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DRODZY CZYTELNICY !

Miło nam poinformować,
iż redakcyjny numer telefonu

34  374 – 05 - 02
jest już czynny.

Już za parę dni, za dni parę z bloków startowych ruszą z kopyta kandydaci na prezydenta i radnych 
Częstochowy. Zanim prawie na serio poleje się krew „niewiniątek”, bo kampania wyborcza do samo-
rządu to nic innego jak regularne wyrzynanie się nawzajem lokalnych przeciwników politycznych, 
Tygodnik 7 dni dopuścił się sondażu wyborczego na wesoło. 

W starciu o fotel prezydenta miasta zmierzą się tylko panowie. W naszym sondażu wzięły więc 
udział tylko panie. Po okazaniu niepodpisanych zdjęć kandydatów poprosiliśmy 500 częstochowianek 
o rzut kobiecym okiem na ich sylwetki. 

Sondaż, choć zaznaczaliśmy, że na zdjęcia kandydatów należy zerkać z przymrużeniem oka, pro-
wadzi do kilku poważnych refl eksji. Kandydaci A, C i D przegrywają w przedbiegach z kandydatem 
B w kategorii „rozpoznawalność”. Najbardziej, jako mężczyzna, podoba się płci pięknej kandydat A.

Prawie 300 z ankietowanych pań nie ma żadnych poglądów politycznych. Kobiety sympatyzujące z 
lewicą są zdecydowanie bardziej zorientowane w polityce i lojalne partyjnie niż te, które opowiadają 
się za prawicą. Fanki kandydata B falowały fi ranami rzęs, łypiąc na kandydatów A i D, ale wiernie 
wskazywały na swojego ulubieńca politycznego.

Tak czy siak, pamiętajmy, wybory są na serio, a przyszłość miasta to nie obrazki w prasie kobiecej.

R E K L A M A

Mister Prezydent...

R E K L A M A

A B C D
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Sierpień  cierpień
Zżęto zbóż łany, po rży-

skach smętnie snuje się mgła. 
Kończy się lato i lat przyby-
wa. Siwizna, rzecz jej w taką 
owaką, ogólnie wzdłuż i w 
poprzek, w ten deseń i na zad, 
do przodu. Trudno o kulturę, 
gdy ma się taką sztukę przed 
sobą; jesienny czas dożynek i 
wykopków się zaczął.

Świat, zgodnie ze swoją 
naturą, powinien zwolnić, 
tymczasem przyspiesza. Sie 
nie nadanża. Człowiek może 
chciałby z postępem, ale ten 
postęp też nie wie, gdzie się 

potoczyć. Mentalność stadna 
utrzymuje grupę w jakiś ra-
mach, lecz to sprawdza się, 
gdy samiec alfa pilnuje kie-
runku marszu. Dziś nawet 
samce alfa wyglądają na pod-
róbki; zamiast przewodzić 
lecą za stadem. Partia rządzą-
ca jak armia po zwycięstwie 
rozeszła się po okolicach 
grabiąc co się da. Gdy nie po-
skutkowały wezwania: ruszta 
się chłopy, wróg jeszcze nie 
rozbity, watahy nie dorżnię-
te; wodze pacnęły na miękkie 
posłanie. Grabta, szepczą w 
półśnie, może jak się nagra-
bita, to z większym męstwem 
bronić będziecie nagrabione-
go. Oby...bo na wzgórzach 
gromadzi się armia opozycji, 
złakniona posad i łapówek. 
Wodzu, wołają zastępy, nie 
pieprz nam o ideach lecz pro-
wadź na ukwiecone łąki, na 
spiżarnie pełne konfi tur...A 
surmy bojowe grzmią pieśnią 
„łona tańczy dla mnie”.

Oj, dana, dana, nie ma sza-
tana, a ksiądz Lemański jest 
dziś bezpański.

Się, Pan, nie martw. My 
Naród Polski. Przypomnij 
jak Gołota prał wszystkich w 
Ameryce, a w powstaniu to 
tak przy...doliliśmy Niemco-
wi, że mu buty spadły i tylko 
Ruski ich uratował. Tera też 
damy popalić Putinowi. Ja już 
przeszedłem z „Żubra” na te 
kwachy cydrem zwane, jak się 
zaweźmiem Ruskie pożałują, 
że się urodzili.

Więc się nie martwię. Głu-
pota przejdzie Wisłę, przejdzie 
Wartę...da jej przykład Bona-
parte. W kraju   węgla, stali 
i hut, w kraju w którym roz-
panoszył się głód, tam gdzie 
wschodzi nad polami siwa 
mgła: ona szła, szła, szła....

Przejdzie, jak fala letnich 
upałów, jak przypływy no-
wych teorii jajogłowych. Po 
zimie będzie wiosna, nowe 
głupoty popłyną z zachodu na 
wschód lub odwrotnie. Świat 
się dalej będzie 

toczył. Obyśmy tylko zdro-
wi byli, mieli odwagę zmie-
niać to co możliwe, pokorę, by 
przetrzymać to  co zmienić nie 
możemy i rozsądek, by jedno 
od drugiego odróżnić. 

Sierpień – cierpień, miesiąc 
trzeźwości. Miesiąc pielgrzy-
mowania i błądzenia bez celu. 
Miesiąc zbiorów i zaborów. 
Kończą się marzenia, zaczyna 
się jesień.

Sierpień w Gdańsku i sier-
pień pod Warszawą, cud nad 
Wisłą i cud nad Bałtykiem. 
Kiedyś to, Panie, było lepiej, 
bo ludziom o Coś chodziło. 
A teraz...Teraz to się tylko tak 
żyje, tak z kąta w kąt, zupeł-
nie bez sensu. Właściwie to 
już nie ma sprawy, za którą 
warto oddać życie (jeśli nie 
swoje, to przynajmniej sąsia-
da). Zresztą, jakie życie, taka 
sprawa. Dziś upominanie się 
o prawa robotnicze jest mniej 
modne od obrony praw mniej-
szości seksualnych. Czy to 
wynika z tego, że dziś robot-
nicy mają lepiej (na umowach 
śmieciowych), a geje gorzej 
(w Sejmie i w „Charlocie”)...
Dziś nie wystarczy, że bandyci 
w Iraku mordują dzieci, ko-
biety, starców; musieli zacząć 
mordować Jazytów, by świat 
w obronie mniejszości wysłał 
bombowce.

Taki świat, jak kogoś do 
czegoś nie przypisali, to ten 
ktoś nie ma żadnych praw. 
Pora kończyć wakacje, pora 
zaistnieć lub zgasnąć.

Jarosław Kapsa

Różne

Czy po 4 latach radny Biernat zdobył się na odwagę, 
czy znalazł włącznik mikrofonu?

Od lewej: radny Zbigniew Strzelczak (PiS), radny Artur Gawroński (PiS), radny Zbigniew Niesmaczny (SLD), na 

W jednym z ostatnich numerów Tygodnika 
Regionalnego 7 Dni przeciwstawiono sobie 
dwóch kandydatów na urząd Prezydenta Czę-
stochowy w nadchodzących wyborach samo-
rządowych: Krzysztofa Matyjaszczyka i An-
drzeja Szewińskiego.  

W tekście pojawia się m. in. sprawa Mi-
strzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn, któ-
re rozpoczynają się 30 sierpnia br. w Polsce i 
zaprzepaszczenia szansy Częstochowy z nimi 
związanej.

Przypomnę, że pomysł budowy dużej Hali 
Sportowej przy ul. Żużlowej, koncepcji, pro-
jektu, łącznie ze złożeniem i uzyskaniem środ-
ków unijnych 28 mln zł, było dziełem mojego 
zespołu pracowników w kadencji 2006-2009. 
W 2009 r. nawet został rozstrzygnięty przetarg 
na budowę hali. Działania te prowadziliśmy 
wychodząc z założenia, że trzeba oprzeć się na 
tym, co w Częstochowie jest silne i daje nowe 
możliwości. Taką dziedziną sportu o pięknej 
tradycji jest siatkówka. Chcieliśmy, aby bu-
dowa nowoczesnej hali w Częstochowie dała 
szansę rozegrania w naszym mieście meczy 
Mistrzostw Świata i przez nie wielkiej pro-
mocji Częstochowy i poprzez to pozytywnych 
skutków dla mieszkańców. Wcześniej wybudo-
wane hale przy Liceum Kopernika, a szczegól-
nie przy Liceum Norwida dawały zaplecze do 

pracy z młodzieżą siatkarską. Nowa hala przy 
ul. Żużlowej miała stanowić kompleks spor-
towo-kulturalno-gospodarczy razem z uprzed-
nio zmodernizowanym stadionem żużlowym. 
Kolejnym etapem miała być budowa zaplecza 
gastronomiczno-hotelowego przy kompleksie.

W 2009 r. powołałem formalnie Komitet Or-
ganizacyjny Mistrzostw Świata w Piłce Siatko-
wej Mężczyzn w 2014 r., stając jako Prezydent 
Miasta na jego czele. Na zastępców powołałem 
senatora Andrzeja Szewińskiego i Andrze-
ja Gołaszewskiego, wiceprezesa Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. Jesienią 2009 r. ofi-
cjalnie złożyłem Prezesowi PZPS Mirosławowi 
Przedpełskiemu w Hali Polonia wobec 2 tysię-
cy Częstochowian zgłoszenie naszego miasta, 
jako organizatora Mistrzostw Świata w 2014 
r. Jak mówił Prezes PZPS szanse są duże, pod 
warunkiem, że zbudujemy nową halę. Kraków 
wtedy jeszcze nie rozpoczął budowy. Potem 
przyszedł listopad 2009 r. referendum i zmiana 
władz w mieście.

Komisarz i obecnie rządzący miastem wpraw-
dzie doprowadzili do zakończenia rozpoczętej 
budowy hali sportowej, jednak Krzysztof Ma-
tyjaszczyk zmarnował możliwość przeprowa-
dzenia w Częstochowie Mistrzostw Świata. 
A przecież hala była budowana m. in. w tym 
celu. Zmarnował wielkie możliwości promocji 

miasta, również promocji gospodarczej, które 
prędko się nie powtórzą (przypominam, że MŚ 
w Siatkówce są rozgrywane w Polsce po raz 
pierwszy). Zmarnował możliwość wykorzy-
stania całego kompleksu sportowego oddając 
spółce prowadzącej klub żużlowy zmodernizo-
wany stadion, nie doprowadził też do budowy 
zaplecza.

A  Andrzej Szewiński? Mówi o swoim do-
robku jako senatora: „W pierwszej kolejności 
(…) Hala Sportowa, na którą pozyskałem łącz-
nie 48 mln zł (20 mln zł + 28 mln zł z UE)”. 
Czy to jest prawda? 

