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W  wyda-
niu specjal-
nym doszło 
do pomyłki 
drukarskiej na 
stronie 4. Opis 
pod zdjęciem 
Pana Pawła  
Koniecznego 
został pomy-
lony z opisem 
Pana Michała 
Koniecznego.



Moneta z wyrzeźbionym 
w bursztynie Janem Pawłem II

Częstochowskie Muzeum Monet i Meda-
li Jana Pawła II zleciło Mennicy Papieskiej 
przygotowanie najcenniejszej na świecie zło-
tej monety kanonizacyjnej z wizerunkiem 
Papieża Polaka wyrzeźbionym w bursztynie. 
Wybito jedynie 27 sztuk tej wyjątkowej mone-
ty. Wpływy ze sprzedaży monet zostaną spo-
żytkowane m.in. na organizację uroczystości 
dla niepełnosprawnych w dniu kanonizacji w 
Częstochowie, na której wystąpi m.in. Arka 
Noego.

Bursztyn od setek lat jest skarbem Morza 
Bałtyckiego, Polski i Polaków. Dlatego też 
największe na świecie muzeum pamiątek 
menniczych związanych z Janem Pawłem II 
postanowiło przygotować monetę w kształ-
cie Polski ozdobioną bursztynem. Będzie ona 
dostępna w tygodniu przed kanonizacją Jana 
Pawła II. W naszej ekspozycji znajduje się 
ponad 9 tys. monet poświęconych Papieżowi 
Polakowi. Ale takie monety jak ta ozdobio-
na bursztynem jeszcze nie mieliśmy. Wierzę, 

że przyczyni się ona do popularyzacji naszej 
placówki w Polsce i za granicą oraz pomoże 
zebrać środki na zakup kolejnych pamiątek po 
Papieżu – mówi Krzysztof Witkowski, funda-
tor Monet i Medali Jana Pawła II w Częstocho-
wie. Taki właśnie jest cel istnienia Mennicy 
Papieskiej, którą powołało muzeum.

Wewnątrz złotej monety, o nazwie Ioannes 
Paules II Pretiosus Electrum (tj.wspaniały 
bursztyn), znajduje się wypukła bursztynowa 
rzeźba z wizerunkiem Jana Pawła II. Każda 
osoba, która zdecyduje się dołączyć do swojej 
kolekcji monetę, będzie mogła wybrać bursz-
tynową rzeźbę  (następnie zostanie ona umiesz-
czona w krążku monetarnym). To ewenement 
na skalę światową. Autorem tego niezwykłego 
dzieła jest Mariusz Drapikowski, światowej 
sławy gdański bursztynnik, autor m.in. bursz-
tynowo-brylantowej sukienki do obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Dwunastouncjowa 
złota moneta najwyższej na świecie dostęp-
nej próby tego kruszcu (999,9) dostępna jest 

jedynie w 27 sztukach, z czego 15 Mennica 
Papieska przeznaczyła do sprzedaży w Polsce, 
6 w Europie i 6 na terenie innych kontynentów. 
Każda moneta została ozdobiona 27 diamenta-
mi – liczba ta symbolizuje długość pontyfika-
tu Jana Pawła II (27 lat). Moneta ma nominał 
2014 dolarów NZD i jest prawnym środkiem 
płatniczym w Nowej Zelandii. 

red.
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Kłamczuszek 
Piotr Urbaniak
Podczas sesji Rady Miasta w dniu 

20.02.2014 r. zostało złożone na Kancela-
rię Urzędu Miasta pismo sygnowane przez 
Zarząd Okręgu Częstochowskiego „Two-
jego Ruchu”, ale także przez 4 miejskich 
radnych z różnych klubów i środowisk oraz 
współpodpisane przez członków Platformy 
Obywatelskiej w Częstochowie. Autorzy pi-
sma postawili prezydentowi Krzysztofowi 
Matyjaszczykowi szereg pytań dotyczących 
rozstrzygnięcia konkursu w sprawie „Inicja-
tywy Lokalnej”, którego głównym zwycięzcą 
okazało się słynne już na całą Polskę Stowa-
rzyszenie „Wybierzmy przyszłość”.

Daruję sobie w tym miejscu znęcanie się 
nad łamaniem zasad kpa przez Urząd Mia-
sta Częstochowy (niedotrzymanie terminu 
udzielenia odpowiedzi), jak również nie będę 
sobie podkpiwał z wyjątkowo wykrętnej i 
niejasnej treści pisma podpisanego przez Mi-
rosława Soboraka, zastępcę prezydenta mia-
sta. Zachwycił mnie jednak fragment mówią-
cy o kontroli wewnętrznej przeprowadzonej 
pod kątem ewentualnego braku wyłączenia 
się z rozstrzygania konkursu przez Piotra 
Urbaniaka, p.o. kierownika Biura Inicjatyw 
Lokalnych i Konsultacji Społecznych, a za-
razem członka Stowarzyszenia „Wybierzmy 
przyszłość”. Zacytujmy treść pisma Urzędu 
Miasta, które wpłynęło do adresatów w dniu 
25.03.2014 r.:

„(w trakcie kontroli wewnętrznej)... ode-
brano wyjaśnienia od p.o. kierownika BI-
LiKS,  z których wynika, że w styczniu 2013 
r. złożył on rezygnację z członkostwa w ko-
misji rewizyjnej Stowarzyszenia „Wybierz-
my przyszłość”, a w czerwcu 2013 r. z człon-
kostwa w Stowarzyszeniu”.

Zestawmy to z wypowiedziami samego 
Piotra Urbaniaka udzielonymi prasie na go-
rąco, tj. kilka dni po wybuchu afery dot. roz-
strzygnięć konkursu.

1) Dziennik „Fakt” w dniu 25.02.2014 
r.: „Zapytaliśmy kierownika, czy nie wi-
dzi w tym konfliktu interesów. – To sto-
warzyszenie pozarządowe, nie widzę w 
tym nic dziwnego. Mam prawo być jego 
członkiem – ucinał Urbaniak.”

2) „Dziennik Zachodni” w dniu 18.02.2014 
r.: „Poza tym członkiem zwyczajnym sto-
warzyszenia jest Piotr Urbaniak, p. o. kie-
rownika częstochowskiego Biura Inicjatyw 
Lokalnych i Konsultacji Społecznych, który 
zasiadał w komisji konkursowej.”

Kilka dni temu do Piotra Urbaniaka (któ-
ry w międzyczasie przez kilka tygodni był 
niezdolny do pracy, ale szczęśliwie wrócił 
do pełnienia obowiązków kierownika Biura) 
zadzwoniła red. Renata Kluczna - z prośbą o 
wyjaśnienie tych oczywistych sprzeczności. 
Odpowiedź jednego z bohaterów naszych 
tekstów była szybka i zdecydowana – „to 
dziennikarze źle zrozumieli moje wcześniej-
sze wypowiedzi”.

Pamiętacie Państwo Czytelnicy starą jak 
świat, złodziejską zasadę „Jak cię złapią za 
rękę mów, że to nie twoja ręka?” Prawda, że 
nieźle pasuje do opisanej tu sekwencji zda-
rzeń? Dlaczego Piotr Urbaniak po zastano-
wieniu zmienił zdanie? Oczywiście, gdyby 
pozostał przy zaprezentowanej początkowo 
wersji, mogłoby to skutkować jako podsta-
wa do unieważnienia konkursu, w którym 
Stowarzyszenie „Wybierzmy przyszłość” tak 
brawurowo zwyciężyło. Dla samego Urba-
niaka mogłoby się to skończyć konsekwen-
cjami dyscyplinarnymi (choć pewnie nie przy 
tych przełożonych...). A dlaczego jako datę 
„rezygnacji” z członkostwa w Stowarzysze-
niu p. Piotr wskazał życzliwym kontrolują-
cym „po namyśle” czerwiec 2013, a nie np. 
maj lub kwiecień? To również proste – ostat-
nia imienna lista członków Stowarzyszenia 
złożona w Krajowym Rejestrze Sądowym (na 
której widnieje także i jego nazwisko) jest da-
towana na  14.06.2013 r. Po tej dacie – hulaj 
dusza, piekła nie ma...

Urbanowskie wzorce, 
czyli od kogo ta nagroda?
W tym tygodniu, czyli 14 kwietnia Biuro 

Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy wypu-
ściło w świat komunikat o kolejnej nagrodzie 
przyznanej UM na ręce Krzysztofa Maty-
jaszczyka. Zacytujmy fragment oficjalnego 
komunikatu ze strony www.czestochowa.pl :

[…] Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 

odebrał dziś w Warszawie tytuł „Ambasa-
dora Równego Traktowania” przyznawany 
urzędom wyróżniającym się pod względem 
realizacji polityki równości. […]Wyróżnie-
nia wręczono podczas odbywającej się dziś, 
14 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów w Warszawie międzynarodowej 
konferencji, poświęconej wdrażaniu polityki 
równości w urzędach jednostek samorządu te-
rytorialnego organizowanej przez Pełnomoc-
nika Rządu do spraw Równego Traktowania 
oraz realizatorów projektu PO KL „Równość 
standardem dobrego samorządu. […]

Na pierwszy rzut oka wszystko wyglą-
da pięknie – kolejna rządowa nagroda dla 
wspaniałego częstochowskiego samorządu 
pod wodzą Krzysztofa Matyjaszczyka. Da-
lej następuje kolejnych kilka akapitów trak-
tujących o tym, jak to Urząd Miasta dba o 
seniorów, niemowlęta, niepełnosprawnych, 
wykluczonych społecznie, ojców wychowu-
jących dzieci itd. 

Wystarczy jednak trochę poszperać w in-
ternecie, żeby dowiedzieć się, o czym autorzy 
informacji (zapewne wzorujący się na Jerzym 
Urbanie) nie uznali za stosowne poinformo-
wać opinii publicznej. Otóż w rzeczywistości 
nagrodę „Ambasadora Równego Trakto-
wania” (o czym w komunikacie prasowym 
nie ma ani słowa) przyznała Krzysztofowi 
Matyjaszczykowi prywatna fundacja „Femi-
noteka”. Czym „Feminoteka” się zajmuje? 
Spójrzmy na stronę internetową fundacji, a 
tam takie oto ciekawostki: 

Aktualności: „Właśnie ruszyła kampania 
promująca związki partnerskie...”

Cele fundacji: „Wspieranie i upowszech-
nianie problematyki kobiecej, problematyki 
gender, feminizmu”

Skład Rady Fundacji: Kinga Dunin, Mag-
dalena Środa, Sylwia Chutnik

Sklep firmowy: do nabycia m.in. makatka: 
„Dobra żona jest rozwiedziona”.

Panie prezydencie Krzysztofie! Wobec 
takich dowodów sympatii ze strony „Femi-
noteki” nie pozostaje panu chyba nic inne-
go, jak tylko wybrać się na kolejną „Manifę 
2015” – rzecz jasna również współorganizo-
waną przez tę fundację. Proszę tylko pamię-
tać, że strojem organizacyjnym dla kobiet są 
spodnie, a dla mężczyzn spódnice. Szałową 
kieckę dla siebie może pan chyba jednak bez 
problemu skombinować...

