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R E K L A M A

W dzisiejszym artykule opisuję krok po kroku, 
w jaki sposób atrakcyjna miejska (do niedaw-
na) działka o wartości ponad 2.000.000 zł, po-
łożona przy Alei Najświętszej Maryi Panny 49, 
stała się z woli prezydenta miasta Krzysztofa 
Matyjaszczyka, własnością spółki z przewagą 
kapitału prywatnego. Dokonano tego z jaskra-
wym pogwałceniem przez Urząd Miasta Często-
chowy przepisów ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Wysoce prawdopodobne jest również, 
że spowodowano na mieniu gminy nieodwra-
calną szkodę majątkową w wielkich rozmia-
rach (w rozumieniu art. 296 § 3 kodeksu kar-
nego), gdyż w obecnym stanie rzeczy Gmina 
nie otrzyma ani złotówki z rąk docelowych 
właścicieli działki. W roli ogniwa pośredniego 
(a mówiąc bardziej obrazowo - być może tzw. 
„słupa”) wystąpiła jedna ze spółek komunalnych 
– Agencja Rozwoju Regionalnego. Nie koniec na 
tym – podmiot przejmujący działkę z rąk ARR 
powstał według wszelkich danych wyłącznie na 
potrzeby tej jednej transakcji, a tropy personalne 
w tej sprawie prowadzą m.in. do znanego często-
chowskiego developera, słynącego z budowania 

w naszym mieście w ostatnich latach dużej ilości 
marketów spożywczych. Z racji bulwersującego 
wydźwięku całej przedstawionej historii, tym ra-
zem nie zabieram głosu co do ukrytych motywów 
takiego postępowania prezydentów Marszałka 
i Matyjaszczyka, prezesa ARR Kozaka i innych 
decydentów. Pozostawiam to do osądu Państwu 
Czytelnikom, skupiając się na uporządkowaniu i 
zrelacjonowaniu faktów. Z góry przepraszam za 
trudną i wymagającą skupienia treść - mając jed-
nak do wyboru dokładne opisanie zastosowanego 
mechanizmu „obchodzenia” prawa lub atrakcyj-
ne w odbiorze, ale często fałszywe skróty myślo-
we, wybieram to pierwsze. Dla łatwiejszego zro-
zumienia tego, co zaszło, posłużę się dodatkowo 
prezentacją graficzną. 

Wstęp, czyli co to za działka?
Nieruchomość, której losy opisuję, jest usytu-

owana w III Alei (obok tzw. „popówki” - naroż-
nego budynku na placu Biegańskiego), po stronie 
południowej. Na atrakcyjnej działce o powierzch-
ni 3.000 m2 znajduje się parterowa kamienica w 
złym stanie technicznym (od frontu) oraz duży, 

niezagospodarowany plac z dobrym dojazdem 
od tyłu, z ulicy Szymanowskiego. Przez wiele 
lat działka ta była administrowana przez miej-
ską spółkę ZGM TBS. Za czasów prezydentury 
Tadeusza Wrony istniały ambitne, acz nigdy nie-
zrealizowane plany stworzenia na niej, z wyko-
rzystaniem funduszy unijnych, nowoczesnego 
miejskiego centrum kulturalnego. W okresie 
rocznych rządów pełniącego funkcję prezydenta 
Piotra Kurpiosa pomysły te odłożono do lamusa, 
decydując się (moim zdaniem słusznie) z uwagi 
na pogarszający się stan techniczny budynku na 
przygotowanie działki do sprzedaży.  Oczywi-
ście jak ustawa przykazuje – w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego… Niespełna rocz-
ny okres rządów komisarza skończył się jednak 
szybko. Z początkiem grudnia 2010 r. prezyden-
tem miasta zostaje Krzysztof Matyjaszczyk i od 
tego momentu zaczyna się nasza opowieść…

Krok 1, czyli co z tym fantem zrobić?
Radny Jerzy Zając (jeszcze wtedy PO) spytał w 

interpelacji z dnia 21.11.2011 r.: „…Proszę więc 
o wyraźne określenie – kiedy zostanie ogłoszony 

publiczny przetarg? Co stało na przeszkodzie, że 
ta obracająca się w ruinę kamienica w centrum 
miasta nie została jeszcze zagospodarowana 
przez sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowa-
nie…”. 

Odpowiadał w imieniu prezydenta Maty-
jaszczyka jego zastępca, Przemysław Koperski 
(w myśl opisanej tydzień temu zasady „mętnej 
wody” – każdy podpisuje wszystko): „…Po za-
kończeniu prac geodezyjno-prawnych zostaną 
podjęte decyzje odnośnie sposobu zagospodaro-
wania mn. w/w nieruchomości, w tym rozważo-
na możliwość przeznaczenia do sprzedaży. Nad-
mieniam, że nieruchomości gminy są zbywane 
w drodze zorganizowanego przetargu. Jeżeli 
przedmiotowa nieruchomość zostanie przezna-
czona do sprzedaży, to ogłoszenie o przetargu 
będzie zamieszczone w prasie, w BIP oraz wywie-
szone w siedzibie Urzędu. W ogłoszeniu zostaną 
podane szczegółowe informacje dot. warunków 
jej zbycia..”.

dokończenie czytaj 
na str. 3 i 6 

KARTA POJAZDU

tel. 609 465 658

Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę 
pojazdu w okresie:

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

R E K L A M A

Market na miejskiej 
działce w III Alei - największy przekręt  
w dziejach częstochowskiego samorządu?
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Kompleks ruski/pruski
Jak ktoś ma aparycję enerdow-

skiego energetyka z Erfurtu (nie 
tłumaczcie tego na niemiecki, bo 
to niebezpieczne dla zdrowia), to 
może dobrze się czuć w roli pre-
zydenta wyrażającego wszelkie 
kompleksy rządzonego narodu. 
My mamy kompleksy: jako 
częstochowianie i jako Polacy. 
Ale Rosjanie....u nich wszystko 
„bolsze”.

Pamiętam graniczącą z awan-
turą dyskusję z pewnym Rosjani-
nem, co jest większe: moskiew-
ski Teatr Bolszyj, czy warszawski 

Teatr Wielki. Samo postawienie 
takiego pytania było dla niego 
świętokradztwem: Bolszyj jest 
„najbolszyj”, ewentualnie może 
być porównywany z Metropo-
litan Opera w Nowy Jorku, ale 
nigdy z jakimś prowincjonalnym 
teatrzykiem. Dodam, że ten Ro-
sjanin był ogólnie rzecz biorąc 
przyjaźnie nastawiony do Polski, 
wielbiciel cywilizacji zachod-
niej, czyli taki mickiewiczowski 
„brat Moskal”. Cóż, my mamy 
kompleks „cierpienia”, czujemy 
się wręcz osobiście znieważeni, 
że świat nie dostrzega naszych 
nieszczęść: Powstania Warszaw-
skiego, rzezi Pragi, czy dzieci bi-
tych we Wrześni. Trudno nawet 
tłumaczyć, że Irlandczycy też 
mieli przekichane, a Serbowie to 
już w ogóle. Rosjanie też cierpie-
li, ale nie to jest istotne: dla nich 
ważny jest rozmiar – wszystko 
trzeba robić, by czuć się najwięk-
szym.

Zderzenie dwóch komplek-
sów, nigdy nikomu nie wychodzi 
na dobre. Jak się jeszcze do tego 
doleje „słowiańską krew”, to o 
awanturę nie trudno. Z komplek-
sów tworzy się stereotyp „od-
wiecznego wroga” i wzajemnie 
„słowiańskiego odszczepieńca, 
jezuickiego zdrajcy”. Możemy 
z tym żyć, ale nie musimy. To 
ludzie tworzą narody, a nie od-
wrotnie. To, że ktoś jest Pola-
kiem, Niemcem czy Rosjaninem 
nie wpływa decydująco na cechy 
jego charakteru, jego mental-
ność, czy moralność. Nie da się 
normalnie żyć z przekonaniem 
o otoczeniu „odwiecznymi wro-
gami”. Ze smutkiem obserwuję 
politykę pana Putina, bo za to na-
dymanie się na mocarstwowość, 
wysoką cenę płacą Rosjanie. So-
lidaryzuję się z dążeniem Ukra-

ińców do życia w państwie nor-
malnym, szanującym wolność 
każdego obywatela.  Ale byłoby 
nieuczciwe, gdybym tę sympatię 
uzależniał od poziomu ich an-
tyrosyjskości. Chodzi ogólnie o 
to, by żyć i pozwolić żyć innym. 
Każdy ma swój pomysł na życie 
i niech go broni, ale nikt nie ma 
prawa swoich idei narzucać  ko-
mukolwiek innemu.