W przypadku pieniędzy unijnych w kwocie 
28 mln zł uzyskanych z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 
uzgodniłem z burmistrzami i wójtami podział 
środków na konkretne cele (w tym na halę 
sportową) w ramach opracowanego programu 
rozwoju subregionu północnego. Naszą pro-
pozycję zatwierdzili wszyscy burmistrzowie i 
wójtowie subregionu w ramach ogólnej kwoty 
przyznanej na program rozwoju poza proce-
durą konkursową. Andrzej Szewiński nie brał 
udziału w tych rozstrzygnięciach i nie miał na 
nie wpływu. Pomógł natomiast przy wsparciu 
miasta w budowie hali przez Ministerstwo 
Sportu (dotyczy to kwoty 20 mln zł), oczywi-
ście urząd przygotowywał wszystkie stosow-
ne materiały, dokumentację, korespondencję i 
prowadził bieżącą koordynację. Za tę pomoc 
serdeczne podziękowanie.

Senator nie miał również wpływu na przy-
gotowanie projektów, dokumentację oraz roz-
strzygnięcia konkursowe dotyczące środków 
unijnych, które zapadły w 2009 r. w Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych w War-

szawie w zakresie przebudowy skrzyżowania 
DK-1 z ul. Jana Pawła II wraz z mostem przy 
ul. Srebrnej (64 mln zł), co zostało przygoto-
wane i uzyskane przez nasz zespół.

Senator jako były siatkarz, trener i Wiceprze-
wodniczący Komitetu Organizacyjnego MŚ w 
Częstochowie, nie potrafił doprowadzić do 
skutecznego kontynuowania pracy Komitetu i 
do wymuszenia organizacji Mistrzostw Świa-
ta w Częstochowie, mimo licznych atutów w 
swoich rękach oraz znacznej liczby radnych 
PO i faktycznego współdziałania z SLD w Ra-
dzie Miasta. Na swoim podwórku dotyczącym 
siatkówki i miasta, okazał się nieskuteczny, 
tłumacząc się: „zabiegaliśmy i namawialiśmy 
Prezydenta”. Niestety bez efektu...

Jako ekipa rządząca miastem do 2009 r. dali-
śmy wizję i możliwości wynikające z budowy 
nowej hali sportowej i Mistrzostwami Świata w 
Siatkówce Mężczyzn w 2014 r. Możliwości te 
zostały zaprzepaszczone. Zarówno przez obec-
ne władze, które ze względu na brak wyobraźni 
zablokowały decyzyjnie znalezienie się Czę-
stochowy razem z Warszawą, Gdańskiem, Ło-
dzią, Wrocławiem czy Katowicami w gronie 
organizatorów MŚ, jak również przez nieudol-
ność Senatora, lidera swojej partii w mieście.

Częstochowianie nie zobaczą w naszej no-
woczesnej hali Mistrzostw Świata, natomiast 
widzą na co dzień porozbijane i brudne wia-
ty przystankowe, czy zdewastowaną i pustą, 
mimo upałów, fontannę przy Promenadzie im. 
Czesława Niemena.

Tadeusz Wrona”.

Były prezydent miasta Tadeusz Wrona przesłał do naszej redakcji swój komentarz w sprawie wypo-
wiedzi Andrzeja Szewińskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Częstochowy, 

której to udzielił nam w przedostatnim numerze „7 dni”.  

„Stracona szansa
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Zajęcie

Poglądy

Wiek

Tak prezentują się grafi cznie wyniki ankiety dotyczącej gustu częstochowianek 
oraz statystyki dotyczące Pań biorących udział w zabawie (patrz str. 1)

red.
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Każdemu, zwłaszcza osobom młodym, trudno 
przewidzieć, jaka będzie starość. To może i dobrze, 
że nie wiemy... Historia pani Krystyny z Często-
chowy, prócz gęsiej skórki przyprawia o refl eksję: 
oby na starość nie być zdanym na łaskę instytucji 
miejskich... 

Pani Krystyna (88 lat), mieszkanka bloku przy ul. 
Słowackiego 8 i lokatorka ładnego ponad 80-metrowe-
go mieszkania, w oczach sąsiadów od zawsze uchodziła 
za osobę światową, wykształconą, majętną.

– Z tego co wiem, kiedyś pracowała w handlu za-
granicznym. Bardzo dystyngowana kobieta. Żyła swoim 
życiem. Z  biegiem lat jednak widywaliśmy ją coraz rza-
dziej, a z czasem przestała w ogóle opuszczać mieszka-
nie – mówi jedna z lokatorek bloku przy Słowackiego. 

Pierwsze niepokojące sygnały, że z sąsiadką dzieje 
się coś złego, pojawiły się kilka lat temu.

– Wielokrotnie rozmawialiśmy o sytuacji pani Kry-
styny na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej. Nikt 
jednak nie chciał mieszać się w jej życie prywatne, do 
czasu, gdy sąsiedztwo z tą starszą panią stało się dla nas 
uciążliwe – mówią sąsiedzi. 

Blokiem przy ul. Słowackiego 8 zarządzają dwa 
podmioty: Wspólnota Mieszkaniowa (mieszkania wła-
snościowe) oraz ZGM TBS (mieszkania komunalne). 
To właśnie w jednym z lokali komunalnych mieszka 
starsza kobieta.

– Pani Krysia od dawna nikogo nie wpuszczała do 
mieszkania. Być może to kwestia jej problemów psy-
chicznych, nasilających się z wiekiem. Jako Wspólno-
ta nie mogliśmy więc przeprowadzić obowiązkowych 
przeglądów kominiarskich, gazowych, instalacji wod-
no-kanalizacyjnej. I jeszcze ten przeszywający fetor, wy-
dobywający się z jej lokalu na całą klatkę schodową... 
– opowiada członkini Wspólnoty.

Poruszyli niebo i ziemię
Sąsiedzi, sami w podeszłym wieku i nieraz potrze-

bujący pomocy, zaalarmowali więc instytucje miejskie, 
najpierw ZGM, a potem prezydenta Matyjaszczyka. 

W licznych pismach czytamy: 
1. „(...) Lokatorka tego mieszkania załatwia swo-

je potrzeby fi zjologiczne na gazety oraz do słoików. 

W związku z wysokimi temperaturami smród roz-
nosi się po klatce i budynku. (...) Wspólnota domaga 
się natychmiastowego działania ze strony ZGM TBS 
sp. z o.o.”, 

2. „(...) W trakcie częściowego przeglądu lokalu 
[w 2012 r. lokatorka nie udostępniła kuchni i pokoi 
- przyp. red.] stwierdzono, że odcięta jest instalacja 
gazowa i brak jest instalacji C.O. W jaki sposób 
ogrzewane jest powyższe mieszkanie i jak lokator-
ka przyrządza posiłki? (…) Domagamy się inter-
wencji ZGM-u”, 

3. „(...) W sierpniu 2013 roku w mieszkaniu pani 
Krystyny wybuchł pożar. Do jakiego nieszczęścia 
musi dojść, aby ZGM TBS sp. z o.o. zajął się ww. 
lokalem? (...)”, 

4. „(...) W styczniu 2014 roku pani Krystyna wy-
szła ze swojego mieszkania i to co zobaczyliśmy było 
przerażające. Lokatorka była blada, zziębnięta, 
miała gołe nogi, była brudna, z nóg sączyła się ropa, 
spódnica przyklejała się do otwartych ran (…) W 
mieszkaniu szyby zasłonięte są dyktą, drzwi do 
dwóch pokoi są zabite gwoździami, brud i smród. 
W lokalu brak jest grzejników, brak jest również 
innego źródła ciepła. Pytamy więc, jak starsza oso-
ba może funkcjonować w zimnym mieszkaniu? Nie 
ma także żadnego urządzenia, na którym można by 
zagrzać chociaż szklankę wody. Stan lokalu będą-
cego własnością Gminy Częstochowa jest sprzecz-
ny z informacjami, jakie Wspólnota otrzymuje od 
ZGM. Mieszkańcy budynku domagają się natych-
miastowego działania służb podległych P. Prezy-
dentowi. (...)”.

O reakcji urzędników Krzysztofa Matyjaszczyka 
na korespondencję od sąsiadów pani Krystyny, ich zda-
niem lepiej nawet nie wspominać.

– Nie sposób tego nazwać... Nic nie dały nasze pi-
sma do wielu instytucji pomocowych. Byliśmy bezsilni... 
z nami nie chciała rozmawiać, a służby prezydenta, które 
mogły coś zrobić, nie były w ogóle zainteresowane spra-
wą – żalą się zbulwersowani lokatorzy.

Jak dobrze mieć sąsiada
Styczniowy incydent, gdy pani Krystyna opuściła 

mieszkanie, zakończył się wizytą pogotowia ratun-

kowego i policji. Sprawa wywołała lawinę kolejnych 
zdarzeń.

– Nasz blok ma 60 lat. Większość lokatorów to lu-
dzie starsi, mają dużo czasu, wiele obserwują i wiedzą o 
swym podwórku wszystko. Pani Krystyna, po zabraniu 
przez pogotowie trafi ła do szpitala w Rybniku, a w jej 
mieszkaniu zaczęły tymczasem dziać się dziwne rzeczy. 
Wyrzucono jej meble, w tym meble tapicerowane, miesz-
kanie splądrowano, wypruto z kanap, foteli i krzeseł 
bebechy, tak jakby ktoś czegoś szukał... Poza tym część 
przedmiotów należących do sąsiadki zabrały prywat-
nym samochodem nieznane nam osoby - opowiada są-
siadka z bloku przy Słowackiego.

Zdumieni i zaniepokojeni sąsiedzi w kwietniu 
tego roku ponownie więc napisali pismo do prezy-
denta Matyjaszczyka: 

„(...) w lokalu pojawiają się coraz to inne osoby, 
również w godzinach wieczornych i nocnych. Wi-
dzimy w oknach palące się światło. Do południa 
w lokalu przebywają fi rmy wykonujące roboty 
remontowe. Chcemy wiedzieć, kto zlecił te roboty 
i jaki jest ich zakres z uwagi na to, że Wspólnota od-
powiada za części wspólne nieruchomości. Z tego co 
nam wiadomo pani Krystyna nie jest ubezwłasno-
wolniona i nie ma opiekuna prawnego. Pytamy, dla-
czego ktoś przegląda, wyrzuca i niszczy przedmioty 
osobiste oraz dokumenty lokatorki. Informujemy 
Pana Prezydenta, że lokal ma powierzchnię ok. 82 
m kw. i jest atrakcyjny pod względem lokalizacji i 
metrażu. Wiemy również, że przejęciem tego lokalu 
zainteresowane są osoby odwiedzające to mieszka-
nie w różnych porach dnia. (...)”. 