Artur Sokołowski

W naszej nowej stałej rubryce w Tygodniku „7 dni” będziemy przedstawiać i 
demaskować kłamstwa oraz półprawdy w wykonaniu naszej miejskiej, często-
chowskiej władzy – te ordynarne, świadczące o stanie ducha i umysłów ekipy 
prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, a także te odrobinę bardziej wyrafinowa-
ne, niekiedy mające posmak propagandowy. Zamiast pisać kolejne polemiki do 
coraz bardziej kwiecistych i oderwanych od rzeczywistości sprostowań rzeczni-
ka prasowego UM, Włodzimierza Tutaja uznaliśmy, że lepiej pośmiać się z małych 
i dużych kłamstewek w wykonaniu rządzących naszym miastem.

Salonik humoru 
(publicystyka satyryczna) - odc. 1

KŁAMCA, KŁAMCA
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Oferujemy:
- Tachografy 
  (legalizacja,kalibracja, naprawa)
- Ogrzewanie postojowe
- GPS - Autoguard 
  (monitoring i ochrona pojazdów)
- Rozliczanie czasu pracy kierowców
     na podstawie normy WE 561/2006
- Termografy
- Przegląd klimatyzacji 
  (napełnianie, sprawdzanie 
   szczelności  i odgrzybianie)

TA C H O

663 488 502 
785 488 502 

ul. Konwaliowa 144
(na terenie ASO IVECO)
42-200 Częstochowa

www.tachoczestochowa.pl

kom.
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Koszyczek ze święconką to nieodłączny element Świąt Wielkanocnych. Musimy pamiętać, że jego zawar-
tość nie może być przypadkowa. Wszystko, co się w nim znajduje ma znaczenie symboliczne, dlatego 

produkty powinny być dobrane zgodnie z tradycją. W zależności od regionu Polski koszyczek może wyglądać 
trochę inaczej, jednak jest lista podstawowych wyrobów, które należy w nim umieścić.

Dziś obok tego, co naka-
zuje tradycja, w koszyczku 
znajduje się zwykle też to, co 
lubimy, czyli czekoladowy 
zajączek, kurczaczek lub 
drobne upominki. Warto do-
dać, że nawet samo ciasto jest 
dodawane do święconki od 
niedawna. Ciekawe jest to, że 
symbolika większości potraw 
jest niezmienna niemal od 
początku obrzędu, a najbar-
dziej w czasie ewoluowało 
znaczenie mięsa. – Do XIX w., 
do koszyczka wielkanocnego 
wkładano tylko mały plasterek 
szynki, który był raczej sym-
bolem pożegnania Wielkiego 
Postu, podczas którego nie 
spożywano w ogóle mięsa 

– mówi Małgorzata Wódkie-
wicz z Zakładów Mięsnych 
Pekpol Ostrołęka. 

Tradycyjny koszyczek 
powinien być wiklinowy i 
wyścielony białą serwetką, 
zaś drugą przykryty dla 
bezpieczeństwa i higieny. 
Przyozdabiamy go gałązkami 
bukszpanu lub borówki, które 
są symbolem radości i nadziei 
na zmartwychwstanie. Wiele 
osób do koszyczka wkłada 
także rzeżuchę, której delikat-
ne, pachnące listki są znakiem 
odradzającego się życia i sił 
witalnych.

red.

Sprawdź, czego nie może zabraknąć w Wielkanocnej świę-
conce i jakie jest znaczenie poszczególnych pokarmów.

Święta Wielkiej Nocy związane są z bogatą, wielowiekową 
tradycją. Początki obrzędu święcenia pokarmów sięgają bowiem 
VII w., zaś w Polsce znane są od wieku XIV. 

W koszyczku powinny się znaleźć następujące pokarmy: 
Baranek – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią,  
Jajka, zwykle pomalowane – znak odradzającego się życia,  
Chleb – symbol ciała Chrystusa, dobrobytu i pomyślności, 
Wędlina – symbolizuje dostatek, zdrowie i płodność, Zapewnia 
zdrowie, płodność i dostatek (najczęściej święci się wyroby wie-
przowe, np. kawałek szynki lub suszonej kiełbasy), 
Woda – znak przygotowania do nowego życia,
Sól – symbol oczyszczenia, 
Ciasto – metafora umiejętności i doskonałości, 
Chrzan – znak siły fizycznej i krzepy.
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Zagrody edukacyjne cieszą się coraz większym 
powodzeniem. Gospodarze Agrogospodarstwa Pod 
Skałką w Przybynowie zaprosili ostatnio nauczycie-
li z województwa śląskiego, aby zaprezentować im 
programy edukacyjne.

Wiejskie gospodarstwo, zwierzęta, ogródek z wa-
rzywami, sprzęty gospodarstwa domowego, chałupa 
z końca XIX wieku z oryginalnym wyposażeniem, 
plus kuźnia, życzliwi gospodarze to wszystko stanowi 
o sukcesie zagrody w Przybynowie. W ubiegłym roku 
Agrogospodarstwo Pod Skałką odwiedziło 3500 dzie-
ci, po to, aby poznać, jak kiedyś się pracowało i żyło 
na wsi. 

W 2005 roku w Gminie Żarki powstał Szlak Eduka-
cyjnych Zagród Agroturystycznych. Było to pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie w kraju. Pomysł spodobał 
się specjalistom z ośrodka doradztwa rolniczego. To 

oni zadbali o stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych w całym kraju. Ta w Przybynowie funk-
cjonuje od 2011 roku, a prowadzona jest przez Barbarę 
i Artura Sochów oraz ich syna Pawła.

- Mamy wiele atrakcji, ale postawiliśmy na reali-
zację dwóch programów edukacyjnych, o mleku i 
ocalić od zapomnienia – wyjaśnia Barbara Socha. 
- W ramach pierwszego programu uczymy, skąd się 
bierze mleko i co można z niego wykonać. Natomiast 
drugi program realizowany jest w oparciu o orygi-
nalną chałupę i kuźnię. 

- To rodzice uwierzyli, że edukacja na wsi, w wiej-
skiej zagrodzie ma sens. Ja z początku sceptyczny, 
przekonałem się, że oferta jednak jest dla dzieci inte-
resująca i wywołuje wiele emocji, zabawy i daje wie-
dzę. Z biegiem lat przybywało atrakcji i gości – mówi 
Paweł Socha.

red.

Z wizytą w zagrodzie 
edukacyjnej

Deklaracja 
ludowców

„Polskie Stronnictwo Ludowe przyjęło z dużą uwa-
gą i zainteresowaniem deklarację połączenia się obozu 
prawicy w Częstochowie i propozycję wystawienia ich 
wspólnego kandydata na Prezydenta Miasta Często-
chowy.

Znajomość zagadnień merytorycznych i dobre 
osobiste kontakty ludowców z Częstochowy z 
działaczami lokalnej prawicy, wzmocnione wie-
loletnią dobrą współpracą merytoryczną i orga-
nizacyjną realizowaną w ramach Wspólnoty Sa-
morządowej, tworzą szansę realizacji faktycznych 

zmian strategii politycznej rozwoju Częstochowy. 
Otwarcie na inwestycje dla kapitału zewnętrznego 

z właściwym poszanowaniem lokalnego biznesu, to 
nadzieja na wyrwanie Częstochowy z zagrażającej jej 
wizji: „opuszczonej przez młodzież wsi z tramwajem”.

Ruch ludowy jest zainteresowany realizacją w Czę-
stochowie skutecznej polityki gospodarczej, która wy-
kreuje rzeczywiste przesłanki rozwoju miasta i uczyni 
z niego niekwestionowaną stolicę regionu.

„Polityka to działanie, a nie gadanie” – jak mawiał 
Maciej Rataj wieloletni Marszałek Sejmu II Rzecz-
pospolitej – i dlatego Zarząd Miejski PSL w Często-
chowie przedstawi wyborcom w wyborach samorzą-
dowych do Rady Miasta Częstochowy własną listę 
kandydatów. 

Deklarujemy pełną otwartość na współpracę, która 
służyć będzie rozwojowi gospodarczemu Częstocho-
wy i regionu częstochowskiego.

Mirosław Kula”.

30 kwietnia - 10 maja odbędzie się XXIV Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” 
kontynuuje przyjętą przed laty formułę prezentacji mu-
zyki różnych religii, w ramach dialogu kultur, ze wska-
zaniem na trzy największe religie monoteistyczne: 
Chrześcijaństwo, Judaizm i Islam.  Festiwal promuje 
również polską muzykę sakralną: współczesną - sta-
wiając na prawykonania oraz dawną - kultywując tra-
dycje i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego 
dziedzictwa polskiej muzyki barokowej zgromadzone 
w archiwach OO. Paulinów na Jasnej Górze. Głów-
nym miejscem wydarzenia jest Częstochowa. 

Koncerty odbywają się we wnętrzach sakralnych o 
pięknej architekturze i salach koncertowych o dobrej 
akustyce. Na program Festiwalu złoży się 17 koncer-
tów - w tym 9 w Częstochowie - oraz liturgia z oprawą 
muzyczną. Koncerty festiwalowe zabrzmią również w 
7 innych miastach: Bełchatowie, Bydgoszczy, Gdań-

sku, Katowicach, Radomsku, Zabrzu - i po raz pierw-
szy za granicą - w niemieckim Brauweiler k/Kolonii. 
Ta zmiana formuły – rozprzestrzenienia festiwalowych 
koncertów na różne miasta Polski, a w 2014 roku rów-
nież Europy - wprowadzona już przy ostatniej XXIII 
edycji Festiwalu, sprawdziła się jako wyjątkowo sku-
teczna promocja marki „Gaude Mater”.

W Festiwalu wezmą udział artyści z 9 krajów: Bułga-
rii, Francji, Gruzji, Iranu, Izraela, Mongolii, Niemiec, 
Polski i Wielkiej Brytanii.

Na program Festiwalu złożą się koncerty: chorału 
gregoriańskiego, polskiej muzyki chóralnej, muzyki 
synagogalnej, muzułmańskiej, gospel, cerkiewnej, 
barokowej ze zbiorów jasnogórskich, jazzowej i ora-
toryjnej. 

Głównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gaude Mater.

red.

XXIV Festiwal 
„Gaude Mater”

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
podatników w dniu 24 kwietnia 2014 r. w godzinach 9.00 – 18.00

uruchamia w  Centrum Handlowym M-1 w Częstochowie przy ul. Kisielewskiego 8/16
punkt składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy

www.e-deklaracje.gov.pl

Dyżurujący pracownicy będą służyć praktycznym instruktażem obsługi i wysyłania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej,

w dniach 28 – 30 kwietnia 2014 r. wydłuża godziny pracy urzędu od 6.00 do 16.00

Kasa czynna w godzinach 7.30 – 13.00
                                                                                    NACZELNIK                           

                                                               Drugiego Urzędu Skarbowego
                                                           w Częstochowie

                                                         Ramona Rolt

„Szanowni Klienci, 
Zgodnie z przekazaną przez Mercedes-Benz 

Polska informacją, firma Stanmot Sp. z o.o. od 
dnia 31.03.2014 roku zaprzestała wieloletniej 
współpracy z przedstawicielami marki Mercedes 
Benz w Polsce, co w konsekwencji oznacza za-
kończenie działalności spółki, jako autoryzowa-
nego serwisu. Chcemy, aby informacja ta, (dotąd 
rozpowszechniana za pośrednictwem różnego 
rodzaju środków przekazu) została sformułowana 
przez spółkę, z którą współpracowaliście Państwo 
przez wiele lat. 

