
Jednoznaczne stanowisko komitetu KNP, po nieporozumieniach 
przy wyborze kandydata na prezydenta Częstochowy prezentuje 
Marek Domagała (Ruch Wolności).

„W sobotę 6 września w obecności Prezesa KNP Janusza Korwin- 
Mikke podpisaliśmy porozumienie częstochowskiej wolnościowej pra-
wicy. Oto tekst:

Starujemy razem!
Z zadowoleniem w ostatnim okresie obserwowaliśmy ogromny 

wzrost  poparcia społecznego dla Kongresu Nowej Prawicy. Najlep-
szym tego dowodem był bardzo dobry wynik KNP w wyborach do 
europarlamentu. (...)

Chcemy inaczej spojrzeć na rolę władzy lokalnej. Chcemy aby 
lepiej wydawano nasze ciężko zarobione i zabrane nam w postaci 
podatków pieniądze. Chcemy, aby każdy obywatel miasta czy regionu 
poczuł się podmiotem, a nie przedmiotem w rękach władzy.  Nie zrobi 
tego za nas nikt.  

Zrealizowaliśmy pierwszy cel Ruchu Wolności: powstała jedna 
wspólna lista środowisk wolnościowych w Częstochowie! Jedna wol-
nościowa, a nie jak chcieli i chcą do dzisiaj przeciwnicy i polityczna 
konkurencja: dwie konkurujące listy lub żadna. 

Odnosząc się do artykułu sprzed tygodnia w „7 dni” i prezentacji 
kandydatury Pana Tomasza Jaskóły. Do ostatniego dnia Pan Tomasz 
był jednym z głównych negocjatorów rozmów i porozumienia z KNP. 
To czy staruje, czy ma ambicje aspirowania na te czy inne stanowisko 
było i jest jego decyzją. 

Jako Przewodniczący Ruchu Wolności zapoznam Państwa z kilko-
ma kluczowymi faktami.

Wewnętrzna kandydatura Pana Tomasza nie była przez Ruch Wolno-
ści ogłaszana na zewnątrz, bo nie był to jeszcze czas na ostateczne de-
cyzje (co wynika z kalendarza wyborczego). Inna sprawa co ogłosił sam 
zainteresowany. Ruch Wolności prowadził i prowadzi różne rozmowy. 
Na ostatnich rozmowach zarządów Ruchu i KNP ten ostatni przedsta-
wił kandydaturę Pana Sławomira Kokota. Oczywistym celem każdych 
rozmów jest porozumienie, każde porozumienie to kompromis. Nie jest 
to miejsce na pisanie o szczegółach rozmów, ale wspólnie, z pełnym 
udziałem i akceptacją Pana Jaskóły, wypracowaliśmy porozumienie już 
22 sierpnia. Miała być to dwójka kandydatów: na Prezydenta Kokot, 
na zastępcę Jaskóła. Przy okazji był rozważany pomysł prawyborów z 
KNP. Pomysł w rozmowach natychmiast upadł, nie mogliśmy  go po-
przeć z prostego powodu: nie jesteśmy członkami KNP. Kandydaturę 
Pana Kokota poparła Rada Główna KNP, na naszej wspólnej konferen-
cji Prezes JKM. Wszelkie informacje podważające ten fakt były i są 
nieprawdziwe. 

Wstrzymam się od dalszych niepotrzebnych i nic nie przynoszących 
dyskusji.

Przeciwnikom mówimy jasno: Mimo waszych usilnych starań jest jed-
na wolnościowa lista w Częstochowie. Tej siły już nie powstrzymacie! 

A reszcie?  Chodźcie z nami, odbijamy Częstochowę! Warto zmie-
niać rzeczywistość w oparciu o wartości a nie stanowiska czy „gry 
polityczne”.”

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

36 (538) 11.09-17.09.2014

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

TYGODNIK REGIONALNYDy
str

yb
uc

ja 
 w

 sie
cia

ch
: R

uc
h, 

Ga
rm

on
d, 

Ko
lpo

rte
r -

 1 
zł 

(w
 ty

m
 8%

 VA
T) Kolportaż  bezpośredni - Egzem

plarz bezpłatny

36 R E K L A M A

  Matyjaszczyk    vs        Kokot
- O co chodziło w tym konfl ikcie pomiędzy Panem, 

kandydatem KNP na prezydenta Częstochowy a dru-
gim kandydatem Tomaszem Jaskółą?