Odpowiedź przyszła..., a jakże, a nawet dwie. 
Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw 
Społecznych Adrian Staroniek pisze: „Z dokona-
nych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Częstochowie ustaleń wynika, że mieszkanie Pani 
Krystyny jest aktualnie remontowane i trwają w 
nim prace porządkowe umożliwiające ww. po-
nowne w nim zamieszkanie”.

W kolejnej odpowiedzi, tym razem od Hieroni-
ma Kuczyńskiego, zastępcy naczelnika Wydziału 
Komunalnego czytamy, że: „(...) prace remontowo-
-porządkowe prowadzone są przez opiekuna p. 
Krystyny za jej zgodą”. (?)

Ponieważ Wspólnota Mieszkaniowa bloku przy ul. 
Słowackiego 8 nie otrzymała jednoznacznych odpowie-
dzi na nurtujące jej członków pytania od urzędników 
Matyjaszczyka, Tygodnik „7 dni” zadał je ponownie 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 

Rzecznik prasowy MOPS-u Maciej Hasik wybrał 
sobie pytania, na które chce, a na które nie chce od-
powiedzieć, zasłaniając się „naruszeniem prywatności 
osoby fi zycznej”. Innymi słowy odmówił udzielenia 
wyczerpujących informacji. W lakonicznej odpowie-
dzi stwierdził jedynie: „Informujemy, że osoba jest 
objęta pomocą częstochowskiego MOPS od paź-
dziernika 2012 roku (pomoc m in. w postaci usług 
opiekuńczych)”.

To nie jedyna rozbieżność między wypowiedziami 
urzędników, a obserwowaną przez sąsiadów rzeczy-
wistością. Zdaniem Macieja Hasika pani Krystyna: 
„(...) nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować 
w środowisku zamieszkania, dlatego też MOPS 
wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o 
umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej”. 
Z wypowiedzi naczelnika Starońka i zastępcy naczel-
nika Kuczyńskiego wynika natomiast, że schorowana 
kobieta do mieszkania wraca. 

Co zatem wiemy?... Przez lata starsza kobieta w 
samotności podupadała na zdrowiu i zatracała się w 
obłędzie. Mieszkała w lokalu nieogrzewanym, pozba-
wionym gazu i urządzeń np. junkersa czy kuchenki do 
gotowania. Potrzeby fi zjologiczne załatwiała do sło-
ików lub na podłogę. Jej wychudzenie, wycieńczenie, 
zaropiałe nogi, oraz skandaliczne zaniedbanie i brud nie 
pozostawiają najmniejszych wątpliwości, że nikt kobie-
tą się nie zajmował. Nie wiadomo więc co należało do 
obowiązków przydzielonego przez MOPS pracownika 
socjalnego i jak często je wykonywał, bo nigdy żaden z 
sąsiadów takiego kogoś nie widział. Samotna – bez ro-
dziny i znajomych – ponad 80-letnia kobieta nie została 
sądownie ubezwłasnowolniona i nie miała opiekuna 
prawnego, a o to należało wystąpić w pierwszej kolejno-
ści, jeszcze wiele lat temu, a zwłaszcza przed wywiezie-
niem lokatorki do szpitala i opróżnieniem jej mieszkania 
z dorobku życia bez jej zgody, czy nakazu sądu. Temat 
rozpala niezdrowe emocje wśród sąsiadów, a to zwłasz-
cza za sprawą tajemniczości urzędników. 

- Losy tego mieszkania są już raczej przesądzone, 
ciekawe kim będzie nowy lokator? Chcielibyśmy nato-
miast wiedzieć, co stanie się z naszą sąsiadką, która z 
pewnością sama mieszkać nie może – mówią mieszkań-
cy bloku przy ul. Słowackiego 8.

I oto mamy nowe „życzenia po częstochowsku”. Nie 
stu lat życia, nie szczęścia, nie sukcesów, nie pieniędzy, 
tylko: obyś na starość nie był zdany na łaskę instytucji 
miejskich w Częstochowie.

Renata R. Kluczna

Starsza pani musi zniknąć
Robiła pod siebie pod nosem opiekunki z MOPS-u
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PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 19



Jak wynika z Vademecum Aktyw-
ności Obywatelskiej, opracowanego 
przez Fundację Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy 
z Fundacją Energia dla Europy, Polacy 
nadal zbyt rzadko angażują się w życie 
obywatelskie. Świadczy o tym m.in. 
niewielka liczba zarejestrowanych i 
realnie funkcjonujących organizacji 
pozarządowych, mała popularność 
wolontariatów oraz niska frekwencja w 
wyborach samorządowych – zarówno 
wśród wyborców, jak i kandydatów! 

Polacy coraz rzadziej aktywnie 
uczestniczą w życiu publicznym i po-
litycznym: w porównaniu z innymi 
państwami postkomunistycznymi, 
wskaźniki frekwencji wyborczej w 
Polsce są na wyraźnie niższym pozio-
mie i jest to zjawisko trwałe, Polska ma 
najniższy wynik wśród państw UE pod 
względem średniej frekwencji w wybo-
rach parlamentarnych, ponad 68 proc. 
dorosłych Polaków nie włącza się w 
działania grup społecznych o charakte-
rze obywatelskim. Im wyższy szczebel 
samorządu, tym mniejsza wiedza odno-
śnie wyboru reprezentanta. Prawie jed-
na czwarta Polaków (23%) nie posiada 
żadnej wiedzy o tym, kogo będziemy 
wybierać w najbliższych wyborach.

Chcesz mieć wpływ na swoje naj-
bliższe otoczenie? Chcesz aktywnie 
uczestniczyć w życiu rodzinnego 

miasta lub gminy, ale nie wiesz jak? 
Sprawdź co możesz zrobić, by działać 
w swoim regionie! Czy wiesz, że:

Możesz wystartować w wyborach, 
nie będąc członkiem partii – wystarczy, 
że razem z 15 innymi osobami, które 
mają prawo wybierania, założysz wła-
sny (obywatelski) komitet wyborczy

Masz prawo dostępu do informacji 
– jeśli nie znajdziesz interesujących 
Cię informacji w Biuletynie Informa-
cji Publicznej, możesz poprosić o dane 
związane ze sprawami publicznymi lub 
majątkiem publicznym w swoim miej-
scu zamieszkania

Możesz na bieżąco monitorować 
aktywność swoich przedstawicieli 
w parlamencie - na stronach www.
sejm.gov.pl oraz www.senat.gov.pl 
znajdziesz informacje, w jakich spra-
wach występowali posłowie i senato-
rowie

Za po-
m o c ą 
protestu 
wspólnie 
z innymi 
osobami 
m o ż e s z 
wyraz i ć 
s w o j ą 
n i e c h ę ć 
do propo-
nowanych 

przez władze rozwiązania
Gdy poszukujesz rozwiązania swo-

jego problemu, możesz zgłosić się do 
swoich przedstawicieli, tj. do radnych, 
posłów czy senatorów – możliwe jest 
spotkanie w ramach ustalonych dyżu-
rów lub bezpośrednie uczestniczenie 
w sesjach rad czy sejmików i posiedze-
niach 

Za pomocą petycji możesz przeka-
zać swoją opinię, postulat lub prośbę 
do władzy i wnioskować o zajęcie się 
sprawą

Możesz sam wyjść z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum – wystar-
czy grupa co najmniej 15 obywateli, 
którym przysługuje czynne prawo wy-
borcze, a w odniesieniu do referendum 
gminnego – 5 osób

W ramach obywatelskiej inicjaty-
wy ustawodawczej, masz możliwość 
wnoszenia własnych projektów ustaw 

– niezbędne jest zebranie 100 tysięcy 
ważnych podpisów pod projektem w 
przeciągu 3 miesięcy

Możesz samodzielnie założyć fun-
dację lub zebrać 15 osób i wspólnie za-
łożyć stowarzyszenie – aby dowiedzieć 
się więcej na temat rejestracji fundacji 
i stowarzyszeń odwiedź portal www.
ngo.pl

Jeśli chcesz aktywnie spędzić czas, 
a przy tym nieść pomoc innym, mo-
żesz zaangażować się w działalność 
społeczną na zasadach wolontaria-
tu, samodzielnie lub z ramienia or-
ganizacji pozarządowych – wejdź 
na stronę www.wolontariat.org.pl 
i wybierz swój region, aby odnaleźć 
najbliższe Centra Wolontariatu

Możesz współdecydować o lokal-
nych wydatkach w swojej gminie, 
dzielnicy, wsi czy na osiedlu w ramach 
budżetu partycypacyjnego
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Zapraszamy do nowo otwartej placówki 
Banku Pocztowego przy ul. Stanisława 
Orzechowskiego 7 w Częstochowie. 
Sprawdź naszą przyjazną ofertę!

•  Zapytaj, jak możesz mieć konto i kartę za darmo
•  Dowiedz się, jak opłacać rachunki na Poczcie bez prowizji
•  Odkryj prosty i jasny system bankowości internetowej Pocztowy24

www.pocztowy.pl
801 100 500

opłaty zgodnie z taryfą operatora

infolinia

Wrona wybielony
Znów głośno jest w Częstochowie o byłym prezy-
dencie miasta Tadeuszu Wronie, a to dlatego, że uda-
ło mu się w końcu wygrać proces o zniesławienie z 
wydawcą tygodnika „Poniedziałek” Markiem Dry-
gasem. Sądowa batalia ciągnęła się przez 3,5 roku. 
Wrona złożył przeciw Drygasowi pozew cywilny o 
ochronę dóbr osobistych jeszcze w 2010 r. Sprawa 
dotyczyła podszywania się pod osobę ówczesnego 
prezydenta w mediach społecznościowych i na stro-
nach internetowych podczas kampanii referendalnej 
w roku 2009, a także publikowania nieprawdziwych 
informacji o prezydencie. Między innymi fałszywe 
były wiadomości o dotowaniu kościoła z miejskiej 
kasy, a także plotki o życiu prywatnym Wrony. 
Wprawdzie w 2012 r. sąd pierwszej instancji nakazał 
Markowi Drygasowi opublikowanie oświadczenia 
zawierającego przeprosiny i wpłacenie na rzecz Sto-
warzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochow-
skiej 15 tys. zł., ale Drygas najpierw odwoływał się 
od wyroku, a potem złożył apelację. Nic to jednak 
nie dało. Wyrok się w końcu uprawomocnił. Nieste-
ty, Marek Drygas nie zastosował się do zaleceń sądu 
i ani nie przeprosił, ani nie zapłacił. W takim wypad-
ku sąd przyznał prawo samemu Tadeuszowi Wronie, 
by stosowne przeprosiny w imieniu Marka Drygasa 
zamieścił w lokalnym dzienniku. Hospicjum nato-
miast zastosowało procedury komornicze.