Czujemy się odpowiedzialni za naszych Klien-
tów. Uważamy jednocześnie, że niestosowne jest 
pozbawianie Kontrahentów z  naszego regionu nie 
tylko autoryzowanej stacji, ale także punktu sprze-
daży marki Mercedes-Benz, który to zaprzestał 
działalność również z dniem 31 marca bieżącego 
roku. 

Zaistniała sytuacja może być dla Państwa, 
jako użytkowników luksusowej marki pojazdów, 
nie tylko niezwykle niekomfortowa, ale również 
niewytłumaczalna. Mamy nadzieję, że Mercedes 
Benz Polska, który podjął tę decyzję, poinformuje 
Państwa o przyczynach zakończenia współpracy z 
firmą Stanmot.

W świetle zaistniałych zmian nasza firma po-
zostaje niezależnym, samodzielnym zakładem 
świadczącym usługi sprzedaży części zamien-
nych, serwisu mechanicznego oraz blacharsko- 
lakierniczego na dotychczasowych zasadach, ze 
specjalizacją marki Mercedes-Benz. Chcieliby-
śmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, 

gdyż nasza działalność wkracza w nowy etap. 
Usługi przez nas świadczone będą atrakcyjne ce-
nowo. Dotąd Mercedes Benz Polska ingerował w 
cenę i dystrybucję części zamiennych oraz eks-
ploatacyjnych, także olejów, jak również w cenę 
świadczonych dla Państwa usług. Praktyki takie 
nie są mile widziane wśród Klientów z innych 
krajów UE. Uregulowania w traktatach Unii Eu-
ropejskiej dają możliwość prowadzenia niezależ-
nego warsztatu samochodowego na tych samych 
zasadach, co stacja autoryzowana. W ten sposób 
Klient ma możliwość wyboru, kto i z użyciem 
jakich materiałów będzie troszczył się o jego sa-
mochód.

„Stanmot Serwis Mercedesa” chce sprostać 
oczekiwaniom swoich Klientów. Czekają na Pań-
stwa doświadczeni pracownicy Działu Obsługi 
Klienta oraz pracownicy serwisu. Nasze dotych-
czasowe usługi napraw, usługi blacharsko-lakier-
nicze w rozliczeniu bezgotówkowym pozostają na 
niezmienionych zasadach.

W trosce o szybkie udzielenie pomocy na dro-
dze udostępniamy dotychczasowy SERWIS 24h 
pod bezpośrednim numerem 502 732 603 oraz 
całodobową POMOC DROGOWĄ – 

502 107 900.
Zapraszamy do odwiedzenia „ Stanmot Serwis 

Mercedesa” i skorzystania z naszych usług . 

Niezawodność i profesjonalizm to cechy, które 
nas wyróżniają.

Zarząd i Pracownicy Stanmot
Kolonia Poczesna, ul. Spadowa 4”.

Kontrowersyjna decyzja 
Mercedes-Benz Polska

Komunikat do 
Kresowiaków

„Informuję wszystkich sympatyków i przy-
jaciół częstochowskiego oddziału Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich w Częstochowie, że po śmierci 
dotychczasowego Prezesa śp. Wacława Baczyń-
skiego jego obowiązki decyzją Zarządu oddziału 
w dniu 12 kwietnia br. objęła Małgorzata Deska, 

która od 15 lat intensywnie działa na rzecz tej or-
ganizacji. W związku z powyższym TMLiKPW 
nadal będzie realizowało statutową działalność tej 
organizacji. 

Na najbliższe spotkanie w siedzibie Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich przy ul. Nowowiejskiego 3 
zapraszamy 17 maja br. o godz. 10.00. Dyżury 
organizacji pełnione są bez zmian. tj. poniedziałek 
godz. 10.00 – 12.00 i czwartek 14.00 – 16.00. Po-
nadto z organizacją można kontaktować się drogą 
elektroniczną: lwowiacy.czestochowa@gmail.
com”.

Cenzura 
w urzędzie

„Nie wiem, 
czy Państwo 
wiecie, ale w 

Urzędzie Miasta lotem błyskawicy rozeszła się 
wieść po wszystkich wydziałach i referatach, że 
Dyrektor Generalny UM robi wydruki, na jakie 

strony internetowe wchodzą urzędnicy.
W szeregach urzędników panuje przekonanie, 

że ma to związek z serią niepochlebnych urzędowi 
i prezydentowi artykułów prasowych w mediach 
elektronicznych.

Jednym słowem, w urzędzie nie można czytać 
o aferach w częstochowskim samorządzie. Koniec 
i kropka.

Czytelnik”.
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10 kwietnia zawitali do Częstochowy po-
słowie Janusz Palikot, Ryszard Kalisz i sena-
tor Kazimierz Kutz, którzy podczas otwartej 
debaty przez prawie trzy godziny rozmawia-
li z mieszkańcami naszego miasta o Europie 
i Polsce.

W czwartkowy wieczór Klub Stacherczak 
wypełnił się do ostatniego miejsca. Debata zo-
stała zorganizowana w niespotykanym w Czę-
stochowie stylu. Odpowiednio zaaranżowane 
oświetlenie, dobór muzyki i wystrój sali, wpra-
wiały przybyłych na spotkanie mieszkańców w 
klimat debaty o przyszłości Polski i Europy. 

Na przybyłych licznie mieszkańców Często-
chowy czekali, oprócz głównych panelistów, 
również  Kamilla Tomczak (kandydatka do 
PE z naszego regionu) i Genowefa Grabowska 
(dwójka listy E+TR). Obecni byli ponadto An-
drzej Potocki, Monika Mika, Daniel Kulwas, 
czyli niemal wszyscy kandydaci śląskiej listy 
do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie było bardzo emocjonujące, rów-

nież z uwagi na datę. 10 kwietnia to przecież 
kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. 

- Antoni Macierewicz zbezcześcił rocznicę 
smoleńską. Zupełny brak odpowiedzialności 
Macierewicza jest zdumiewający - podkreślił 
Palikot.  - Ale ten konflikt jest na rękę Tuskowi 
– dodawał.

- Co pewien czas politycy, najczęściej pra-
wicy, przystawiają nam pistolet do głowy i 
pytają się: czy jesteś patriotą? Czy jesteś go-
tów umrzeć za ojczyznę? Jak ktoś stawia takie 
pytanie, to my wszyscy czujemy się niezręcz-
nie. No, bo jak na nie odpowiedzieć? Nie chcę 
umierać za ojczyznę, to znaczy, że nie jestem 
patriotą? Czy może: chcę żyć dla ojczyzny i 
dlatego jestem patriotą? - mówił Janusz Palikot.

- Dlaczego Tusk straszy wojną? Dlaczego 
mówi, że polskie dzieci mogą pierwszego wrze-
śnia nie pójść do szkoły?  - mówił Ryszard 
Kalisz. - Ten konflikt jest na rękę PiS i PO, bo 
będą im rosły słupki poparcia. Dlaczego słupki 
poparcia Tuska, który straszy, idą do góry? Na-
uczmy się wybierać! Dlaczego mamy wybierać 

cały czas mniejsze zło? Wybierzmy większe do-
bro! Nauczmy się, że możemy wybierać dobro, 
że możemy wybierać mądrych, a nie głupich! 
Postawmy na tych, którzy potrafią się porozu-

mieć.Tym dobrem jest Europa Plus Twój Ruch 
- podnosił emocjonalnie Ryszard Kalisz.

Bartosz Niewiadomski

***
- Panowie, pora podjąć ostateczną decyzję co do 

lokalizacji naszej nowej fabryki samochodów w Pol-
sce - Karl Strobel podniesionym głosem przywołał do 
porządku zgromadzonych. Kilkunastu dyskutujących 
menedżerów jak na komendę zamilkło. Echo głosu 
Strobela niosło się po supernowoczesnej sali konfe-
rencyjnej na 36 piętrze firmowego biurowca: - Mick, 
zreferuj nam jeszcze raz w paru zdaniach podstawowe 
ustalenia. 

Mick O’Reilly, rudowłosy Irlandczyk, z zakłopota-
niem pogładził się po niesfornej czuprynie: - Dział ana-
liz rekomenduje nam dwie możliwości – Częstochowę 
lub Będzin. Właściwie są one równorzędne – atrakcyj-
na lokalizacja, dobrze przygotowana nieruchomość, 
specjalna strefa ekonomiczna, sporo fachowych pra-
cowników do zatrudnienia od zaraz. Będzin wygląda 
trochę lepiej z racji tego, że do lotniska i autostrady A-4 
bliziutko...

- A jak wygląda nastawienie władz obu miast? – 
wtrącił przysłuchujący się uważnie Fritz Handke, 
główny menedżer ds. personalnych.

- W zasadzie jednakowo... Jedni i drudzy deklarują, 
że wszystkie procedury, zgody i pozwolenia wydadzą 
od ręki. Gotowi są nam nieba przychylić – odpowie-
dział tym razem Renee Deschamps, główny negocja-
tor, po czym dodał z pewnym wahaniem: – Czasami 
nawet aż za bardzo...

- Renee, mów nam bez owijania w bawełnę jak jest 
– prostolinijny Szkot John McGee znał swego kolegę 
na wylot i wiedział, kiedy ten zastanawia się, czy pew-
ne informacje należy upublicznić.

-  Hmmm... Na ostatniej rozmowie prezydent Będzi-
na zadeklarował nam, że jeżeli tylko w zarządzie nowo 
powstałej spółki znajdzie się wskazana przez niego 
osoba i dwie następne jako kierownicy działów, to ca-
łość procedury załatwi nam w pół roku, bo ma duże 
znajomości w samorządzie województwa – dopowie-
dział Renee.

- Pół roku na wszystkie pozwolenia? Ależ to nie-
możliwe… Rok co najmniej – westchnął ze zdziwie-
niem szef działu prawnego, Marco Hernandez.

- A kto rządzi w tym Będzinie? – zapytał Handke.
- Lewica, nooo ci... socjaliści – zająknął się De-

schamps. - A ten człowiek od prezydenta to ma być 
jego szwagier, ale podobno świetny fachowiec.

- Donnerwetter!!! – tubalny głos Karla Strobela prze-
toczył się jak grom nad zebranymi: - Czy oni w tej Pol-
sce nigdy się nie nauczą, że w nowoczesnym przemyśle 
liczy się wykształcenie, pracowitość i wiedza, a nie zna-
jomości? Socjaliści... - prychnął zjadliwie prezes koncer-
nu. - Postkomuniści!!! Sowiecka mentalność...

- Szefie – odważył się odezwać Renee. – Prezydent 
Częstochowy powiedział, że zrobi dla nas co się da i 
postawi na nogi pół miasta, ale w granicach prawa. 
Rządzi od niedawna...

- I to mi się właśnie podoba – Strobel na poparcie 
swych słów grzmotnął pięścią w stół: - Jak chce się 

mieć fabrykę na 3.500 miejsc pracy, to nie ma mowy 
o załatwianiu swoich prywatnych geszefcików, a te pół 
roku nas nie zbawi... W przyszłym tygodniu chcę mieć 
konferencję prasową w Częstochowie, wspólnie z wła-
dzami miasta. Za rok - dwa będzie tam największa w 
Polsce fabryka aut!

***
Brązowe, pięknie zdobione drzwi sali posiedzeń 

Rządu RP zostały z rozmachem otwarte i z wnętrza 
jeden po drugim zaczęli wysypywać się ministrowie. 
W Kancelarii Premiera czekali już przyczajeni dzien-
nikarze newsowi.  – Spokojnie, spokojnie... Jutro jak 
zwykle będzie konferencja prasowa, o wszystkich bie-
żących decyzjach powiemy – tubalnym głosem uspo-
kajał rzecznik rządu.