W polityce wielkiej, decy-
dujące są wielkie kompleksy; 
istnieją jednak także kompleksy 
małe, lokalne. W Częstochowie 
taki kompleks zrodził się z faktu 
utraty statusu województwa. I w 
tym jesteśmy bliscy Rosjanom; 
oni też utracili statut supermocar-
stwa. Z mitami trudno dyskuto-
wać, ale powiedzmy sobie: jeśli 
ceną za łagodzenie kompleksu 
utraty mitycznego statutu jest 
oddanie własnej wolności w ręce 
lokalnego Putina, to lepiej w porę 
z takich marzeń zrezygnować. 
Rodzaj „suwerennego patrioty-
zmu”, ta troska, by okradali nas 
nasi złodzieje i bili po mordach 
nasi bandyci, nie jest receptą ani 
na rozwój gospodarczy ani na 
spokój psychiczny.

Pamiętajmy, że jesteśmy 
owieczkami prowadzonymi, 
pasionymi i skubanymi przez 
politycznych macherów. Na-
sze kompleksy są przedmiotem 
obróbki speców od marketingu 
politycznego, sukces „koncer-
nów” parlamentarnych zależy 
od umiejętności skanalizowania 
naszej nienawiści. W ostatecz-
nym rachunku to jednak od nas 
(od zwykłych Polaków, Rosjan, 
Niemców, Ukraińców) zależy, 
czy pozostaniemy owcami, czy 
też wywalczymy sobie prawo do 
normalnego życia.

Jarosław Kapsa    
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Zdecydowanego sprostowania wyma-
ga m.in. nieprawdziwa teza, że [cyt.]: 
„Od ponad roku ekipa prezydenta Maty-
jaszczyka, próbuje przeforsować budowę 
kompostowni na terenie dzielnicy, wbrew 
woli mieszkańców”.

Jest to teza absurdalna zważywszy na 
fakty, zgodnie z którymi:

- inwestorem starającym się o budowę 
kompostowni jest firma Remondis sp. z 
o.o., a nie Miasto Częstochowa;

- Urząd Miasta prowadząc postępowa-
nie administracyjne na wniosek inwe-
stora już raz – po ocenie zgromadzonej 
dokumentacji - odmówił Remondisowi 
wydania decyzji środowiskowej, która 
jest podstawą do dalszych starań o budo-
wę kompostowni;

- Remondis odwołał się do tego roz-
strzygnięcia do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego (niezależnego od 
Urzędu i władz miasta organu drugiej 
instancji), który uznał odwołanie firmy i 
skierował sprawę do ponownego rozpa-
trzenia przez UM;

- Urząd Miasta prowadzi teraz postę-
powanie ponownie i musi na podstawie 
kolejnych zebranych dowodów, rapor-
tów, opinii i ekspertyz, także tych dostar-
czanych przez stronę społeczną, wydać 
kolejną decyzję w tej sprawie; stronom 
postępowania, a więc zarówno potencjal-
nemu inwestorowi, jak i stronie społecz-

nej będzie oczywiście przysługiwać droga 
odwoławcza.       

Sprostowania wymaga także informa-
cja, jaka pojawiła się w dalszej części 
artykułu w wypowiedzi Krystyny Stefań-
skiej  - przewodniczącej Rady Dzielnicy 
Zawodzie –Dąbie, która stwierdziła, że 
firma Remondis nabyła grunty pod plano-
waną inwestycję od Miasta Częstochowy. 
Nie jest to zgodne z prawdą: Remondis 
kupił grunty od spółki Operator ARP. 
Dyrektorem częstochowskiego oddziału 
Operatora był wówczas Artur Sokołowski 
– obecnie publicysta tygodnika „7 dni”.

Proszę także o sprostowanie (lub przed-
stawienie dowodu w postaci nagrania 
audio) rzekomo cytowanej wypowiedzi 
zastępcy prezydenta miasta Mirosława 
Soboraka, że „kompostownia powstać po-
winna, bo Urząd Marszałkowski, a przede 
wszystkim radni sejmiku województwa 
śląskiego zatwierdzili plan o gospodarce 
odpadami, w którym figuruje komposto-
wania przy ul. Wielkopiecowej w Często-
chowie”. 

Zdaniem zainteresowanego takie słowa 
nigdy z jego ust nie padły, więc ten frag-
ment, jak i towarzyszące mu dywagacje 
na temat poglądów zastępcy prezydenta 
związanych ze sprawą  kompostowni - nie 
są zgodne z prawdą.     

Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy UM Częstochowy

Sprostowanie rzecznika 
Urzędu Miasta

strąceni tu prosto z nieba
Adam i Ewa
żyliśmy sobie bezgrzesznie
z wszystkim co było konieczne
chadzaliśmy w wiecznym szczęściu
po niebieskim widnokręgu
stworzył mnie Bóg z prochu
tchnął we mnie życiez niebieskich obłoków
a wszystko dla mnie już czekało
szkoda że wszystko znaczy jeszcze mało
kiedy Bóg na mej twarzy cień 
smutku zauważył
wnet z żebra mojego 
kobietą mnie obdarzył
a w raju jak to w raju
miłość jest wokoło dobroć jest w zwyczaju
jedyna jabłoń ma zostać nietknięta
posłuszeństwo Boguto zawsze rzecz święta

i wszystko grubą kreską jakby oddzielone 
i wszystko odtąd inne 
choć jakby znajome

oto szatan wkracza 
w błogość niezmąconą

zbeszczeszcza pokusą rajskich cudów łono
wąż włada kuszeniem omamiając sprytnie
chciejmy zerwać jabłko, 
niech zależność zniknie
kobieta pierwsza ułudom ulega
mnie ogryzek dając jak kawałek chleba
a jabłko w jej dłoniach 
gorzki symbol grzechu
nie myśląc zbyt wiele połykam w pośpiechu
tu raj nasz się kończy 
tu czar kłamstwa pryska
Bóg przenika dusze 
widzi wszystko z bliska
i widziałem oczy Boga ze smutku omdlałe
jednym tym spojrzeniem 
zamknął niebo całe
żeśmy nadzy żeśmy marni 
poznamy jedynie
grzech nasz pierworodny 
w pokoleniach płynie
potrzeba naszych starań 
nawet śmierci Boga
byśmy raj utracony posiedli od nowa 

Joanna Szymańska
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 dokończenie ze str. 1

Radny Artur Gawroński (PiS) pytał 
w interpelacji z dnia 16.11.2012 r. (rok 
później): „Jakie nieruchomości zostały 
przekazane Agencji Rozwoju Regional-
nego i na jaki cel?”

 Odpowiedział tym razem inny 
z zastępców, Mirosław Soborak: 
„We wrześniu 2012r. został podwyższo-
ny kapitał zakładowy Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie S.A. 
poprzez wniesienie aportu rzeczowego 
w postaci nieruchomości gruntowych o 
wartości 2.067.763,00 zł. Przedmiotem 
aportu rzeczowego były nieruchomości 
gruntowe położone Częstochowie przy 
Alei Najświętszej Maryi Panny 49… 
…Celem przekazania jest doprowa-
dzenie do rewitalizacji przedmiotowej 
nieruchomości jako centralnej części 
śródmieścia miasta, co wpisuje się 
w szerszy projekt rewitalizacji traktu 
wzdłuż Alei Najświętszej Maryi Panny. 
Aktualnie nieruchomość charakteryzu-
je się bardzo złym stanem technicznym 
(ponad 80% zniszczenia elementów 
składowych). Nieruchomość jest objęta 
Miejskim Programem Rewitalizacji i 
kwalifikuje się do objęcia wsparciem w 
ramach Programu Jessica.”

Krok 0, czyli co się 
wydarzyło między 
tymi interpelacjami?
Dlaczego informacja o działaniach 

prezydenta Matyjaszczyka w sprawie 
III Alei 49 nie dotarła w porę do Rady 
Miasta? To proste - uchwałą z dnia 26 
stycznia 2012 r. (w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego przez Prezydenta Miasta 
Częstochowy) Rada Miasta zrzekła się 
właściwie jakiejkolwiek funkcji kontro-
lnej nad działaniami prezydenta w tym 
zakresie. Sprawę w swoim czasie sze-
roko opisywałem, niektórzy miejscy 
radni tłumaczyli się na łamach prasy, 
że głosowali na „tak” właściwie nie 
do końca zdając sobie sprawę, o co w 
uchwale chodzi itp. itd. Wprawdzie po 
tych publikacjach rajcowie obudzili się 
z letargu i uchwalili w dniu 24.04.2013 
r. głosami PO+PiS+Wspólnoty nową 
uchwałę w tej materii, opartą na nor-
malnych zasadach rozdziału władzy i 
odpowiedzialności pomiędzy władzę 
wykonawczą i uchwałodawczą, ale…

Co się stało, to się już nie odstanie 
– przez ponad rok obowiązywania 
„rosyjskiego” modelu współpracy 
na linii Prezydent – Rada, Krzysztof 
Matyjaszczyk (przepraszam – zastęp-
ca Jarosław Marszałek, działający jak 
zawsze „z upoważnienia”) zdążył pod-
pisać w dniu 04.06.2012 r. zarządzenie 
nr 815/12 w sprawie wniesienia w/w 
nieruchomości aportem do miejskiej 
spółki „Agencja Rozwoju Regional-
nego w Częstochowie” S.A. Najbar-
dziej uderzające w tym dokumencie 
jest to, że nie ma w nim ani słowa 
uzasadnienia.