Zbadaj się w mammobusie!
Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnej mam-
mografii wciąż nie skorzystała z badania! Nie po-
trzeba żadnych zaproszeń, ani skierowań. Każdej 
kobiecie pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczni-
ki 1945 – 1964), która przez ostatnie dwa lata nie 
miała mammografii, przysługuje bezpłatne badanie. 
Wystarczy przyjść na Plac Biegańskiego w przyszły 
czwartek lub piątek. Mammobus będzie tam 28 i 29 
sierpnia. Otrzymywany wynik badania przesiewo-
wego to ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów 
zdjęcia rentgenowskie piersi, z adnotacją  o koniecz-
ności ewentualnej dalszej diagnostyki i zaleceniami 
co do sposobu postępowania. Wcześniej zarejestro-
wać się można pod nr tel. 586 662 444. Populacyjny 
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skie-
rowany jest do kobiet zdrowych, które nie chorowa-
ły wcześniej na raka piersi.

Piłka z napędem rakietowym
Jeszcze przez ponad tydzień klub GEM Częstocho-
wa przy Krakowskiej 80 prowadzi bezpłatne zajęcia 
tenisowe „Wakacje z Rakietą” dla młodzieży szkol-
nej i „Przedszkolak na korcie” dla najmłodszych. 
Kursy odbywają się trzy razy w tygodniu przed po-
łudniem. Treningi prowadzi wykwalifikowana kadra 
instruktorów pod opieką metodyczną trenera klasy 
pierwszej Tomasza Liberdy. Z instruktorem można 
się umówić pod nr tel. 605 465 081.

W Auchan rozdawano jabłka
Ponad 250 kilogramów polskich jabłek rozdano w 
CH Auchan Częstochowa. W ramach akcji wspie-
rającej sprzedaż polskich jabłek klienci galerii 
handlowej otrzymali w prezencie rodzime owoce. 
Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowa-
niem, o czym świadczą kilogramy jabłek przeka-
zane mieszkańcom Częstochowy i okolic. Centrum 
Handlowe Auchan Częstochowa przyłączyło się do 
akcji pt. „Owoc Niezakazany”, będącej inicjatywą 
Polskiej Rady Centrów Handlowych. Akcja promu-
je polskie jabłka oraz wspiera rodzimych sadowni-
ków

Spójne oznakowanie Gminy Olsztyn
Na rynku w Olsztynie pojawiły się podświetlane 
siedziska i mini labirynt, nawiązujące do formy 
graficznej logotypu Gminy. Te i inne instalacje 
oraz elementy oznakowania turystycznego powsta-
ły dzięki realizacji projektu pn. „System Identyfi-
kacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa 
infrastruktury turystycznej”. We wszystkich miej-
scowościach w gminie zainstalowano jednolite 
oznakowanie zgodne z księgą wizualizacji Gminy 
Olsztyn. Są to kierunkowskazy wskazujące dro-
gę do największych atrakcji turystycznych oraz 
tzw. witacze przy drogach dojazdowych do gmi-
ny. Spójne elementy informacyjne przyczynią się 
do sprawnego przemieszczania turystów po całej 
gminie oraz ułatwią poznanie wszystkich walorów 
okolicy.
- Nowoczesne, ciekawe w formie drogowskazy, ta-
blice informacyjne i inne instalacje podnoszą wi-
zerunek Gminy w oczach turystów i potencjalnych 
inwestorów - mówi wójt Gminy Olsztyn, Tomasz 
Kucharski. Zadanie zrealizowano przy udziale 
środków unijnych oraz z funduszu sołeckiego.

Marzenia dzieci nieuleczalnie cho-
rych spełnia Fundacja Dziecięca Fanta-
zja. Tym razem udało się spełnić dwie 
fantazje w powiecie częstochowskim, 
a dotychczas fundacja Fantazja spełniła 
ich już ponad 3,5 tysiąca.

Sześcioletni Rafał z Korzonka, zma-
gający się ze wznową białaczki, marzył 
o trampolinie ogrodowej i cyfrowym 
aparacie, a siedemnastoletni Kamil z 
Zawodzia, walczący z nowotworem 
szczęki, marzył o laptopie. Fundacja 
zrealizowała pragnienia obu chłopców.

Rafał, gdy tylko dostał swój aparat, 
zaczął od razu robić zdjęcia wolonta-
riuszkom fundacji z Kanady, które mu 
go wręczyły. Z trampoliny bardzo ucie-
szyła się siostra Rafała, 9-letnia Wik-
toria. Dzieciaki dostały tez mnóstwo 
zabawek oraz upominków i wciągnęły 

kanadyjskie wolontariuszki w zabawę. 
Chociaż Rafał, z powodu białaczki, zu-
pełnie nie ma odporności i najmniejszy 
katar kończy się antybiotykiem, jest bar-
dzo wesołym chłopcem, pełnym energii 

i skorym do zabawy. Niestety w dniu od-
wiedzin fundacji lunął deszcz i nie udało 
mu się wypróbować trampoliny.

Kamil z Zawodzia ma natomiast 
13-letniego brata Tomka. Chłopak 
czeka na rekonstrukcję szczęki i wsta-
wienie implantów po walce z nowo-
tworem zatoki. Jeździ na motorze i nie 
poddając się chorobie podróżuje ze 
znajomymi. Oprócz laptopa, na któ-
rym pokazywał Kanadyjkom zdjęcia 
z podróży, dostał więc książki, filmy 
i magazyny National Geographica a 
jego brata ucieszyła niespodzianka w 
postaci torby prezentów.

Wolontariusze z F-DF dzielą się w 
Polsce swoimi doświadczeniami, co 
przywraca siłę do walki z chorobą i 
chęć życia. Nieuleczalnie chore dzieci 

poprzez te spotkania uczą się, że nigdy 
nie wolno się poddawać i tracić nadziei. 
Misją Fundacji Dziecięcej Fantazja jest 
wnoszenie radości w życie dzieci nie-
uleczalnie chorych, a robi to ona od już 
11 lat. F-DF jest organizacją pożytku 
publicznego, więc można na nią prze-
znaczyć 1 proc. podatku, albo za nieca-
łe dwa i pół złotego wesprzeć charyta-
tywnym SMS-em o traści MARZENIE 
na numer 7272.

Jeśłi ktoś ma taką fantazję, to może 
spełnić marzenie dziecka z danego re-
gionu i w tym celu trzeba zajrzeć na 
stronę fundacji. Tam też rodzice znajda 
formularz zgłoszeniowy, jeśłi chcieliby 
sprawić, by jakieś marzenie ich dziecka 
zostało spełnione.

red.

Nie tylko trzy życzenia

R E K L A M A

Ponad 250 kilogramów polskich jabłek rozdano w 
CH Auchan Częstochowa. W ramach akcji wspie-
rającej sprzedaż polskich jabłek klienci galerii 
handlowej otrzymali w prezencie rodzime owoce. 
Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowa-
niem, o czym świadczą kilogramy jabłek przeka-
zane mieszkańcom Częstochowy i okolic. Centrum 
Handlowe Auchan Częstochowa przyłączyło się do 
akcji pt. „Owoc Niezakazany”, będącej inicjatywą 
Polskiej Rady Centrów Handlowych. Akcja promu-
je polskie jabłka oraz wspiera rodzimych sadowni-

Na rynku w Olsztynie pojawiły się podświetlane 
siedziska i mini labirynt, nawiązujące do formy 

Dzięki 
OHP
zjemy 
smaczniej?

Niedoświadczonym na rynku zatrudnienia mło-
dym ludziom pomagają w wakacje Ochotnicze 
Hufce Pracy.

Praktyki dla uczniów kierunków gastronomicz-
nych w Częstochowie i okolicy są najpopular-
niejsze. Zorganizowano ich aż dwa turnusy – 70- 
osobowy i 50-osobowy. Uczniowie biorą udział 
w zagranicznych praktykach w hotelach i restau-
racjach. Młodzi ludzie chcą mieć doświadczenie 
zawodowe jeszcze przed rozpoczęciem studiów. 
Przy poszukiwaniu pracy może się to przydać. 
Uczą się w wakacje innych rzeczy niż w Polsce, 
a referencje z dobrego lokalu pomogą im budować 
historię zatrudnienia. Mamy nadzieję, że po waka-
cjach przyjadą karmić naszych Czytelników coraz 
smakowiciej.

Oprócz tego hufce pomagają tym, którzy chcą 
dorobić za granicą, podpowiadają na jakie warunki 
zatrudnienia mogą liczyć młodzi ludzie podczas 
prac sezonowych, jak skontaktować się z praco-
dawcą, jak dobrze wypaść na rozmowie.

hubb

Nie bądź obojętny, bądź aktywny i zmieniaj swoje otoczenie!
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Stop kasie dla kolesi
Tego jeszcze nie było! Urząd miasta zdecydował 

przyznać nagrodę prezydenta miasta w dziedzinie 
promocji i ochrony kultury dyrektorowi filhar-
monii. Decyzja ta budzi to ogromne kontrowersje 
i spotkała się ze stanowczym sprzeciwem samych 
członków komisji oceniających kandydatury. Re-
gulamin konkursu mówi, że w kapitule zasiadają, 
oprócz urzędników miejskich, także laureaci na-
grody z lat poprzednich. Dwóch z nich, Zbigniew 
Biernacki i Jan Szyma, zaprotestowało nawet na 
piśmie. Wystosowali do prezydenta Matyjaszczyka 
list, w którym piszą:

„Panie Prezydencie, niżej podpisani, (…) wyrażają 
stanowczy sprzeciw wobec zamiaru przyznania tego-
rocznej Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie 
Promocji i Ochrony Kultury obecnemu Dyrektorowi 
Filharmonii Częstochowskiej Panu Ireneuszowi Ko-
zerze. (...) Nagrody te przyznawane były dotychczas 
wybitnym społecznym animatorom kultury oraz orga-
nizacjom społeczno-kulturalnym szczególnie zasłużo-
nym dla naszego miasta.

Bez względu na ocenę pracy Dyrektora Filharmonii 
Częstochowskiej jest on w istocie od wielu lat urzęd-
nikiem samorządowym pobierającym za tę pracę 
wynagrodzenie. Jeśli Pan Prezydent ocenia wysoko 
rezultaty tej pracy, ma zapewne możliwość przyznania 
P. Ireneuszowi Kozerze Nagrody z puli przeznaczonej 
dla podległych Panu pracowników. Sięganie w tym 
przypadku do corocznych nagród dla szczególnie za-
służonych społeczników jest nieetyczne, niemoralne i 
z pewnością będzie krzywdzące oraz demotywujące 
dla tych osób, które swój czas i energię poświęcają 
kulturze naszego miasta nie pobierając za to wynagro-
dzenia.

Inną okolicznością budzącą zdziwienie i dezapro-
batę jest fakt, iż o nagrodę dla P. Ireneusza Kozery 
występuje Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta Częstochowy, który nadzoruje pracę Filharmo-
nii Częstochowskiej. Dodać trzeba, że jeszcze stosun-
kowo niedawno P. Ireneusz Kozera był naczelnikiem 
tego Wydziału.