Z grona wychodzących odłączył się wysoki, szczu-
pły mężczyzna, który wyraźnie za kimś się rozglądał. 

– Panie ministrze, panie ministrze, jak poszło, udało 
się? – dobiegło zza jego pleców. Minister nauki i szkol-
nictwa wyższego wykonał raptowny zwrot i uśmiech-
nął się szeroko do swojego rozmówcy. – Wszystko 
w porządku , gratuluję... Panie prezydencie, chyba 
będziecie mieli ten swój uniwersytet. Informuję pana, 
że Rząd RP przyjął na dzisiejszym posiedzeniu projekt 
ustawy o powołaniu Uniwersytetu Częstochowskiego. 
Teraz jeszcze głosowania nad ustawą w Sejmie i Sena-
cie, ale to już przecież raczej miła formalność.

Zastępca prezydenta miasta Częstochowy nie po-
trafił ukryć euforii: - Wielkie dzięki za pana osobistą 
pomoc i wstawiennictwo, panie ministrze. Bez wielkiej 
pracy pana i ministerstwa nigdy by nam się to nie udało. 
A wszystko zaczęło się od tego, że wreszcie dogadały 
się ze sobą władze częstochowskich wyższych uczel-
ni. To było naprawdę bezprecedensowe porozumienie 
i milowy krok na drodze do powołania uniwersytetu.

Minister uśmiechnął się łagodnie: - Jesteście zbyt 
skromni, pan i pana kolega prezydent. Gdyby nie 
wy, Częstochowa miałaby figę z makiem, a nie uni-
wersytet. Od ponad 1,5 roku wiercicie Ministerstwu 
Szkolnictwa Wyższego dziurę w brzuchu, w tym od 9 
miesięcy mnie osobiście. To przecież prawie od pierw-
szego dnia, odkąd objąłem swój urząd. Był tylko jeden 
sposób, żeby się was pozbyć – załatwić pozytywnie... 
A teraz wreszcie będę miał z wami spokój i będę mógł 
się zająć normalną robotą. No dobra, żartuję! Powo-
dzenia!

Ostatniego zdania wiceprezydent miasta słuchał 
już tylko jednym uchem, pospiesznie manipulując 
smartfonem. Nie chciał stracić jedynej, niepowtarzal-
nej możliwości, aby stać się pierwszym mieszkańcem 
Częstochowy, który ogłosi dobrą nowinę częstocho-
wianom, władzom uczelni, studentom, lokalnej prasie 
i całemu światu...

***
Liczba samochodów parkujących w pobliżu świeżo 

odmalowanej hali z dużym napisem „Huta Częstocho-

wa” rosła z każdą minutą. W tle słychać było szum pra-
cujących maszyn – hałas bliski sercu wielu częstocho-
wian, bo to przecież znak, że Wydział Stalowni znowu 
pracuje. Kilka szybko wymienionych zdań przez or-
ganizatorów, parę porozumiewawczych gestów i do 
stojącego na świeżym powietrzu mikrofonu podszedł 
pierwszy mówca.

- Szanowni Państwo, miło mi powitać Was w imie-
niu firmy „Arcelor Mittal”, gospodarza dzisiejszej 
uroczystości. Z dumą chcielibyśmy zaprezentować 
odnowioną i znów pracującą Stalownię „Huty Czę-
stochowa”, naszą nową perłę i od niedawna przedmiot 
dumy naszego koncernu. Muszę jednak z tego miejsca 
wyrazić wdzięczność tym, bez których nie byłoby dzi-
siejszej uroczystości. Przypomnę, że ponad rok temu, 
wiosną 2015 zwrócił się do nas Prezydent Miasta Czę-
stochowy i zaproponował trójstronne rozmowy z po-
przednim właścicielem Huty, ukraińskim koncernem 
ISD. Przyznaję, że sami początkowo nie byliśmy prze-
konani do tego, żeby w Częstochowie zainwestować. 
Przedstawiono nam jednak tak profesjonalnie zalety 
Waszego miasta, potencjał gospodarczy tego miejsca 
i możliwość zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, że 
zdecydowaliśmy się usiąść do negocjacyjnego stołu. 
Jak było później, to już wszyscy wiemy. Firma ISD 
w związku z sytuacją na Ukrainie zdecydowana była 
sprzedać udziały, my doszliśmy do wniosku, że inwe-
stycja w Hutę okaże się dobrym pomysłem, a miasto 
pomogło rozwiązać parę problemów i pozyskać dla 
transakcji przychylność ze strony polskiego rządu, co 
okazało się bardzo potrzebne… Zresztą może zamiast 
opowiadać dalej, oddam głos temu, bez którego ini-
cjatywy nie byłoby nas tutaj na tej miłej uroczystości. 
Panie i panowie, głos zabierze Prezydent Miasta Czę-
stochowy...

***
Na błoniach, w parkach i przyległych uliczkach, a 

także w całej Alei Najświętszej Maryi Panny, dobrze 
widocznej w perspektywie z wysokości jasnogórskie-
go wzgórza, kłębiły się rozentuzjazmowane tłumy. 
Mnóstwo młodych roześmianych twarzy, kolorowe 
chusty, różnojęzyczny gwar rozmów, wszystko to 
pięknie komponowało się z idealnie rześkim nastrojem 
słonecznego, letniego poranka.

Papież Franciszek I energicznym krokiem wszedł 
na mównicę, tradycyjnie usytuowaną pod szczytem 
Jasnej Góry, rozejrzał się dookoła, jakby chłonąc entu-
zjazm i radość wszechobecnej młodzieży, uśmiechnął 
się szeroko i przemówił:

- Szczęść Boże, młodzieży z całego świata. Błogo-
sławię Wam i temu miastu. Dowiedziałem się właśnie, 
że jest Was tu ponad 1,5 miliona, a więc tyle samo ile 
było dokładnie ćwierć wieku temu, także na Świato-
wych Dniach Młodzieży, w 1991 roku. Nie było mnie 
wtedy w Polsce i w Częstochowie, ale ON kilka razy 
opowiadał mi o tych dniach, kiedy był tu z Wami. Cie-
szę się, że możemy razem powspominać świętego pa-
pieża-Polaka, ale cieszę się tym bardziej, kiedy widzę, 
że w tym pięknym miejscu będziemy mogli w tak licz-
nym gronie porozmawiać sobie nie tylko o przeszłości 
, ale także o przyszłości. Radujmy się...

***
Krzysztof Matyjaszczyk obudził się zlany zim-

nym potem, z przeraźliwym dudnieniem wewnątrz 
czaszki, jakby ktoś bił w nią bez opamiętania mło-
tem kowalskim.

- Gdzie ja jestem i co tu robię? – tłukło mu się po 
głowie w momencie, gdy tylko zdał sobie sprawę, że 
nie znajduje się w wygodnej sypialni swojej eksklu-
zywnej willi przy jednej z bocznych, spokojnych uli-
czek w dzielnicy Raków-Zachód. Wnętrze wyglądało 
na pokój hotelowy – za oknem świeciło piękne po-
ranne słońce. Matyjaszczyk poczłapał ku uchylonym 
drzwiom balkonowym, wyszedł na taras, rozejrzał się i 
z olbrzymią ulgą na sąsiednim balkonie zobaczył swo-
jego zastępcę, Jarosława Marszałka, spokojnie ćmiące-
go tradycyjne poranne cygarko.

- Jarek, żebyś wiedział, jakie mnie koszmary całą 
noc męczyły – sapnął Matyjaszczyk.

- Taaa, a co ci się śniło? 
- Ogólnie rzecz biorąc to, że opozycja w Częstocho-

wie doszła do władzy.
- Nooo, toś się biedaku musiał umęczyć takimi 

snami.
- A żebyś wiedział, całkowicie koszmarna wizja dla 

nas... Oszczędzę ci szczegółów, ale po ich stronie był 
minister i nawet papież. A tak w ogóle to gdzie my, Ja-
rek, jesteśmy i który mamy rok?

- Jak to, gdzie? W Szanghaju, to już chyba trzeci 
raz w tej kadencji. Jest czerwiec 2014. Widzę, że ci ten 
wczorajszy bankiet jednak trochę zaszkodził.

- No, nie wiem czemu, ale łeb mi chce pęknąć.
- To pozbieraj się jakoś Krzysiu, bo dziś mamy waż-

ne interesy do załatwienia i od tego, jak się będziesz 
prezentował, sporo zależy. Korzystny deal się nam 
szykuje...

W tym momencie w kieszeni szlafroka Krzysztofa 
Matyjaszczyka zadzwonił służbowy telefon. Prezydent 
sięgnął po komórkę, zobaczył numer swojej dawnej 
osobistej asystentki, obecnie pełniącej funkcję zastęp-
cy dyrektora Urzędu Miasta, skrzywił się, odebrał i nie 
dając dojść do słowa rozmówczyni, cierpko stwierdził:

- Anka, ty wiesz która tu u mnie w Chinach jest go-
dzina? 7:15 rano. Ile razy mówiłem, że nie wolno mi 
zawracać głowy z samego rana? Czego chcesz?

- Szefuńciu, przepraszam, ale my tu problem mamy. 
Nie chciałam czekać do jutra, u mnie w Częstochowie 
właśnie północ minęła, ale musiałam zadzwonić, bo 
na 8 rano pod Urząd Miasta się znowu demonstranci 
zapowiedzieli. Jakieś zwolnienia grupowe w tej „Go-
mimie”, czy jak się tam ta fabryka części samochodo-
wych nazywa – 400 osób mają podobno wyrzucić na 
bruk. Związkowcy chcą przyjść i opony nam palić pod 
budynkiem. Co my mamy im powiedzieć?

- Po pierwsze Anka, to ty mnie pierdołami nie za-
wracaj głowy z samego rana, bo ja tu ważne sprawy dla 
dobra miasta załatwiam. Po drugie, macie mówić to, co 
zawsze – prezydent za chwilę pozyska strategicznego 
chińskiego inwestora i wszystko będzie dobrze. A naj-
lepiej niech Włodek do nich wyjdzie i przemówi – on 
ma tę gadkę do perfekcji wyuczoną. I nie zawracaj mi 
już dzisiaj głowy. Ciao.

Krzysztof Matyjaszczyk spojrzał ze skrzywioną 
miną na rząd chińskich biurowców widocznych na 
horyzoncie z perspektywy hotelowego balkonu, po 
czym rozchmurzył się i spojrzał w kierunku swojego 
zastępcy sączącego z zadowoloną miną szklaneczkę ja-
kiegoś chłodnego trunku: – Jareczku, nie miałbyś tam 
dla mnie jakiegoś cygarka?

- Dla ciebie Krzysiu, zawsze się znajdzie. Dla ciebie 
zawsze...

Artur Sokołowski

„CZĘSTOCHOWA AD’2016”

Eurodebata 
w europejskim stylu
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Z Dorotą Wojtanią, dyrektor Przed-
szkola w Częstochowie rozmawia Renata 
Kluczna.

- Jak doszło do powstania Niepublicz-
nego Terapeutycznego Przedszkola „Piękny 
Umysł”?