- Wstępnie miało być tak - samodzielna lista Kongresu Nowej Prawi-
cy. Ale ponieważ doszliśmy do wniosku, że dwie listy wolnościowych 
ugrupowań mogą doprowadzić do tego, iż będzie wprawdzie względny 
wynik, lecz sumarycznie nie wprowadzimy żadnego radnego – zmieni-
liśmy zdanie. Stwierdziliśmy więc, że lepiej podjąć rozmowy koalicyjne 
i wystawić jedną wspólną listę. Tak też się stało. Pod koniec sierpnia 
doszło do rozmów z Ruchem Wolności: z Markiem Domagałą, Piotrem 
Stefańskim i Tomaszem Jaskółą. Pierwszy etap związany był z wybo-
rem nazwy komitetu. Doszliśmy do wniosku, że trzeba wystartować z 
listy takiej, która ma największe szanse. W tej chwili Kongres Nowej 

Prawicy jest bardziej znany niż Ruch Wolności, więc wszyscy się zgo-
dzili, że będzie to KNP. Doszło też do konsultacji, kto ma być kandyda-
tem na prezydenta. Uzgodniliśmy, że ja nim będę, a pan Tomek Jaskóła 
w przyszłości wiceprezydentem. Pan Tomek wstępnie się na to zgodził. 
Niestety w trakcie dalszych rozmów okazało się, że zmienił zdanie. 
Stwierdził, że rezygnuje ze wszystkich ustaleń. Gdy doszliśmy do etapu 
zamykania wszystkich elementów związanych z kampanią wyborczą, 
na dzień przed konferencja z przewodniczącym Januszem Korwin-
-Mikke, rano okazało się, że pan Tomek w ogóle rezygnuje. Trudno mi 
powiedzieć, o co panu Jaskóle chodziło. Wcześniej deklarował nawet 
na Facebooku, że jest w stanie zrezygnować z funkcji prezydenta dla 
budowania wspólnej koalicji, a nagle z tego się wycofał.

dokończenie na str. 3

Nowy, zaskakujący kandydat 
na prezydenta Częstochowy
Częstochowscy przedsiębiorcy oraz lokalni działacze społeczni poprosili posła Armanda Ryfi ńskiego (Twój Ruch) 

o jego uczestnictwo w zbliżających się wyborach samorządowych. Zaprosili posła, by ten kandydował na prezydenta 
Częstochowy. Armand Ryfi ński wyraził chęć zmierzenia się z kontrkandydatami innych ugrupowań i jednocześnie po-
dziękował za zaszczyt oraz szansę rządzenia naszym miastem.

Konferencja prasowa odbędzie się jutro w Ratuszu o godzinie 12.00.
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Tola z tabletem
Nowa jakość jest religią 

idiotów, więc poczciwego 
Falskiego w naszych szkołach 
zastąpił X-Modern - Man. 
Marian Falski, przedwojenny 
urzędnik ministerialny, stwo-
rzył rzecz wyjątkową: elemen-
tarz. Od 1910 r. kolejne poko-
lenia dzieci wychowywały się 
na Falskim; mimo wymusza-
nych  zmianami ustrojowymi 
ideologicznych zmian: od 100 
lat nauka pisania zaczynała się 
od genialnego w sensie dydak-
tycznym zdania „Ala ma kota”.

Kasowanie tego co stare i 

dobre odbywa się zawsze pod 
hasłem usuwania anachroni-
zmów. Przecież jest postęp, 
nowe unieważnia stare, itd. i 
ble, ble... Anachroniczna jest 
Ala i jej kot. Jest nowa jakość, 
a więc 6-letnie dziecko (pań-
stwo kładzie łapę na wychowa-
niu coraz młodszych piskląt) 
katowane jest zbitką: „Tola ma 
tablet taty”. Porównajmy więc 
obie zbitki słowne.