Mamy nadzieję, że Pan Prezydent zechce wziąć 
pod uwagę przedstawione tu uzasadnione uwagi oraz 
zastrzeżenia i przyznać wspomnianą nagrodę osobie 
lub organizacji w pełni na to zasługującej.”

Na ten sprzeciw odpowiedział zastępca prezydenta 
Jarosław Marszałek, który stwierdza, że:

„(...) decyzję o rekomendowaniu Prezydentowi 
Miasta Częstochowy tego właśnie kandydata podję-
ła komisja opiniująca (...) składająca się z laureatów 
nagrody z lat poprzednich, przedstawiciela Komisji 
Kultury i Sportu Rady Miasta oraz reprezentujących 
Prezydenta Miasta pracowników Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu. Zgodnie z protokołem komisji, 
spośród 11 obecnych na posiedzeniu członków, 9 swój 
głos oddało na Ireneusza Kozerę, 2 na Jerzego Macieja 
Nowaka, ostatni z kandydatów Roman Kryst nie uzy-
skał żadnego głosu. Wobec takiego wyniku głosowa-
nia członków komisji opiniującej rekomendację komi-
sji uzyskał kandydat z największą liczbą głosów – Pan 
Ireneusz Kozera”, dalej prezydent Marszałek podaje 
podstawę prawną i pisze, że: „Prezydent Miasta Czę-
stochowy zaakceptował przedstawioną przez komisję 

rekomendację. Na marginesie należy dodać, że nomi-
nowanie do tej nagrody dyrektora instytucji nie jest 
precedensem. Laureatami nagrody z lat poprzednich 
są m. in. Adam Mroczek – dyrektor Zespołu Szkół 
Muzycznych; Anna Maciejowska – dyrektor Zespołu 
Szkół Plastycznych, Elżbieta Trzeciak – dyrektor biura 
Częstochowskiej Organizacji Turystycznej czy Anna 
Operacz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury 
Częstochowie.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że nie znajduje po-
twierdzenia w dokumentacji zawarte w piśmie stwier-
dzenie, że wieloletnią praktyką było przyznawanie 
nagród w dziedzinie kultury społecznym animatorom 
oraz organizacjom społeczno-kulturalnym. Nagroda 
jest przyznawana osobom fizycznym i prawnym, a 
także innym podmiotom działającym w obszarze kul-
tury zawodowo, amatorsko lub społecznie. Spośród 
dotychczas nagrodzonych osób gros to artyści i twórcy 
działający zawodowo w swojej dziedzinie. Od daty jej 
ustanowienia tj od 1991 roku do 2013 roku na ponad 
100 jej laureatów w pięciu kategoriach, jest tylko jed-
na organizacja społeczno-kulturalna – Stowarzyszenie 
Przyjaciół „Gaude Matter” notabene zgłaszana przez 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstocho-
wy) oraz czterech społecznych animatorów kultury – 
Stanisław Zieliński, Zbigniew Biernacki, o. Nikodem 
Kinar oraz Ewa Powroźnik.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Częstocho-
wy nie znajduje formalnych i merytorycznych pod-
staw do zmiany decyzji w sprawie akceptacji zareko-
mendowanej przez komisję opiniującą kandydatury 
Pana Ireneusza Kozery do nagrody Miasta Częstocho-
wy w dziedzinie Kultury.”

Autorzy sprzeciwu jednak są zdania, że argumen-
tacja zastępcy prezydenta jest niemerytoryczna i wy-
mijająca. Chociaż, jak zauważa Jarosław Marszałek, 
nominowanie osoby na stanowisku dyrektora nie jest 
precedensem, to jednak wymienieni przez wiceprezy-
denta dyrektorzy, którzy dostali dotychczas nagrody, 
nie są przecież pracownikowi jednostek podległych 
miastu. Swoje stanowisko uzasadniają następująco:

„W odpowiedzi na pismo (…) uprzejmie informu-
jemy, że nie przekonały nas zawarte w nim argumenty 
Pana Wiceprezydenta Jarosława Marszałka na rzecz 
przyznania tegorocznej nagrody Miasta Częstochowy 
w dziedzinie Promocji i Ochrony Kultury obecnemu 
Dyrektorowi Filharmonii Częstochowskiej Panu Ire-
neuszowi Kozerze.

Nasz sprzeciw nie dotyczy wyników pracy komi-
sji opiniującej, a samego dokonania zgłoszenia osoby 
Pana Ireneusza Kozery do nagrody przez Wydział 
Kultury, Promocji i Sportu częstochowskiego magi-
stratu.

Pragniemy uświadomić Panu Prezydentowi, że wy-
mienieni przez Prezydenta Marszałka laureaci tej na-
grody: Pan Adam Mroczek i Pani Anna Maciejowska 
to dyrektorzy szkół artystycznych podległych Mini-
strowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Również 
Pani Anna Operacz, dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Kultury, to szefowa marszałkowskiej, a nie miejskiej 
instytucji kultury. Podobnie Pani Elżbieta Trzeciak – 
kierująca stowarzyszeniem, jakim jest Częstochowska 
Organizacja Turystyczna. Przyznanie nagrody etato-
wemu dyrektorem instytucji kultury, dla której organi-
zatorem jest Urząd Miasta Częstochowy będzie więc 
precedensem i złą praktyką.”

red.

Do naszej redakcji, średnio raz-dwa razy w tygodniu 
przychodzą panie, które szukają pomocy w związku 
ze swoją trudną sytuacją życiową. W porównaniu do 
lat ubiegłych obserwujemy znaczny wzrost liczby ko-
biet potrzebujących wsparcia. Pozytywnym natomiast 
zjawiskiem jest ich świadomość, wiedzą bowiem, że 
nie muszą się godzić na patologie we własnym życiu, 
i że są mechanizmy, które pozwolą im zmienić obecny 
stan rzeczy. Chcą mieć szanse realizacji własnych po-
trzeb oraz aspiracji życiowych w sferze publicznej, w 
pracy i w życiu osobistym.

Większość z pań wie, że prawa kobiet są niezbywal-
ną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych 
praw człowieka, a przemoc wobec nich, niezależnie od 
tego, czy sprawcą jest osoba prywatna, grupa społecz-
na czy państwo, stanowi naruszanie praw człowieka.

Przychodzące do redakcji panie poszukują pomocy 
prawnej i psychologicznej, tak jako ofiary przemocy, 
jak i dyskryminacji. 

I tu pojawia się pierwszy, najpoważniejszy pro-
blem. Żadna instytucja w Częstochowie nie dysponuje 
kompletną, aktualną bazą (nazwami, adresami, tele-
fonami) jednostek i organizacji pozarządowych, do 
których potrzebująca kobieta mogłaby się zgłosić. Na 
żadnej stronie internetowej nie ma informacji, gdzie w 
naszym mieście (jeśli w ogóle) znajdują się instytucje 
pomocowe. 

Publikujemy więc kompletną listę jednostek, do któ-
rych potrzebująca pomocy kobieta może się zgłosić.

***
Fundacja Dialogos
Częstochowa
ul. Wręczycka 11
tel. 34 362 85 71
b.chybalska@tlen.pl

Fundacja Pomocy Kobietom Eurohelp
Częstochowa
ul. Przemysłowa 9 a
tel. 34 361 21 17
fundacjaeurohelp@gmail.com
www.eurohelp.com.pl

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
Częstochowa
ul. Krakowska 34
tel. 34 365 39 46, 365 38 30
biuro@adullam.pl

Caritas Przytulisko Dla Kobiet „Oaza”
Częstochowa
ul. Staszica 5
tel. 34 368 05 82
caritas@caritas.czest.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Częstochowa
ul. Rejtana 7B
tel. 34 366 32 31, 366 31 21
mopsoik@czestochowa.um.gov.pl

Niestety, istniejące kiedyś w Częstochowie Cen-
trum Praw Kobiet, już na naszym terenie nie działa. 
Centrum ma oddziały jedynie w siedmiu miastach w 
kraju, nie ma wśród nich Częstochowy. 

Każda kobieta, która ma do czynienia z przemocą 
w domu może zadzwonić na policję lub do Ogólno-
polskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Pod numerem telefonu 22 668 70 00 (w dni powsze-
dnie od 12-18) można zgłosić problem agresji domo-
wej i założyć tak zwaną „niebieską kartę”. Stanowi 
ona zapis faktu interwencji związanej z przemocą i 
może być dowodem w postępowaniu procesowym 
w sytuacji, gdy ofiara postanowi złożyć doniesienie o 
popełnieniu przestępstwa. Dzięki tej karcie policja ma 
obowiązek monitorować sytuację rodziny. 

***
Kobiety ze wszelkiego typu okropieństwem bądź 

innymi problemami, nie muszą borykać się same. Są 
na terenie Częstochowy instytucje, które chętnie po-
mogą i służą wsparciem. Panie muszą jednak nauczyć 
się zabierać głos w swoich sprawach, a gdy zaistnieje 
przykra konieczność decydować się na szukanie po-
mocy na policji lub u organizacji pomocowych.

Renata R. Kluczna

Si e d e m 
m a r -
chewek 

otrzymuje pan 
Wojciech, ka-
taryniarz, któ-
ry daje radość 
p rzechodn iom 
w trzeciej alei. 
By starszych 
ucieszyć znajo-
mym widokiem 
i niesłyszanymi 
od dawna dźwię-
kami, a młodym 
dać znakomitą 
lekcję historii, 

występuje on w stroju z epoki katarynek. Za chwile 
wytchnienia w codziennej gonitwie, którymi pan Woj-
ciech obdarza wszystkich przechodniów, zarówno 
Częstochowian, którzy przyprowadzają rodziny i zna-
jomych by go posłuchać, jak i przyjezdnych, którzy za-
pamiętają niebanalną ciekawostkę z wizyty w naszym 
mieście, siedem soczystych marchewek wędruje do 
pana Wojciecha, by dać mu witaminy i siłę do niestru-
dzonego kręcenia korbą zabytkowego instrumentu.

Siedem kijów 
dostaje w 
tym tygo-

dniu prezydent Maty-
jaszczyk, za zawód, 
jaki sprawił fanom 
kapel podwórko-
wych, fanom folkloru 
miejskiego, fanom 
muzyki, fanów tanga, 
walca i beginy. Przez 

8 lat odbywał się w Częstochowie Jurajski 
Jarmark Kapel. W roku ubiegłym prezy-
dent Matyjaszczyk otwierając tę impre-
zę zapraszał mieszkańców na następną 
edycję, która miała odbyć się w tym roku, 
zapewniał  fanów o kontynuacji, jednak 
były to tylko słowa. W tym roku, pomimo 
dużych starań, wydział kultury odmówił 
organizatorowi możliwości kontynuacji tej 
imprezy. Impreza jednak odbędzie się, ale 
już nie w Częstochowie., tylko w Kamyku 
i pod zmienioną nazwą. Festiwal Kapel 
Fo kloru Miejskiego, z nagrodami w posta-
ci złotej srebrnej i brązowej gęsi, ściągnie 
kapele i miłośników muzyki podwórkowej 
do Folwarku w Kamyku 31 sierpnia.