Krok 2 – a tymczasem  
   w wielkim świecie…

W dniu 14.12.2011 r. w jednej z 
warszawskich kancelarii notarialnych 
powstała umowa nowej spółki: „Pro-
menada Częstochowska” sp. z o.o. Z 
uwagi na nieco mylące słowo „prome-
nada” w nazwie, spieszę z wyjaśnie-
niem. Podmiot ten nie ma nic wspól-
nego ze Stowarzyszeniem Kupców 

„Promenada”, prowadzącym jedno z 
najpopularniejszych częstochowskich 
targowisk. Kto założył tę spółkę? Spra-
wa jest nieco tajemnicza, bo udziałow-
cami są trzy inne spółki „Kar-bud” sp. 
z o.o., „Orphea” sp. z o.o. i „Orphea 
sp. z o.o.” spółka komandytowa. Kto 
działał w ich imieniu?

„Kar-bud” był reprezentowany 
przez Karola Pilchowca, znanego czę-
stochowskiego przedsiębiorcę budow-
lanego i developera, bardzo aktywne-
go jako inwestora przy powstawaniu 
nowych częstochowskich marketów. 
O dziwnych okolicznościach powsta-
wania na Starym Rynku marketu 
popularnej sieci (z sympatycznym 
owadem w nazwie) i dużej życzli-
wości władz miasta dla firmy „Kar-
-bud” pisała m.in. 3 lata temu lokalna 
Gazeta Wyborcza piórem Tomasza 
Haładyja w artykule „Częstochowa 
pełna baraków”.

Pozostałe dwa podmioty reprezen-
tował Marek Winicjusz Wójcikowski. 
Postać to bardzo tajemnicza – wiemy 
o nim jedynie, że to doświadczony 
przedsiębiorca od wielu lat działają-
cy w branży budowlanej i developer-
skiej na terenie Warszawy i okolic. 
Zbiegiem okoliczności osoba o takim 
samym nazwisku i obu imionach jest 
odnotowana jako „TW - tajny współ-
pracownik” na tzw. liście IPN („lista 
Wildsteina”), co można sprawdzić 
korzystając z wyszukiwarek interne-
towych.

Obaj panowie sprawnie ukonstytu-
owali nowy podmiot o nazwie „Pro-
menada Częstochowska”, powołali 
trzyosobowy zarząd na czele z preze-
sem Jackiem Będkowskim (prawnik 
na co dzień współpracujący z firmą 
„Kar-bud”). Karol Pilchowiec podna-
jął nowej spółce 10 m2 powierzchni 
biurowej we własnym częstochow-
skim biurowcu przy ul. Goszczyń-
skiego, spółkę zarejestrowano w dniu 
20.03.2012 r. w KRS… i zapadła 
cisza. Obecnie w częstochowskim 
sądzie gospodarczym trwa postę-
powanie przynaglające do złożenia 
przez „Promenadę…” wymaganych 
prawem sprawozdań finansowych 
za rok 2012. Wygląda na to, że od 
momentu założenia spółka pozostaje 
w uśpieniu i nie podjęła działalności. 
Z jednym wyjątkiem…

Krok 3 – co robi ARR…
Prezesem ARR jest od 3 lat zaufany 

człowiek Matyjaszczyka i Marszałka, 
Marcin Kozak. Pod jego kierunkiem 
miejska spółka z kopyta wzięła się do 
działania i z początkiem 2013 r. ogłosi-
ła wszczęcie postępowania o tajemni-
czo brzmiącej nazwie "Rewitalizacja 
infrastruktury miejskiej na terenie 
nieruchomości położonej w Często-
chowie przy Al. Najświętszej Maryi 
Panny 49". Regulamin „postępowa-
nia negocjacyjnego” to 14-stronico-
wy dokument zawierający jedno z 
najbardziej zadziwiających wodo-
lejstw pisanych pseudoprawniczym 
żargonem, jakie kiedykolwiek w 
życiu czytałem. Najważniejsze tezy 
tego dokumentu to (cytuję w miarę 
wiernie za Regulaminem):

1. ARR planuje realizację przed-
sięwzięcia inwestycyjnego wspólnie 
z Inwestorem. Do realizacji przedsię-
wzięcia inwestycyjnego wykorzystany 
zostanie instrument spółki celowej.

2. ARR dopuszcza, aby zabudowa 
na nieruchomości miała charakter 

komercyjny i uwzględniała koncepcję 
biznesową Inwestora.

3. ARR zamierza udostępnić nieru-
chomości, z uwagi na to, że nie posia-
da ona ani środków własnych umożli-
wiających inwestycję, ani też nie jest 
możliwe finansowanie przedsięwzięcia 
ze środków akcjonariusza. Wszystkie 
pozostałe koszty związane z przedsię-
wzięciem ma finansować i zrealizować 
Inwestor.

4. Założeniem jest, aby infrastruk-
tura powstała w wyniku realizacji 
Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zo-
stała w całości przejęta przez jednego 
ze wspólników - Inwestora.

5. Postępowanie mające na celu 
wyłonienie Inwestora, który zrealizuje 
przedsięwzięcie inwestycyjne wspól-
nie z ARR prowadzone jest w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny. ARR przewi-
duje przeprowadzenie Dialogu z Inwe-
storami dopuszczonymi do udziału w 
Dialogu.

Do „postępowania” zgłosiło się 
dwóch potencjalnych inwestorów. 
Opisana wyżej „Promenada Często-
chowska” i „Li-TWA”. Ten drugi pod-
miot to sympatyczna grupa literatów-
-starszych panów (bez obrazy), którzy 
stworzyli Literackie Towarzystwo 
Wzajemnej Adoracji (tak rozszyfro-
wuje się ten skrót). Niczego nieświa-
domi literaci wystąpili w charakterze 
listka figowego…

Krok 4 – sypiemy 
piasek w tryby…
W pewnym momencie w sprawnie 

pracującej machinie coś zaczęło zgrzy-
tać. W lutym 2013 r. autor niniejszego 
artykułu popełnił tekst pt. „Chłopcy w 
krótkich majteczkach” (do odszukania 
w internetowym archiwum tygodnika 
„7dni”), w którym został opisany do 
któregoś etapu przebieg wydarzeń od-
nośnie nieruchomości położonej w III 
Alei 49. W dość łagodnej formie zwró-
ciłem wtedy uwagę na możliwe do 
przewidzenia konsekwencje takiego 
trybu postępowania, naśmiewając się 
przy tym z tego, co między wierszami 
„wylazło” twórcom ARR-owskiego 
regulaminu. Powoływanie się na Ko-
deks cywilny jako podstawę prawną 
postępowania negocjacyjnego ozna-
czało bowiem w istocie już wtedy: 
„przekażemy nieruchomość dokład-
nie temu, komu chcemy ją przeka-
zać – i basta”.

Do akcji włączyli się kolejni miej-
scy radni – w dniu 21.01 2013 r. za-
pytał o Aleję 49 w interpelacji Marcin 
Maranda (wówczas Wspólnota Sa-
morządowa), a dwukrotnie (17.01. i 
11.07.2013 r.) jednym głosem pytali 
Marcin Biernat (PO) i Jerzy Zając. W  
odpowiedziach udzielanych tym ra-
zem przez Mirosława Soboraka obok 
standardowego „bla, bla bla… - nic 
nie wiemy” zadźwięczały nowe nuty, 
które pokrótce można podsumować w 
ten sposób – to już nie miasto zdecy-
duje, co powstanie na nieruchomości, 
tylko Agencja Rozwoju Regionalnego. 
Szlaban dla dociekliwych radnych zo-
stał postawiony wprost: „Zgodnie z §3 
ust. 6 Regulaminu postępowania pn. 
„Rewitalizacja infrastruktury miejskiej 
na terenie nieruchomości położonej w 
Częstochowie przy Al. Najświętszej 
Maryi Panny 49” nie ujawnia się in-
formacji 

dokończenie na str. 6  
R E K L A M A
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Prośba o pomoc 
dla rodziny

R E K L A M A

Witam Serdecznie,
Postanowiłam napisać do Państwa z prośbą o 

pomoc. Życie mi się tak potoczyło, że straciłam 
wszystko i zostałam z długami. Nie radzę so-
bie w życiu codziennym z utrzymaniem siebie 
i swoich dzieci. Zwracam się do Państwa, jako 
do redakcji gazety, o publikację mojej historii. 
Wierzę w to, że są dobrzy ludzie, którzy się nią 
zainteresują.

