawach 
jak budowa odcinka sieci kanalizacyjnej lub oświe-
tlenia (mimo, że często były to wnioski ze znacznym 
pieniężnym wkładem własnym)". Dwa na pięć wnio-
sków dotyczących kanalizacji uzyskało akceptację, 
podobnie jak jeden dotyczący oświetlenia (na ul. 
Tczewskiej), bo innych w tym zakresie po prostu nie 
było.

Warunki, na podstawie których można realizować 
inicjatywę lokalną regulują odpowiednie przepisy, 
które zostały dochowane.

Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy 

Urzędu Miasta Częstochowy

Kolejna odpowiedź 
Urzędu Miasta

Kowalik: „Samorząd zemścił się na „Solidarności”
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W oświadczeniu, które przesłał do mediów pisze, że 

sprawa ma charakter polityczny. Radny nie wyklucza, 
że prawdziwym powodem odwołania z funkcji jest 
rosnące poparcie społeczne dla niego, jako kandydata 
na prezydenta Częstochowy. Mogłoby to jednak ozna-
czać, że „partyjni koledzy Krzysztofa Matyjaszczyka, 
działając na polityczne zlecenie, faulują swoich konku-
rentów. To metody nie do zaakceptowania” – czytamy 
w oświadczeniu Marandy.

Wyeliminowanie Marandy zbiegło się w czasie z 
dyskusją o pieniądzach na częstochowski sport. „De-
cyzję odbieram jako próbę zastraszenia i marginalizo-
wania opozycji w związku z próbą wyjaśnienia spo-
sobu podziału pieniędzy dla częstochowskich klubów 

sportowych. W opinii wielu kibiców i działaczy pienią-
dze podzielono w sposób niesprawiedliwy i krzywdzą-
cy” – pisze radny.

Dotarliśmy do nagrania z posiedzenia komisji. 
Sprawdziliśmy, jakich argumentów użyto odwołując 
radnego Marandę. Co usłyszeliśmy? „Większych za-
strzeżeń do pana pracy [radnego Marandy – przyp. 
red.] ja osobiście nie mam. Dobre obyczaje, praktyki 
mówią o tym, żeby zazwyczaj takie funkcje pełniły 
osoby, które przynależą do klubu [chodzi o klub rad-
nych w radzie miasta – przyp. red.]”. Ręce opadają. Z 
uzasadnienia radnego SLD dowiadujemy się, że Ma-
randa musi być odwołany, bo… nie ma zastrzeżeń do 
jego pracy. Ze zdziwieniem wysłuchaliśmy też, że nie 
może kierować komisją, bo jest radnym niezależnym. 
Wniosek jest jeden: w Częstochowie niszczy się ludzi 

niezależnych, co do pracy których nie ma większych 
zastrzeżeń. Jednego z częstochowskich działaczy 
sportowych spytaliśmy, czy Matyjaszczyk mógł mieć 
interes w odwołaniu Marandy. Oczywiście, że tak - 
usłyszeliśmy. Kierowanie komisją kultury i sportu to 
sprawa prestiżowa. Szef komisji jest na najważniej-
szych imprezach sportowych i wydarzeniach kultu-
ralnych. Każdy liczący się kandydat na prezydenta 
powinien brać udział w takich wydarzeniach. Maranda 
wiernie kibicował żużlowcom, siatkarzom i piłkarzom. 
Bywał na koncertach w filharmonii i wystawach w 
galeriach oraz muzeach. Rozdawał nagrody i pomagał 
młodzieży. Maranda wspierał środowiska sportowe 
i ludzi kultury. To mogło wystraszyć Matyjaszczyka. 
Patrząc na to wszystko z boku można odnieść wraże-
nie, że prezydent mógł wykorzystać swoich kolegów z 
SLD, by w białych rękawiczkach pozbyć się Marandy. 

Radnego Marandę odwołano w głosowaniu tajnym 
różnicą głosów 8 do 3, przy obecności 5 radnych SLD, 
4 PO i 2 niezależnych. Matematyka pokazuje, że do 
odwołania radnego potrzebne były także głosy Plat-

formy Obywatelskiej. Jak zatem odczytywać koalicję 
SLD-PO w tej sprawie? Platforma też mogła uznać, że 
to dobry moment na pozbycie się niewygodnego prze-
ciwnika politycznego.

Przypomnimy - Marandę wcześniej chciał odwo-
łać inny kolega Matyjaszczyka z SLD, radny Janusz 
Danek. Patrząc na ilość ciosów politycznych, używa-
jąc języka boksu, aż dziw że Maranda nie wylądował 
jeszcze na deskach. Choć wydaje się, że ostatnie ude-
rzenia są niczym, w porównaniu z lewym sierpowym z 
zeszłego roku, kiedy radnemu zlikwidowano stanowi-
sko pracy w spółce, której właścicielem jest prezydent 
Matyjaszczyk. Przypadek? Odpowiedź zostawiamy 
Czytelnikom.

Kiedy padnie następny cios poniżej pasa? Spodzie-
wamy się, że może to nastąpić po kolejnych sonda-
żach, które pokażą, że Marcin Maranda wyprzedza 
Krzysztofa Matyjaszczyka.

Bronisław Zejfryd

R E K L A M A

          


Zacznijmy jednak jak zwykle od odrobiny teorii. Podstawowym 

przepisem regulującym prawa i obowiązki tak Rady Miasta/Gminy, 
jak i Wójta/Burmistrza/Prezydenta jest ustawa o samorządzie gmin-
nym z dnia 8 marca 1990 r. To w oparciu o przepisy tej ustawy Rada 
Miasta Częstochowy wyraża swoją wolę podejmując uchwały, a Pre-
zydent Miasta rządzi – wydając zarządzenia. Oczywiście zarządzenia 
(choć kluczowe, bo dotyczą spraw największego kalibru) nie są jedyną 
formą działania organu stanowiącego w gminie –wydawane są też de-
cyzje w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, 
załatwia się w Urzędzie sprawy cywilne, oraz cały szereg wniosków 
indywidualnych (dowody osobiste, prawa jazdy, mapy geodezyjne 
itp.). Jest rzeczą oczywistą, że do całej masy prostych spraw załatwia-
nych na co dzień w urzędzie nie powinno się angażować głowy miasta 
osobiście – zatem w Częstochowie, jak i w każdym innym mieście 
działa cały system pełnomocnictw rodzajowych, wydawanych imien-
nie konkretnym urzędnikom do załatwiania określonego typu spraw. 
To dlatego na decyzjach o podatku od nieruchomości widzimy podpis 
i pieczątkę np. odpowiedniego naczelnika wydziału (działającego z 
upoważnienia prezydenta), a na pozwoleniu na budowę podpis innego 
właściwego dla danej sprawy urzędnika.

Kto wydaje zarządzenia?
Zasada jest prosta jak drut i opisana w art. 33 ustawy o samorządzie 

gminnym – robi to prezydent miasta. Oczywiście nikt nie jest nadczło-
wiekiem – nawet prezydenci bywają na chorobowym, jeżdżą na urlopy 
lub wybierają się w delegację. Wtedy z upoważnienia prezydenta jego 
obowiązki przejmuje zastępca lub sekretarz miasta. Można również 
wyobrazić sobie sytuację, w której prezydent jest odrobinę leniwy i 
nie chce mu się podpisywać osobiście wszystkich zarządzeń, nawet 
kiedy jest w pracy (w mieście wielkości Częstochowy jest ich rocznie 
kilkaset). Co wtedy robi? Może dać stosowne pełnomocnictwa swoim 
zastępcom do podpisywania niektórych z nich (oczywiście zgodnie z 
podstawowym dokumentem każdej gminy ustalającym m.in. podział 
obowiązków między zastępcami, czyli regulaminem organizacyj-
nym). No, właśnie – przejdźmy na nasze częstochowskie podwórko i 
sprawdźmy jaka jest teoria, a jaka praktyka…

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 
(tekst ujednolicony- stan na dzień 30 stycznia 2014 r.):

§ 26.
 Prezydent Miasta podpisuje osobiście: 
1) zarządzenia Prezydenta Miasta, …….

§ 27.
W okresie nieobecności Prezydenta Miasta akty i pisma, o których 

mowa w § 26 podpisuje upoważniony przez Prezydenta, Zastępca 
Prezydenta. 

Mamy zatem jasno i czytelnie wyłożoną sytuację. Teoretycznie, jeśli 
Matyjaszczyk jest w pracy, to podpisuje zarządzenia. A jak jest w prak-
tyce? Przeanalizowałem dokładnie na podstawie Biuletynu Informacji 
Publicznej dwa pierwsze miesiące 2014 roku (we wcześniejszych la-
tach proporcja jest zbliżona, jeśli nie gorsza). Wyniki są porażające :
 49 zarządzeń podpisał z up. prezydenta Mirosław Soborak
 26 zarządzeń podpisał z up. prezydenta Jarosław Marszałek
 6 zarządzeń podpisał z up. prezydenta Przemysław Koperski
 4 zarządzenia podpisał Krzysztof Matyjaszczyk we własnej 

osobie
 0 zarządzeń – to efekt pracy Wandy Kukli
Oczywiście nikt nie uwierzy w bajeczkę, że działo się tak dlatego, 

bo prezydenta często nie ma w pracy. Patrząc po datach zarządzeń wy-

gląda to trochę tak, jakby Krzysztof Matyjaszczyk przyszedł w 2014 r. 
do pracy z noworocznym postanowieniem, ze teraz to już się weźmie 
za robotę. Zapał do pracy osłabł mu jednak już w pierwszej połowie 
stycznia po osobistym podpisaniu czterech zarządzeń i wszystko wró-
ciło do normy… 

Co w praktyce wynika z lenistwa Matyjaszczyka?
Oczywiście ktoś może powiedzieć: „No, ma chłopak dużo innego 

zajęcia – bez przerwy tylko jeździ po Polsce i odbiera jakieś nagro-
dy, musi też wrzucać fajne newsy i zdjęcia na swojego Facebooka, 
wręczać, gratulować, przemawiać, otwierać, wyznaczać, wskazywać, 
odznaczać, do tego ładnie wyglądać i ogólnie robić to wszystko, co 
powinien robić celebryta. Co się będzie zajmował jakimiś pierdołami 
w rodzaju podpisywania zarządzeń? Oj tam, oj tam…”

Otóż nie – póki co, zgodnie z przepisami, prezydent miasta to jednak 
organ administracji samorządowej, a nie celebryta. Tak krytykowany 
ongiś z różnych powodów (także i przeze mnie) Tadeusz Wrona po-
trafił jednak znaleźć czas, żeby osobiście podpisać każde zarządzenie. 
Dlaczego? Bo rozumiał odpowiedzialność ciążącą na nim jako prezy-
dencie miasta, wynikającą z przepisów prawa i osobiście DECYDO-
WAŁ – poniósł zresztą w referendum konsekwencje tego, że często 
przed podjęciem decyzji nie pytał o zdanie mieszkańców miasta. Ale 
prezydent Wrona w przeciwieństwie do Matyjaszczyka był człowie-
kiem pracowitym i nierzadko siedział nad papierami do wieczora. 
Niestety przez ostanie 3 lata odpowiedzialność za rządzenie miastem 
została rozmyta (a może wręcz w ogóle zniknęła), bo jak można mó-
wić o rozumnych rządach w przypadku człowieka, który 95% swojej 
roboty przekazał zastępcom? Czy w tej sytuacji Matyjaszczyk w ogó-
le wie, co się dzieje w Urzędzie Miasta i jakie kluczowe decyzje w nim 
zapadają? Czy wie, kto jest obsadzany w komisjach konkursowych 
(powołanych zarządzeniami podpisanymi z jego upoważnienia przez 
zastępców), które następnie rozstrzygają miejskie konkursy na podział 
budżetowych środków na sport, kulturę, pomoc społeczną, inicjatywy 
lokalne, organizacje pozarządowe itp.? Czy powinno budzić zdziwie-
nie, że do Urzędu Miasta przy takim bezhołowiu wkroczyło wreszcie 
Centralne Biuro Antykorupcyjne?