 Odszedł aktor 
W sobotę, 9 sierpnia, w Częstochowie zmarł Stanisław Czaderski, aktor, miał 88 lat. Stanisław Cza-

derski był związany z wieloma scenami w kraju, pracował w teatrach w Kaliszu, Grudziądzu, Olsztynie, 
Zielonej Górze, Wałbrzychu, jednak najdłużej w Częstochowie. Do zespołu artystycznego częstochow-
skiego teatru trafił na początku kariery aktorskiej w latach 1953-56, by wrócić tu na stałe w latach 1974-
1991. Współpracował z wieloma reżyserami, w Częstochowie m.in. z Janem Otrembskim,Tadeuszem 
Bartosikiem, Jerzym Kreczmarem, Andrzejem Uramowiczem, Janem Machulskim, Tadeuszem Kijań-
skim i innymi. Ostatnia rola Stanisława Czaderskiego na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza to postać 
Rabina w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego w reż. Ryszarda Krzyszychy w 1991 roku.

Lista jednostek, do których potrzebujące pomocy kobiety mogą się zgłaszać.

Nie jesteś sama 
– możesz liczyć na wsparcie

„Szanowny 
Panie,
Wiosną tego 

roku, lokalne me-
dia informowały, 
że U.M. Często-

chowy wybuduje w miesiącach letnich skwer rekre-
acyjny na wolnym placu przy skrzyżowaniu ul. Deka-
brystów i Al. Armii Krajowej w Częstochowie.

Kończy się już lipiec, a żadnych prac na tym placu 
na Tysiącleciu nie widać!

KIEDY BĘDZIE WIĘC ZREALIZOWANY TEN 
PROJEKT?

Będę czekał na informacje!
Z pozdrowieniami, Czytelnik”

Przezydent Matyjaszczyk zdążył jednak symbolicz-
nie wbić szpadel w grunt na wymienionym skwerze w 
miniony poniedziałek. Biuro prasowe magistratu tak 
opisuje planowaną ionwestycję:

„Nowy plac będzie największym, jak dotąd tego 
typu miejscem rekreacji w Częstochowie, przeznaczo-
nym zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Kosztująca 
690 tys. zł inwestycja powinna zostać ukończona w 
drugiej połowie września”.

Mamy nadzieję, że ten termin też zostanie dotrzy-
many.

red.

Zniecierpliwiony opieszałością magistratu Czytelnik wystosował list 
otwarty do prezydenta Matyjaszczyka.



Reklama8 33-34 (535/536) 21.08-03.09.2014

Kupię M2 lub M3 
na niskim piętrze 

lub w bloku z windą
tel. 609 738 335

SKUP 
KATALIZATORÓW
tel. 783 889 964tel. 783 889 964

Udrawianie 
Egzorcyzmy
Maria Chłąd
tel. 884 314 708

Egzorcyzmy
Udrawianie
Egzorcyzmy
Udrawianie
Egzorcyzmy

tel. 884 314 708tel. 884 314 708

ProCare24 (www.procare24.pl) po-
szukuje opiekunek osób starszych ze 
znajomością języka niemieckiego do 
legalnej pracy w Niemczech. Umowa 
o pracę, A1, karta EKUZ, do 1400 euro 

na rękę. Nawiążemy współpracę z 
� rmami pośrednictwa pracy. 

Kontakt: biuro@procare24.pl, 
tel. 2 885 84 84  

Kontakt: biuro@procare24.pl, 
tel. 22 885 84 84  
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Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

Kupujesz przez internet? 
sprawdź: www.sklepkisiel.pl

www. isiel.info

www.caseih.com.pl

www.caseih.com.plwww.kisiel.info

www.caseih.com.pl

Serwis
tel. (41) 302 32 10
kom. 505 175 926

e-mail: serwis@kisiel.info

Woj. Podkarpackie
F.H.U. „Kisiel”

Jasionka 908c (droga DK19)
36-002 Jasionka k/Rzeszowa

tel/fax (17) 851 00 27
kom. 502 041 500
kom. 505 107 025

e-mail: biuro@kisiel.info

Woj. Œwiêtokrzyskie
PPHU Marian Kisiel

Górno 88
26-008 Górno k/Kielc

tel./fax (41) 302 32 10
kom. 515 073 800
kom. 519-100-518
kom. 512-056-556

e-mail: kisiel@kisiel.info

Woj. Ma³opolskie
Oddzia³ Miechów
ul. Rac³awicka 26

32-200 Miechów k/Krakowa
tel./fax (41) 389 90 05

kom. 504 107 512
kom. 505 222 768

e-mail: miechow@kisiel.info

Czêœci zamienne
tel. (41) 302 31 10
kom. 510 559 724

e-mail: sklep@kisiel.info

Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16

tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl

Marketing i reklama
tel. 512 044 894

tel./fax (34) 374 05 02
redakcja7dni@interia.pl
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R E K L A M A

W sobotę w pasażu Tesco przy ul. Drogowców będzie można poznać zwierzaki czekające na adopcję i dowiedzieć się wszystkiego, 
co niezbędne, by móc zostać jego właścicielem. Fundacja SOS Animals, która pomaga bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom, upo-
wszechni wiedzę na temat humanitarnego traktowania czworonogów. Przedstawiciele fundacji będą czekać na chętnych 23 sierpnia 
od godz 10 do 13. Akcja odbywa się w ramach programu „Poznaj bliskiego sąsiada”, w ramach której w Tesco mogą się prezentować 
wszystkie organizacje, stowarzyszenia, fundacje i jednostki działające na rzecz lokalnej społeczności.

red.

Co wart jest las?
Naukowcy spytali o funkcje lasu dzieci z podstawówek. Na przed-

miocie „przyroda” zapytano co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede 
wszystkim o grzybach, jagodach i leśnych owocach, chruście, czyli po 
prostu o rzeczach po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkół w centrach 
dużych miast pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, albo że wpływa na zmniejszenie wahań temperatury. Posługiwały 
się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale nie podały kon-
kretnych informacji, które mają dzieci ze wsi. Wiele więc zależy od 
tego, jak daleko od lasu mieszkamy. Jeśli mieszkamy na przykład w 
centrum Częstochowy, to do lasu wybieramy się częściej by pospace-
rować, odpocząć na pikniku, zrelaksować się. Zwłaszcza w upalnie dni, 
jakie mieliśmy jeszcze na początku sierpnia, las nam daje chłód i schro-
nienie przed słońcem. Dla każdego więc las stanowi nieco inną wartość 
i trudno to zmierzyć, bo każdy korzysta z lasu inaczej.

Cena katastrof
Nasz region tego lata nie ucierpiał wiele z powodu ulewnych desz-

czy ani powodzi, ale media podają, że w skali całego kraju mamy, już 
od kilku lat, do czynienia z częstszymi niż dawniej osuwiskami gleb i 
coraz więcej się mówi na ten temat. Niszczycielskie osuwiska w po-
bliżu osiedli mieszkalnych, dróg i torowisk to wymierne straty, które 
są niestety liczone w ogromnych kwotach. Taki przykład uświadamia 
nam, że las jest wart o wiele więcej, niżby mogło wynikać z prostego 
podsumowania ilości drewna, które las potrafi  wytworzyć.

Las daje o wiele więcej i na o wiele większą skalę, ale to już nie 
jest tak oczywiste, jak grzyby i cień. Powinniśmy więc sobie uświado-
mić, że lasy jako całość maja ogromną wartość w całej infrastrukturze 
ekologicznej, bo decydują o mikroklimacie, o czystości powietrza, o 
zaopatrzeniu w wodę, a także chronią glebę i zapobiegają erozji. 

Jak to policzyć?
Amerykanie przeprowadzają już nawet badania wyceniające las. Pró-

bują mianowicie oszacować ile las nam pozwala zaoszczędzić przez jego 
wpływ na zamieszkane przez człowieka środowisko. Okazuje się, że 

według takich wycen wartość drewna to tylko niecałe 15 proc. wartości 
całego lasu. Ponieważ pomiarów takich dokonują ekonomiści bardzo 
różnymi metodami, ich wyniki się różnią, ale ten przykład obrazuje, że 
drewno to nie wszystko. Niestety trudno jest przełożyć tę szacowaną, 
potencjalną wartość lasu na namacalną wartość rynkową. Przykładem 
może być miasto Stuttgart, które płaci wodociągom za dobrą, czystą 
wodę z terenów leśnych, ale przykłady takie są w Europie niestety bardzo 
nieliczne. Ponieważ około 80 proc lasów na świecie to lasy państwowe, 
rzadko się je sprzedaje, a co za tym idzie nie wycenia się ich. Poza tym, 
za trudne do wyceny funkcje lasu dla środowiska nikt nie zapłaci. Płaci-
my dopiero za kłopoty, które sobie fundujemy usuwając lasy.

Zysk za darmo? 
Ekonomika leśnictwa wypracowała pojęcie „internalizacji efektów 

zewnętrznych”. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy z 
lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą coraz w naszym regio-
nie popularniejsze gospodarstwa agroturystyczne dysponujące końmi. 
Jeśli są położone w pobliżu lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od 
konkurencji z mniej interesującej okolicy. Gospodarstwa takie korzy-
stają zatem z efektu zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wy-
cenić. Świadomość tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto 

chciałby zgodzić się na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi 
korzyści.

Póki nie trzeba płacić
W dobie kampanii reklamujących walory naszych okolic coraz 

więcej ludzi zagląda do lasu w dni wolne od pracy. Przykładem niech 
będzie gmina Olsztyn, której plakaty ze wspinaczami, czy lotniarza-
mi widział niemal każdy. Mieszkańcy naszego regionu rezygnują z sal 
gimnastycznych i siłowni, a coraz chętniej uprawiają sporty plenero-
we, takie jak kolarstwo, nordic walking, kajakarstwo, czy narciarstwo 
przełajowe zimą. Rosnąca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a 
także spacerujących rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowied-
nią infrastrukturę. Leśnicy muszą zatem nadążać za wymaganiami od-
wiedzających lasy gości Trzeba ciągle ustawiać nowe ławki, śmietniki, 
stoły, wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne 
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan. O 
rosnącej popularności kolarstwa przełajowego, czy o problemie ozna-
kowania  tras turystycznych pisaliśmy w ostatnich, wakacyjnym nume-
rach naszego tygodnika, więc Czytelnicy są z tymi zagadnieniami na 
bieżąco. Odwiedzający lasy domagają się udogodnień i zabezpieczeń, 
a lasy nie mogą w nieskończoność windować ceny drewna, która już i 
tak jest wysoka; niektóre tartaki zaczynają nawet importować drewno 
zza granicy.