Mam 33 lata. Jestem samotną matką, wycho-
wującą dwójkę dzieci, syna w wieku 3 lat i córkę 
w wieku 9 lat. Jeszcze nie dawno miałam wszyst-
ko, teraz nie mam nic. Prowadziłam spokojne, 
poukładane życie wraz z mężem. Stać nas było 
na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Prowadziliśmy firmę. Jak się później okazało, 
zostałam oszukana przez męża i jego wspólnika. 
Zostałam z długami, pozostawiona bez środków 
do życia oraz możliwości zarabiania na utrzy-
manie. Firma przestała funkcjonować, straciłam 
całkowicie dochód. Okazało się, że mój mąż po-
zaciągał pożyczki poza moimi plecami, następ-
nie po bankructwie firmy odszedł pozostawiając 
mnie wraz z dziećmi w tragicznej sytuacji. Nie 

dość, że straciłam wszystko, to zostałam z wie-
loma długami i zobowiązaniami. Komornicy 
wszystko poblokowali. Przychodzą do domu, 
chcąc zabierać wszystko, co możliwe. Nie mam 
już nic, nie wiem jak sobie radzić, jak i za co 
żyć i funkcjonować. Mąż nie płaci alimentów. 
W związku z tym nie mogę się ubiegać o zasi-
łek alimentacyjny. Załamałam się psychicznie, 
przyjmuję leki, które pomagają mi funkcjono-
wać. Jedyną osobą, która mnie wspierała i po-
magała, była moja mama, ale w wyniku poważ-
nej choroby zmarła kilka miesięcy temu. Moje 
dzieci nie mają co jeść. Staram się jak mogę, ale 
nie zawsze udaje mi się zapewnić im podstawo-
we środki do utrzymania. Wiele razy kładą się 
spać głodne. Starsza córka jest chora. Wymaga 
leków, rehabilitacji. Nie jeden raz odcinali mi 
prąd i gaz. Wierzę, że są ludzie, którzy po prze-
czytaniu tych informacji będą mogli i chcieli 
mi pomóc. Bardzo proszę o wszelką  pomoc i 
wsparcie. Będę bardzo wdzięczna wszystkim za 
zainteresowanie moja sytuacją.

Pozdrawiam
Justyna

Referendum 
w MPK

W MPK właśnie zakończyło się referendum 
płacowe, zorganizowane przez dyrekcję miej-
skiego przewoźnika. Ponad 700 pracowników 
wypełni ankietę, w której zadeklaruje, czy woli 
jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 

ok.900 zł, czy też nadal uczestniczyć będzie w 
sporze zbiorowym z pracodawcą o podwyżki wy-
nagrodzeń. Pomysłodawcą ankiety jest dyrekcja 
MPK. Związkowcy, inicjatywę prezesa Romana 
Bolczyka traktują jako szantaż, gdyż niezależnie 
od wyniku referendum płacowego zarząd MPK 
stawia się w pozycji „dobrego wujka”. Cztery 
związki zawodowe działające na terenie miej-
skiego przewoźnika nie zamierzają zrezygnować 
ze sporu zbiorowego. Wyniki referendum znane 
będą do połowy marca.

red.

Zaproszenie na debatę publiczną 
„Korytarz Północny to nasza wspólna sprawa”
W imieniu mieszkańców Dzielnicy Kiedrzyn mam zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w debacie publicz-

nej, która odbędzie się w dniu 19 marca o godzinie 18.00 w  Szkole Podstawowa nr 30 przy ul. Ludowej 58.
Celem debaty jest poznanie opinii mieszkańców, dotyczącej przebiegu Korytarza Północnego w dzielnicy 

Kiedrzyn. 
Radny Artur Gawroński

Pod koniec lutego w gminie Lelów odbyło się spo-
tkanie noworoczne, którego ważnym punktem stało 
się podsumowanie rok 2013.

Wójt gminy Lelów Jacek Lupa zaprezentował ze-
branym najważniejsze osiągnięcia organizacyjne, 
inwestycyjne oraz sportowe i kulturalne, które były 
udziałem mieszkańców gminy.  Podziękował wszyst-
kim zaangażowanym w życie lokalne, za trud pracy 
społecznej, bez której wiele ciekawych przedsięwzięć 
nie zostałoby zrealizowanych. Podziękował także 

wszystkim, którzy nieśli pomoc w trudnych chwilach, 
podczas czerwcowej powodzi.

Najbardziej zaangażowani otrzymali statuetki „Za-
służony dla rozwoju Gminy Lelów” , wśród których 
znaleźli się : Stanisław Gmitruk - dyrektor Śląskiego 
OR ARiMR oraz Mirosław Szemla zastępca prezesa 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Całość uroczystości zwieńczyła część artystyczna.
red.

Zdjęcia: Sebastian Woźnica

Podsumowanie roku 
w gminie Lelów
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W środę 5 marca w samo południe nastąpi-
ło uroczyste podpisanie umowy o przekazaniu 
przez Fundację „Od pokoleń dla pokoleń” Szpi-
talowi Powiatowemu w Zawierciu najnowocze-
śniejszej platformy elektrochirurgicznej. Dzięki 
niej będzie możliwe bezpieczniejsze i szybsze 
przeprowadzanie operacji chirurgicznych, a 
szpital rozszerzy zakres świadczonych usług.

Pierwszy głos zabrał prezes Fundacji Piotr Siegel 
i opowiedział o jej celach, dotychczasowych dzia-
łaniach i planach na przyszłość. Z kolei wiceprezes 
Judyta Rozbicka przypomniała o związkach Funda-
cji z SK bankiem i jego zaangażowaniu społecznym. 
Tłumaczyła też dlaczego to właśnie Fundacja „Od 
pokoleń dla pokoleń” ufundowała ten sprzęt me-
dyczny. – To najnowocześniejszy tego typu sprzęt. 
W województwie śląskim takich platform jest może 
10 – tłumaczył dr Donocik dużej grupie obecnych 

na uroczystości dziennikarzy, wskazując na dość 
niepozorne urządzenie wys. ok 1 m na podstawce z 
kółkami. – Dzięki niej możemy w sposób właściwie 
nieinwazyjny, szybko i dokładnie przeprowadzić róż-
nego rodzaju operacje chirurgiczne w obrębie jamy 
brzusznej. 

– Za sprawą przeprowadzania operacji laparo-
skopowych pacjent zostaje przyjęty do szpitala jed-
nego dnia, drugiego dnia przeprowadzana jest ope-
racja, a trzeciego zostaje wypisany do domu. Przy 
tradycyjnym sposobie operowania, pacjent spędzał 
w szpitalu przynajmniej 10 dni! A ponieważ NFZ nie 
robi różnicy w płaceniu za operacje laparoskopowe 
i tradycyjne, nasz zysk to owe siedem dni różnicy w 
pobycie pacjenta w szpitalu – tłumaczyła w obrazo-
wy sposób, dyrektor Guzik, dziękując zarazem Fun-
dacji „Od pokoleń dla pokoleń” i SK bankowi za tak 
wspaniały prezent.

red.

Samodzielnie czy w grupie, czyli za, a nawet przeciw
Mam pomysł na biznes i chcę go zrealizować. Co 
dalej? Jaka ma być moja firma? Działalność 
gospodarcza czy spółka? Samodzielnie czy ze 
wspólnikiem? To jeden z pierwszych dylematów 
początkującego przedsiębiorcy.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