Ala – to rzeczywiste i dość 
popularne imię (Alina, Alicja) 
zaczerpnięte ponoć przez Fal-
skiego od uroczego dziecka Ali 
(Aliny) Margolis-Edelmana. 
Każde dziecko mogło łatwo 
zidentyfi kować Alę, jako jed-
ną ze swych koleżanek. Falski 
był socjalistą, lecz mimo to 
nie mógł negować naturalne-
go u dzieci instynktu posia-
dania, niezależnie czy chodzi 
o szmacianą lalkę, kolorowe 
kamyczki czy autko, dziecko 
pragnie mieć coś co kocha i 
uważa za wyłączną własność. 
Kot jest własnością specyfi cz-
ną, to żywa istota potrafi ąca 
na swój sposób odwzajemniać 
uczucia. Posiadanie własnego 
zwierzątka (kota, psa a nawet 
chomika) uczy odpowiedzial-
ności, kształtuje coś co nauko-
wo określamy kapitałem spo-
łecznym. 

Co w zamian? Jest Tola. 
Prawdopodobnie na 100 osób 
najwyżej jedna zgadnie, jakie-
go imienia jest to zdrobnienie. 
Wyjaśniam pokornie: Tola po-
chodzi od tak popularnych w 
Polsce imion jak Anatolia lub 
Otylia. Albo więc edukacyjni 
decydenci chcą dziecku przed-
stawić twór sztuczny, albo wie-
rzą, że po sukcesach mistrzyni 
pływania imię Otylia rozpo-
wszechniło się w całym, na-
szym kraju. Mała Otylia z no-

wego elementarza pozbawiona 
została prawa do własności. 
Użytkuje jedynie przedmiot 
należący do jej taty. Przed-
miot ten jest na swój sposób 
charakterystyczny, naukowiec 
przypisałby go dobrom veble-
nowskim (posiadanie takich 
dóbr określa społeczny status 
posiadacza). Osobiście, w od-
różnieniu od ministrów i in-
nych urzędowych wychowaw-
ców, nie uważam za słuszne, 
by u 6-letnich dzieci krzewić 
religię wyznaczającą wartość 
ludzi, wedle rynkowej war-
tości posiadanych przez nich 
przedmiotów. Jest w dobrach 
veblenowskich jeszcze jeden 
aspekt; one muszą być warto-
ścią nietrwałą. Utrzymywanie 
w oczach pospólstwa odpo-
wiedniego statusu wymaga cią-
głej zmiany starego tabletu na 
nowszy, droższy model. 6-let-
nia Tola ma tablet taty, nie po 
to, by z niego korzystać (bo i w 
jakim celu?), lecz by prezento-
wać swą wyższość wobec, nie 
posiadających drogich gadże-
tów, koleżanek. 

Posiadanie kota łączy się z 
obowiązkami opieki i z wy-
rażanymi wobec istoty żywej 
uczuciami. Użytkowanie ta-
bleta zwalnia nas od takowych 
elementów. Świat jest po to, by 
nam dawać, my nic wzajemnie 
dać nie musimy. Modernistycz-
na dydaktyka szkolna utrwala 
egoizm graniczący z samodur-
stwem.

Jest jak jest. Dziecko to wła-
sność państwa, rodzic wykonu-
jąc swoje funkcje pomocnicze 
wobec urzędu, modlić się jedy-
nie może, by nowatorstwo ko-
lejnych X-Modern-Manów, nie 
zdemoralizowało całkowicie 
kochanych latorośli.

   Jarosław Kapsa

RóżneRóżneRóżne

Od lewej: Dariusz Jadczyk – prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie, Jerzy Zając – radny 
Miasta Częstochowy.

Mnie boli ramię, a ciebie ząb. 
Co bierzesz?

Gdzie jesteś, mój wierszu? 

Gdzie jesteś, mój wierszu?
Wszędzie Cię szukałam.
Czyś mi uciekł gdzieś na łąki,
bo tam Cię pisałam…

Szukałam Cię, wierszu, w kwiatach
I rankiem po rosie,
Szukałam wśród pól pszenicznych
I … w schylonym kłosie.