Przyjrzyjmy się szczegółom…
Wiemy, jaką linię obrony przyjmie w tym przypadku prezydent 

Matyjaszczyk i jego zastępcy. Będą się tłumaczyć, że podpisywanie 
zarządzeń zostało scedowane stosownymi pełnomocnictwami (zgod-
nie z kompetencjami poszczególnych zastępców) i że w regulaminie 
organizacyjnym zapomniano dokonać stosownych poprawek. To nie-
prawda… Gdyby tak było, każdy zastępca podpisywałby wyłącznie 
zarządzenia z zakresu działania podległych mu wydziałów. A jak jest 
w rzeczywistości? Oto garść tegorocznych przykładów z podaniem 
numerów zarządzeń (oczywiście „z upoważnienia” Matyjaszczyka…)

1886/14 – Jarosław Marszałek przyjmuje plan przychodów i roz-
chodów budżetu miasta Częstochowy oraz wszystkich jednostek bu-
dżetowych na rok 2014 (kluczowe zarządzenie o wykonaniu budżetu).

1888/14, 1889/14, 1890/14, 1928/14, 1953/14 – Jarosław Marszałek 
zmienia swoje poprzednie zarządzenie okołobudżetowe.

1891/14 – Jarosław Marszałek powołuje komisję konkursową w 
celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów 
na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2014 r. 
z zakresu oświaty i edukacji (Wydział Edukacji podlega innemu za-
stępcy, Przemysławowi Koperskiemu).

1902/14 – Mirosław Soborak powołuje komisję konkursową w celu 
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na re-
alizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z 
zakresu  kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechnia-
nia kultury (Wydział Kultury, Promocji i Sportu podlega Jarosławowi 
Marszałkowi).

1903/14 – Mirosław Soborak powołuje komisję konkursową w celu 
opiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów na re-
alizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w 2014 r. z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia (Wydział Zdrowia podlega Jarosławowi 
Marszałkowi).

1908/14, 1949/14 – Mirosław Soborak dokonuje zmian w budżecie 
miasta (nie może się tylko zdecydować czy na rok 2013 czy 2014, bo 
w treści zarządzeń raz pisze tak, a raz tak).

1909/14, 1948/14, 1950/14 – Mirosław Soborak zmienia poprzednie 
zarządzenia okołobudżetowe Jarosława Marszałka.

1910/14 – Mirosław Soborak ustala składkę z tytułu członkostwa 
miasta w Częstochowskiej Organizacji Turystycznej (pewnie dlatego, 
że sam w Częstochowie jest „turystą”).

1912/14 – Mirosław Soborak zarządza przeprowadzenie konsultacji 
społecznych, dotyczących projektu propozycji zmian w układzie ko-
munikacyjnym Częstochowy (nasze ulubione Biuro Inicjatyw Lokal-
nych i Konsultacji Społecznych podlega Jarosławowi Marszałkowi).

1915/14, 1931/14 – Przemysław Koperski dokonuje zmian w bu-
dżecie miasta Częstochowy (jak wszyscy, to wszyscy…) i (1916/14, 
1932/14) zmienia poprzednie zarządzenia okołobudżetowe Jarosława 
Marszałka.

dokończenie na str. 5 
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Aktorski występ 
Soboraka
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Kacper Mazurek miał być kan-
dydatem na liście Europa + Twój 
Ruch jednak z uwagi na to, że został 
wiceprzewodniczącym struktur par-
tii w okręgu częstochowskim oraz 
jest koordynatorem wojewódzkim 
Ruchu Młodych w województwie 
śląskim zdecydował zrezygnować. 
- Była to moja decyzja, z uwagi na 
to, że jestem odpowiedzialny za wy-
bory samorządowe, które nastąpią 
niebawem oraz najważniejsza jest 
dla mnie Częstochowa i jej dalsze 
losy! Jestem przekonany, że Kamil-
la Tomczak będzie idealną kandy-
datką do reprezentowania Naszego 
miasta w Europarlamencie – mówił 
Kacper Mazurek.

Kamilla Tomczak „EUROPA 
+ TWÓJ RUCH” 

Biografia
Skuteczny lider, przywódca, ne-

gocjator i manager z wieloletnią 
praktyką w zarządzaniu procesami 
operacyjnymi, handlowymi i za-
kupowymi w sektorze B2B oraz 
FMCG dla polskich oraz między-
narodowych korporacji. Ekspert w 
zakresie poprawy rentowności dzia-
łań sprzedażowych i operacyjnych, 
zamieniający stratę w zysk (biznesy, 
którymi zarządzał osiągały do 50% wzrostu 
sprzedaży). Sukces zawdzięcza wdrażaniu 
zmian, budowaniu i motywowaniu zespołów 
sprzedażowych i projektowych oraz szybkiemu 

reagowaniu na potrzeby rynku. W Częstocho-
wie zarządzała w latach 1995 - 2014 jedną z 
największych firm, która jest liderem w pro-
dukcji specjalistycznych urządzeń wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych.

red.

Nieobecni mają czego żałować. Rozmowy 
władz miasta z przedsiębiorcami, działający-
mi na terenach pohutniczych miały w sobie 
sporo „z nocy kabaretowej”, powieści Agathy 
Christie i  koszmarnego brazylijskiego sitco-
mu. Spóźniony znacznie na spotkanie zastęp-
ca prezydenta, Mirosław Soborak, na pytania 
mieszkańców o działania miasta w sprawie 
kompostowni oraz miejski plan B w przypad-
ku jej powstania, recytował :”Nie mogę od-
powiedzieć na to pytanie”, „Proszę mnie o to 
nie pytać”, ”Proszę o kolejny zestaw pytań”. 
Jedyna propozycja, która padła z ust Mirosła-
wa Soboraka pod adresem przedsiębiorców to, 
aby ubiegali się o status strony postępowania.

Krystyna Stefańska, przewodnicząca Rady 
Dzielnicy Zawodzie - Dąbie zwróciła uwagę 

zastępcy prezydenta, że jest to kolejne spo-
tkanie, z którego dla mieszkańców i okolicz-
nych przedsiębiorstw nic nie wynika. Własną 
piersią, zastępcę prezydenta, zasłaniał jeden z 
radnych SLD twierdząc, że miasto jest w nie-
zręcznej sytuacji, gdyż nie może opowiadać 
się za żadną ze stron. Radny Artur Gawroński 
(PiS), zwrócił natomiast uwagę, że wystarczy 
stworzyć jedynie miejscowy plan przestrzen-
ny. 

Tak, czy siak Mirosław Soborak to niezły ak-
tor – od naszej redakcji ma Oscara.

Dodatkowo zastępca prezydenta, podzie-
lił się z uczestnikami nowiną, że jakoby dyr. 
Remondisu,  Marek Oleś, już tej funkcji nie 
pełni.

Renata Kluczna

Nieprawdziwe 
tezy miasta

W zasadzie nie wiadomo, czy śmiać się czy 
rwać włosy z głowy po przeczytaniu spro-
stowania, a raczej sprostowań Włodzimie-
rza Tutaja, rzecznika prasowego Urzędu 
Miasta. Odnoszenie się do zawartych w pi-
smach rzecznika kwestii, jest poniżej naszej 
godności. 

Dla przykładu, rzecznik twierdzi, że wydziało-
wi komunalnemu Urzędu Miasta nic nie wiado-
mo na temat listu otwartego przedsiębiorców z 
rejonu Placu Daszyńskiego. Bardzo to źle świad-
czy o urzędnikach i ogólnym bałaganie panują-
cym w magistracie, gdyż właśnie list był przed-

miotem interpelacji jednego z radnych. Rajca 
odpowiedź otrzymał, więc treść listu znana jest 
„jakimś” urzędnikom.

W piśmie od rzecznika czytamy też, że nie ma 
znaczenia fakt podpisywania umów: ”miasto 
najemcy” lokali użytkowych z datą wsteczną. 
Ponadto, rzecznik opisuje przebieg spotkania, 
na którym nie był i wmawia nam oraz czytel-
nikom, że jakoby pracownicy magistratu przy-
szli na spotkanie przygotowani. Tak napraw-
dę, gdyby mieszkańcy mogli, to wywieźli by 
urzędników na taczkach. Spotkanie było po 
prostu bezcelowe.

A tak swoją drogą, ten rzecznik prasowy to nie-
zły kłamczuszek...

Pytany w czwartek po godzinie 15.00 o wi-
zytę funkcjonariuszy CBA w Urzędzie Miasta, 
do której doszło już w środę, odpowiedział: nie 
wiem.

Renata Kluczna

Twój Ruch stawia 
jednak na kobietę



 dokończenie artykułu 
"Matyjaszczyk - chłopiec z plakatu..." ze str. 3

1917/14 – Przemysław Koperski podaje do publicznej wiadomości in-
formację o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za rok 2013 (czyżby 
wszyscy inni się bali?).

1923/14 (!!!) – Jarosław Marszałek zaciąga kredyt krótkotermino-
wy w miejskim rachunku bieżącym w banku ING na pokrycie wystę-
pującego w ciągu 2014 roku przejściowego deficytu budżetu miasta w 
wysokości 35.000.000,00 zł (to nie żart autora artykułu, naprawdę jest 
takie zarządzenie z dnia 05.02.2014 - czyżby kasa miasta zaświeciła 
pustkami?)

1927/14, 1952/14 – Jarosław Marszałek dokonuje zmian w budżecie 
miasta Częstochowy (bo może…).

1929/14 – Jarosław Marszałek wprowadza zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 (nawiasem 
mówiąc mamy tu ciekawy casus prawny – czy zarządzeniem Prezydenta 
można wprowadzić zmiany do uchwały Rady Miasta?).

1933/14 – Mirosław Soborak powołuje komisję opiniującą kandyda-
tury do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Włady-
sława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia na rok 2014 (Wydział 
Zdrowia podlega Jarosławowi Marszałkowi, ale może zrobiło mu się 
głupio wybrać siebie samego na przewodniczącego komisji?).

1940/14 – Mirosław Soborak powołuje zespół w celu organizacji 
Ogólnopolskiego Spotkania Kobiet w Częstochowie (na czele zespołu 
Aleksander Wierny – mężczyzna).

1951/14 – Mirosław Soborak ustala wytyczne Prezydenta Miasta w 
sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządza-
nia kryzysowego miasta Częstochowy w 2014 r. (cios w samo serce za-
kresu kompetencji Krzysztofa Matyjaszczyka). 

1954/14 – Jarosław Marszałek powołuje komisję do przeprowadzania 
prac poprzedzających przyznanie dotacji podmiotom na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
podlega Mirosławowi Soborakowi).

1955/14 – Jarosław Marszałek odstępuje od waloryzacji stawek czyn-
szu za lokale użytkowe w 2014 r. (właściwy resortowo zastępca prezy-
denta - Wanda Kukla)

1956/14 – Jarosław Marszałek powołuje na stanowisko Dyrektora 
Ośrodka Promocji Kultury 

„Gaude Mater” w Częstochowie Tadeusza Piersiaka (ciekawe, czy w 
świetle powyżej przeze mnie wyłożonych kwestii prawnych to zarządze-
nie w ogóle jest ważne – dotyczy kwestii personalnych).