9   odcinek

Najpierw warto napisać prościutki biznesplan – co i jak chcę 
zrobić, jakie mam środki, jakich efektów rzeczowych i finansowych 
się spodziewam. By go stworzyć, warto odpowiedzieć na kilka 
podstawowych pytań: czy startuję samodzielnie, czy też jest to 
wspólny pomysł kilku osób? Czy wystarczą pieniądze moje 
i rodziny, czy potrzebuję zasilania z zewnątrz? Czy biznes broni się 
sam (jeśli wszystko ułoży się po mojej myśli), czy z uwagi na liczne 
kontakty zewnętrzne – z kontrahentami, dostawcami, klientami – 
już na wstępie należy się uwiarygodnić? Czy mam trochę czasu, czy 
chcę ruszać natychmiast?
Te pytania służą nie tylko samoświadomości czy pisaniu biznes-
planu, ale i decyzji o formie działania. Do wyboru mamy m.in. 
jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę 
jawną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. 
Kolejność nie jest przypadkowa – ułożyliśmy je od najprostszej, 
najszybszej w rejestracji i najtańszej do najdroższej i najbardziej 
wymagającej finansowo i formalnie.
Jeśli chcemy działać samodzielnie, wybór padnie zapewne na 
indywidualną działalność gospodarczą. Jeśli mamy partnera, 
wspólnika – na spółkę cywilną. Jeśli już na starcie potrzebna jest 
wiarygodność, być może założymy spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. To połączenie wiarygodności z ograniczoną 
odpowiedzialnością brzmi trochę zabawnie, ale faktycznie tak jest. 
Spółka z o.o. wymaga kapitału, choć niewielkiego, i wpisu do 
rejestru sądowego, musi publikować bilans i rachunek wyników, 
zatem jest pewniejszym partnerem, mimo że nie odpowiadamy w niej 
całym majątkiem, lecz tylko majątkiem spółki.
Zakładanie i prowadzenie biznesu niesie z sobą ryzyko. Ponad połowa firm 
i działalności gospodarczych nie przeżywa 3 lat i nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Ważne, żeby się nie poddać, gdy próba się nie powiedzie. 
Ale to ryzyko oznacza też, że w tych formach, w których odpowiadamy 
całym majątkiem, także osobistym – takich jak indywidualna działalność 
gospodarcza, spółka cywilna i jawna, należy być szczególnie ostrożnym 
np. z zaciąganiem kredytów i innych zobowiązań.
Mimo tego ograniczenia indywidualna działalność gospodarcza ma wiele 
zalet. Jak podkreślają eksperci od zarządzania, daje ogromną 
samodzielność, choć wymaga dobrej organizacji pracy. Rejestracja trwa 

jeden dzień, niepotrzebny jest kapitał, łatwo można zmienić zakres 
działalności, zawiesić ją lub zlikwidować, jest dostępnych kilka form 
opodatkowania, wreszcie sporo funduszy unijnych jest przeznaczonych 
dla firm mikro. Właściciel takiej firmy może zatrudniać pracowników, 
ale często też musi znać się na wszystkim – nie tylko na podstawowej 
działalności, ale także na finansach i marketingu.
Kiedy jednak chcemy mieć wspólnika, który jest lepszy od nas 
w marketingu czy sprzedaży, albo pomysł na biznes jest wspólny, czy 
też kiedy potrzebujemy wsparcia finansowego, wtedy zakładamy 
spółkę cywilną (kodeks cywilny) lub jawną (spółka handlowa). Są dość 
podobne, ale cywilna nie jest przedsiębiorstwem, tylko porozumieniem 
wspólników rejestrowanym w centralnej ewidencji, podobnie jak indywidu-
alna działalność gospodarcza (do spółki cywilnej potrzebna jest umowa, 
niekoniecznie notarialna). Spółka jawna natomiast wymaga już rejestracji 
w KRS i jest przedsiębiorstwem. W obu przypadkach nadal odpowiadamy 
za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Na ogół podkreśla się, że indywidualna działalność czy też spółka 

cywilna są przeznaczone raczej dla małych biznesów, ale znane są 
firmy o wielomilionowych obrotach, zorganizowane na tych zasadach. 
Zresztą zawsze można zmienić formę działalności i od 2,5 roku jest to 
łatwiejsze – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może 
przekształcić ją w jednoosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
Wreszcie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – raczej do większych 
przedsięwzięć. Tu trzeba mieć kapitał zakładowy (5 tys. zł), rejestracja 
kosztuje, a w trakcie prowadzenia spółki mamy więcej obowiązków 
formalnych i sprawozdawczych. Ta forma narzuca określone procedury 
podejmowania decyzji. Zaleta: w spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają 
za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, lecz tylko do wysokości 
wniesionych wkładów. Wada – podwójne opodatkowanie podatkiem CIT 
i podatkiem od dochodów kapitałowych.
Wybór formy prawnej ze względu na planowany rozmiar działalności, 
podatki czy zakres formalności nie wyczerpuje jeszcze tematu: razem 
czy samodzielnie. Dochodzi psychologia. Są ludzie, którzy mają problem 
z współdziałaniem, pracą zespołową, lubią być sami sobie sterem, 
żeglarzem, okrętem. Cenią to, że sami ustalają cele firmy, czas pracy, 
zakres działalności, kontrolują własne dochody, odpowiednio modelując 
inwestycje, wyznaczają urlop w dowolnym terminie itp.
Jeden z doradców biznesu tak odpowiada na pytanie „Czy lepiej 
otworzyć firmę samemu, czy może wziąć do spółki kogoś, kogo znam 
i kto mnie uzupełnia w tym, czego ja nie umiem?”: „>>Mówiły jaskółki, 
że niedobre są spółki<<. Osobiście nie jestem o tym przekonana, ale 
muszę przyznać, że coś w tym jest. Bo są i plusy, i minusy takiego 
rozwiązania. Wspólnik nieco odciąża, ale często rozleniwia”. Może też 
się okazać, że jeden wspólnik ma klientów, a drugi nie. Jeżeli wykonują 
tę samą usługę, może to prowadzić do konfliktów finansowych przy 
podziale dochodów. Trzeba też ustalić, kto jest szefem, a kto wiceszefem, 
podzielić się precyzyjnie obowiązkami. Jak pisze ekspert, „inaczej 
trzeba uzgadniać mnóstwo spraw. Szczególnie jest to widoczne, jeśli 
jedna osoba chce zaryzykować, a druga się boi. Po trzecie, jeśli jest to 
Twoja pierwsza firma i nie masz wcześniejszych doświadczeń 
przedsiębiorczych, a Twój wspólnik jest doświadczony w tej materii – 
jestem za. Nawet jeśli stanie się jak w dowcipie: Czy wchodzić z nim
w spółkę? Ja mam pieniądze, on doświadczenie. Jasne! Po roku on 
będzie miał pieniądze, a ty doświadczenie”.
Są też liczne pozytywne strony posiadania wspólnika. Tad Witkowicz, 
polski biznesmen i przedsiębiorca, który odniósł spore sukcesy 
w Stanach Zjednoczonych, zapytany, czy biznes budować samemu czy 
ze wspólnikiem, odpowiedział – ze wspólnikiem. Dlaczego? Ponieważ, 
jak przychodzi czas wielkiej próby, masz wszystkiego dość i ochotę 
rzucić interes, to właśnie wtedy najbardziej przydaje się wspólnik.
Powodzenia, bez względu na to, czy zagrasz samodzielnie, czy w drużynie!

20%…50%…
a może poczekać na 70%? 

Tego rodzaju promocje są doskonałą okazją do 
kupienia ubrań, ale także coraz częściej innych 
produktów, w bardzo atrakcyjnych cenach.  Przed 
wyruszeniem do najbliższego sklepu, czy galerii 
handlowej warto jednak pamiętać o kilku ważnych 
zasadach, które sprawią, że nasza wizyta w sklepie 
nie przerodzi się w źródło niepotrzebnych kłopotów 
i stresów.  Pierwszą i najważniejszą kwestią, jaką 
należy na wstępie podkreślić, jest fakt, że w czasie 
wyprzedaży sezonowych zdecydowana większość 
sprzedawanych produktów  należy do kategorii to-
warów pełnowartościowych. Obniżenie ceny wy-
nika nie z wady produktu, czy jego niskiej jakości, 
lecz ze zmiany kolekcji będącej aktualnie w sprze-
daży, czy po prostu opróżniania magazynów i skle-
pów, by zrobić miejsce dla nowych towarów. Wy-
daje się to oczywiste, warto jednak zwrócić uwagę 
na pewne aspekty prawne. Jeśli przeceniony towar 
jest produktem pełnowartościowym, sprzedawca 
nie może w żaden sposób ograniczać naszych praw 
do reklamowania wad, jeżeli ujawnią się w czasie 
późniejszego użytkowania. Co za tym idzie, jeśli np. 
zdecydujemy się na okazyjny zakup butów, w któ-
rych po krótkim spacerze pęknie podeszwa, mamy 
pełne prawo do żądania ich wymiany lub naprawy. 
Nie ma znaczenia, że kupiliśmy je taniej.  W takiej 
sytuacji reklamację zawsze należy składać w formie 
pisemnej, prosząc sprzedawcę o potwierdzenie przy-
jęcia zgłoszenia. Jeśli nie chcemy jechać osobiście 
do sklepu, możemy również wysłać żądanie rekla-
macyjne za pośrednictwem poczty,  trzeba jednak 
wybrać formę przesyłki gwarantującą potwierdzenie 
jej odebrania. Warto pamiętać o tych podstawowych 
uprawnieniach, bowiem zaskakująco często zdarza-
ją się sprzedawcy utrudniający złożenie reklamacji, 
dotyczącej towarów oferowanych w ramach sezono-
wych wyprzedaży. 