- Powstanie Przedszkola jest bezpośrednio zwią-
zane z działalnością Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Autystycznych „Piękny Umysł”. 
Członkowie Stowarzyszenia są zaangażowani w pra-
cę i opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami, z 
autyzmem i chętnie wspierają różne inicjatywy słu-
żące pomocy dzieciom i ich rodzicom. Stykając się z 
rodzicami niepełnosprawnych dzieci dostrzegamy, jak 
wielkie napotykają trudności w uzyskaniu dostępu do 
prowadzonej na wysokim poziomie terapii oraz nauki. 
Niektóre placówki borykają się z problemem braku 
odpowiednich pomocy dydaktycznych czy nawet 
dobrze zaadoptowanej klasy lub sali do prowadzenia 
zajęć indywidualnych. Brakuje też specjalistów. Cza-
sami rodzice są przekonywani, że jedynie kosztowna 
terapia może przynieść efekty, tak jakby skuteczność 
podjętych działań zależała od wysokości opłat. Nie 
każdego stać na wydatki sięgające nawet kilku tysię-
cy złotych miesięcznie. Biorąc za wzór zagraniczne 
placówki edukacyjne, które kompleksowo wspierają 
rozwój dziecka i oferują pomoc rodzicom, członko-
wie Stowarzyszenia postanowili powołać w Często-
chowie niewielką placówkę, która będzie odpowie-
dzią na oczekiwania rodziców i dzieci. We wrześniu 
2012 roku zostało otwarte pierwsze w Częstochowie 
przedszkole terapeutyczne, czyli Niepubliczne Tera-
peutyczne Przedszkole „Piękny Umysł”.

- Z jakich zajęć w Przedszkolu mogą ko-
rzystać dzieci?

- Oprócz dostosowanej do potrzeb i możliwości 
dzieci realizacji podstawy wychowania przedszkol-
nego oferujemy szereg zajęć specjalistycznych. W 
przedszkolu pracuje psycholog, który rozwija kompe-
tencje emocjonalne i społeczne dzieci oraz prowadzi 
wsparcie dla rodziców. Logopeda, który usprawnia 
mowę werbalną lub stara się ją wywołać w przypad-
ku dzieci niemówiących, rozwija słownictwo czynne 
i bierne, likwiduje wady artykulacyjne. Możemy się 
też pochwalić dobrze wyposażoną pracownią integra-
cji sensorycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby 
doposażyć ją w nowe, ciekawe dla dzieci i efektywne 
pomoce. Terapeuta integracji sensorycznej stymulu-
je współpracę pomiędzy poszczególnymi zmysłami, 
likwiduje zaburzenia czucia głębokiego, zaburzenia 
równowagi, poczucia własnego ciała, lęku przestrzeni, 
zmiany płaszczyzn i poziomów. Należy również pod-
kreślić, że w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym 
szczególną uwagę zwracamy na naukę samodzielności 
i samoobsługi. Te umiejętności można wypracować 
dzięki systematycznej, codziennej pracy. Rodzice także 
muszą wykazać się sporą konsekwencją.

- Czy Przedszkole pobiera czesne? Ile 
kosztuje terapia prowadzona na terenie 
Przedszkola?

- Wszystkie zajęcia, z których korzystają nasi 
podopieczni są bezpłatne. Dotyczy to zarówno za-
jęć wychowania przedszkolnego, jak i indywidu-
alnych i grupowych zajęć terapeutycznych. Przed-
szkole nie pobiera czesnego. 

- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne 
„Piękny Umysł” to jedyna w Częstochowie li-
cencjonowana placówka wykorzystująca terapię 
słuchową Metodą Tomatisa. Na czym ona polega?

- Trening słuchowy Metodą Tomatisa jest sto-
sowany z powodzeniem i ulepszany od wielu lat 
w Europie Zachodniej. Pomysłodawca metody – 
Alfred Tomatis – zwrócił uwagę na relację mię-
dzy słuchem a głosem. Człowiek, który nie słyszy 
lub ma problem z selekcją bodźców słuchowych, 
będzie mieć trudności z mówieniem lub zaburze-
nia w innych sferach – głos zawiera tylko to, co 

słyszy ucho. Metoda Tomatisa to system ćwicze-
nia umiejętności słuchania. Ucho jako całość jest 
zaangażowane w liczne procesy: stymulacji mó-
zgu (pobudzanie kory mózgowej), motoryki, uwa-
gi, socjalizacji, nauki języka zarówno ojczystego 

jak i obcego, odczuwania emocji i stresu. Dzięki 
odpowiednio dobranej i przetworzonej muzyce 
klasycznej ucho, a za jego pośrednictwem mózg 
przechodzi trening. Należy dodać, że korzysta-
nie z Metody Tomatisa może się odbywać tylko 
i wyłącznie przy użyciu odpowiednich, opatento-
wanych słuchawek wykorzystujących przewod-
nictwo kostne dźwięku. Nie można więc w żaden 
sposób porównać Metody Tomatisa do innych 
słuchowych terapii czy muzykoterapii, które nie 
wykorzystują przewodnictwa kostnego i filtrowa-
nych dźwięków.

- Popularną formą terapii są także zajęcia 
z udziałem zwierząt. Czy dzieci w Przedszkolu 
także objęte są tego rodzaju wsparciem?

- Zdecydowanie terapia z udziałem zwierząt 
daje pozytywne efekty, wzbudza przede wszyst-
kim ogromne zainteresowanie dzieci i buduje ich 
motywację do działania. Nasi podopieczni korzy-
stają z hipoterapii. Zajęcia pod okiem wykwalifi-
kowanego instruktora stymulują psychoruchowy 
rozwój dziecka, wpływają na właściwą orienta-
cję w schemacie ciała, ułatwiają relaksację. Na 
terenie Przedszkola odbywają się także zajęcia 
dogoterapii. Dzieci chętnie uczestniczą w tego 
rodzaju spotkaniach. Czworonóg mobilizuje je 
do działania zarówno tego spontanicznego, jak i 
kierowanego przez terapeutę. Należy także zwró-
cić uwagę, że kontakt ze zwierzętami wzbudza w 
dzieciach autentyczną radość i sprawia, że na ich 
twarzach pojawia się uśmiech. 

- Ostatnio w ofercie Przedszkola po-
jawiła się także alpakoterapia. Na czym 
polegają takie zajęcia?

- Spotkania z Alpakami Jurajskimi poprawia-
ją funkcjonowania dzieci z autyzmem w życiu 
codziennym. Jest to zupełnie nowatorskie podej-
ście, które pozwala na zaktywizowanie dziecka i 
wpływa na poprawę jego samopoczucia. Z uwagi 
na ich niezwykle łagodne usposobienie, posłu-
szeństwo i delikatność oraz łatwość nawiązywa-
nia kontaktu, wydają się być idealne do terapii i 
pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Asperge-
ra, mózgowym porażeniem dziecięcym czy nie-
pełnosprawnością intelektualną .Prawdopodob-
nie też dlatego, iż alpaki bardziej zainteresowane 
są dziećmi niż osobami dorosłymi, co ułatwia 
terapię. Alpaki czekają na obcowanie z dziećmi, 
lubią być głaskane, przytulane, a ich przyjazny 
wygląd, wzruszające oczy wzbudzają duże zain-
teresowanie. Zwierzęta te lubią być prowadzone 
na smyczy, łatwo poddają się dzieciom. Mamy 
nadzieję że nasze dzieci dostrzegły ich piękno. 
Na całym świecie alpakoterapia jest powszechnie 
stosowaną formą wsparcia, stąd też próba takich 
działań podjęta przez nasze Przedszkole.

- Co oferujecie Państwo rodzicom i 
opiekunom dzieci?

- Oferujemy wsparcie psychologiczne, porady 
i konsultacje. Rodzice znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej mogą także liczyć na pomoc 
Stowarzyszenia. Rodzice, nastawieni na pracę z 
dzieckiem w domu dostają od wychowawców i 
specjalistów wskazania do działania w domu. 
Pragniemy, aby atmosferze tolerancji i akcepta-
cji dziecko uczyło się świata, nabywało umiejęt-
ności, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. 
Przedszkole to nie tylko nauka i terapia, ale tak-
że zabawa. Dzieci i młodzież, którzy nie są na-
szymi wychowankami zapraszamy na zajęcia w 
Centrum Terapii, które działa przy Przedszkolu. 
Nawiązaliśmy też współpracę z placówkami za-
granicznymi o podobnym profilu. Mamy nadzie-
ję, że wymiana doświadczeń pozwoli na osiągnię-
cie jeszcze lepszych efektów w pracy z naszymi 
dziećmi.

- Dziękuję za rozmowę.

Piękne działania „Pięknego Umysłu”
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- W skrócie można o Panu powiedzieć: aktywny (od 
połowy lat 80-tych) polityk, poseł na Sejm I, II i III kadencji, 
a także prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków 
i Statystyków Piłki Nożnej. Czy o czymś zapomniałam...?

- Od lat sprawuję funkcję wiceprzewodniczącego Euro-
pejskiej Partii Demokratycznej, która jest częścią grupy 
ALDE trzeciej w Parlamencie Europejskim. 

- Dziś jest Pan w naszym mieście, jaki program zamie-
rza Pan przedstawić częstochowianom?

- Przyjeżdżam tutaj do Częstochowy po to, by ubie-
gać się o Państwa poparcie i jednocześnie - i może przede 
wszystkim - żeby wysłuchać ludzi. Tego, czego potrzebują 
od Europy, jakiej Europy potrzebują, a także jakie sprawy 
częstochowian i mieszkańców regionu częstochowskiego w 
Europie trzeba załatwić. Od tego jest Parlament, żeby repre-
zentować ludzi. 

Tak się składa, że nasze województwo jest olbrzymie, 
cztery miliony ludzi. Składa się z różnych regionów, te inte-
resy zdarza się, że nie są spójne i w sposób spójny realizo-
wane przez władze centralne, które siłą rzeczy związane są 
głównie ze stolicą województwa, czyli z Katowicami, a po 
macoszemu traktowany jest region północny województwa. 

Jeżeli w całym województwie mówimy, że potrzebujemy 
więcej Europy dla Śląska, to w Częstochowie powiemy, że 
nie tylko więcej Europy dla Częstochowy, ale także wię-
cej Śląska dla Częstochowy, w sensie więcej uwagi władzy. 
Miasto o takim potencjale i tej wielkości nie może być od 
władzy oddalone, nie może uciekać jej uwadze. 

- Co Panu wiadomo na temat problemów regionu czę-
stochowskiego?

- W tym regionie największym problemem jest bezrobocie 
i to co hasłowo nazywamy, brakiem perspektyw. W dużej 
mierze związane jest to z tym, że połączenia komunikacyjne 

Częstochowy są realizowane w najwolniejszym tempie. Do-
piero teraz jest podejmowana decyzja o przedłużeniu nitki 
autostrady, która biegnie od Ostrawy w kierunku Łodzi, co 
ułatwiłoby komunikację Częstochowy z resztą wojewódz-
twa śląskiego, a to z kolei uczyniłoby ją znacznie bardziej 
atrakcyjną dla inwestorów. 

Miasto tej wielkości powinno mieć, po prostu Uniwersy-
tet. Centrum naukowe pozwalałoby zatrzymać kadry, tutaj 
na miejscu. Znacznie mniejsze ośrodki mają swoje szkoły 
wyższe i wszędzie widać, jakie to ma znaczenie dla rozwoju 
miejscowej społeczności. Częstochowa jest miastem ponad 
200-tysięcznym, jest miastem większym od Gliwic – z gi-
gantyczną Politechniką.