Żeby starczyło na długo
Wspomnieliśmy o rosnącej popularności jazdy konnej, ale w równie 

galopującym tempie przybywa fanów motocrossu i quadów. Zapusz-
czają się oni nierzadko aż w okolice Złotego Potoka. W naszej części 
Jury naturalnym „poligonem” stała się Pustynia Siedlecka, nie można 
dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośrednie pobliże par-
ków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody. Skoro chcemy, by lasy 
pełniły swoją funkcję prozdrowotną, to muszą nam gwarantować ci-
szę, spokój i świeże powietrze. Bardzo ważne jest więc edukowanie 
małych dzieci, żeby od samego początku świadomie korzystały z 
lasu. Jeśli już młody człowiek ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, 
to jako dorosły też będzie się umiał odpowiednio zachować, a na 
przejażdżkę quadem znajdzie sobie inne wertepy.

hubb
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W sierpniu odbyły się po raz czwarty Wędkarskie 
Zawody Rodzinne organizowane przez Komisję ds. Mło-
dzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Częstochowie. 
W tym roku zawody zostały rozegrane w Blachowni na 
łowisku specjalnym ,,Wykopalisko”. Patronat nad kon-
kursem objęła PANI BURMISTRZ ANETTA UJMA, a 
patronem medialnym był ,,TYGODNIK REGIONALNY 
7 DNI”. 

Po losowaniu stanowisk zawodnicy sprawnie rozloko-
wali się na swoich miejscach i po sygnale od sędziego za-
częli łowić. W łowisku znajduje się sporo gatunków ryb, 
ale najczęściej poławianą był sumik amerykański (zwany 
„mongołem”), wyjątkowy szkodnik, którego po złowie-
niu nie wolno wypuścić z powrotem do wody. Oczywi-
ście to nie był jedyny gatunek złowionych ryb. Były też 
płocie i leszcze, a także jeden karaś pospolity i karp. 

Zawody rozgrywane były jak zwykle drużynowo. Regulamin zawo-
dów określił, że jeden ze startujących nie może mieć więcej niż 14 lat 
(liczył się rok urodzenia), drugi zawodnik musiał posiadać uprawnienia 
do wędkowania oraz obaj musieli być ze sobą spokrewnieni. Organi-
zatorom chodzi głównie o propagowanie idei rodzinnego wędkowania 
i spędzania czasu nad wodą i dlatego taka formuła jest powtarzana już 
od czterech lat. 

Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb, zawodnicy i osoby towa-
rzyszące skorzystali z poczęstunku, a potem nastąpiło rozdanie pucha-
rów ufundowanych przez Panią Burmistrz Anettę Ujmę i upominków 
kupionych z funduszu Komisji ds. Młodzieży. W imieniu Komisji ds. 
Młodzieży dziękuję Pani Burmistrz Anettcie Ujmie, Tygodnikowi Re-
gionalnemu 7 Dni oraz kolegom i koleżankom z Koła PZW w Bla-
chowni za pomoc w organizacji zawodów. 

Mam nadzieję, że za rok zawody w podobnej formule zorganizujemy 
w kolejnym ciekawym miejscu naszego Okręgu, żeby móc pokazać, że 
warto razem, rodzinnie łowić ryby i wspólnie bawić się nad wodą.

Tekst: Grzegorz Śliwiński
Zdjęcia: Robert Amborski

IV Zawody 
Rodzinne

Sprzedam M3 
w Śródmieściu. 

Po remoncie, 
44m2, 1p. w bloku.
Tel. 784 634 476 

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

Najlepsze drużyny:
1. Gerard Golus i Łukasz Golus – 3.185 pkt.
2. Patryk Graczyk i Janusz Graczyk – 2.805 pkt.
3. Przemysław Winiarek i Robert Winiarek – 2.090 pkt.

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

www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl
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Nowa murawa stadionu w Olsztynie ma 65 na 
108 metrów i  drenaż powierzchniowy, więc spełnia 
obecne wymogi FIFA. Trzy sektory trybun pomiesz-
czą ćwierć tysiąca widzów. Na stadionie pojawił się 
nowy osprzęt oraz chodnik - połączenie komunika-
cyjne z sąsiadującą halą sportową i boiskami „Or-
lika”. Wartość projektu to około 640 tys. zł. Gmi-
na Olsztyn pozyskała 350 586 zł dofi nansowania.
Nowoczesne boisko powstało natomiast na placu 
szkolnym w Kusiętach. Boiska do gry w koszy-
kówkę, piłkę nożną i siatkówkę mają sztuczną 
nawierzchnię. Obiekt jest certyfi kowany do orga-
nizowania zawodów w tych trzech dyscyplinach. 
Boisko kosztowało 130 tys. zł., a Gmina zdobyła 
dotacje w kwocie 50 tys. zł.

red.

W momencie wysłania tego numeru gazety do 
druku nie jest jeszcze znany skład KantorOnline 
Viperprint Włókniarza Częstochowa na niedziel-
ne spotkanie ze SPAR Falubazem Zielona Góra 
jednak wszystko wskazuje na to, że po raz kolej-
ny będą poszukiwane oszczędności.

Sytuacja biało-zielonych zarówno kadrowa jak i 
fi nansowa jest bardzo zła. To żadna nowość, w koń-
cu od dłuższego czasu od klubu docierają coraz to 
gorsze informacje. Na problemy fi nansowe nakłada-
ją się te ze zdrowiem zawodników, co bez wątpienia 
utrudnia pracę zarządowi. Podsumujmy. Grigorij 
Łaguta nadal leczy kontuzję, jednak nawet gdyby 
był zdolny do jazdy nie wiadomo czy wystartowałby 
w jakimkolwiek spotkaniu biorąc pod uwagę pie-
niądze, które zalega mu klub. Grzegorz Walasek, 
również kontuzja i ponownie spore zaległości fi nan-
sowe, już podczas transmisji jednego z meczy zapo-
wiedział, że więcej w barwach Włókniarza go nie 
zobaczymy. Dodatkowo kontuzja Petera Kildeman-
da. Duńczyk upadł w meczu z Gdańskiem, próbował 
pojechać w lidze szwedzkiej, jednak po pierwszym 
starcie wycofał się z zawodów i do końca tygodnia 
na motocyklu żużlowym nie usiądzie. Kontuzjowa-

ny jest również Rafał Malczewski co stworzyło za-
grożenie czy Włókniarz w ogóle skompletuje skład 
na mecz w Zielonej Górze. Tymczasem najprawdo-
podobniej nie pojadą wszyscy ze zdrowych zawod-
ników z podstawowego zestawienia. Michael Jepsen 
Jensen jest kolejnym ogniwem któremu klub zalega 
dużą sumę pieniędzy i aby jej nie powiększać zarząd 
będzie musiał zrezygnować z usług młodego Duń-
czyka. Do Zielonej Góry pojadą Mirosław Jabłoń-
ski, Artur Czaja, Hubert Łęgowik, Oskar Polis oraz 
właśnie za Jepsena, Borys Miturski. Wychowanek 
Włókniarza przed sezonem podpisał tzw. kontrakt 
warszawski z GKM-em Grudziądz jednak niedawno 
został wypożyczony do Lwów. W sparingu z ROW-
-em Rybnik pokazał się z bardzo dobrej strony wy-
grywając trzy wyścigi. Ostatnim zawodnikiem bę-
dzie Grzegorz Walasek za którego będzie stosowane 
zastępstwo zawodnika. 

Mecz w Zielonej Górze to przedostatnie spotka-
nie Włókniarza w rundzie zasadniczej. Na jej zakoń-
czenie biało-zieloni podejmą na swoim torze Unię 
Leszno, a sezon zakończą najprawdopodobniej ba-
raże, które zadecydują o pozostaniu biało-zielonych 
w Enea Ekstralidze.

dk
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Jest gdzie pograć w piłkę!
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Dobre i złe wieści
Nie trzeba wielkiej spostrzegawczości, by zauwa-

żyć, że z Wysp Brytyjskich płyną do polskich me-
diów właściwie dwa rodzaje informacji. I nieważne 
zupełnie jakiego rodzaju są te informacje, ważne, 
że są to albo „dobre wieści dla Polaków”, albo „złe 
wieści dla Polaków”. Czasami, dla wzmożenia na-
pięcia i dramaturgii, wieści są fatalne, tragiczne lub 
też znakomite czy świetne. Chwilę później wszystko 
wraca do normy, ale karuzela musi się kręcić, więc na 
kolejne dobre czy złe wieści długo czekać nie trzeba. 

Nie chcę za bardzo odstawać od normy i inten-
sywnie zagłębiłem się we wszystkie możliwe brytyj-
skie media, by znaleźć coś interesującego. Ponieważ 
mam raczej pozytywne nastawienie do świata, więc 
eliminowałem, na tyle, na ile się dało, wszystkie 
ewentualne złe wieści dla Polaków, skupiając swoją 
uwagę na wieściach dobrych. Jest taka, w dodatku o 
charakterze być może przełomowym. Na pewno da-
jąca Polakom na Wyspach trochę oddechu. Już wy-
jaśniam w czym rzecz. Otóż najpoważniejszym za-
grożeniem dla imigrantów na Wyspach, w tym rzecz 
jasna Polaków, jest Nigel Farage, lider UKIP (United 
Kingdom Independence Party), mocno prawicowej i 
mocno eurosceptycznej partii, która – o paradoksie 
– wygrała w Wielkiej Brytanii niedawne wybory do 
Europarlamentu, zostając pierwszą od ponad 100 lat 
partią, która w jakichkolwiek ogólnokrajowych wy-
borach pokonała obie dominujące od stulecia partie: 
Pracy i Konserwatystów. Farage dosadnie mówi o 
potrzebie ukrócenia imigracji na Wyspy, nie zostawia 
suchej nitki na imigrantach już tutaj mieszkających 
i głośno mówi, że to właśnie przybysze zza English 
Channel (czyli Kanału La Manche) odbierają miejsca 
pracy rodowitym Brytyjczykom. Tymczasem sam 
Farage ma żonę imigrantkę, urodzoną w Hamburgu 
Niemkę, która zanim została jego żoną (drugą), była 
jego sekretarką. Na pytanie dziennikarza BBC, dla-

czego nie dał pracy sekretarskiej jakiejś Brytyjce, Fa-
rage ściemniał jak się dało, odpowiadając pokrętnie. 
Ale to jeszcze nic. Oto bowiem dziennik „Mail on 
Sunday” ujawnił właśnie, że sam Farage jest także z 
pochodzenia Niemcem, bo jego niemieccy pradziad-
kowie przybyli na Wyspy jakiś czas temu. Na razie 
lider UKIP nie komentuje tych doniesień i ogólnie 
jakby się wyciszył. To oczywiste dobre wieści dla 
Polaków. 