Z 49 zarządzeń podpisanych przez Mirosława Soboraka: 29 leży 
w kompetencji resortowej Wandy Kukli, 8 – Krzysztofa Matyjaszczyka, 
8 – Jarosława Marszałka, 1 – Przemysława Koperskiego, 3 – wydziałów 
podległych bezpośrednio Soborakowi.

Z 29 zarządzeń podpisanych przez Jarosława Marszałka: 11 leży 
w kompetencji resortowej Krzysztofa Matyjaszczyka, 10 - Wandy Kukli, 
2 – Przemysława Koperskiego, 1 – Mirosława Soboraka, 2 – wydziałów 

podległych bezpośrednio Marszałkowi.
Z 6 zarządzeń podpisanych przez Przemysława Koperskiego 

wszystkie 6 leży w kompetencji resortowej Krzysztofa Matyjaszczyka.

Czy w tym szaleństwie jest metoda?
Jeszcze raz zwracam uwagę na totalną nieobecność na stanowisku 

pracy w wykonywaniu swoich PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW 
Krzysztofa Matyjaszczyka. W świetle przepisów Kodeksu Pracy jego 
pracodawcą jest przewodniczący Rady Miasta. Szkoda, 
że w tym wypadku nie ma możliwości zastosowania 
art. 52 kodeksu pracy i dyscyplinarnego zwolnienia 
Matyjaszczyka z roboty za notoryczne uchylanie 
się od wykonywania swoich obowiązków (dobrze 
płatnych z naszej kasy – średnio powyżej 13 tysięcy 
złotych miesięcznie). Kilkanaście dni temu problemem 
podpisywania zarządzeń zainteresował się miejski rad-
ny, Marcin Biernat. Na złożoną w tej sprawie interpe-
lację prezydent (przepraszam – zastępca prezydenta, 
Jarosław Marszałek) odpowiedział z opóźnieniem… 
Równocześnie dziwnym zbiegiem okoliczności przez 8 
dni w Urzędzie Miasta nie podpisano ani jednego za-
rządzenia (w skali roku rzecz to niesłychana). Możemy 
sobie tylko wyobrazić, jaki atak paniki włodarzy miasta 
wywołała ta w sumie niewinnie brzmiąca interpelacja, 
skoro przez ponad tydzień zastanawiali się co z tym 
fantem zrobić. Wreszcie w sążnistej odpowiedzi Mar-
szałek zapewnił radnego, że nie ma powodu do obaw, 
a zastępcy prezydenta podpisują wszystkie zarządzenia, 
bo mają po temu stosowne pełnomocnictwa. Niestety, 
roztargniony zastępca prezydenta „zapomniał” do-
łączyć kopii tych pełnomocnictw do udzielonej odpo-
wiedzi, mimo że Marcin Biernat jasno i wyraźnie w 
swojej interpelacji o to poprosił. Jarosław Marszałek 
nie raczył także wyjaśnić radnemu, jakim cudem się 
tak dzieje, skoro w zapisach regulaminu organiza-
cyjnego Urzędu Miasta Częstochowy „stoi jak wół” 
wspomniany §26, nakazujący Krzysztofowi Maty-
jaszczykowi osobiste podpisywanie zarządzeń.

I tu dochodzimy do odpowiedzi na kluczowe pyta-
nie – czy ten chaos, bałagan, bajzel to tylko efekt po-
rażającej niekompetencji osób sprawujących władzę 
w naszym mieście, czy coś więcej? Autor niniejszego 
artykułu, mający przez szereg lat możliwość pracy w 
Urzędzie Miasta, uczestniczący w przygotowywaniu w 
tym czasie kilkuset zarządzeń, uważa, że mętna woda w 
„miejskim stawie” to nie przypadek. Mamy do czynie-
nia ze świadomym i zaplanowanym zachowaniem gru-
py osób obliczonym na zwiększenie swobody działań 
z pogranicza prawa (a nawet noszących znamiona wy-
raźnego jego łamania), jak również na ucieczkę przed 
ewentualną odpowiedzialnością w przypadku narażenia 

na skutki czynności stosownych organów śledczych. W kolejnym arty-
kule przytoczę konkretny przykład działania, które już przyniosło 
kilkumilionowe szkody finansowe dla Gminy Miasta Częstochowy, 
a byłoby na pewno mocno utrudnione, gdyby nie to „rozmydlenie” 
kompetencji i możliwość podpisywania kluczowych dokumentów 
(zarządzeń i projektów uchwał) przez osoby, które w świetle prawa i 
zdrowego rozsądku nie powinny tego robić.

Artur Sokołowki
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Rynek finansowy dla młodych
Istnieje kilka etapów dojrzewania do samodzielności finansowej. Pierwszy – to dojrzałość 
konsumencka. Uświadomienie sobie, że setki firm i tysiące ludzi chciałoby posiąść Twoje 
zasoby finansowe, rzecz jasna w zamian za towary i usługi.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

8   odcinek

Na młodzież wywierają presję dostawcy telefonów komórkowych, gier 
i konsoli, gadżetów, napojów, przekąsek, słodyczy, ciuchów i tysiąca 
innych produktów. Poddajemy się tym naciskom – także my, starsi – i nie 
ma w tym nic złego, pod warunkiem, że wiemy, co czynimy. A jak nie 
wiemy, to warto zajrzeć do poradników, na przykład na www.uokik.gov.pl 
czy www.konsumenckieabc.pl, gdzie m.in. można znaleźć m.in. 
informacje i poradniki dla młodych konsumentów – dzieci i młodzieży.
Młodzi konsumenci znajdują się pod presją, bo marketerzy 
doskonale wiedzą, jak są wartościowi. Nie tylko z powodu 
posiadanych środków, bo te na ogół są skromne, lecz dlatego, że 
jeśli dziś się ich złowi i przywiąże do firmy, operatora komórkowego, 
producenta napojów, banku, to takich wychowanych klientów będzie 
można zachować przez dziesiątki lat. Stąd często oferty – np. 
bankowe – za złotówkę lub bez opłat, bo bankowcy wiedzą, że zero 
za kilka lat zmieni się w zyski.
W wieku 13 lat można zostać klientem banku, ale oferta dla studentów jest 
szersza. Jeden z banków tak się reklamuje: „Studenci i absolwenci 
wyższych uczelni mogą już korzystać z nowego Konta dla Młodych. 0 zł za 
prowadzenie konta, wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce 
i na świecie bez prowizji, atrakcyjnie oprocentowane konto 
oszczędnościowe oraz usługa autooszczędzania to jego największe zalety”.
Podstawą jest darmowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
z dodatkowym pakietem: płatności mobilne, produkty depozytowe 
i kredytowe. Inne elementy oferty też epatują zerami: 0 zł za kartę 
debetową, 0 zł za pakiet 5 SMS-ów w ramach usługi powiadomienia 
SMS, 0 zł prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego itd.
Prezes innego dużego banku też stawia na młodych ludzi: „W Polsce 
na rynek przychodzi średnio około 350 tys. klientów rocznie. Jakby 
nam się udało jedną trzecią z nich pozyskać, to byłoby bardzo dobrze”.
Ale nie tylko wielkie banki atakują młodych. Znalazłem nawet ofertę 
banku spółdzielczego, w której jest wszystko, co trzeba, od Szkolnej 
Kasy Oszczędnościowej, poprzez rachunek ROR Młodzieżowy, kredyt 
studencki aż po młodzieżową kartę Visa Electron.
Jak się w tym połapać? Która oferta jest sensowna, a która nie? 
Niestety, sieć jest usiana mało wiarygodnymi miejscami. Za to, gdy 
zapytałem popularną porównywarkę ceneo.pl o konta młodzieżowe, 
wyskoczyła informacja o koncie młodzieżowym tylko w jednym banku.
Dlatego – stosując starą zasadę inwestorów, by nie wkładać wszystkich 
jajek do jednego koszyka – warto korzystać minimum z dwóch 
porównywarek. Sprawdzą się zwłaszcza przy zakupach sprzętu 

elektronicznego, RTV, AGD, telefonów etc. Przy ofertach finansowych 
należy udać się do co najmniej dwóch doradców finansowych. 
Pamiętajmy, że są to nie tyle doradcy, co sprzedawcy produktów 
finansowych, działający równocześnie dla wielu instytucji finansowych. 
Wreszcie można samemu poszukać ofert w sieci, zapisać kluczowe 
parametry i zrobić swoją „porównywarkę”. Zawsze najpierw należy 
jednak zdecydować, na czym nam najbardziej zależy: na darmowym 
koncie, oprocentowaniu, wypłatach z bankomatów, koszcie kredytu czy 
innych cechach. Dopiero potem szukajmy najkorzystniejszej oferty.
Czasem w ogóle warto się zastanowić, czy coś kupować lub podjąć 
zobowiązanie finansowe. Dobrym przykładem jest nagłośniony 
ostatnio program Mieszkanie dla Młodych. Kredytu MdM udziela 
obecnie siedem banków komercyjnych, zaś pieniędzmi na dopłaty 
dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. MdM to rządowe wsparcie 
(na koszt podatników, rzecz jasna) w wysokości ok. 20-30 tysięcy zł do 
wkładu własnego przy zakupie mieszkania na kredyt na rynku 
pierwotnym. Ze względu na ograniczenia w cenach w niektórych 

miastach do programu kwalifikuje się większość mieszkań np. w Łodzi 
– 70 procent, a w innych – tylko mała część: w Krakowie to zaledwie 4 
proc., w Warszawie – nieco więcej, bo 15 proc.
Przy tym ciekawsze jest rozważenie, czy w ogóle kupować mieszkanie, 
czy lepiej je wynająć. W sieci można znaleźć porównania cen wynajmu 
z wysokością rat kredytu za analogiczne mieszkanie w dużych 
miastach. Często takie zestawienia są nieobiektywne, gdyż 
przygotowują je firmy powiązane z deweloperami, którym zależy 
przede wszystkim na sprzedaży mieszkań.
Nie jest bardzo skomplikowane samodzielne porównanie kosztu raty 
kredytu i kosztu wynajęcia mieszkania. Ale nie chodzi tylko o finanse, 
porównanie dwóch kwot. Kredyt to finansowa niewola przez 20 i więcej 
lat, przy czym w obecnych burzliwych czasach ciężko planować coś 
w horyzoncie kilku lat, a tym bardziej w tak długim okresie, jak spłata 
kredytu hipotecznego. Będą się zmieniały stopy procentowe, kursy 
walut, można zmienić pięć razy miejsce pracy, będzie rosła nasza 
mobilność zawodowa, być może wyemigrujemy za granicę itd. 
Wszystko to trzeba wziąć pod uwagę biorąc kredyt, natomiast nie ulega 
wątpliwości, że wynajęcie mieszkania jest rozwiązaniem dużo bardziej 
elastycznym. Zresztą ciekawe, że w wielu krajach Europy, także tak 
zamożnych jak Niemcy, wynajmowanie mieszkania jest znacznie 
bardziej popularne niż próba zakupu za cenę wieloletniej harówki.
Słowem warto uruchomić analityczny sposób myślenia i odpowiedzieć 
m.in. na takie pytania, które stawia pewien doświadczony bankowiec 
na swoim blogu:

1. Czy jeżeli rata kredytu wzrośnie dwukrotnie i moja rodzina straci 
połowę dochodów, to będę w stanie spłacać kredyt?
2. Czy znam prognozy demograficzne dla mojego miasta?
3. Czy w moim mieście liczba studentów w relacji do liczby 
mieszkańców jest duża?
4. Czy głównym powodem decyzji o wzięciu kredytu jest 
dopłata rządowa?
5. Czy ważnym powodem wzięcia kredytu na mieszkanie są 
oczekiwania, że w kolejnych latach zarobię o wiele lepiej niż 
obecnie?
Prosta sprawa. Rynek pracy – zawsze można stracić pracę i popaść 
w ogromne kłopoty. Co gorsza, często oczekiwania wzrostu zarobków 
– poza może pierwszymi kilkoma latami pracy – są mocno na wyrost. 
W ośrodkach akademickich będzie mniej studentów (obniżą się ceny 
mieszkań na wynajem), a dla niektórych dużych miast prognozy 
demograficzne są negatywne – liczba ludności będzie się zmniejszać, 
zatem przybędzie mieszkań na rynku wtórnym. Wreszcie nie należy 
przeceniać dopłaty rządowej, w programie MdM zadziała tylko raz przy 
zakupie. Potem raty i odsetki trzeba spłacać samodzielnie. Bardzo 
pouczający test.
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Dzieci mają 
kota na punkcie 
mleka!