Proszę pamiętać, że poziom wykształcenia powoduje 
powstawanie kultury technicznej, kultury humanistycznej, 
która sama generuje miejsca pracy. Oczywiście to nie au-
tomat i to nie znaczy, że nowe miejsca pracy natychmiast 
się pojawią, ale to stworzy warunki. Chociażby z takiego 
punktu widzenia, że inwestor idzie tam, gdzie ma gotowe 
kadry, tam gdzie istnieje uczelnia, która te kadry wypusz-
cza, bo zdajemy sobie sprawę, iż mobilność Polaków nie 
jest jeszcze tak duża. Dzisiaj brak Uniwersytetu, a co za tym 
idzie brak późniejszych perspektyw, będzie „wysysał” ludzi 
z Częstochowy. Miasto się będzie starzeć, będzie mieć coraz 
mniejsze możliwości dawania kadr do dobrych korporacji, 
które mogłyby tutaj inwestować, i koło się zamyka.

Rola Europy w dziedzinie zwalczania bezrobocia jest nie-
porównywalnie większa niż w jakichkolwiek innych dzie-
dzinach. Europa sama w sobie miejsc pracy nie stworzy, ale 
może stworzyć warunki. Polska - póki co - może być benefi-
cjentem Funduszu Spójności, który ma za zadanie wyrówny-
wać poziom cywilizacyjny życia w krajach, które siłą rzeczy 
z innego stopnia rozwoju do tej Unii przystąpiły, niż kraje 
najbogatsze. Powinna z tego korzystać w sposób, jak najbar-
dziej racjonalny. Także w sposób, który będzie wyrównywał 

te szanse wewnątrz Polski. Bogatsi nie powinni dostawać 
więcej niż dostają biedniejsi. 

- Co jest Pana atutem w wyścigu do Parlamentu Euro-
pejskiego?

- Każdy, kto mnie pamięta z dawnych czasów - a przecież 
mam za sobą przeszłość parlamentarną – wie, że nigdy nie 
obiecywałem rzeczy, których nie mogłem dotrzymać. I spra-
wa najważniejsza: bez ludzi, my politycy, jesteśmy nikim. 

- Dziekuję za rozmowę.

„Zawsze dotrzymuję słowa”
Z kandydatem do Parlamentu Europejskiego 
Andrzejem Potockim (Twój Ruch) rozmawia Renata Kluczna
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Nazwa rzecz święta?
Raczej unikam komentowania tego, co dzieje się 

w Częstochowie, a jeśli już to robię, to sporadycz-
nie i w sytuacjach naprawdę wyjątkowych. Czy sy-
tuacja, która zwróciła moją uwagę jest wyjątkowa, 
pewności nie ma. Wszędzie na świecie za taką, czyli 
dość dziwną mówiąc łagodnie, zostałaby niechybnie 
uznana. W Polsce zdaje się, że nie. 

Przeczytałem otóż parę dni temu wywiad z no-
wym prezesem Włókniarza Częstochowa i ciągle 
dojść do siebie nie mogę. Mówi na przykład prezes 
tak: „KantorOnline Orlen fajnie brzmi. Ale, nie-
stety, to tylko marzenia”. Przyznam, że nie bardzo 
wiem, ani co tak fajnie brzmi, ani dlaczego to tylko 
marzenia, w dodatku niestety. KantorOnline Orlen 
nie brzmi fajnie panie prezesie. Brzmi tragicznie. 
Fajnie to brzmi Włókniarz Częstochowa. Klub z 
tradycjami i dorobkiem. Gdzieś tak do początków 
lat dziewięćdziesiątych był to ciągle Włókniarz, ale 
później to już różnie, nazywał się bowiem kolejno: 
Yawal Częstochowa (1992), przez chwilę znowu 
Włókniarz (1995), potem Włókniarz Malma (1996), 
Radson-Malma (2001), Włókniarz-Candela (2002), 
Top Secret-Włókniarz (2003), Złomrex-Włókniarz 
(2004), Cognor Częstochowa (2009), Dospel CKM 
Włókniarz (2012). Nikt przytomny tego nie ogarnie 
rozumem, a gdyby tak nastąpił jakiś kataklizm i stra-
ciłyby się dokumenty klubowe, to za sto lat czy choć-
by pięćdziesiąt, ewentualny historyk sportu żużlowe-
go w Częstochowie dostanie obłędu usiłując połapać 
się, ile tych klubów właściwie w mieście było. Albo 
czy, dajmy na to, doszło kiedyś do meczu Złomrexu 
z Cognorem albo Candeli z Top Secret. 

Miłość sponsorów do sportowych klubów jest 
chwiejna i raczej krótkotrwała, czego przykład 
Włókniarza dobitnie dowodzi. Ani sponsorom ani 
klubowi chwały to nie przynosi. Można zrozumieć 
zabiegi władz klubów w celu pozyskiwania pienię-
dzy, bo czasy są ciężkie i łapać się trzeba różnych 
sposobów, ale trudno nie czuć oczywistego niesmaku 
wobec braku szacunku dla nazwy. Nie chcę uderzać 
w wielkie dzwony pisząc o takich klubach jak Real, 
Manchester, Arsenal czy Bayern, które sponsorów i 

reklamodawców mają od groma, a jakoś nie słychać, 
by któryś z nich usiłował choćby dołączyć swoją na-
zwę do nazwy klubu. Reklama i nazwa firmy spon-
sorującej? Proszę bardzo. Na stadionie czy w hali, na 
koszulkach czy plastronach zawodników, w progra-
mach zawodów – jak najbardziej tak, ale od nazwy 
– ręce precz! Nazwa to znak firmowy. To tradycja, 
historia i szacunek. Szacunek? Zacytujmy znowu 
prezesa: „KantorOnline pozyskał nas jako medium 
potrzebne do sprzedaży swojego produktu i uważam, 
że firma poczyniła bardzo dobry krok.” 

Przyznaję, że nic z tego nie rozumiem, a jestem 
przy zdrowych zmysłach, bo po przeczytaniu tego 
zdania poleciałem czym prędzej do szpitala na ba-
dania okresowe. Prezesowi polecam to samo, a jak 
się okaże, że wszystko OK, prosiłbym o odpowie-
dzi na parę pytań. Po pierwsze: kto kogo pozyskał? 
Czy Włókniarz sponsora czy też może, jak wynika 
ze słów prezesa, to Włókniarz został pozyskany? Po 
drugie: od kiedy i za czyim przyzwoleniem Włók-
niarz stał się medium potrzebnym do sprzedaży pro-
duktu firmy KantorOnline, jakie to produkty sprze-
daje ta firma i czy nie ma zagrożenia, że motocykle 
Włókniarza wykorzystywane będą do rozwożenia, 
w celu sprzedaży, tych produktów? Po trzecie: czy 
stwierdzenie, że „firma poczyniła bardzo dobry 
krok” oznacza, że lepszy interes zrobiła firma niż 
Włókniarz i czy nie kryje się za tym jakieś utajnione 
poufną klauzulą sponsorowanie firmy przez klub? 

Na odpowiedź prezesa czekam z niecierpliwością, 
a na razie, dla przypomnienia radosnej twórczości 
sterników innych klubów, podaję autentyczne nazwy 
zespołów z ekstraklasy żużlowej w roku 2012: Stel-
met, Unibax, Dospel, PGE Marma, FOGO, LECH-
MA, Betard, skladywegla.pl. Marzy mi się obejrze-
nie meczu FOGO ze skladywegla.pl. Wyjaśniam, 
że ostatnia nazwa jest autentyczną nazwą klubu, a 
twórczą nowością jest to, że pisana jest z małej litery. 
Idiotyzm? Ależ skąd. Idiotyzm jest podobno częścio-
wo uleczalny.  

    PS 
Wszystkim Czytelnikom – Wesołych Świąt!

Andrzej Kawka

 Nietrzeźwy kierowca 
     chciał wręczyć łapówkę
Policjanci z częstochowskiej drogówki zatrzy-

mali pijanego kierowcę, który, aby uniknąć odpo-
wiedzialności, próbował ich przekupić. Mający w 
organizmie prawie 2 promile alkoholu 24 - latek 
odpowie teraz nie tylko za kierowanie samochodem 
„na podwójnym gazie”. Za usiłowanie skorumpo-
wania mundurowych grozi mu aż 10 lat więzienia.

 Wielkanocne spotkanie w KMP
W częstochowskiej komendzie odbyło się uro-

czyste spotkanie z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. W spotkaniu tym uczestniczyli 
policjanci, pracownicy cywilni, emeryci policyjni 
oraz zaproszeni goście. Życzenia spokojnych Świąt 
złożył policjantom i pracownikom między innymi, 
obecny na uroczystości Prezydent Miasta Krzysztof 
Matyjaszczyk oraz Metropolita Częstochowski Ar-
cybiskup Wacław Depo.

 Śmiertelny wypadek na torach
W Częstochowie na torach kolejowych, kilka-

dziesiąt metrów od skrzyżowania ulic Wały Dwer-
nickiego i gen. Fieldorfa Nila, doszło do śmiertel-
nego potrącenia przez pociąg towarowy 65 letniego 
mieszkańca Częstochowy.

 Pielgrzymka motocyklowa 
        na Jasną Górę
W ubiegłą niedzielę uroczystym przejazdem uli-

cami Częstochowy rozpoczęło się XI  spotkanie 
motocyklistów. W pielgrzymce uczestniczyło, 
według szacunkowych danych, kilkanaście ty-
sięcy motocyklistów. Jak co roku, miłośnicy 
jednośladów przyjechali na Jasną Górę, aby   
modlić się przed rozpoczęciem sezonu moto-
cyklowego. Pielgrzymka motocyklowa, oprócz 
bezpośrednich jej uczestników, zgromadziła 
tysiące ciekawskich, którzy przybyli zobaczyć 

ten niecodzienny widok. Nad bezpieczeństwem 
wszystkich czuwali mundurowi z częstochow-
skiego wydziału ruchu drogowego. 

 Policjant usłyszał zarzuty
W  kwietniu br. do Prokuratury Rejonowej w 

Myszkowie został doprowadzony funkcjonariusz 
prewencji z Komendy Miejskiej Policji. Prokurator 
prowadzący dochodzenie przeciwko funkcjonariu-
szowi przedstawił mu dwa zarzuty. Pierwszy zarzut 
dotyczy spowodowania wypadku drogowego w ru-
chu lądowym, natomiast drugi z zarzutów, za pro-
wadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

 Nielegalny tytoń
Komisariat Policji II przeprowadził kolej-

ną wspólną akcję z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej i Urzędu Celnego w Częstochowie. 
Efektem tego, było ujawnienie prawie 18,5 kilo-
grama nielegalnie posiadanego tytoniu w dwóch 
częstochowskich mieszkaniach. W sumie ilość 
ujawnionego tytoniu, bez jakichkolwiek znaków 
akcyzy, oceniono na kwotę prawie 10 tysięcy 
złotych. Wartość i ilość zabezpieczonego tytoniu 
ze wstępnych wyliczeń naraziła na uszczuplenie 
Skarb Państwa o podatek akcyzowy w wysokości 
ponad  12.900,00 złotych.