Szukałam Cię pośród gwiazdek
Na wysokim niebie,
wróć, mój wierszu, bo ja tęsknię,
bo ja kocham Ciebie.

Wiersz mi zabrał cząstkę życia,
Wśród łąk się przyczaił
i gałązką jaśminową
poezję umaił.

Odnalazłam wiersz na polu
pośród łanów żyta,
ptaszek trzymał go na listku
i swym dzieciom czytał…   
                WANDA SOWIŃSKA                

WANDA SOWIŃSKA pisze wiersze od najmłodszych lat, wydała już 13 tomików i przygotowuje 
kolejny. Jej teksty były publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Jest na emeryturze, mieszka w 
Częstochowie, od niedawna jest członkiem Klubu Literackiego „Złota Jesień”.

Kandydat na prezydenta o pseudonimie Ostry 
Dzidek zgłosił się do redakcji Tygodnika „7 dni” 
po przeczytaniu naszego artykułu pt. „Mister 
Prezydent”. Twierdzi, że jest niedopuszczalne 
lansowanie się garniturami i fryzjerami, gdy 
się chce zostać politykiem, dlatego postanowił 
nie ujawniać wizerunku. Poprosił o prezentację 
jego sylwetki, tak jak pozostałych kandydatów, 
na naszych łamach, co niniejszym czynimy.

– Polityka to nie casting, trzeba oceniać pro-
gram, a nie twarz. Mój program jest krótki. 
Uratować gospodarkę w mieście trzeba przez 
obniżenie podatku VAT, żeby opłacało się uru-
chamiać fi rmy i obniżenie kosztów zatrudnienia, 
żeby powstawały miejsca pracy. Jeśli wszystkie 
przedszkola będą za darmo, a dla dzieci oraz 
emerytów i rencistów zlikwiduje się kolejki w 
służbie zdrowia, to zadowoleni będą i starzy i 
młodzi. A miasto będzie miało kasę z likwidacji 
niepotrzebnej straży miejskiej, która tylko goni 
babcie z zielskiem z ryneczku – ostro stawia 
sprawę Dzidek. Nadwyżki budżetowe przezna-
czy się na ratowanie szpitali i szkół, żeby leka-
rze i nauczyciele nie tracili miejsc pracy.

Ostry Dzidek wie jak to zrobić, bo jest spe-
cjalistą od gospodarki, ponieważ sam przez 
wiele lat prowadził własne firmy działające 
w różnych branżach. O jego doświadczeniu 
niech opowie dostarczony do naszej redakcji 
życiorys, który na potrzeby druku nieco skró-
ciliśmy.

Ostry Dzidek urodził się w 1965 roku w Czę-
stochowie. Rodzice mieszkali nieopodal Rynku 
Wieluńskiego, a gdy miał pięć lat przeprowa-
dzili się na Tysiąclecie. Zna więc zarówno życie 
w kamienicach, jak i w blokach. Jest doświad-
czonym przedsiębiorcą i prowadził już wiele 
biznesów. Od 1984 studiował fi zykę na WSP w 
Opolu, ale przerwał ten kierunek po trzech la-

tach. Potem studiował na WSP w Kielcach wy-
chowanie techniczne i przysposobienie obron-
ne. Z tych dziedzin ma od 1990 roku licencjat.

W czasie studiów zajmował się przemytem 
i handlem. Jeździł do Rosji, Czechosłowacji i 
Niemiec. Poznał tam wielu ludzi i zawarł wiele 
przyjaźni. Podróżował autostopem, jeździł do 
Niemiec i Czechosłowacji. Po zmianach ustroju 
postanowił się ustatkować i przez pewien czas 
pracował w Częstochowie. Nie znalazł pracy w 
szkole, ale prowadził młodzieżową modelarnię 
w LOK-u.