Znakomitym wynikiem zakończyła się tegorocz-
na rekrutacja uczestników programu „Mam kota 
na punkcie mleka”. Jak informują jego organiza-
torzy, na zaproszenie do projektu odpowiedziało 
blisko 1000 nowych szkół i aż 105 000 dzieci. To ko-
lejny sukces ogólnopolskiej kampanii promującej 
spożywanie mleka i jego przetworów, prowadzonej 
przez Polską Izbę Mleka oraz Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W efekcie działań informacyjno - promocyjnych 
prowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, liczba 
uczestników programu zwiększyła się ponad dwukrot-
nie. Tym sposobem drużyna mlecznych entuzjastów 
liczy już sobie 175 000 dzieci.

Kampania już drugi rok z rzędu cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem. - Niezwykle cieszy nas fakt, 
że do programu,z tak wielką ochotą, przystąpiły kolej-
ne szkoły, a za nimi dzieci, które będziemy uczyć, jak 

ważne w ich życiu są prawidłowe nawyki żywieniowe” 
− mówi Agnieszka Maliszewska, dyr. biura Polskiej 
Izby Mleka.

Wkrótce do wszystkich szkół, które zgłosiły chęć 
uczestnictwa w programie „Mam kota na punkcie mle-
ka”, trafią bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. 
Znajdą się wśród nich broszury dla uczniów, ich rodzi-
ców oraz konspekty lekcji dla nauczycieli. Materiały 
te zawierają nie tylko zadania przeznaczone do reali-
zacji w trakcie zajęć lekcyjnych, związane z mlekiem 
oraz jego przetworami, ale także praktyczne porady 
dotyczące korzyści płynących z włączenia produktów 
mlecznych do codziennej diety całej rodziny. 

Ponadto na uczniów czekają dwie gry edukacyjne.  
Zarówno gra karciana „Mleczna Farma”, przeznaczo-
na dla młodszych dzieci, jak i dedykowana starszym  
dzieciom internetowa gra „Mleczna Kraina”, to porcja
wyśmienitej rozrywki, która pozwala łatwo przyswoić wiedzę 
o mleku i przetworach mlecznych. 
Tak nowi, jak i dotychczasowi uczestnicy programu 
mogą spotkać się na interaktywnej platformie www.
mamkotanapunciemleka.pl. Na stronie programu na-
uczyciele znajdą jeszcze więcej edukacyjnych mate-
riałów, rodzice − garść eksperckich porad, dzieci zaś 
− pomysły na kreatywne zabawy związane z tematyką 
kampanii oraz niezwykłe mleczne ciekawostki.

red.

„Do niedawna 
uważałem ofertę 
kulturalną nasze-
go miasta za ade-
kwatną do jego 
wielkości. Ktoś, 

kto rzeczywiście był zainteresowany czymś więcej 
niż wyjście na piwo, mógł znaleźć od czasu do czasu 
koncert czy wystawę odpowiadającą własnym gustom. 
Za czasów obecnie nam panującego Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu kultura wysoka dostała wyraźnej za-
dyszki. Nie można nie zauważyć coraz większej prza-
śności proponowanej oferty.

Czy się to komuś podoba czy nie jedyną imprezą, 
która zaprasza co roku artystów z kilkunastu krajów, 
gwiazdy światowego formatu, prezentuje różne kultu-
ry jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
Gaude Mater. Zdaniem naszych włodarzy tej imprezie 
należy się trzykrotnie niższa dotacja niż na II Festiwal 
Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych stano-
wiący konkurs karaoke. Zdaniem Wydziału Kultury ta-
kie „wydarzenie kulturalne” zasługuje na dotację dużo 
bardziej niż np. koncert z muzyką wykonywaną przez 
profesjonalny chór, orkiestrę czy sławy rangi Bobby'e-
go McFerrina. W decyzjach Wydziału Kultury o przy-
znawaniu dotacji na imprezy muzyczne widać dużo 
większe zaufanie do nowych stowarzyszeń - najlepiej 
jeżeli festiwal muzyczny organizuje, ktoś bez dorobku, 
a ponadto z muzyką zawodowo nie związany. 

Niniejsza analiza jest oczywiście subiektywna i 
każdy ma prawo do własnej oceny. Uważam jednak, 
że wybrane przeze mnie 2 przykłady, wiele mówią o 
stanie częstochowskiej kultury. Jako muzyk obser-
wuję z zażenowaniem jak Wydział Kultury, Promocji 
i Sportu nie tylko nie promuje tzw. kultury wysokiej, 
ale działa na szkodę imprez z tradycją, które nierzadko 
są przygotowywane przez osoby działające społecznie 
od wielu lat, na rzecz lokalnego środowiska. Warto tu 
przytoczyć fakt, że w wielu miastach, w analogicznych 
konkursach ofert dotacje przyznawane są na imprezy 
niekomercyjne, bo imprezy komercyjne z założenia 
finansują się same. Po co Wydział Kultury dopłaca 
do imprez, które i tak mają dochód z udostępniania 
powierzchni handlowych na sprzedaż piwa, golonki, 
kiełbasek, balonów itp.? Ponadto imprezy komercyjne 
mają większą szansę na pozyskiwanie sponsorów.

W takich momentach pojawiają się często kontrar-
gumenty, że nie każdemu kultura jest potrzebna. Zgo-
da! Ale ten, kto wyraża taki pogląd, niech korzysta z 
finansowania w innych konkursach, a nie w konkursie 
na zadanie w dziedzinie kultury. Co ma wspólnego z 
kulturą dotowany po raz kolejny festyn z kiełbaską na 
Wrzosowiaku? Co mają wspólnego z kulturą baza-
ry w III Alei na Boże Narodzenie? Przecież każdy z 
handlowców płaci za wynajem swojego miejsca, więc 
impreza nie wymaga dotacji z Wydziału Kultury! Na 
podstawie decyzji obecnego wydziału można w wielu 
przypadkach dojść do wniosku, że uczciwiej byłoby 
gdyby nosił on nazwę Wydział Festynów, Promo-
cji Prezydenta Matyjaszczyka i Sportu albo Wydział 
Ogólnoodpustowy. 

Oto moi tegoroczni faworyci:
1. Międzynarodowe Święto Muzyki - po raz kolejny 

dotacja w wysokości 10.000 zł - organizowane przez 
Fundację Studencką Młodzi Młodym. Proszę nie mylić 
tej imprezy ze Świętem Muzyki organizowanym od 15 
lat przez muzyków i z udziałem muzyków, które Wy-

dział Kultury niechętnie dotuje. Największymi gwiaz-
dami zeszłorocznej edycji Międzynarodowego Święta 
Muzyki byli dwaj zdolni 18-letni kłomniczanie: Piotr 
Szumlas i Jakub Zaborski - laureaci programu Must 
Be The Music. Poza tym wystąpiło 6 amatorskich 
kapel młodzieżowych. W informatorze kulturalnym 
dowiadujemy się, że klub Don Kichot włączył się w 
Międzynarodowe Święto Muzyki - i tu niecodzienne, a 
wręcz zaskakujące wydarzenie, jak na piątek w klubie 
- dyskoteka! O wyżej wymienionym festiwalu w Don 
Kichocie nikt nic nie słyszał; również klubowa galeria 
zawierająca ponad sto zdjęć z tego wieczoru pokazuje, 
że jak co piątek młodzież bawiła się znakomicie, ale 
o „międzynarodowym święcie” najwyraźniej nikt nic 
nie wiedział, nie było związanych z tym jakiś transcen-
dentalnych doznań (chyba, że w ubikacji). Co zatem 
wymagało tak dużego dofinansowania? - zapewnienie 
amatorom warunków do muzykowania przy Ławeczce 
Haliny Poświatowskiej tj. ustawienie dwóch mikrofo-
nów i pokręcenie śrubką przy statywie, bo śpiewa „je-
den mały, drugi duży”?

2. II Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni 
Wyższych - jak w roku ubiegłym 40.000 zł przyzna-
no na... karaoke. Trudno dociec, co generuje tak duże 
koszty, bo jak w przypadku Międzynarodowego Świę-
ta Muzyki w imprezie biorą udział amatorzy. Nagrodą 
jest możliwość zaśpiewania piosenki na głównej scenie 
juwenaliowej! Fanpage na facebooku ma „aż” 58 mi-
łośników tego festiwalu, strona pana, który obsługuje 
komputer, noszącego energetyzujący pseudonim DJ 
Burza, jest nieaktywna i tylko pozostało wspomnienie 
po wiele mówiącym błędzie (albo i nie) w ogłoszeniu: 
„Każda zgłoszona osoba winna wstawić się...”. 

 
Na koniec pragnę gorąco podziękować Panu Na-

czelnikowi i wszystkim jego „ekspertom” za dotację 
w wysokości 3.000 zł na imprezę, którą organizuję 
od dziesięciu lat, na której występowali uznani muzy-
cy z Polski, Anglii, Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, 
Węgier. Na dwa koncerty uzyskałem patronat Kon-
sula Generalnego Francji i Konsula Rosji, co również 
świadczy o randze tych imprez. Przez dwa lata orga-
nizowany był kurs mistrzowski, na który przyjechali 
studenci z całej Polski, bo prowadzącymi byli wybitni 
muzycy. Obecnie dzięki „docenieniu” mojej inicjaty-
wy przez naszych włodarzy, organizuję po raz kolejny 
imprezę tylko dzięki pomocy finansowej kilku życz-
liwych osób oraz zaangażowaniu środków własnych. 
Pragnę podkreślić, że wszystkie działania podejmuję 
społecznie, poza swoją pracą zawodową. 

Czy powinienem promować w roli gwiazd wyłącz-
nie gimnazjalistów i licealistów? Impreza być może 
wówczas zostałaby doceniona w formie trzykrotnie 
wyższej dotacji. Oprócz uznanych artystów promowa-
łem kilkakrotnie młodych utalentowanych muzyków, 
będących absolwentami Zespołu Szkół Muzycznych 
im. M. J. Żebrowskiego, którzy poświęcili na zdo-
bycie swoich umiejętności minimum kilkanaście 
lat, a zatem i w tym przypadku nie byli to amatorzy. 
Nie będę dostosowywał poziomu kulturalnego im-
prezy do poziomu naszego Wydziału Kultury i dalej 
będę starał się zapraszać najwybitniejszych artystów, 
choć nie ukrywam, że trudno kolejny rok realizo-
wać festiwal, do którego jestem zmuszony „dokładać  
z własnej kieszeni”.