Kolejna sprawa. Robimy zakupy w tak zwanym 
tradycyjnym sklepie. Dajmy sobie czas na przymie-
rzenie, obejrzenie i zastanowienie się, zanim wyda-
my pieniądze. Bowiem, jeśli w domu rozmyślmy się 
i zechcemy oddać towar, sprzedawca może nam po 
prostu odmówić przyjęcia go z powrotem. Bo nie ma 
żadnych przepisów prawnych, które nakazywałyby 
mu to. Oczywiście wielu sprzedawców wprowadza 
różnego rodzaju udogodnienia, pozwalając na wy-
mianę lub oddanie nabytych towarów. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że jest to jedynie przejaw dobrej woli 
i prokonsumenckiego nastawienia. Konsekwencją 
braku przepisu prawnego jest fakt, że w chwili obec-
nej to wyłącznie od sprzedawcy zależy, na jakich za-
sadach możemy zwrócić towar, jak również, czy w 
ogóle mamy taką możliwość. Dlatego trzeba  spraw-
dzić przed zakupem zwyczaje w danym sklepie, czy 
sieci handlowej. Dodatkowo, jeśli takie udogodnienia 
wprowadza dany przedsiębiorca, to upewnijmy się, 
jakie stawia warunki. Praktyka pokazuje, że najczęst-
szymi wymogami są: zachowanie wszystkich metek, 
oryginalne zapakowanie produktu, brak śladów użyt-
kowania, przedstawienie paragonu, a także zwrócenie 
towaru w określonym terminie. Należy jednak pamię-
tać, że zasady te odnoszą się wyłącznie do zakupów 
dokonywanych w tradycyjnych stacjonarnych skle-
pach. W sklepach internetowych, w których też orga-
nizowane są wyprzedaże, obowiązują inne przepisy. 
Niestety jeszcze zdarzają się na polskim rynku sprze-
dawcy, którzy tuż przed rozpoczęciem wyprzedaży 
sztucznie zawyżają ceny produktów, aby dokonać ich 
„fantastycznej obniżki” w ramach sezonowej wyprze-
daży. Zjawisko takie jest w oczywisty sposób naganną 
próbą wprowadzenia konsumentów w błąd. Pamiętać 
jednak trzeba, że jest ono również bardzo trudne do 
późniejszego wykrycia. Dlatego, jeśli wiemy, jakie 
produkty będą nas interesowały w czasie zbliżającej 
się wyprzedaży, warto sprawdzić ich ceny zanim zo-
staną objęte promocyjną ofertą.  Ten prosty zabieg 
zdecydowanie zwiększa nasze szanse na uniknięcie 
nieuczciwych sprzedawców.                                     ⃰  ⃰  ⃰

 
 

Nowy sprzęt
dla szpitala
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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

Ruszyła strona internetowa 
i fanpage Promenady Śródmiejskiej

Akademia od 
najlepszej strony

Akademia im. Jana Długosza zaprasza 25 marca 
(we wtorek) wszystkich mieszkańców regionu na 
Dzień Otwarty. Będą mu towarzyszyć Targi Pracy. 
Rodzi się szansa na zatrudnienie, a dla młodych na 
staż lub praktykę. Co Ci szkodzi wpadnij do nas – 
kuszą akademicy!

Dzień Otwarty na stałe wpisał się w kalendarz im-
prez organizowanych przez Akademię i cieszy się 
dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych studen-
tów. 

- Dla odwiedzających nas kandydatów jest to dosko-
nała okazja do spotkania z pracownikami i studentami 
naszej Uczelni – mówi Magdalena Okwiet, kierownik 
Biura Promocji AJD. -  Dlatego i tym razem zaprezen-

tujemy szereg doświadczeń, pokazów, prelekcji, które 
mogą być doskonałym uzupełnieniem zajęć w szkole, 
pokażemy najnowocześniejszą aparaturę oraz zbiory 
osobliwości ze świata przyrody, zaprezentujemy pokazy 
plastyczne i muzyczne oraz najciekawsze projekty Stu-
denckich Kół Naukowych. Dobą wiadomością może 
być fakt, że wszystkie prezentacje są bezpłatne. 

Akademicy kierują zaproszenie do wszystkich na-
uczycieli i uczniów z terenu nie tylko ziemi często-
chowskiej, ale wszystkich szkół zainteresowanych 
udziałem w Dniu Otwartym. Chcą promować uczelnię 
poprzez pokazywanie korzyści płynących z rozwoju 
badań naukowych.  

Akademicy zapraszają również  osoby poszukujące 
pracy, stażu lub praktyk. Tego dnia odbędą się targi 
pracy.  Dzień Otwarty i Targi Pracy zaplanowano 25 
marca 2014 r. (wtorek) w godzinach 10.00-13.00 w 
budynku Wydziału Nauk Społecznych  AJD przy ul. 
Zbierskiego 2/4 (tam centrum imprezy, która planowa-
na jest również w innych obiektach Akademii). 

red.

R E K L A M A

Rzecznik Praw Osób Starszych ogłasza w 
dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2014 roku 
pod honorowym patronatem posła na Sejm RP 
Szymona Giżyńskiego Konkurs literacki dla 
częstochowskich seniorów i ich wnuków oraz 
młodych ludzi z sąsiedztwa „Ziemia Często-
chowska: moje życie, moja tożsamość, moja hi-
storia”. Konkurs adresowany jest do mieszkań-
ców Ziemi Częstochowskiej, którzy ukończyli 
60 rok życia. Mogą w nim uczestniczyć także 
uczniowie szkół podstawowych (V i VI klasa), 

którzy wysłuchają wspomnień osoby starszej. 
Organizator liczy na ciekawe historie rodzinne – 

zarówno te codzienne jak i niezwykłe, przełomowe 
dla mieszkańców Ziemi Częstochowskiej, wydarze-
nia związane z pracą zawodową, działalnością spo-
łeczną, wspomnieniem znanych osób które zmienia-
ły częstochowską rzeczywistość. Dowolna forma 
literacka (opowiadanie, wspomnienie, esej, felie-
ton, wiersz itd.) - objętość minimum 1 strona A4. 
Regulamin na stronie: www.rpos.pl

red.

Teraz każdy może podpowiedzieć, jak powin-
na wyglądać Promenada – wystarczy wypełnić 
ankietę.

Właśnie ruszyła strona internetowa i fanpage Pro-
menady Śródmiejskiej http://www.promenadasrod-
miejska.pl/, https://www facebook.com/promenada-
srodmiejska. W wirtualnej przestrzeni znajdziemy 
najważniejsze informacje dotyczące starań o utwo-
rzenie na terenach dawnego Węglobloku Promenady 

Śródmiejskiej. Witryna i fanpage to pomysł i reali-
zacja Marcina Marandy. Radny przygotował także 5 
tysięcy ankiet z pytaniami do mieszkańców Trzech 
Wieszczów i Śródmieścia, jak powinna wyglądać 
promenada i jakie powinna spełniać funkcje. Papie-
rowe ankiety już trafiły do skrzynek pocztowych. 
Ankietę można wypełniać także na stronie interne-
towej promenady. 

red.

W teatrze: 
Ostra jazda (Skin Flick)

farsa o... delikatnym 
zabarwieniu erotycznym

Spektakle: 14, 15 i 16 marca o godz. 19.00
Norm Foster jest niezwykle popularnym i 

najczęściej wystawianym dramaturgiem kana-
dyjskim. Spektakl realizuje aktor, reżyser, zało-
życiel i dyrektor kompani teatralnej Atlas Stage 
Productions Canada – Mirosław Polatyński.

Co się dzieję kiedy tracimy pracę? Szukamy 
nowej! Ale droga, którą przemierzamy, aby zdo-
być wymarzone stanowisko może być długa i 
wyboista, a i poszukiwania mozolne. Co robią 

bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy z dnia na 
dzień utracili pracę? Postanawiają iść na skró-
ty. Nie chcą walczyć o nową posadę i czekać 
miesiącami na zatrudnienie. Sami wymyślają 
sobie zajęcie! Wpadają na karkołomny i dosyć 
niebezpieczny pomysł – postanawiają zreali-
zować... film erotyczny. Wszystko wydaje się 
proste: trzeba tylko zatrudnić odpowiednich 
„aktorów” i ruszyć z produkcją, która przyspo-
rzy im mnóstwo pieniędzy! Wszystko zaplano-
wane jest w szczegółach..., ale jak to w farsach 
bywa, sytuacja szybko wymyka się spod kon-
troli i bardzo komplikuje. A to z kolei  powoduje 
mnóstwo śmiesznych sytuacji i zabawnych qui 
pro quo. 

Obsada: Daphne – Agata Ochota-Hutyra, 
Rollie – Adam Hutyra, Jill – Sylwia Oksiuta, 
Alex – Bartosz Kopeć, Byron – Michał Kula.

red.