W 1990 roku uczestniczył w rozbiórce muru 
berlińskiego. Tam poznał dziewczynę ze Szcze-
cina i mieszkali przez dwa lata w Częstocho-
wie. Prowadzili wypożyczalnię video, a Dzidek 
jeździł jako taksówkarz. Gdy żona była w ciąży 
postanowiła przeprowadzić się do Szczecina. 
Tam prowadził mały butik na ryneczku z towa-
rami kolonialnymi. Znajomi zza granicy ich za-
opatrywali. Następnie pracował w Southampton 
przy robotach wykończeniowych. Tam zaintere-
sował się żeglarstwem i wędkarstwem – to jego 
największe pasje. Z kolegami z Polski jeździli 
na łowiska w Danii, Szwecji, Norwegii i Fin-
landii, a nawet na Islandię. Założył w Anglii z 
kolegami z Polski spółkę. Za zaoszczędzone na 
remontach pieniądze kupili kawalerkę i wyre-
montowali ją pod wynajem. Kilka lat tak inwe-
stowali.

W 2005 roku wrócił do Częstochowy i od 
tamtej pory mieszka tu. Krótko miał firmę 
wypożyczającą kajaki i smażalnię ryb w Po-
raju. Obecnie pracuje wynajmując usługi jako 
przewodnik polskich wędkarzy i fotografów 
w krajach skandynawskich. Zna biegle język 
angielski, a niemiecki i rosyjski pamięta ze 
szkoły.

red.

Pojawił się ostry zawodnik



dokończenie ze str. 1
- Kiedy Pan podjął decyzję o 

kandydowaniu na prezydenta 
miasta?

- Wszystko się działo w trakcie i dość 
szybko. Najpierw chciałem stworzyć listę do 
Rady Miasta, potem się okazało, że dobrze 
by było, by każda lista miała kandydata na 
prezydenta. Były pomysły innych osób, na-
wet spoza Częstochowy. Ale to one nie były 
zainteresowane Częstochową. W trakcie 
tworzenia tych list i rozmów koalicyjnych, 
doszedłem do wniosku, że mogę zgłosić 
swoją kandydaturę, zwłaszcza że nie tylko ja 
byłem takiego zdania. Finalnie moja kandy-
datura została zaakceptowana.

- ...dość szybko, a przecież 
jest Pan w polityce nowy...

- Zgadza się. Ale czy politykę, zwłaszcza 
lokalną mają uprawiać wyłącznie ludzie, 
którzy są w niej od dwudziestu paru lat?

- To proszę pochwalić się 
swoimi doświadczeniami poli-
tycznymi.

- Cztery lata temu startowałem w wybo-
rach samorządowych, później do Sejmu, a 
ostatnio do Europarlamentu.

- Jakie osiągnął Pan wówczas 
wyniki?

- W samorządzie miałem drugi wynik. Do 
parlamentu starowałem z jedynki, a do Euro-
parlamentu startowałem z dziesiątego miej-
sca i i miałem czwarty wynik. Uważam, że 
są to osiągnięcia całkiem dobre.

- Teraz dużo czasu poświęcał 
Pan będzie działalności poli-
tycznej, czym w ogóle się Pan 
zajmuje?

- Prowadzę własną firmę w branży handlo-
wej, obuwniczej już dziewiętnaście lat. Je-
śli chodzi o życie prywatne – mam rodzinę, 
dwójkę dzieci, syna i córkę.

- Przejdźmy do sprawy Pana 
programu wyborczego...

- Ponad cztery lata temu byłem współzało-
życielem Ruchu Wolności w Częstochowie. 
Wtedy ustaliliśmy kodeks wspólnych warto-
ści oraz to, czym się będziemy kierować dą-
żąc do zmian w naszym mieście. Ten kodeks 
się nie zdezaktualizował, a wręcz przeciwnie 
- treści w nim zawarte eksponują dzisiejszą 
patologię. A przecież już wtedy sygnalizowa-
liśmy potrzebę zmian. Dla przykładu sprawa 
spółek miejskich. Jest to przechowalnia dla 
swoich polityków, w zależności od tego kto 
rządzi  miastem, ale także dla polityków spo-
za Częstochowy. W zamian nasi „przyjaciele 
królika” korzystają z dobrodziejstw w spół-
kach w innych miastach na śląsku. To nie jest 
normalne. Ja uważam, że  miasto powinno  
„wyjść” ze spółek, być może powinny być 
sprywatyzowane, byle miasto nie miało moż-
liwości ingerowania w ich działalność.