Niestety, równowaga musi być zachowana, więc 
o wieściach trochę mniej dobrych trzeba też jednak 
powiedzieć. Uprzedzam jednak, że to tylko speku-
lacje, chociaż całkiem serio. Jak wiadomo, za nie-
spełna miesiąc (18 września) odbędzie się w Szkocji 
referendum. Szkoci będą wybierać między niepod-
ległością, a pozostaniem w dotychczasowej, liczącej 
już 307 lat, unii z Anglią. Rzecz w tym, że wybory 
mieć będą także europejski wymiar. Może być bo-
wiem tak, że w przypadku zwycięstwa zwolenników 
niepodległości, Szkocja, już jako osobne państwo, 
znajdzie się z dnia na dzień poza Unią Europejską. 
I wszyscy Polacy tam mieszkający również! Polity-
cy w Edynburgu i Glasgow twierdzą co prawda, że 
sprawa jest jasna i niepodległa Szkocja pozostanie 
członkiem Unii Europejskiej automatycznie, ale wąt-
pliwości jest sporo. Komisja Europejska na przykład 
twierdzi, że nic z tych rzeczy. Odłączenie się od Zjed-
noczonego Królestwa jest także odłączeniem się od 
UE i jeśli Szkocja chciałaby do Unii wrócić, to musi 
przejść normalną, długotrwałą procedurę. To stano-
wisko nagłaśnia także Londyn twierdząc, że miesz-
kańcy Szkocji mają prawo wiedzieć o wszystkich 
konsekwencjach nadchodzącego referendum. 

Na razie nie wiadomo jak będzie, trudno więc 
jednoznacznie określić, czy te wieści są dla Polaków 
w Szkocji dobre czy złe. Wieści z Anglii są lepsze. 
Przynajmniej na razie. 

Andrzej Kawka

Grozili kosiarzom "bronią", 
bo przeszkadzali im spać
Zdumienie, a potem strach ogarnął pracowników ko-
szących trawę pod jednym z bloków w dzielnicy Ty-
siąclecie, gdy mieszkaniec budynku i jego małżonka, 
trzymając w ręku przedmiot wyglądający na pistolet, 
zażądali zakończenia ich prac. Około 11.30 małżon-
kowie z balkonu, grożąc użyciem broni domagali się, 
aby pracownicy natychmiast skończyli „hałasować. 
" Przestraszeni kosiarze powiadomili mundurowych, 
którzy weszli do mieszkania agresywnej pary. Bada-
nie wykazało w ich organizmach po prawie 3 promile 
alkoholu. Po zatrzymaniu i wytrzeźwieniu usłyszeli 
zarzuty tzw. gróźb karalnych, za które grozi im kara 
do 2 lat więzienia. Zabezpieczony przez śledczych 
„pistolet” okazał się plastikowym straszakiem.

Policjanci zabezpieczyli podróbki zabawek
Częstochowscy policjanci z wydziału zwalczającego 
przestępczość gospodarczą, w trakcie przeszukania 
hurtowni 41-letniego częstochowianina, zabezpie-
czyli zabawki z podrobionymi znakami towarowy-
mi. Wartość strat powstałych w wyniku naruszenia 
ustawy o prawie własności przemysłowej szacowana 
jest na kwotę prawie 70 tysięcy złotych.

Uczestnik pielgrzymki ujął pijanego kierowcę
Uczestnik jednej z pielgrzymek do Częstochowy ujął 
kierowcę, który najechał na zaparkowany pojazd i 
uciekł z miejsca zdarzenia. 21-letni kierowca miał 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Nie posiadał prawa 
jazdy, które policjanci zatrzymali mu zaledwie kilka 
dni wcześniej, również za jazdę pod wpływem alko-
holu. Teraz młody kierowca odpowie za dwukrotną 
jazdę „na podwójnym gazie”. Na uznanie zasługuje 
natomiast postawa świadków, którzy natychmiast i 
bez wahania zareagowali, ujmując pijanego kierow-
cę. Ich reakcja może być wzorem dla innych, aby nie 
akceptowali przestępstw i innych nagannych zacho-
wań.

Apel do właścicieli rowerów
Lato to czas dający nam szansę na korzystanie z 
jednego z ulubionych naszych środków transportu, 
jakim jest rower. Służy nam w życiu codziennym, 
w pracy, do uprawiania sportu czy zabawy. Obecnie 
jego wszechstronność i przydatność to nie jedyne 
zalety. Coraz częściej rower dzięki atrakcyjnemu 
wyglądowi czy dobremu wyposażeniu zwraca na 
siebie uwagę otoczenia. Niestety, nie tylko innych 
rowerzystów, ale także różnego rodzaju przestępców, 
szczególnie złodziei.
Dlatego też, posiadając go starajmy się pamiętać o 
podstawowych zasadach bezpieczeństwa związa-
nych z jego ochroną przed kradzieżą:

W DOMU
- kupując rower bądź mając go w domu sprawdza-
my, czy posiada indywidualny numer identyfika-
cyjny – jeśli tak, to wpisujemy go do dokumentów 
przekazanych z rowerem (np. książki gwarancyjnej 
lub rachunku) albo spisujemy na kartce, którą prze-
chowujemy w domu
-  rozważyć należy naniesienie na ramie roweru i in-
nych jego cennych elementach tzw. „cech szczegól-
nych” tj. dodatkowych (w miarę trwałych) oznaczeń 
pozwalających na ich rozpoznanie przez właściciela 
po ewentualnej kradzieży i odzyskaniu roweru – ma-
jąc rower objęty gwarancją trzeba sprawdzić, co nam 
wolno bez jej utraty
-  cały rower oraz jego cechy szczególne możemy 
sfotografować i w wersji elektronicznej trzymać w 
domowym komputerze
-  przechowując rower w piwnicy, garażu, na bal-
konie, w altance czy innym podobnym miejscu nie 
możemy zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu 
tych miejsc przed włamaniem
-  planując pozostawianie roweru poza domem bez 
nadzoru zakupmy zabezpieczenie utrudniające kra-
dzież, najlepiej takie, które trudno jest otworzyć, 
przeciąć bądź ułamać

POZA DOMEM
- poruszając się rowerem unikajmy zatrzymywania, 
a niekiedy nawet przejeżdżania obok osób wzbudza-
jących naszą niepewność, zwłaszcza gdy są nietrzeź-
we lub jest ich więcej, Nie reagujmy na zaczepki z 
ich strony
- pozostawiając rower (najlepiej przypięty) wybieraj-
my miejsca, gdzie inni mogą zauważyć jego ewen-
tualną kradzież – oświetlone, ruchliwe, widoczne dla 
otoczenia, będące pod nadzorem kamer
- oddalając się od roweru pamiętajmy o jego zabez-
pieczeniu, jeśli będzie blisko nas, to wystarczy, że go 
widzimy, natomiast tracąc z nim kontakt wzrokowy 
musimy go przypiąć do trwałej przeszkody
- poruszając się w grupie zawsze możemy przyjąć, 
że jeden z rowerzystów pilnuje rowerów, gdy reszta 
na chwilę się oddala

Kronika 
policyjna

Różne

Firma Dolcan, ogólnopolski deweloper z ponad 
23-letnim doświadczeniem, buduje w sercu Często-
chowy osiedle mieszkaniowe, które w III etapach do-
starczy na rynek 276 mieszkań. Na osiedlu Jordanow-
skim, przy ul. Pułaskiego 30, w I etapie, który jest już 
na ukończeniu powstanie 56 mieszkań o metrażach od 
43 do 59 mkw.  W inwestycji dostępne są mieszkania 
w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

I etap osiedla to 3-piętrowy blok z 56 mieszkaniami 
o najpopularniejszych metrażach – od 43 do 59 mkw. 
– zarówno funkcjonalne i kompaktowe mieszkania 
dwupokojowe, jak i bardziej przestronne mieszkania 
trzypokojowe. Ceny mieszkań w inwestycji zaczy-
nają się już od 3 879 zł/mkw. Wybrane mieszkania 
można kupić w ramach rządowego programu dopłat 
– Mieszkanie dla Młodych. W budynku zaprojektowa-
no balkony i garaże podziemne. Wewnątrz inwestycji 
zaplanowano dziedziniec z oszklonym dachem, dzięki 
któremu wewnętrzne lobby, z ławeczkami i bujną ro-
ślinnością, będzie doskonale doświetlone. Inwestycja 
zostanie oddana do użytkowania w I kwartale 2015 
roku. 

Osiedle Jordanowskie to także czerpanie z historii 
miejsca, na którym powstaje. Nazwa osiedla nawią-
zuje do ogrodu jordanowskiego, który w przeszłości 
znajdował się przy ul. Pułaskiego, w pobliżu terenu, 
na którym powstaje osiedle. – Gdy szukaliśmy nazwy 

dla naszego osiedla w naturalny sposób nasze zain-
teresowanie przykuła nazwa Osiedle Jordanowskie. 
Uznaliśmy, że wielu mieszkańcom Częstochowy bę-
dzie się kojarzyła właśnie z tą okolicą. Jest to nazwa 
mocno zakorzeniona w lokalnej społeczności. Dodat-
kowo uznaliśmy, że w miejscu położonym w pobli-
żu tak ważnego dla historii Polski miejsca, jakim jest 
Jasna Góra, stosowanie obcojęzycznych nazw byłoby 
niewłaściwe. Dolcan odnowi także okoliczne budynki 
tak, żeby mieszkańcy osiedla mieli komfortowe i este-
tyczne otoczenie – podkreśla Alicja Dolińska, dyrektor 
działu marketingu i reklamy w fi rmie Dolcan. 

Osiedle zostało zaprojektowane z myślą o osobach, 
dla których ważna jest centralna lokalizacja, ale także 
kontakt z przyrodą. Nowoczesna architektura, wzbo-
gacona drewnianymi elementami, symbolizuje eks-
ponowane w inwestycji połączenie miasta i natury. 
Sprzyja temu sama lokalizacja projektu, jednocześnie 
w centrum miasta i blisko terenów zielonych. 

Osiedle Jordanowskie powstaje na terenie opusz-
czonego przed laty placu budowy, na którym miało 
powstać osiedle Corona. Dolcan częściowo wykorzy-
stał szkielety apartamentowców do budowy I etapu 
projektu. Firma Dolcan jest już obecna na częstochow-
skim rynku – jest właścicielem Hotelu Dolcan przy ul. 
Św. Rocha 224.

***

Osiedle Jordanowskie rośnie 
u stóp Jasnej Góry