Dzień Otwarty  
w Pułaskim

W Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycz-
nych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstocho-
wie obchodzono Święto Patrona, będące jedno-
cześnie Dniem Otwartym. Z tej okazji szkołę 
odwiedziło około 200 gimnazjalistów, dla któ-
rych przygotowano wiele atrakcji. Po zainau-
gurowaniu uroczystości przez Tomasza Dobo-
sza – dyrektora szkoły zostały zaprezentowane 
krótkie filmy o szkole i kierunkach kształcenia, 
a następnie wystąpili uczniowie w przedstawie-
niu poświęconym Kazimierzowi Pułaskiemu. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziły wystawy 
instytucji współpracujących ze szkołą. Bardzo 
ciekawe stoiska zaprezentowali funkcjonariu-
sze służb mundurowych: Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki im.gen.bryg. Heliodora 
Cepy w Zegrzu, Wydziału Prewencji z Komen-
dy Miejskiej Policji w Częstochowie, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Częstochowie, Straży 
Ochrony Kolei, na których można było zobaczyć 

najnowocześniejszy sprzęt tych instytucji, a tak-
że przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Częstochowie, Zakładu 
Cukierniczego „Michaś” oraz klubów sporto-
wych AZS , SKRA, Włókniarz oraz RKS Raków. 
Interesujące dla młodzieży okazały się samocho-
dy służb mundurowych - Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogo-
wego w Katowicach. Uroczysty charakter Świę-
ta Patrona podkreślała wystawa filatelistyczna 
„Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów” 
przygotowany przez Młodzieżowe Koło Filate-
listyczne Nr 14 działające w szkole. W czasie 
Dnia Otwartego można było zwiedzić Zespół 
Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. W pracow-
niach przedmiotowych odbyły się widowiskowe 
pokazy eksperymentów chemicznych, fizycz-
nych i technicznych oraz ciekawostek matema-
tycznych. Świętu Patrona Szkoły towarzyszyły 
konkursy skierowane do gimnazjalistów, takie 
jak: II Powiatowy Konkurs Wiedzy i Sprawności 
Wojskowej „Stań w szranki z Pułaskim”, Turniej 
Counter Strike oraz Konkurs Historyczny „Ka-
zimierz Pułaski i jego czasy”. Wszystkie konku-
rencje cieszyły się dużym powodzeniem.

red.

Konkurs literacki:
„moje życie, tożsamość, historia”

Kamilla Tomczak 
Twój strzał w 10

„Kiedy koledzy z Częstochowy reprezentujący lokalną strukturę 
Twojego Ruchu zaproponowali mi kandydowanie do Parlamen-
tu Europejskiego zgodziłam się bez wahania zostać kandydatem 
Częstochowy w eurowyborach. Z Częstochową związana jest 
większość mojego zawodowego życia. Wiele lat pracowałam tu 
jako dyrektor jednego z największych częstochowskich przedsię-
biorstw. Częstochowa to dla mnie życie i praca. 

Jeżeli Państwa głosami zostanę wybrana do Parlamentu 
Europejskiego to obiecuję, że nie będę politycznie po-
prawną celebrytką, tylko Waszym głosem tam, gdzie o 
Was się decyduje. Ponieważ Częstochowa jest obecnie 
w granicach województwa śląskiego kandyduję z listy 
Twojego Ruchu z ostatniego, dziesiątego miejsca na li-
ście. Dla mnie ta dziesiątka to też jedynka tyle tylko, że 
z drugiej strony”.

R E K L A M A
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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
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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

        

przez

Miesięcznik

Wysyłasz SMS   i drukujesz wybrany artykuł lub scenariusz

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

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

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

Pierwszy w Polsce ViDeoBloG Pro-life  

Dr inż. Antoni zięBA

www.pro-life.pl
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Wiosenne jazie
Przedwiośnie i wczesna wiosna to 

zdecydowanie najlepsza pora, by złowić 
dorodnego jazia. Jeszcze kilkanaście lat 
temu złowienie tej ryby było nie lada 
wyczynem. Takim najlepszym łowiskiem 
była wtedy Pilica w rejonie Maluszyna, 
ale i tam trzeba było być niezłym fa-
chowcem, by wytropić dorodną sztukę i 
zmusić ją do zainteresowania się naszą 
przynętą. 

Teraz racjonalna gospodarka rybacka 
PZW i znaczne zahamowanie zrzutu ście-
ków do naszych wód, spowodowały, że 
jazia można spotkać wszędzie, tak w rze-
kach, jak i w wodach stojących. Wiosna to 
jednak pora, podczas której ta ryba najle-
piej żeruje w rzekach. Do wyboru mamy 
całkiem sporo łowisk i wszystkie nie dalej 
niż 60 km od Częstochowy. Nadal naja-
trakcyjniejsza według mnie jest Pilica, ale 
nie tylko w Maluszynie, lecz też w górę 
wody przez Okołowice, Radoszewnicę, 
Koniecpol aż do samych Szczekocin, gdzie 
nawet na wodzie „górskiej” łupem spinnin-
gistów i muszkarzy padają dorodne okazy 
tej ryby. Można też wybrać Wartę na odcin-
ku od Myszkowa do Działoszyna gdzie ta-
kie Miejscowości jak Rajsko, Karczewice, 
Łęg, Ważne Młyny, Kule czy Wąsosz słyną 

z dużych Jazi. Jest jeszcze oczywiście na-
sza najładniejsza rzeka Liswarta i niewiele 
ustępująca jej Mała Panew, gdzie również 
możemy przeżyć przygodę z tą rybą. 

Jaź jest rybą, którą można złowić na każ-
dą przynętę i każdą metodę, jednak złowie-
nie sztuki ponad półmetrowej nie jest wca-
le łatwe. Duże jazie są bardzo płochliwe i 
nad wodą trzeba zachowywać się bardzo 
cicho i być niezauważonym. Znam kilku 
łowców tej ryby, którzy do brzegu zbliżają 
się wręcz na czworakach, by potem bardzo 
delikatnie zarzucić wędkę i w takiej pozy-
cji nawet kilkadziesiąt minut oczekiwać na 
branie. Wcześniej oczywiście trzeba od-
powiednio zanęcić miejsca, w których bę-
dziemy łowili. Najlepiej robić to przez kil-
ka dni. Jeżeli nie mamy takiej możliwości 
to zaraz po przyjeździe nad wodę wybiera-
my kilka miejsc i wsypujemy tam zanętę, a 
potem je systematycznie obławiamy. 

Najlepszą zanętą i jednocześnie przynę-
tą od dawien dawna jest groch, który jest 
uwielbiany przez te ryby. Oczywiście by 
złowić dużą sztukę i zwiększyć ilość brań 
należy łowić delikatnie (cienki przypon i 
delikatny spławik), pewnie wiele ryb przez 
to stracimy, ale emocje będą gwarantowa-
ne. Na koniec pamiętajmy, że bardzo łatwo 
pomylić jazia z płocią, co prawda nasta-

wiamy się na okazy, ale zda-
rzały się przypadki, że jako me-
dalowe płocie były zgłaszane 
właśnie jazie. Najpewniejszym 
sposobem (trochę żmudnym, 
ale czasem warto) upewnienia 
się, że złapaliśmy jazia, będzie 
policzenie łusek wzdłuż linii 
bocznej. Jaź ma od 55 do 61 łu-
sek, a płoć 40 do 44.

Tekst i zdjęcia: 
Robert Amborski.

Sprzedam  z   2006

Renault Master  
7 osobowy + skrzynia

Przebieg 130 tys.

Tel. 34/324 40 34
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tablet 7"

dysk przenośny 500 GB 
Toshiba

drukarka Canon

wideorejestrator
GOCLEVER

nawigacja FunRoad

Oferta dotyczy umów na 24 miesiące, jest skierowana tylko do nowych Klientów FunPacka lub Neostrady z telewizją i nie łączy się z  innymi promocjami z gadżetami oraz promocją 
Noworoczna Wyprzedaż z Telewizją Tu i Tam, dostępnymi dla usług FunPack i Neostrada z telewizją. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły na www.orange.pl, pod numerem 
801 234 567 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) oraz w salonach Orange.

tyyyle dobra na dzień dobry

kup FunPack lub Neostradę z telewizją i wybierz jeden z pięciu upominków za 1 zł 

Teraz przy zakupie FunPacka lub Neostrady z telewizją możesz wybrać jeden z pięciu upominków za 1 zł: 
tablet 7", drukarkę Canon, nawigację GPS, przenośny dysk Toshiba 500 GB lub wideorejestrator GOCLEVER. 