- Spółki są jednak tematem 
numer jeden dla mieszkań-
ców...

- Ale to element dość istotny, niestety ba-
gatelizowany, bo koszty spółek to także wy-
sokie uposażenie rad nadzorczych, a prze-
cież utrzymują je rządzący miastem politycy. 
To z kolei bezpośredni koszt dla każdego 
mieszkańca.

- Jaki Pana zdaniem jest głów-
ny problem mieszkańców Czę-
stochowy?

- Częstochowa umiera. Odkąd przestali-
śmy być miastem wojewódzkim ubywa nam 
mieszkańców. Obecnie obliczane to jest to 
na jakieś 220-230 tys. ludności. A przecież 
jeszcze kilka lat temu było podawane, że jest 
nas około 280 tys. Po prostu ludzie zaczęli 
wyjeżdżać.

Poza tym funkcjonuje błędne założenie, 
że pieniądze z podatków trafiają do budżetu 
miasta. Tak nie jest. Trafiają do budżetu pań-
stwa, po czym łaskawie nam się je zwraca. 
Moim zdaniem pieniądze, które tutaj płaci-
my powinny zostać w Częstochowie.

- Co chciałby Pan zmienić w 
naszym mieście jako prezy-
dent?

- Obniżenia podatków lokalnych. Niech 
pani zobaczy, że stoją wybudowane miesz-
kania, ale tak wysoki podatek od nierucho-
mości zniechęca zarówno inwestorów, jak i 
nabywców. Uważam, że nie należy co roku 
podatków nowelizować, lecz pobierać je na 
stawkach minimalnych, a nie najwyższych. 
Wspomnę jeszcze o podatku od środków 
transportu. Co prawda został on ostatnio ob-
niżony, ale wcześniej część firm „wyprowa-
dziła swoje samochody” do sąsiednich gmin, 
bo tam było taniej. Na pewno trzeba będzie 
zracjonalizować zatrudnienie w urzędzie 
miasta i jego jednostkach. Nacisk kładziemy 
na zatrzymanie deficytu Częstochowy, który 
obecnie sięga ponad 400 mln zł, czyli ponad 
2 tys. zł na jednego mieszkańca - kiedyś trze-

ba to będzie spłacić. Przykład gminy Rewal, 
która zbankrutowała, a teraz banki domagają 
się od mieszkańców spłaty zadłużenia, któ-
rego dopuścił się wójt gminy - jest ostrzeże-
niem dla innych gmin. Musimy także spoj-
rzeć na inwestycje, które się pojawiają w 
Częstochowie. Czy są konieczne? Przykład: 
Hala Sportowa, w której tak naprawdę nic 
się nie dzieje, a jej utrzymanie jest bardzo 
drogie. Pani księgowa nie obsługuje spółki 
za darmo. 

Bardzo ważną kwestią jest równe trak-
towanie wszystkich podmiotów gospodar-
czych. I kolejna sprawa. Myślę, że dużo 
pracy wymagają zmiany w układzie komuni-
kacyjnym miasta. Częstochowa jak na razie 
nie ma obwodnicy. Obecne władze miasta nie 
poradziły sobie również ze sprawą Korytarza 
Północnego. Prezydent nie potrafił dogadać 
się ze społecznością lokalną tej dzielnicy. Do 
dziś nie wiadomo, jak ta obwodnica ma prze-
chodzić, a miała być przecież odciążeniem 
komunikacyjnym miasta. W tej sprawie cho-
dzi o to, by wyprowadzić ruch tranzytowy z 
centrum tak, jak się to robi we wszystkich 
miastach w Polsce.

- Jaki ma Pan pomysł na bez-
robocie?

- Ja myślę, że samo obniżenie podatków 
lokalnych pomoże nie tylko już istniejącym 
firmom, ale także przyciągnie potencjalnych 
inwestorów. Gdy będą niższe podatki od nie-

ruchomości istnieje szansa, że ktoś będzie 
chciał w naszym mieście inwestować. Dziś 
stosuje się formę ulg dla wybranych przed-
siębiorców, a ja uważam że powinny być 
równe dla wszystkich.