 Działania "Prędkość"
Mundurowi z częstochowskiej drogówki 

prowadzili akcję na drogach województwa 
śląskiego pod nazwą "prędkość". Działania 
były ukierunkowane na poprawę stanu bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłasz-
cza na dostosowywanie się kierujących 
do obowiązujących ograniczeń prędkości. 
Przekraczanie prędkości, a zwłaszcza jej 
niedostosowywanie do ograniczeń i warun-
ków, jest jedną z głównych przyczyn wy-
padków na drogach.

Kronika policyjna

                                                    
                          przyszłości

MASZ PROBLEM? CHCESZ WIEDZIEĆ 
CO CIĘ CZEKA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI? 
ZADAJ PYTANIE TAROCIŚCIE DARIUSZOWI. 

Pytanie wraz z imieniem i datą urodzenia prosimy kierować 
na adres mailowy: redakcja7dni@interia.pl

1.Czy ten związek ma szansę przetrwania? Aleksandra ur. 30.05.1980   
Związek ten nie jest oparty i budowany na prawdzie. Nastąpi rozstanie z powodu odej-
ścia i wyjazdu jednej ze stron. 
2.Czy w tym roku wyjadę na wymarzone wakacje? Monika ur.17.03.1979
Mimo przeszkody przed i w trakcie wakacji wyjazd nastąpi. Szczęśliwe zakończenie. 
3.Czy w najbliższym czasie poprawi się moja sytuacja finansowa? 
Jarosław ur.30.03.1973 
Najbliższy czas  to  wyjście na prostą i lekka poprawa. Dalszy okres to straty finansowe 
w domu,w ostatnim etapie finansowy fart. 

Pozdrawiam
Tarocista 

Dariusz
Z gazetą 7dni 

1 wizyta z 10 %
 

rabatem

Cywilizować / kolonizować

Kiedy sto lat temu państwa za-
chodniej Europy zaczęły cywili-
zować wyzwolone spod tureckiej 
władzy nowe państwa bałkańskie, 
misjonarze stali przed trudnym 
wyzwaniem podciągnięcia Buł-
garki, Serbki czy Albanki na  po-
ziom Frau Niemki czy Lady An-
gielki. Jedną z tych trudnych prac 
była próba wtłoczenia bałkańskie-
go, żeńskiego ciała w cywilizowa-
ny gorset.

Oczywiście zanim się Serbki 
przywiązały do gorsetu, wojna 

zmieniła modę; gorset w krajach 
cywilizowanych uznano za urzą-
dzenie dręczące kobiety. Bałkanki 
więc najpierw w ramach cywili-
zowania chciano ubierać, a potem 
cywilizacyjnie rozebrać i tak to 
szło. Taka jest reguła, jak z sobie 
wiadomych powodów jakiś naród 
uzna siebie nie tylko za wyjątko-
wo kulturalny, ale też przekonany 
o konieczności narzucania swoich 
standardów innym. Radykalizm 
nauczania innych idzie też w parze 
z ukrytym wstydem za grzechy 
własnych ojców. 

Rasizm, dla przykładu, był 
zboczeniem ideologicznym po-
chodzącym z wulgarnego potrak-
towania protestanckiej doktryny 
predystynacji. Skoro Kalwin uwa-
żał, że los człowieka jest z góry 
określony przez Boga, to taki Bóg 
mógł przez cechy rasowe sygnali-
zować miejsce na ziemi różnych 
ludzi. Biały miał chodzić w bu-
tach, czarny te buty czyścić, taka 
„karma”. W każdym razie rasizm 
jako idea trafił do przekonania pro-
testanckich narodów zachodniej 
Europy, nie był znany ani akcep-
towany na peryferiach cywilizacji. 
W Polsce rasy były obojętne, istot-
niejsze było pochodzenie stanowe; 
niechęć do Żydów miała charakter 
antyjudaistyczny (anty - religijny); 
ochrzczony Żyd stawał się pełno-
prawnym, akceptowanym przez 
ogół obywatelem. Podobnie to 
wyglądało w Rosji i na Bałkanach, 
tym się wyrażała niższość cywili-
zacyjna europejskich prowincji. 
Nieznane było też pojęcie rasizmu 
w Azji czy Afryce, dopóki kolo-
nizatorzy zachodnioeuropejscy 
nie nanieśli tego ideologicznego 
śmiecia.

Powiedzieć dziś, że rasizm 
jest płodem kulturalnego Angli-

ka, Niemca czy Francuza byłoby  
puszczeniem bąka w towarzy-
stwie. Z pokorą więc przyjmuje-
my jak genetyczni spadkobiercy 
rasistów gorliwie szukają cech 
owej ideologii u nas, martwiąc się 
każdym kiełkującym objawem. 

Podobnie z tolerancją. Z nutką 
zgorszenia wypominają Rzecz-
pospolitej zabójstwo pana Łysz-
czyńskiego (skazany w XVII w. 
za ateizm); bojąc się, by ta „wście-
kła” sarmacka nietolerancja znów 
się nie odrodziła. W czasie 200 
lat (XVI i XVII w) ścięto w Rze-
czypospolitej 1 (słownie jednego) 
ateistę. W ciągu jednej nocy św. 
Bartłomieja wymordowano w Pa-
ryżu 20 tys ludzi. W Anglii i Szwe-
cji wykonywaną normą była kara 
śmierci za przyjęcie religii katolic-
kiej. Zaiste, jest się od kogo uczyć 
tolerancji.

Nie byliśmy, jako zacofani i 
Sarmaci, świętymi. Myliśmy się 
rzadziej niż okładaliśmy batami, 
Sodoma z Gomorą mogły by się 
zbratać z Krakowem, wszelkie 
formy przemocy – od urzędowej 
po seksualną – były nam nie obce. 
Było co cywilizować. Ta nasza 
tolerancja nie wynikała z mą-
drości, przeciwnie – jak pisał M. 
Bobrzyński – z umysłowego le-
nistwa. Nie widzieliśmy żadnego 
powodu by wzajemnie mordować 
się z powodu  różnic w interpreta-
cji Pisma (którego nikt nie czytał). 
Zabijaliśmy się z ludzkich powo-
dów: o forsę, władzę i kobiety. 
Patrząc jednak na efekty wojen 
religijnych, chwalmy to nasze le-
nistwo.

I broń nas Panie, by miał nas 
kto siłą nawracać. Wystarczy, by 
misjonarz nie grzeszył, a świat by 
się zrobił odrobinę lepszy.

Jarosław Kapsa
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KARTA POJAZDU

tel. 609 465 658

Jeżeli zapłaciłeś 500 zł za kartę 
pojazdu w okresie:

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

www.pebol.com.pl, e-mail: biuro@pebol.pl

Opiekun/ka seniora
Niemcy 

z doświadczeniem 
i komunikatywnym 

niemieckim
tel. 32 204 12 55

Opieka 
nad seniorem 
w Niemczech

tel. 32 204 12 55
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BEZPŁATNE SZKOLENIA

AutoCAD

Inventor

3ds Max

Revit Architecture

Civil 3D

Robot Structural Analisys Professional

Revit Structure

3D Map

Zapewniamy:

 niezbędne materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej 

 małe grupy szkoleniowe 

 wykwalifikowaną kadrę (trenerzy Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk)

 egzamin Autodesk Professional lub Associate

 uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Autodesk (Certificate of Completion)

 sale szkoleniowe w pełni wyposażone oraz catering 

 zwrot kosztów dojazdu

Szkolenia skierowane są do właścicieli i pracowników mikro 

przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Informacje  o  miejscach  i  terminach  szkoleń  dostępne  są  w Biurze  Projektu  pod 

numerem tel. 533-223-606 oraz adresem email biuro@kadraslask.eu a także na stronie 

internetowej projektu:

www.kadraslask.eu

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Mocna kadra w mikro firmie” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

LP. NAZWA
WARTOŚĆ 
BRUTTO

1 KOSIARKA SAMOZBIERAJĄCA JAGUAR 13 422,67 zł

2 KOSIARKA MF Z PRZYCZEPKĄ 1 321,33 zł

3
ROZRZUTNIK DO PIASKU, WAPNA 
HYDRAULICZNY 2 442,00 zł

4
GLEBOGRYZARKA VARI(BEZ JEDNOSTKI 
SILNIKOWEJ) 1 328,00 zł

5
SPALINOWA UBIJARKA DO PODŁOŻA PROJECT 
HONDA GX120 772,00 zł

6 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU STIHL HS80 366,67 zł

7 WYKASZARKA STHIL FS 350 1SZT 328,67 zł

8 WYKASZARKA STHIL FS 400 1 SZT 359,33 zł

9 WYKASZARKA STIHL FS 450 375,33 zł

10 MŁOT DO WYBURZEŃ GRAPHITE 250,67 zł

11 WIERTARKA MŁOT BOSCH GBH 4DFE 342,00 zł

12 WIERTŁO MŁOT AEG KH24E 720W 2,3J 290,67 zł

13 WIERTARKA AEG SBE 600R 60,67 zł

14 WIERTARKA AEG SBE 600R 60,67 zł

15
WIERTARKA AKUMULATOROWA 24V MAKITA 
BHR 200SJE 243,33 zł

16
WIERTARKO WKRĘTARKA AKUMULATORA 
MACALLISTER 14 CN 28 107,33 zł

17
NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO BLACH MAKITA 
JS1670 279,33 zł

18 BRUZDOWNICA X – KRAFT CW125 84,00 z

19 PISTOLET DO KLEJU MODECO TYP GG-4 17,33 z

20 IMADŁA ŚLUSARSKIE WARSZTATOWE 157,33 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe 
„DELITE” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Łukasińskiego 28
ogłasza przetarg na sprzedaż niżej wymienionych ruchomości:

1. Przedmiotem przetargu są wyżej wymienione ruchomości.
2. Ceny wywoławcze przedmiotów zostały podane powy-

żej i są cenami brutto.
3. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w siedzibie 

spółki PPHU „DELITE” Sp. o.o. w likwidacji z siedzibą w 
Częstochowie, ul. Łukasińskiego 28, w zaklejonych koper-
tach z dopiskiem „ Przetarg PPHU DELITE” w terminie 7 
dni od daty ukazania się obwieszczenia o przetargu tj. do dnia 
24 kwietnia 2014 roku godz. 14:00. oferty mogą być składane 
listownie bądź osobiście. W przypadku oferty złożonej listow-
nie przyjmuje się, że datą i godziną złożenia oferty jest data jej 
wpływu do siedziby organizatora przetargu.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które 
odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w sie-
dzibie PPHU „DELITE” Sp. z o.o. w likwidacji w siedzibą 
w Częstochowie: 42-200 Częstochowa, ul. Łukasińskiego 28.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 5% kwoty brutto. Wadium należy 

wpłacić do dnia poprzedzającego dzień upływu terminu skła-
dania ofert, tj. do dnia 23 kwietnia 2014 r.. na konto 69 1050 
1142 1000 0023 0400 9604. Za dzień wpływu uważa się dzień 
uznania rachunku bankowego organizatora przetargu. 

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

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

8. Wszelkich informacji o przetargu można uzyskać pod 
numerami telefonu:

             34 323-51-94 Biuro
            513 016 278 Likwidator
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W miniony weekend wystartowały rozgrywki Enea Ekstraligi. 
KantorOnline Włókniarz Częstochowa pojechał do Leszna aby 
zmierzyć się z tamtejszą Fogo Unią. Niestety brak kontuzjowa-
nych - Grigorija Łaguty i Michaela Jepsena Jensena, zakończył się 
przegraną 38:52.