Czytelnik”.

W lutym, przy ul. Koksowej w Częstochowie, na 
terenie dawniej należącym do Huty Częstochowa od-
dano do użytku nowoczesny obiekt magazynowo-biu-
rowy. Prezes Zarządu Rafał Kidawa, właściciel spółek 
Galicja i Ravi, do których należy budynek, zapewnia, 
że dzięki parametrom oraz usytuowaniu obiektu w 
środkowej części kraju, w pobliżu drogi krajowej nr 
1 łączącej  północ Polski z południem, ma on szansę 
stać się najważniejszym centrum logistyczno-magazy-
nowym dla obu firm, działających w branży artykuły 

gospodarstwa domowego. - Nowy magazyn pozwo-
li na sprawniejszą i szybszą dystrybucję towarów do 
naszych odbiorców, a to oznacza rozwój firm i nowe 
miejsca pracy w regionie. Już teraz znalazły w nich za-
trudnienie 142 osoby – mówi prezes Kidawa. Magazyn 
wyposażony został w nowoczesne i energooszczędne 
systemy: oświetlenia LED, monitoringu wizyjnego, 
alarmowe i ppoż. Na uwagę zasługuje również wysoki 
standard wykończenia pomieszczeń biurowych.

red.

Nowe logistyczno-magazynowe 
centrum w Częstochowie

Każda z pań, niezależnie od wieku, potrzebuje chwi-
li odpoczynku i relaksu. Centrum Handlowe Auchan 
Częstochowa zaprasza na przedłużony kobiecy week-
end, podczas którego na co dzień zabiegane panie, 
będą mogły skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych i 
kosmetycznych, porad dotyczących zdrowego odży-
wiania, jak również obejrzeć pokazy tańca i zajęć fit-
ness.  Atrakcje będą dostępne w dniach 7 - 9 marca w 
godzinach 10:00 – 20:00. 

Kobiecy weekend przygotowano z myślą w wszyst-
kich paniach, które chciałyby z okazji Dnia Kobiet po-
darować sobie odrobinę relaksu. Panie, którym na co 
dzień brakuje czasu, żeby zadbać o urodę, będą mogły 
skorzystać z bezpłatnych zabiegów pielęgnacyjnych, 
masaży, porad wizażysty, a także wykonać makijaż.

Z kolei panie, które cenią zdrowe odżywianie, będą 
mogły skonsultować się z dietetykiem, jak również na 
specjalnie przygotowanych stoiskach, zaopatrzyć się w 
ekologiczne produkty spożywcze m.in.: miody, zioła i 
herbaty. 

W trakcie „Kobiecego weekendu” nie zabraknie 
również rozrywki. Na tę okazję przygotowano poka-
zy tańca towarzyskiego i salsy oraz Zumby i układów 
fitness.  

Przedłużony „Kobiecy weekend” odbędzie się w 
dniach 7-9 marca, w godz. 10:00-20:00 na terenie gale-
rii handlowej CH Auchan Częstochowa, przy ul. Kra-
kowskiej 10 w Poczesnej. Wstęp, zabiegi kosmetyczne 
oraz porady dietetyka są bezpłatne.

red.

Kobiecy weekend  
- zadbaj o urodę i zdrowie!

PRZEKAŻ  1%
Zarząd Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów 

i Rencistów z siedzibą w Częstochowie 
apeluje o przekazywanie 1% podatku na pomoc osobom starszym, obłożnie 

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

Z poważaniem
                                                                          Romuald BryłaKRS   0000189919

Definicja kultury wg urzędu miasta
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POMOC  DLA  
MICHAŁKA

Prosimy o podarowanie 1% podatku naszemu synowi Michałowi Bajerskiemu, który uro-
dził się w 2009 r. We wrześniu 2011 r. zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy. 
Michał prawie do pierwszych urodzin rozwijał się bez większych zastrzeżeń, natomiast po 1 
roku nastąpił niepokojący nas przełom. Dziecko przestało wykazywać zainteresowanie oto-
czeniem, nie reagowało na imię, nie miało kontaktu wzrokowego z osobą zwracającą się do 
niego, przestało wydobywać dźwięki przypominające mowę (z wyjątkiem krzyku i płaczu). 
Michał jest dzieckiem nie znającym znaczenia niektórych poleceń. Aby normalnie funkcjo-
nować wymaga licznych terapii, a w szczególności terapii autyzmu, integracji sensorycznej, 
logopedycznej, hipoterapii i dogoterapii, na które nas rodziców nie stać.Dlatego zwracamy 
się z prośbą do ludzi o wielkim sercu o pomoc i z góry za nią dziękujemy.

Przekazując 1% podatku należy wpisać w pozycji KRS: 0000037904, a w części „In-
formacje uzupełniające” - cel szczegółowy 1%: 16778 Bajerski Michał Karol.

Rodzice: Lidia i Andrzej Bajerscy

Co ty wiesz o kobiecie...

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY

ASSOCIATION CATHOLIQUE DES JOURNALISTES

I
PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH

NIEPOPRAWNIE PRAWDZIWYCH

Niezłomni i Błogosławieni - wierni po kres
pod hasłem

Patronat medialny:

Współpraca:

IPN KATOWICE

Patronat:
JE Abp Wacław Depo - Metropolita Częstochowski

Szymon Giżyński - Poseł na Sejm RP

Częstochowa 6 - 9 Marca 2014 r.

Program
CZWARTEK 6.03. 2014

godz. 10.00 -13.00

Miejski Dom Kultury w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 68
Piotr Zarębski - Pistolet do wynajęcia 
Paweł Woldan - Portret Damy 
Goście Specjalni:
Jadwiga Chmielowska 
- dziennikarka, legenda Solidarności Walczącej 
przewodnicząca Ruchu Edukacji Narodowej
Wojciech Rotarski - IPN Katowice 
godz. 17.00-20.00 

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II 
ul. Jagiellońska 67/71
Piotr Zarębski - Pistolet do wynajęcia 
Paweł Woldan - Portret Damy 
Goście Specjalni: 
Jadwiga Chmielowska 
Wojciech Rotarski - IPN Katowice

PIĄTEK, 7.03. 2014

godz. 10.00-13.00

Miejski Dom Kultury w Częstochowie
Paweł Woldan - Kapłan z Suchedniowa 
Anna  Teresa Pietraszek - Cud prawdy
 Goście Specjalni:
Anna Tersa Pietraszek 
- wiceprezes KSD, reżyser, dziennikarka, himalaistka 
Sławomir Maślikowski - IPN Katowice
godz. 16.00-20.00

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
Dagmara Drzazga - Bez jednego drzewa las lasem zostanie 
Anna Teresa Pietraszek - Zawód Prymas 
Jolanta Hajdasz - Zapomniane Męczeństwo
Gość Specjalny: 
Anna Rastawicka - Instytut Prymasa Wyszyńskiego
Sławomir Maślikowski - IPN Katowice

 

SOBOTA, 8.03.2014

godz. 16.00-20.00

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
Andrzej Trzos-Rastwiecki - Pielgrzym 
Anna Teresa Pietraszek - Cud prawdy 
Paweł Woldan - August Kardynał Hlond 
Gość Specjalny: 
Ks. Ryszard Umański - kapelan częstochowskiej Solidarności 
od momentu jej powstania

NIEDZIELA, 9.03. 2014

godz. 15.30-18.00

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
Anna Teresa Pietraszek - Pielgrzym Pojednania 
Mateusz Dzieduszycki - Łączka
Gość Honorowy Przeglądu:
Profesor Krzysztof Szwagrzyk 

godz.19.00

Koncert w Miejskim Domu Kultury

Tadek Firma Solo

 - NIEWYGODNA PRAWDA - 
KONCERT 

W RAMACH AKCJI KONCERTOWO-EDUKACYJNEJ
 „AKCJA BURZA 2014” 

Leophor	®

WSTĘP WOLNY

WSTĘP WOLNYWSTĘP WOLNY

WSTĘP WOLNYWSTĘP WOLNY

Wszystkie spotkania prowadzi red. Zdzisława Guca

DEDYKOWANY BŁ. JANOWI PAWŁOWI II

ul. Łukasińskiego 68

Z okazji obchodzonego od po-
nad stu lat Dnia Kobiet, w naszym 
marcowym repertuarze znalazł 
się przegląd CO TY WIESZ O 
KOBIECIE ...  Organizujemy go 
już od wielu lat, mając nadzieję, 
że jest to propozycja zarówno dla 
zwolenników jak i dla przeciwni-
ków kobiecego święta. Co roku za-
praszamy na filmy o kobietach, nie 
tylko przedstawicielki płci pięk-
nej, ale również (a może przede 
wszystkim) mężczyzn, nie tylko 
feministki, ale i zdecydowanych 

antyfeministów.  Zapraszamy tak-
że wszystkich, którzy biorą udział 
w różnorodnych dyskursach gen-
derowych, których ostatnio sporo. 
Chcemy, aby ten przegląd był nie-
jako filmowym studium kobiecej 
osobowości,  aby pokazał świat 
kobiet – a przy tym - aby nie od-
woływał się do utartych wzorów 
i stereotypów. Mamy nadzieję, że 
tegoroczny zestaw filmów będzie 
fascynującą podróżą, ukazującą - 
poprzez całkowicie różne poetyki 
- ciekawy portret kobiety, z jej pro-

blemami, marzeniami, uczuciami. 
Przegląd potrwa od 7 do 20 marca.

red.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
ogłasza nowy nabór wniosków                        

o udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom 
na inwestycje  w przetwórstwo ryb

    
Śląski Oddział Regionalny ARiMR  informuje, że w dniach od 10 do 14 marca 2014 r. włącznie można składać 

wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 2.5 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu". 
Zakup nowoczesnych linii technologicznych do przetwórstwa ryb, jak również maszyn i urządzeń ograniczających 
negatywny wpływ produkcji na środowisko naturalne, to przykłady inwestycji, które może dofinansować ARiMR w 
ramach powyższego działania. Zgodnie z aktualnym limitem finansowym, do dyspozycji wnioskodawców w ramach 
tego naboru, została przeznaczona  kwota około 85 milionów złotych. Tym razem o wsparcie finansowe mogą ubie-
gać się jedynie mikro i małe przedsiębiorstwa. Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania limitu środków finanso-
wych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku  o dofinansowanie. Wnioski 
o taką pomoc będzie przyjmował Śląski OR - ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa ryb, w którym 
będzie realizowana wnioskowana do dofinansowania operacja. 

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumen-
ty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013". 
Zapraszamy do skorzystania z kolejnej szansy uzyskania wsparcia na unowocześnienie zakładów przetwórstwa ryb.