Zapraszamy do salonów w Częstochowie: al. Najświętszej Maryi Panny 4, al. Najświętszej Maryi Panny 39/41, ul. Kisielewskiego 8/16 CH M1, 
al. Wolności 11, ul. 11 Listopada 1/3 CH Estakada, al. Wojska Polskiego 207 Galeria Jurajska; Kłobucku: ul. Rynek Jana Pawła II 22; 
Myszkowie: ul. Kościuszki 20; Nowej Wsi: ul. Krakowska 10 CH Auchan; Pajęcznie: ul. Kościuszki 63. 
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym: Bartłomiej Jaguścik: 510 108 145, Mateusz Kempa: 502 307 146, 
Artur Frymus: 502 856 675, Stanisław Chruściel: 519 304 588.
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Zakończył się 
Puchar Polski 
w taekwon-do ITF

W miniony weekend w Ciechanowie stanęła do walki czo-
łówka polskich zawodników. Częstochowska Akademia Ta-
ekwon-do udział w tej imprezie może zaliczyć do udanych.

Najważniejsza sprawa, po 
którą pojechała Akademia zo-
stała spełniona, czyli możliwość 
udziału Tomka Góry w Mistrzo-
stwach Europy. Tomek pokonał 
wyraźnie trzeci raz z rzędu Pio-
tra Łuszcza (LKS Lotos Jabłon-
na, byłego reprezentanta kraju), 
którego pokonanie było do nie-
dawna jego głównym celem (i 
marzeniem). Obecnie tylko jest 
etapem w dalszym rozwoju Tom-
ka. Obserwatorzy jednak zgodnie 
potwierdzili pomyłkę sędziów w 
jego walce o finał w kategorii do 
57 kg, z kadrowiczem z Wrocła-
wia Janem Oleksy. W repasażach 
po raz kolejny pokonał Artura 
Wadowskiego z Lubartowa. Jego 
dobra dyspozycja zaowocowała 
zainteresowaniem trenerów Ka-
dry Narodowej.

Agata Smoląg po serii dobrych 
walk, ostatnio miała słabsze 
występy. Udział w tym turnieju 
można zaliczyć do lepszych w ostatnich miesiącach. Co ważne po-
konała swoje lokalne rywalki. Najpierw Lenczer Oliwie i później 
Joannę Romanowską obie z Dragona Janów. Pozwoliło jej to na za-
jęcie 3 miejsca w walkach juniorek do 55 kg. Ważne, że walczyła 
mądrze, chociaż musi wyeliminować kilka prostych błędów. 

Dobrze wypadli również pozostali zawodnicy. Karolina Nowak 
po kilku pojedynkach przegrała w repasażach walkę o brązowy me-

dal. Kamil Klimaszewski był w najliczniej obsadzonej rywalizacji tj. 
walki do 70 kg. Po trzech zwycięskich pojedynkach repasażowych 
uplasował się na 6 miejscu. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, 
że zdobędą kwalifikację na Mistrzostwa Polski. Maciej Smoląg  
wygrał swój pierwszy pojedynek w poważnej imprezie ogólnopol-
skiej. Pochwał doczekała się również nasza sędzina Anna Chwał.

JK
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Czym żyją Wyspy ?
Muszę przyznać, że ilekroć czytam na polskich stronach in-

ternetowych o jakichś niezwykłych sprawach na Wyspach Bry-
tyjskich, wpadam w poznawczy popłoch o charakterze jednak 
dość zaskakująco pozytywnym. Z jednej bowiem strony jestem 
bliski postawienia sobie poważnego zarzutu umysłowego leni-
stwa, bo coś się na Wyspach dzieje, a ja nic o tym nie wiem, z 
drugiej zaś – wyzwala to potrzebę natychmiastowego przeciw-
działania, by wszelkie informacyjne braki nadrobić. Tak było i 
tym razem. Kiedy zauważyłem w jednym z portali tytuł: „Tym 
romansem żyją całe Wyspy” zacząłem nerwowo przełączać 
kanały telewizyjne w poszukiwaniu szczegółów, bo po pierw-
sze – tytuł był chwytliwy, a po drugie – bo można by się jakoś 
w nurt informacyjny o tym romansie włączyć, braki nadrobić i 
wyjść z tego wszystkiego z twarzą. Niestety. O romansie, któ-
rym żyją podobno całe Wyspy Brytyjskie w żadnej telewizji 
nawet wzmianki. Popłoch poznawczy nic się jednak nie zmniej-
szył, przeciwnie nawet – jął narastać. Ale, jak wspomniałem, 
ma ów popłoch u mnie walory pozytywne. Poleciałem więc do 
najpopularniejszego sklepu w Zjednoczonym Królestwie, czyli 
do Tesco i tam, przy półkach z prasą spędziłem ze dwie godziny 
wertując gazety codzienne i magazyny. I znowu nic. Owszem, 
coś tam się wspomina o jakimś romansie syna królowej, księcia 
Andrzeja z jakąś chorwacką celebrytką, ale nie jest to z całą 
pewnością wydarzenie, które miałoby jakąś ekscytacją ubar-
wiać dość bladawe po zimie lica Brytyjczyków. Zdecydowanie 
nie, a jedyny komentarz, jaki mi przychodzi do głowy, to cytat 
z naszego dawniejszego prezydenta, który brzmiał (cytat, nie 
prezydent) jakoś tak: „No ludzie kochani”. 

W sumie, muszę przyznać, wyszło na dobre nawet, bo inten-
sywna lektura mediów pozwala mi z pełną odpowiedzialno-
ścią, tym pełniejszą, że po odrzuceniu ewidentnych bzdetów, 
przedstawić Szanownym Czytelnikom to, czym NAPRAWDĘ 
żyją Wyspy. Trzeba od razu wyjaśnić, że mało jest tematów 
„żyjących” dłużej niż dzień czy dwa. Jedyną w zasadzie,  po-
ruszaną codziennie w mediach sprawą jest proces Pistoriusa w 
Południowej Afryce. Na początku tygodnia tematem numerem 

jeden była wiadomość, że do programu X Factor wraca po kil-
kuletniej przerwie Cheryl Cole. Wiadomość była obszerna i wy-
czerpująca, wiadomo więc, że Cheryl zgodziła się na podpisanie 
kontraktu na udział w programie za 1.2 mln funtów. Warto do-
dać, że debiutująca w ubiegłym roku w brytyjskim X Factorze 
Nicole Sherzinger dostała połowę mniej. Owszem, Nicole jest 
popularna na Wyspach, w programie jest nie tylko spontaniczna 
i żywiołowa, ale także niezwykle konkretna. Jednak Cheryl, to 
Cheryl. Nie dość, że jest wręcz skarbem Anglików, to w do-
datku niemal bohaterką narodową od czasu, gdy Amerykanie 
usunęli ją ze swojego X Factora, podając jako powód rozsta-
nia to, że kompletnie nie rozumieją, co Cheryl mówi. Anglicy 
stwierdzili wówczas, że widocznie Amerykanie jeszcze nie w 
pełni opanowali język angielski. 

Jest jednak coś, co w większym niż cokolwiek innego stopniu 
ogniskuje uwagę mieszkańców Wysp Brytyjskich. Może bez 
jakiejś ekspresyjnej brawury, ale u chłodnych z natury Brytyj-
czyków i tak dobrze widoczne. Telewizja BBC emituje otóż w 
niedzielne wieczory w Programie 2 nowy serial. Jak absolutna 
większość produkcji BBC jest to serial znakomity, pod wszyst-
ko mówiącym tytułem „The Musketeers”. Nie tłumaczę na pol-
ski z dwóch powodów. Po pierwsze – bo nie ma potrzeby, gdyż 
serial jest dokładnie o tym, o czym w tytule, po drugie – bo 
niewykluczone, że jeśli pojawi się w którejś z polskich telewizji 
(może nawet już się pojawił, tego nie wiem) może nosić tytuł 
jakikolwiek, więc nie chcę robić zamieszania. Znając wszakże 
radosną twórczość rodzimych tłumaczy uprzedzam jedynie, że 
może nazywa się na przykład „Wirujące szpady” albo „Uwodzi-
cielscy awanturnicy”, albo jakoś podobnie, nigdy nie wiadomo. 
Serial upodobały sobie zwłaszcza panie, co zrozumiałe, bo w 
rolach głównych same przystojniaki, a już D’Artagnan, to szko-
da gadać. Angielki niemal mdleją na jego widok, a poniedział-
kowe poranki poświęcone są w pracy wyłącznie wychwalaniem 
przymiotów obejrzanego w niedzielny wieczór bohatera. 

Jeśli więc Wyspiarze żyją czymś szczególnie, a przynajmniej 
ich trochę ładniejsza połowa,  to na pewno jest to, od kilku ty-
godni, serial „The Musketeers”. 

Andrzej Kawka
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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 Cho-
rzowa, zawodnicy 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 zwy-
cięzcą! Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca!

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