KantorOnline Włókniarz od pojawienia się informacji o nieobecności 
dwóch liderów skazywany był na pożarcie. Wśród kibiców zaczęto nawet 
żartować czy Lwom uda się zdobyć choć 30 oczek. Tymczasem dzięki 
zręcznemu żonglowaniu zmianami udało się aż do 11 biegu utrzymywać 
tylko sześciopunktowe prowadzenie Byków. Duża w tym zasługa czwórki 
zawodników – Grzegorza Walaska, Rune Holty, Petera Kildemanda oraz 
Artura Czai. Na szczególną uwagę zasługuje nowy nabytek KantorOnline 
Włókniarza. Kildemand w niedzielny wieczór imponował walecznością, 
nie było dla niego straconych pozycji i walczył w każdym stracie do same-
go końca. W czternastej gonitwie doszło z tego powodu do spięcia między 
zawodnikiem Lwów, a Przemysławem Pawlickim, który miał wielkie pre-
tensje do Duńczyka, za zbyt ostrą jazdę. Tym niemniej debiut Kildemanda 
w Ekstralidze trzeba uznać za jak najbardziej udany. 

Z dobrej strony zaprezentowali się także biało – zieloni młodzieżowcy. 
Co prawda Rafał Malczewski wystartował tylko dwukrotnie, ale pierwszy 
start był wprost perfekcyjny. Fogo Unia ma zdaniem wielu ekspertów naj-
lepszą parę młodzieżową w kraju, a mimo to w biegu juniorskim podwój-
nie przegrali oni z parą Lwów. Czaja wystartował ostatecznie w sześciu 
biegach zdobywając sześć punktów i dwa bonusy. Dorobek częstochow-
skiego juniora mógł być większy niestety Czaja często po bardzo dobrych 
startach tracił pozycje. 

Zupełnie natomiast mecz nie wyszedł Mirosławowi Jabłońskiemu. Po 
pierwszym nieudanym starcie bardzo starał się poprawić, niestety w kolej-
nym podejściu został wykluczony za spowodowanie upadku Rune Holty, 
a w trzecim swoim biegu za potrącenie Tobiasza Musielaka.

Już w Lany Poniedziałek  oficjalnie rozpocznie się sezon 2014 na SGP 

Arenie Częstochowa. KantorOnline Włókniarz Częstochowa podejmie 
Falubaz Zielona Góra. Niestety pierwsze przedmeczowe informacje nie 
są jednak dla Lwów pomyślne. Z cała pewnością w poniedziałek nie poje-
dzie wciąż leczący kostkę Grigorij Łaguta. Dodatkowo nadal nie wiadomo 
czy w pełni sił będzie Michael Jepsen Jensen, a Rune Holta po dwóch 
upadkach w Lesznie jest mocno poobijany. Jakby tego było mało wszyst-
ko wskazuje na to że pogoda nie pozwoli na zbyt wiele treningów przed 
poniedziałkowym spotkaniem. Mimo wszystkich przeciwności już po 
pierwszym spotkaniu w tym sezonie Enea Ekstraligi można powiedzieć, 
że Włókniarz z pewnością nie złoży broni i będzie walczył do ostatniej 
gonitwy o jak najlepszy rezultat.

Dk
foto: Marek Dziurkowski

KantorOnline Włókniarz Częstochowa - 38 
1. Peter Kildemand - 9+1 (1,t,2*,3,1,2,0) 
2. Grigorij Łaguta - ZZ 
3. Rune Holta - 8+1 (2,1,3,d,1,1*) 
4. Mirosław Jabłoński - 0 (0,w,w,-,-,-) 
5. Grzegorz Walasek - 12 (1,3,2,3,0,2,1) 
6. Artur Czaja - 6+2 (2*,1,0,2,0,1*) 
7. Rafał Malczewski - 3 (3,0,-)

Fogo Unia Leszno - 52 
9. Nicki Pedersen - 12+2 (2*,3,2,3,2*) 
10. Grzegorz Zengota - 5 (3,1,1,0,-) 
11. Kenneth Bjerre - 14 (3,2,3,3,3) 
12. Mikkel Michelsen - 2 (1,0,1,0) 
13. Przemysław Pawlicki - 9+2 (2*,2*,0,2,3) 
14. Tobiasz Musielak - 5+1 (0,3,2*,0) 
15. Piotr Pawlicki - 5 (1,3,1)

Bieg po biegu: 
1. (61,53) Zengota, Pedersen, Kildemand, Jabłoński 5:1 
2. (61,43) Malczewski, Czaja, Pi. Pawlicki, Musielak 1:5 (6:6) 
3. (61,35) Bjerre, Holta, Michelsen, Jabłoński (w) 4:2 (10:8) 
4. (60,59) Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Walasek, Malczewski 5:1 (15:9) 
5. (61,44) Walasek, Bjerre, Czaja, Michelsen 2:4 (17:13) 
6. (61,97) Musielak, Prz.Pawlicki, Holta, Jabłoński (u/w) 5:1 (22:14) 
7. (61,31) Pedersen, Walasek, Zengota, Czaja 4:2 (26:16) 
8. (62,03) Holta, Kildemand, Pi.Pawlicki, Prz.Pawlicki 1:5 (27:21) 
9. (61,69) Walasek, Pedersen, Zengota, Holta (d/4) 3:3 (30:24) 
10. (61,53) Bjerre, Czaja, Michelsen, Walasek 4:2 (34:26) 
11. (61,69) Kildemand, Prz. Pawlicki, Holta, Zengota 2:4 (36:30) 
12. (61,50) Bjerre, Musielak, Kildemand, Czaja 5:1 (41:31) 
13. (61,94) Pedersen, Walasek, Czaja, Michelsen 3:3 (44:34) 
14. (62,53) Prz.Pawlicki, Kildemand, Holta, Musielak 3:3 (47:37) 
15. (62,03) Bjerre, Pedersen, Walasek, Kildemand 5:1 (52:38)

W kwietniową niedzielę od wczesnych godzin porannych nad brzegiem 
Warty zaczęli się gromadzić wędkarze. Zawody miały się rozpocząć około 
godziny ósmej, skąd, więc taka frekwencja o tak wczesnej porze? Szybko 
wszystko się wyjaśniło. Po raz pierwszy w historii te mające już sporą re-
nomę w Polsce zawody miały się odbyć na zasadzie „no kill”.

Większość osób, która się tak wcześnie zgłosiła to byli sędziowie węd-
karscy. Zostali oni poinformowani o zasadach, jakie miały obowiązywać 
na tegorocznym pucharze Warty. Ponad 40 sędziów zostało rozstawionych 
wzdłuż terenu zawodów. Ich zadaniem było mierzenie złowionych przez 
zawodników pstrągów, zapisanie tego faktu w specjalnym protokole oraz 
karcie startowej zawodnika i przypilnowanie, aby ryby w dobrej kondy-
cji wróciły do rzeki. Wbrew niepokojom organizatorów frekwencja i w 
tym roku nie zawiodła. W zawodach wzięło udział 151 uczestników w 
tym siedmiu w kategorii juniorów. Każdy z zawodników po zapisaniu się 
otrzymał mapkę terenu zawodów wraz ze stanowiskami sędziów oraz ich 
numerami telefonów. O godzinie dziewiątej rozpoczęto wędkowanie. Po-
mysł z zawodami na żywej rybie okazał się strzałem w dziesiątkę. Przez 
cały czas zmagań nie było sytuacji, aby którykolwiek uczestnik miał pro-
blem ze zgłoszeniem ryby u sędziego. Ostatecznie po pięciu godzinach 
zmagań w pięknej, słonecznej i bardzo ciepłej pogodzie okazało się, iż 
pstrągi wymiarze powyżej 35 cm zgłosiło do protokołów 38 zawodników 
w tym 14-tu miało ich, co najmniej dwa. W zawodach liczyła się suma 
długości dwóch zgłoszonych pstrągów. Zwycięzca przyjechał na gościnne 
wody częstochowskie z okręgu kieleckiego – dwa złowione przez niego 
„potokowce” miały w sumie 101,5 cm.. Zwyciężył on również w kategorii 
najdłuższy złowiony pstrąg potokowy – 57 cm. Wśród juniorów wygrał 
młody wędkarz, który przyjechał do nas aż z okręgu Wałbrzyskiego jego 
pstrąg mierzył 66 cm. Po smacznym jak zwykle posiłku w barze Rogal or-
ganizatorzy ogłosili wyniki. Nagrody wręczali goście specjalni zawodów: 
Jarosław Marszałek - wiceprezydent miasta Częstochowy, Cezary Stępień 
- Wójt gminy Kamienica Polska, Maciej Brudziński - Prezes Zarządu 
Okręgu PZW Częstochowa i Dariusz Kapinos Radny - Miasta Częstocho-
wa i Prezes największego Częstochowskiego, Koła PZW „Okoń - Dospel”. 

Pierwsza dziesiątka zawodników została uhonorowana dyplomami i upo-
minkami. A pierwsza trójka i zwycięzca w kategorii juniorów otrzymali 
ponadto przepiękne statuetki przedstawiające pstrąga potokowego. Wśród 
uczestników, którzy nie złowili ryby rozlosowano kilka cennych upomin-

ków. Formuła zawodów na żywej rybie sprawdziła się w 100% - mamy 
nadzieję, iż informacja o dobrej organizacji i rybnej wodzie rozejdzie się 
po całym kraju i w przyszłym roku odwiedzi nas jeszcze więcej kolegów. 
Częstochowski Klub Spinningowy „Spiner”, jako organizator zawodów 
serdecznie dziękuje: wszystkim sponsorom, uczestnikom i obsłudze sę-
dziowskiej, nad którą czuwał Antoni Barut - Sędzia Klasy Krajowej i Vice 
Prezes Zarządu Okręgu.

Ostateczne wyniki wyglądały następująco: 
1. Zbigniew Linertowicz – OKRĘG KIELCE 
2. Grzegorz Stępniak – OKRĘG CZĘSTOCHOWA 
3. Janusz Trzepizur – OKRĘG CZĘSTOCHOWA 
4. Roman Ziółkowski – OKRĘG KATOWICE 
5. Andrzej Zbirek – OKRĘG CZĘSTOCHOWA 
6. Mirosław Skorus – OKRĘG KATOWICE 
7. Hubert Cygler – OKRĘG WARSZAWA 
8. Rafał Cieszyński – OKRĘG KATOWICE 
9. Jerzy Wodecki – OKRĘG KATOWICE 
10. Jarosław Gradzki – OKRĘG CZĘSTOCHOWA
Najlepszy junior: 
Rafał Stelmasiak – OKRĘG WAŁBRZYCH

Tekst: Maciej Brudziński, zdjęcia: Sławomir Bednarek

XVIII Spinning Puchar Warty

Przegrana osłabionego Włókniarza na inaugurację
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Region Częstochowski
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
radosnego nastroju w gronie najbliższych 

oraz mokrego Dyngusa życzą

Wójt 
Wiesław Szymczyk 

STARCZA
Wójt 

Adam Jakubczak
MSTÓW

Wójt 
Krzysztof Smela

MYKANÓW

Wójt 
Łukasz Stachera

PORAJ

Wójt 
Robert Nowak

PRZYRÓW

                 
             
       

 
 

  

    
       

Stanmot Mercedes
42-262 Poczesna k. Częstochowy, ul. Spadowa 4

Salon: 34 / 327 47 37, Serwis: 34 / 327 42 56
info@stanmot-mercedes.pl
www.stanmot-mercedes.pl