Stanisław Gmitruk
Dyrektor Śląskiego OR ARiMR

Śląski Oddział Regionalny  ARiMR
ul. Jana III  Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,  tel. /034/-378-28-00,  fax. /034/-324-94-28

e-mail: slaski@arimr.gov.pl  www.arimr.gov.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Instytucja wdrażająca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Unia Europejska
Europejski Fundusz 

Rybacki

R E K L A M A

Spółka z Lublińca,  za cenę brutto 1 593 674,65 zł 
przebuduje ulice Kościuszki, Poprzeczną, Armii Kra-
jowej, Żwirki i Wigury. Umowa z Gminą Żarki została 
podpisana w dniu 26 lutego. W przetargu wystartowało 
7 firm.
- Przystępujemy do jednej z najważniejszych inwestycji 
drogowych w tym roku. Prace rozpoczną się w marcu. 
Inwestycja będzie realizowana do końca października 
tego roku - informuje burmistrz Klemens Podlejski.
Inwestycja obejmuje centrum miasteczka. W ramach 
przebudowy zaplanowano: nowe  jezdnie i chodnik 
na ulicach: Kościuszki, Poprzecznej, Żwirki i Wigury,  
Armii Krajowej. W ciągu ul. Poprzecznej zaplanowano 
,,mini rondo" będące zarazem progiem zwalniającym, 
a dalej ciąg pieszo - jezdny. Projekt obejmuje również 
odwodnienie, zaprojektowano rozbudowę oświetlenia 
przy ul. Żwirki i Wigury poprzez  zamontowanie do-

datkowych latarń wyposażonych w oprawę oświetle-
niową ze źródłem typu LED. 
Zadanie w tym momencie gmina będzie realizowała ze 
środków własnych. W ub. roku został złożony wnio-
sek w ramach "Narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność 
- Rozwój". Wciąż nie ma ostatecznej decyzji, czy ta 
inwestycja uzyska dofinansowanie z tzw. schetynó-
wek. - Prosimy o cierpliwość mieszkańców i gości. 
Inwestycja jest realizowana m.in. przy przystankach 
autobusowych i przy urzędzie oraz Aktywnym Centrum 
Zdrowia. W tym obszarze funkcjonuje sporo prywat-
nych firm. Prace będziemy się starali przeprowadzać 
tak, aby utrudnień komunikacyjnych było jak najmniej. 
Całkowicie jednak nie da się ich uniknąć - wyjaśnia 
burmistrz Klemens Podlejski.

red.

Przebudowa Żarek
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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

 

 

szamba betonowe,
ekologiczne
pojemność od 4 m3 do 12 m3 
    transport HDS - cały kraj
         cena od 900 zł
                          503 617 335

atest 
PZH 

i gwarancja na
  100 %

szczelności

Korepetycje 
z ezoteryki
Maria Chłąd
tel. 884 314 708
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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
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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

Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński opracował Jasnogórskie 
Śluby Narodu Polskiego, które zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 
1956 roku na Jasnej Górze przez milionową rzeszę Polaków. W Ślubach 
przyrzekaliśmy: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! 
„Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd 
wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy 
w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie jak ojcowie 
nasi walczyli o byt i wolnoość Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi 
jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.  
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia 
i za najcenniejszy skarb Narodu”.fo
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Brońmy życia  każdego poczętego dziecka!
27 kwietnia 1956 roku, w warunkach terroru komunistycznego, 
narzucono Polsce zbrodniczą ustawę aborcyjną, dopuszczającą 
zabijanie poczętych dzieci; ta śmiercionośna ustawa obowiązywała  
aż do 7 stycznia 1993 roku.

Wystawa przygotowana przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, www.pro-life.pl

W serwisie internetowym www.pro-life.pl dostępne są materiały popularnonaukowe na temat obrony życia człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym materiały na temat procedury „in vitro” i naprotechnologii.

Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie,
przenikająca cały świat.

Jan Paweł II, Evangelium vitae, 100
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ZARYBIENIA
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, na czym 

polegają zarybienia wód otwartych. Nawet 
spora grupa wędkarzy tak naprawdę nigdy nie 
widziała, w jaki sposób wpuszcza się do wody 
poszczególne gatunki ryb. 

Ale po kolei, bo nim ryby trafią do wody 
trzeba spełnić wiele procedur. Okręg Często-
chowa jest Użytkownikiem Rybackim pięciu 
obwodów, które dzierżawi od Regionalnych 
Zarządów Gospodarki Wodnej, które to mają 
nad nim nadzór z ramienia Skarbu Państwa. 
PZW wygrywając „Konkursy ofert” na Obwo-
dy Rybackie zobowiązał się do zarybiania ich 
poszczególnymi gatunkami ryb w określonych 
ilościach. O każdym takim zarybieniu RZGW 
musi być powiadomione dwa tygodnie wcze-
śniej. Ich przedstawiciel jest potem obecny pod-
czas załadunku ryby u hodowcy lub podczas 
rozdziału ich na poszczególne akweny i pod-
czas wpuszczania jej do wody. Sporządzany jest 
protokół, który musi zawierać dokładne pocho-
dzenie ryby i świadectwo zdrowia wystawione 
przez lekarza weterynarii. 

Dla osoby postronnej samo zarybienie koja-
rzy się z przyjazdem nad wodę auta z basenem, 
z którego ryby za pomocą rękawa trafiają bez-
pośrednio do wody lub są kasarowane do trag 
i w nich przenoszone do łowiska. Tak dzieje się 
w przypadku: karpi, linów, karasi czy leszczy, 
czyli mówiąc ogólnie ryby „białej” jak nazywa-
ją wędkarze gatunki spokojnego żeru. Zupełnie 
inaczej postępuje się z drapieżnikami czy ry-
bami łososiowatymi. Wpuszczenie dużej ilości 
na przykład: szczupaka, pstrąga potokowego 
czy sandacza, zajmuje czasem kilka godzin. 

Ryby takie, obojętnie duże czy małe, należy 
roznieść wzdłuż rzeki lub rozwieść łodzią po 
całym zbiorniku tak, by każda sztuka była w 
pewnej odległości od siebie. Małe rybki wpusz-
czamy za pomocą sitka lub durszlaka, a duże 
kasarkiem i gołymi rękami (trzeba je wcześniej 
zamoczyć w wodzie by nie pozbawić ryby 
ochronnego śluzu). 

Bardzo często zdarza się, że materiał zary-
bieniowy przyjeżdża w workach tlenowych i 
wtedy najważniejszą czynnością przed wypusz-
czeniem zawartości do wody jest wyrównanie 
temperatury, by ryba nie dostała szoku termicz-
nego. Czynność tą niekiedy wykonuje się, gdy 
ryba jest transportowana w basenie szczególnie, 
gdy jej podróż trwa kilka godzin (ryby do na-
szych akwenów trafiają z całej Polski). Wtedy 
za pomocą pompy (a jak jej niema wiaderkami) 
wlewa się wodę z akwenu do basenu, upuszcza-
jąc jednocześnie jego zawartość. 

Czasami wpuszczenie jakiegoś gatunku 
do wody wymaga odpowiedniej wiedzy, ale 
nie zajmują się tym przypadkowi ludzie. W 
każdym kole wędkarskim znajduje się grupa 
jego członków, którzy zostali przeszkoleni w 
zakresie zarybiania, poza tym posiadają oni 
uprawnienia do przewozu organizmów ży-
wych. 

Na koniec - wiedza ta jest bardzo potrzeb-
na, bo na terenie samego miasta Częstocho-
wy trafia do wody 15 gatunków ryb: karp, 
karaś, lin, płoć, leszcz, okoń, szczupak, sum, 
sieja, węgorz, sandacz, świnka, brzana, jaź i 
kleń.

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski

R E K L A M A

Udrawianie 
Egzorcyzmy
Maria Chłąd
tel. 884 314 708

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40

Sprzedam  z   2006

Renault Master  
7 osobowy + skrzynia

Przebieg 130 tys.

Tel. 34/324 40 34

Strażnicy SSR 
u prezydenta

Pod koniec lutego prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk wręczył dyplomy i specjalne albumy z dedykacją, wyróżniającym 
się strażnikom Społecznej Straży Rybackiej. Prezydentowi towarzyszyli 
radny Miasta Częstochowy i sekretarz Okręgu PZW w Częstochowie Da-
riusz Kapinos oraz Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej 
Robert Amborski. Przedstawili oni dokonania strażników na terenie mia-
sta Częstochowy, którzy nie tylko zajmują się egzekwowaniem przepisów 
nad wodą, ale również uczestniczą w zarybieniach i czynach społecznych.

Wyróżnienia otrzymali:
- Łukasz Peca – Koło PZW Okoń – Dospel
- Krzysztof Wrona – Koło PZW Częstochowa Miasto
- Marek Falarski – Koło PZW Śródmiejska Spółdzielnia Mieszka-

niowa
- Tomasz Baćko – Koło PZW Wodnik
- Tadeusz Kopiec – Koło PZW MPK Częstochowa

red.
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Zakończenie 
ligi 40-latków

W ostatniej kolejce ligi 40-latków w sezonie 2013/2014 roz-
strzygnęły się losy mistrzostwa. Mimo przegranej najlepszą 
drużyną sezonu okazała się Gmina Mykanów, a zeszłoroczny 
triumfator, Jagiellończycy, musiał zadowolić się drugą loka-
tą. Dodatkowo po zakończeniu meczy rozdano wyróżnienia, 
z których najważniejsze tytuł MVP ligi zdobył Paweł Toma-
szewski.

Pierwszym meczem ostatniej kolejki zmagań w lidze 40-lat-
ków sezonu 2013/2014 był pojedynek pomiędzy Mikrusem i No 
Name. Mecz od początku do końca grany był pod dyktando dobrze spisu-
jącej się w całym sezonie drużyny "Ampera". Zasłużone zwycięstwo 2:0 
na koniec sezonu cieszy tym bardziej. MVP spotkania – Mariusz Kulpa.

W drugim meczu Jagiellończycy zmierzyli się z Gminą Mykanów. Tyl-
ko wygrana 2:0 pozwalała handlowcom obronić tytuł. Każdy inny wynik 
gwarantował mistrzostwo Gminie Mykanów. Po pierwszym secie wygra-
nym na przewagi widać było, że tym razem Jagiellonom nie będzie łatwo 
obronić tytułu. Mykanów wygrywając drugą partię przypieczętował so-
bie - jak najbardziej zasłużenie - laur zwycięstwa w całych rozgrywkach. 
Mecz co prawda wygrali handlowcy, ale to Mykanów schodził z boiska w 
glorii zwycięzców. MVP spotkania – Paweł Cieślak.                                                                                                

W trzecim meczu pomiędzy Akademią X, a Grodziskiem padł 
wynik 1:2. Tylko w drugim secie oglądaliśmy wyrównaną walkę. W 
pozostałych dominacja brązowych medalistów ligi była bardzo wi-

doczna. MVP spotkania – Jerzy Łebkowski.
W ostatnim meczu Gmina Rędziny grając na wielkim luzie pozwoliła 

ugrać podopiecznym Mietka Walczaka jednego seta. MVP spotkania – 
Adam Michalak.

red.

Wyniki spotkań:
Mikrus – No Name  2:0  (25 :20, 25:17)
Składy drużyn:
Mikrus: Marcin Apostołow, Mariusz Kulpa, Stanisław Stępień, Marek 

Bednarski, Lech Nowakowski, Robert Stefani, Robert Kucharczyk
No Name: Waldemar Szostek, Jacek Skrodzki, Artur Bronikowski, Ja-

rosław Mazur, Marek Turek, Karol Gondro.
Jagiellończycy  - Gmina Mykanów 2:1 (25:23, 23:25, 15:12)

Składy drużyn:
Jagiellończycy: Olga Przybylik, Paweł Cieślak, Dariusz Jeż, Mariusz 

Jeż, Jarosław Kusaj, Wiesław Kozerski, Paweł Tomaszewski, Wojciech 
Nabiałek,  Tomasz Nowak, Arkadiusz Zemła.

Gmina Mykanów: Krzysztof Smela, Jacek Połacik, Michał Stolarski, 
Marcin Haberko, Adam Marszałek, Janusz Worwąg, Zenon Kuchciński, 
Piotr Pogłodziński, Dariusz Owczarek, Jacek Staniewski, Tomasz Organa.