- Na jaki procent poparcia li-
czy KNP i ilu radnych zamierza 
wprowadzić? 

- Żeby być skutecznym należałoby mieć 
własnego prezydenta i 15 głosów w radzie. A 
rada w tej chwili to 28 radnych.

- Niekoniecznie. Obecny 
układ sił w radzie pokazuje, że 
prezydent wcale nie musi mieć 
większość „swoich” radnych...

- Dlatego, że nie ma opozycji. To co dziś 
reprezentuje sobą rada to żadna opozycja. 
Członkowie tych partii jeszcze nie tak dawno 
zasiadali w spółkach miejskich. W momen-
cie, gdy prezydent Matyjaszczyk nie otrzy-
mał od radnych absolutorium, część osób z 
PO i PiS-u  musiało odejść. Wiec możemy 
mówić raczej o współpracy.

Realnie liczymy, że wprowadzimy powy-
żej 10 radnych i miejmy nadzieję, że nasz 
kandydat na prezydenta Częstochowy, czyli 
ja wejdzie do drugiej tury.

- Starcie z SLD nie będzie ła-
twe...

- Wiemy, że będzie trudno. Zawsze ak-
tualnie rządzący prezydent jest na pozycji 
wygranej, bo istnieje medialnie. W najbliż-
szym czasie  przetnie kilka wstęg, otworzy 
kolejne inwestycje i to też bardzo wizerun-
kowo mu pomoże. Ludzie nie widzą zadłu-
żenia, jakie narosło w Częstochowie i wiele 
innych błędów.

W Częstochowie jest taki problem, że 
mieszkańcy myślą: jeśli wejdą „nasi” to 
podzielą się z nami stołkami. My KNP nie 
idziemy po to, by rozdzielać stołki naszym. 
My idziemy po to, by je likwidować. Sama 
teoria, że zamienimy jednych na drugich 
jest błędna. Stanowiska rodzą pokusy. Trze-
ba więc zlikwidować stołki, a nie będzie 
pokus.

W tej chwili sondaże dla samego KNP 
mówią o poparciu w granicach około 10 
proc. Tu w Częstochowie nie idziemy prze-
cież sami, ale z działaczami Ruchu Wolno-
ści. Mam nadzieję, że te elektoraty nam się 
ładnie zsumują i uzyskamy bardzo dobry 
wynik.

Renata R. Kluczna
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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

Informacja z urzędu miasta:
„Z dniem 19 maja 2014r. na stanowisku Do-

radcy Prezydenta Miasta Częstochowy został 
zatrudniony Pan Marek Czerwiński w wymiarze 
czasu pracy 1/2 etatu.

Pan Marek Czerwiński jest absolwentem in-
formatyki oraz specjalności: Przedsiębiorstwo 
na Rynku Międzynarodowym – na Politechnice 
Częstochowskiej. Tam ukończył także studia 
podyplomowe w Międzywydziałowym Stu-
dium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli. 
Jest biegłym sądowym z zakresu: sieci kompu-
terowe LAN I Wi-Fi, oprogramowanie kompu-
terowe, przestępstwa komputerowe, telewizja 
dozorowa CCTV: alarmy i zabezpieczenia elek-
troniczne.

Prowadził m.in. zajęcia na kursie grafi ki 
komputerowej i projektowania stron www w 

Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ka-
towicach, był nauczycielem przedmiotów za-
wodowych – elektronika i informatyka w czę-
stochowskich TZN. Jest właścicielem fi rmy 
zajmującej się m.in. usługami telekomunikacyj-
nymi, tworzeniem stron www , zabezpieczenia-
mi elektronicznymi.

Do obowiązków ww. należy m.in. opinio-
wanie, konsultowanie dla Prezydenta spraw z 
obszaru elektronizacji i informatyzacji Urzędu 
Miasta, przygotowywanie materiałów i koncep-
cji w tym zakresie, a także udział w spotkaniach 
zwoływanych z inicjatywy Prezydenta dotyczą-
cych tego obszaru.

Średnie wynagrodzenie brutto na stanowisku 
doradcy wraz z wszystkimi pochodnymi wynosi 
2.280 zł.”

red.