Akademia X – Eko-Star Grodzisko  1:2 (17;25, 29:27, 7:15)
Składy drużyn:
Akademia X: Robert Ociepa, Grzegorz Dudek,  Konrad  Śpiewak, Piotr 

Smok, Marcin Panowski, Andrzej Patiomkin, Marek Leśnikowski, Walen-
ty Kuteraś 

Eko Star Grodzisko: Jerzy Łebkowski, Zbigniew Biernacki, Robert 
Trzepizur, Andrzej Łatacz, Tomasz Bulwan, Zbigniew Turek, Tomasz 
Mszyca, Edward Forma 

No Name –   Gmina Rędziny  1:2  (25:23, 17:25, 10:15)
Składy drużyn:
Volley Północ: Beata Czubacka, Krzysztof Kantorowicz, Dariusz Bana-

sik,Wiesław Matyga, Stanisław Kiebdaj, Piotr Kubat, Jerzy Arciszewski,  
Arkadiusz Dróżdż, Mieczysław Walczak.

Gmina Rędziny: Kryspin Błaszczyk, Stanisław Sarna, Mariusz Kowa-
lik, Robert Krawczyk, Adam Michalak, Artur Kazimierski.

Końcowa klasyfikacja:
I miejsce: Gmina Mykanów
II miejsce: „Jagiellończycy”
III miejsce: Eko-Star Grodzisko 
IV miejsce: Gmina Rędziny
V-VI  miejsce No Name i Mikrus
VII miejsce: Akademia X
VIII miejsce:  Volley Północ

Już na wiosnę Telewizja TVS i Restauracja Czerwona przedstawi kulinarne widowisko i 
będzie odkrywać kulinarne talenty Śląska i nie tylko.

Wyłonieni w drodze castingu, przeprowadzonego na ulicach miasta Chorzowa, za-
wodnicy w cotygodniowych zmaganiach, będą musieli stawić czoło kuchni 7 europejskich 
państw.

Chcesz wziąć udział w tym Kulinarnym Show i zostać gwiazdą Telewizji TVS? Wystarczy 
wysłać maila na adres 8smakow@tvs.pl. W treści napisz dlaczego to właśnie ty powinieneś 
wziąć udział w programie, dodaj zdjęcie i krótko opisz swoje zainteresowania kulinarne! 
Nie czekaj, może to właśnie ty będziesz zwycięzcą! Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca!

Na zwycięzcę czekają atrakcyjne nagrody m.in. wycieczka dla 4 osób, czy też specjalny 
cykl programów w telewizji TVS.

Wyjątkowo łagodna zima w tym roku spra-
wiła, że w minioną niedzielę zawodnicy Lwów 
Częstochowa po raz pierwszy w tym sezonie 
trenowali na własnym obiekcie.

Na pierwszych treningowych 
jazdach stawiła się niemalże cała 
kadra Lwów. Zabrakło kilku za-
wodników, głównie tych przy-
jezdnych, którzy we własnym 
zakresie przygotowują się do 
sezonu. Na obiekcie przy ul. Sta-
rzyńskiego 10a pojawił się m.in. 
Tomek Włodarczyk, Sebastian 
Paruzel czy też Daniel Ordon. 
Po pierwszych, zapoznawczych 
jazdach, z każdym kolejnym 
wyjazdem na tor zawodnicy co-
raz pewniej pokonywali kolej-
ne okrążenia częstochowskiego 
owalu. Wyjazd na tor nie ozna-
cza, że podopieczni Tomasza 
Pokorskiego przerywają zajęcia 
ogólnorozwojowe. Będą je kon-
tynuować tak jak dotychczas, 
we wtorki, czwartki i soboty. By 
jak najlepiej przygotować się do 
startu sezonu, nasi reprezentan-
ci wezmą udział w sparingach. 
Na tę chwilę klub zaplano-
wał dwa mecze towarzyskie z 
PKS Victorią Poczesna. Odbę-

dą się one 15 i 30 marca na torze przy ul. Starzyńskiego 10a. 
Ponadto w niedzielę w Żołędowie poznaliśmy termi-
narz Drużynowych Mistrzostw Polski. Drużyna Lwów 27 
kwietnia na inaugurację uda się do Ostrowa Wielkopol-
skiego. Pierwszy mecz w Częstochowie rozegrany zosta-

nie 11 maja z LKS Astromal Szawer Leszno. W barwach 
tejże drużyny startuje m.in. Marcin Szymański – aktualny In-
dywidualny Mistrz Świata w speedrowerze. Pełen terminarz 
dostępny jest na stronie internetowej klubu – www.lwy.info.pl. 
Niedziela była bardzo ciekawym dniem dla speedrowerowców. 
Oprócz losowania terminarza ligowego na sezon 2014 oraz 
pierwszego treningu na torze, w tym dniu kontrakt z Lwami zde-
cydowała się przedłużyć dwójka wychowanków przebywająca 
w Wielkiej Brytanii – Dominik Rycharski oraz Konrad Piętak. 
Niewykluczone, że drugi z nich wspomoże „biało-zielonych” w 
majowych Mistrzostwach Europy Drużyn Klubowych w Exeter.

red

Przez dwa dni w Fali „Polonia” od-
bywał się będzie Wojewódzki Turniej 
Piłki Nożnej Szkół Budowlanych w 
Futsalu.

Celem zawodów pod patronatem 
Marszałka Województwa Śląskiego i 
Prezydenta Miasta Częstochowy jest 
kształtowanie pozytywnych zachowań 
dzieci i młodzieży podczas zawodów 
sportowych, przeciwdziałanie przemocy 
oraz wpajanie zasad tolerancji i postępo-
wania fair-play, zarówno na boisku, jak i 
w życiu codziennym. 

Początek turnieju w poniedziałek 10 
marca o godzinie 9.30. Organizatorami 
imprezy są: Urząd Miasta Częstocho-
wy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Uczniowski Klub Sportowy Żeromski 
przy Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. Stefana Żeromskiego 
oraz Zespół Szkół Technicznych w Czę-
stochowie.

red.

Speedrowerzyści już na torze!
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Każdy swój 
rekord ma...
Jakiś zacny Francuz skoczył o 

tyczce tak wysoko, że osobiście, 
bez okularów nie byłbym w sta-
nie poprzeczki zauważyć. Kamil 
Stoch pobił rekord skoczni, a po-
tem jego rekord został pobity. Jak 
byłem młodym, barierą nie do 
pokonania było przebiegniecie 
100 m w mniej niż 10 sekund.

Tak mogę ciągnąć do znudze-
nia. Rekordem długowiecznym, 
nie do pobicia mimo zmian 
ustrojowych, jest ustawa o prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi i 
wychowaniu w trzeźwości. Gdy 
wchodziła w życie w 1982 roku 
spożycie alkoholu wynosiło 5,6 
l per capita; obecnie przekracza 
11,2 l. Przeciwdziałając i wy-
chowując w trzeźwości zwięk-
szyliśmy spożycie dwukrotnie. 
Rekord ? Oczywiście. Idąc tym 
wzorem powinniśmy uchwalić 
ustawę o przeciwdziałaniu bu-
downictwu mieszkaniowemu i 
wychowaniu w bezrobociu. Może 
też by się udało pobić rekordy w 
nieskuteczności tego prawa.

Zastanowić się można, dlacze-
go przy tak oczywistym niedzia-
łaniu ustawy, dalej Sejm, w swej 
łaskawości, utrzymuje tępe na-
rzędzie prawne. Ktoś powie, jak 
nie wiesz o co chodzi...Tak, ale 
fiskus nie potrzebuje wysmako-
wanych pretekstów, by zgarnąć 
naszą forsę. Nie potrzebna jest 
ustawa o wychowaniu w ciem-
nocie, by kosić miliony z akcyzy 
na elektryczność. Akcyzę na al-
kohol utrzymano by bez względu 
na tytuł i cel ustawy. Znikła by 
pula środków „znakowanych” 
przeznaczanych na zwalczanie 
alkoholizmu?  Podejrzewam, że 
gdyby zamiast na propagandę 
p-al wydano na budowę prostych 
dróg, to mniej ludzi by piło ze 
smutku i desperacji. Proste drogi 
prowadzą człowieka uczciwego 
do raju – mawiał zacny ksiądz. U 
nas proste drogi są równie rzad-
kie jak ludzie uczciwi. Tak czy 
owak, nie ma żadnego, żadne-
go, ale to żadnego racjonalnego 
powodu by utrzymywać prawo, 
które nie działa. 

Jest jedna przyczyna, dość ir-
racjonalna. Wiara w słowa. Rzą-
dzący są zakompleksieni opinią 
opozycji, że państwo nie działa, 
wiec boją się dawać pretekstu do 

takich ocen. Drżą zatem, że jeśli 
zniknie z „Dziennika Ustaw” 
napis, że państwo przeciwdziała 
alkoholizmowi, to lud się skuje 
na całego: hulaj dusza, piekła nie 
ma. 

Otóż, Panie Rząd i Państwo 
Opozycjo; lud hula, gdy jest 
ciemny i nieodpowiedzialny, a 
więc pozbawiony rozumu i wol-
ności. Gdy ma możliwość decy-
dowania o sobie, zachowuje się 
z natury racjonalnie, korzystając 
z rozumu i doświadczenia. Pić 
więcej nie będzie, bo mu pienię-
dzy szkoda, ma lepsze zajęcia, 
musi na trzeźwo zapracować na 
chleb.

Nie potrzebna centralna wła-
dza, tam gdzie sprawdzić się 
może pomoc rodziny, wspólnoty 
sąsiedzkiej, społecznych zapa-
leńców. Rząd powinien twardo 
czynić to co czynić musi: dbać o 
pieniądz, bezpieczeństwo, drogi 
publiczne. Jeśli czegoś czynić 
nie musi, niech się nie pcha przed 
ludzi tapetując rzeczywistość 
propagandą wszechmocy. 

Trzeba jasno postawić warun-
ki i dając wolność egzekwować 
odpowiedzialność. Piłeś, płacisz, 
nic na kredyt, sam sobie życie 
prze... Licz na litość bliskich, 
ale nie mów, że obowiązkiem 
państwa jest wyciąganie każ-
dego frajera z szamba. Musisz 
najpierw sam chcieć odzyskać 
człowieczeństwo, by oczekiwać, 
że inni uszanują twoje potrzeby. 

Zapytajcie doświadczonych 
terapeutów, co jest lepsze i sku-
teczniejsze. Ratowanie alko-
holika pożyczką na klina, czy 
wystawienie go za drzwi, by tam 
trzeźwiał. Jedno jest pewne; nie 
oczekujmy od państwa by robiło 
coś co robić nie potrafi.

Jarosław Kapsa       

Szkocki sojusznik
Miniony poniedziałek, 24 lutego Roku Pańskiego 

2014, miał być dniem szczególnym dla Polonii na 
Wyspach Brytyjskich. Na ten właśnie dzień zapo-
wiedziano bowiem demonstrację niezadowolenia 
mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oby-
wateli RP przed Downing Street 10, czyli tam, gdzie 
mieszka i urzęduje premier Rządu Jej Królewskiej 
Mości David Cameron. Niezadowolenie spowodo-
wane było głównie tym, co Cameron powiedział 
ładnych parę tygodni temu i o czym już wszyscy 
zdołali zapomnieć. Chodzi głównie o płacone przez 
Wielką Brytanię zasiłki na dzieci nie mieszkające 
ze swoimi rodzicami na Wyspach. Mowa była nie 
tylko o Polakach, bo wypowiedź Camerona miała 
charakter ogólny, ale Polacy oburzyli się najbar-
dziej, co nawet zrozumiałe, bo to właśnie o nas 
napomknął ilustrując problem, ale i to zrozumiałe, 
bo polskich beneficjentów jest przecież najwięcej. 
Czy w najbliższym czasie rząd brytyjski obetnie 
zasiłki czy nie – tak do końca nie wiadomo. Wia-
domo natomiast, że raczej nie przed wyborami do 
Europarlamentu, bo partia Camerona dość w tej 
kwestii słabowita jest i do Brukseli może nie wysłać 
tylu swoich posłów, ilu by chciała, a jest to przecież 
dość mocno uzależnione od jej popularności w sa-
mej Wielkiej Brytanii. Obcięcie zasiłków przyjęte 
byłoby być może z uznaniem, ale wyłącznie przez 
sympatyków premiera i niekoniecznie przełożyłoby 
się na ilość mandatów. Jest w całej sprawie drobny 
haczyk, może nawet hak, trudno powiedzieć. Obcię-
cie zasiłków jest bowiem sprzeczne z unijną konsty-
tucją i Cameron nie może zrobić tutaj niczego bez 
akceptacji Brukseli, a ta raczej na takie rozwiązanie 
nie wyrazi zgody. Nadzieja, że więcej europosłów 
z ugrupowania obecnego premiera więcej może 
zdziałać w Europarlamencie jest dość złudna, choć 
bez wątpienia wpisywałaby się w pojawiające się od 
czasu do czasu na Wyspach niezadowolenie z ko-
nieczności podporządkowywania się Brukseli, cze-
go Brytyjczycy znieść nie mogą. Istnieje też opcja 
hardcorowa całego problemu, czyli wyjście Wiel-
kiej Brytanii z Unii Europejskiej na dobre. Wów-
czas kwestia zasiłków na dzieci mieszkające poza 
Wyspami byłaby drobiazgiem załatwionym jednym 

podpisem premiera. Do takiego rozwiązania raczej 
na pewno nie dojdzie, choć zwolenników opuszcze-
nia struktur unijnych na Wyspach nie brakuje. Jedna 
z najbardziej brawurowych i absurdalnych teorii 
zakłada, że po uzyskaniu przez Szkocję niepodle-
głości, co stać się może niebawem, bo już we wrze-
śniu odbędzie się w tej sprawie referendum, Szkocja 
jako niepodległe państwo, nie będące już wówczas 
częścią Zjednoczonego Królestwa, nie będzie też 
członkiem Unii Europejskiej i przy ewentualnym 
wyjściu z Unii Anglii z przyległościami (Walia i 
Irlandia Płn.), mogłaby „wskoczyć” na jej miejsce 
bez zbędnych i długoletnich procedur. To czysty 
wymysł rzecz jasna, nie do snucia żadnych rozwa-
żań nawet. W gruncie rzeczy Szkocja to największy 
w tej chwili problem dla Anglików i nie chodzi na-
wet o jej ewentualną niepodległość, ale bogate złoża 
ropy naftowej u jej brzegów. 

Wszystko się jakoś ze sobą łączy: Anglia, Szko-
cja, Polska, nafta. Zawiłe? A gdzie tam. 

Poniedziałkowa manifestacja, niestety, udała 
się tak sobie. Po pierwsze – manifestantów była 
garstka, a do jej ochrony przydzielono dwójkę (!) 
policjantów, po drugie – główny adresat odbioru 
niezadowolenia Polaków, czyli David C., nie bacząc 
na zbierający się przed ogrodzeniem jego domu 
tłumek, beztrosko poleciał do Szkocji, czyli – jak 
ktoś lubi teorie spiskowe – olał Polaków. Cameron 
najpierw pooglądał platformy wiertnicze, a później 
chciał się spotkać z pierwszym ministrem Szkocji 
Alexem Salmonem, ale ten miał inne zajęcia i olał 
go tak, jak on manifestantów przed swoim domem. 
W ten sposób Szkoci zyskują naszą sympatię, co 
w perspektywie gry w jednej grupie eliminacyjnej 
do mistrzostw Europy w roku 2016 ma znaczenie 
kolosalne. Warto o tym pamiętać, bo przecież w 
październiku tego roku Polska podejmować będzie 
Szkocję na Stadionie Narodowym. 

A wracając jeszcze do manifestacji, i mówiąc cał-
kiem serio tym razem, to nie sposób nie zauważyć, 
że nie poparła jej największa organizacja polonijna 
na Wyspach, czyli Zjednoczenie Polskie w Wielkiej 
Brytanii. No i nie był to news dla żadnego z liczą-
cych się kanałów telewizyjnych. 

Andrzej Kawka

Po raz drugi nazwa miasta spod 
Jasnej Góry pojawiła się w rejestrach 
morskich dopiero w 1966 r. Nadała ją 
zgrabnej jednostce matka chrzestna – 
Maria Różycka. Statek, zbudowany 
w Stoczni im. Adolfa Warskiego w 
Szczecinie, powstał na zamówienie ar-
matora z tego samego miasta, Polskiej 
Żeglugi Morskiej, z przeznaczeniem 
do obsługi stałej linii zachodnioafry-
kańskiej. Klasyfikowany jako drobni-
cowiec ochronnopokładowy otwarto 
- zamknięty m/s „Częstochowa” był 
przedstawicielem serii B-455 – miał 
aż 9 „braci”: kolejno wodowano „Kra-
ków”, „Łódź”, „Lublin”, „Rzeszów”, 
„Toruń”, „Radom”, „Warszawę”, 
„Częstochowę” właśnie, a na deser 
jeszcze „Gdynię II” i „Gliwice II”.

„Częstochowę” (jej długość wy-
nosiła 124,10 m, szerokość 17,03, 
zanurzenie 6,44 do 6,87) zaprojek-
towano pod konkretne wymagania 
kontrahentów z linii, którą miała 
obsługiwać. Pod dwoma pokładami 
urządzono cztery ładownie – jedną, 
przeznaczoną na towary spożywcze, 
wyposażono w system chłodzenia, 
umożliwiający osiąganie temperatury 
do minus 18 stopni Celsjusza. Statek 
miał również zbiorniki, mieszczące 
500 litrów płynów (przede wszystkim 
importowanych z Afryki olejów jadal-
nych); specjalne wzmocnienia pokła-
du głównego pozwalały na lokowanie 
na nim wyjątkowo ciężkich ładunków 
jednostkowych. Ogółem drobnicowiec 
mógł zabrać 5.985 ton na raz. Silnik 
główny, wyprodukowany w Zakła-
dach im. Cegielskiego w Poznaniu, 

nadawał mu prędkość 16 węzłów. 
W nadbudówkach, poza kabinami 
dla 38-osobowej (aż!) załogi było 12 
miejsc pasażerskich.

Statek, zwodowany 19 listopada 
1966, a przekazany armatorowi 7 
lipca 1967, przez wszystkie lata swej 
służby pod biało - czerwoną banderą 
pływał na linii zachodnioafrykańskiej. 
Początkowo był własnością Polskiej 
Żeglugi Morskiej, od 1970 – kompa-
nii żeglugowej z Gdyni, Polskich Linii 
Oceanicznych. Zmiany dokonano w 
związku z reorganizacją floty handlo-
wej, obejmującą wyspecjalizowanie 
się PLO o żegludze liniowej, PŻM 
zaś – trampingowej; poza tym, firma z 
Gdyni miała wozić głównie drobnicę, 
natomiast ta ze Szczecina ładunki ma-
sowe i płynne.

„Częstochowa”, choć ładna, zgrab-
na i nowoczesna, nie była szczęśli-
wym statkiem. Już w dziewiczym 
rejsie (a ściślej: w drodze powrotnej 
z Afryki), kiedy dowodził nią kpt. ż. 
w. Franciszek Sobiłło, na redzie ho-
lenderskiego portu Terneuzen (cieka-
wostka: w latach II wojny światowej 
miasto to wyzwolili spod niemieckiej 
okupacji żołnierze 1. Dywizji Pancer-
nej gen. Stanisława Maczka!) zderzyła 
się z niemiecką „Hebe”, którą po koli-
zji załoga osadziła na mieliźnie, a na-
stępnie porzuciła.

Równie nieprzyjemne zdarzenie 
przytrafiło się „Częstochowie” w 
grudniu 1970 r. Tym razem, wchodząc 
do portu Calabar w Nigerii (na mostku 
kapitańskim stał kpt. Alfred Chudec-
ki), statek uderzył w nabrzeże, uszka-

dzając poważnie śrubę wraz z wałem 
napędowym. Z powodu niemożności 
usunięcia usterki na miejscu, po po-
zbawiony zdolności samodzielnego 
pływania frachtowiec posłano z Polski 
holownik „Jantar” – i przy jego do-
piero pomocy „Częstochowa” zdołała 
dotrzeć 28 marca 1970 do stoczni w 
Gdyni, gdzie dokonano naprawy. Był 
to koszmarny rejs: w drodze do kraju, 
w okolicy Ouessant (angielska nazwa 
Ushant), należącej do Francji wyspy 
w Kanale La Manche, łączący statek 
z „Jantarem” hol zerwał się w ciężkim 
sztormie: unieruchomionej „Często-
chowie” groziła zagłada, jednak dzięki 
wysiłkom oby załóg udało się ją ura-
tować.

Choć drobnicowiec miał w historii 
także chwile chwały – zwłaszcza w 
marcu 1975 r., kiedy na redzie Bon-
ny Town w Nigerii jego marynarze 
przeprowadzili skuteczną akcję rato-
wania czterech tonących – to jednak 
skojarzenia ludzi morza, jakże często 
ufających w przesądy, z nazwą „Czę-
stochowa” nie były najlepsze. Dlatego 
bodaj nikt nie żałował, kiedy w sierp-
niu 1984 r. z flagsztoków statku zdej-
mowano polskie bandery: w gdańskim 
porcie odbyło się wtedy przejęcie 
jednostki przez nowego właściciela, 
egipskiego armatora Heliopolis Ship-
ping Co. Lines. 

Ochrzczony „Heliopolis Star” frach-
towiec służył jeszcze prawie 9 lat. 26 
maja 1993 r. dawną „Częstochowę” 
doprowadzono na indyjską plażę 
Alang, będącą jednym z największych 
morskich złomowisk świata. Osadzo-

ny na brzegu kadłub został pocięty na 
kawałki i w charakterze „wsadu hutni-
czego” przerobiony na surówkę…

Pod polską banderą „Częstochowa” 
zaliczyła 57 rejsów do Afryki Zachod-
niej – najdalej dotarła do Angoli, w 
której usiłowano zainstalować pro-
moskiewski rząd, a zatem musiała być 
wspierana gospodarczo, militarnie i fi-
nansowo przez tzw. kraje socjalistycz-
nej wspólnoty. Jak wyliczono, statek 

przebył około 470 tys. mil morskich – i 
wydatki, poniesione na budowę, spła-
cił z dużą nadwyżką, sięgającą ponad 
50 proc. Choć szczęśliwym statkiem 
nie był, to nie można go też uznać za 
nieudany. Ale spodziewać się rychłe-
go pojawienia następcy – raczej nie 
należy. Te wypadki pierwszej i drugiej 
„Częstochowy”, te szeleszczące, hu-
czące i szumiące głoski w nazwie…

Waldemar Bałda

Częstochowa 
- morska patronka c.d.

Drobnicowiec "Częstochowa"

Ten sam statek, ale pod nazwą "Heliopolis Star"