Kolejny doradca 
prezydenta Matyjaszczyka



Chemik w fi lharmonii
Wizyta noblisty w Częstochowie

Wykład profesora Eiichi Negishi, laureata Nagrody Nobla z chemii z 2010 roku, 
odbedzie się we wtorek, 16 września, o godz. 17:45. Eiichi Negishi przyjedzie do 
Częstochowy na spotkanie ponad tysiąca chemików z całego świata. Polskie Towa-
rzystwo Chemiczne oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Che-
micznego wybrały bowiem Częstochowę na siedzibę swego 57 zjazdu. Odbędzie 
się on od 14 do 18 września. Gospodarzami i organizatorami tegorocznego zjazdu 
są Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza oraz Wy-
dział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

Chemicy nie tylko będą prezentowali swoje najnowsze osiągnięcia naukowe. 
Zgodnie z mottem tegorocznej edycji zjazdu, „Chemia – nadzieje i marzenia” będą 
szeroko dyskutowali o problemach najbardziej nurtujących środowisko polskich 
chemików. Naukowcy zamierzają zawrzeć nowe znajomości mogące przyczynić 
się do wymiany doświadczeń i myśli technologicznej.

Przed wykładem prof. Negishi, o godz 15:00 odbędzie się uroczyste otwarcie 
zjazdu i konferencja prasowa. Ciekawostką zarówno dla znamienitych gości, jak 
i dla wszystkich mieszkańców jest bezpłatna wystawa zatytułowana „Od mono-
kryształu Jana Czochralskiego do grafenu”. Otwara zostanie jutro (12 IX) w po-
łudnie, w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD, przy al. Armii 
Krajowej 13/15.

red.
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Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia Częstochowski Inkubator Przedsię-
biorczości opublikowało następujące sta-
nowisko:

„Mając w obowiązku podejmowanie 
działań, ukierunkowanych na rozwią-
zywanie wszelkich kwestii związanych 
z bezpieczeństwem i stabilnością funk-
cjonowania Stowarzyszenia, w poczuciu 
odpowiedzialności za jego przyszłość, z 
uwzględnieniem wkładu pracy włożo-
nego przez wszystkich na rzecz jego po-
wstania i rozwoju zwracamy się do Za-
rządu Regionu Częstochowskiego NSZZ 
Solidarność o zaprzestanie działań, które 
w naszej ocenie mają na celu zastraszenie 
członków Stowarzyszenia oraz zdyskre-
dytowanie ogromnego dotychczasowego 
dorobku Stowarzyszenia na rzecz miesz-
kańców subregionu częstochowskiego i 
członków związku.”

– Osoba pełniąca poprzednio funkcję 
zarządcy budynku zmieniła pracę pod wpły-
wem utrudniania wykonywania obowiąz-
ków – wyjaśnia Mirosław Kowalik, prezes 
CzIP.

„Stowarzyszenie powstało w roku 
2004 i od początku miało jasno określone 
cele statutowe, z których podstawowym 
jest pomoc ludziom w realizacji ich pomy-
słów, rozwoju umiejętności i podnoszeniu 
kwalifi kacji. Realizacja tych celów była 
wsparciem dla związkowej działalności 
Regionu Częstochowskiego NSZZ Soli-
darność, a administrowanie budynkiem, 
który jest własnością Regionu Często-
chowskiego jest wypełnieniem zapisów 
Statutu NSZZ Solidarność i przynosi 
wymierne korzyści dla Regionu i związ-
ku, którego jesteśmy członkami. Nie-
uzasadnione wypowiedzenie umowy na 

administrowanie budynkiem, będącym 
własnością Regionu Częstochowskiego 
jest dla nas niezrozumiałe, a prowadzo-
na kampania oszczerstw i pomówień w 
naszej ocenie ma na celu personalny atak 
na prezesa Stowarzyszenia Mirosława 
Kowalika, który przez ostatnie 12 lat był 
przewodniczącym Regionu Częstochow-
skiego NSZZ Solidarność.”

– W gazecie należącej do Solidarno-
ści na stronie internetowej pojawiały się 
kłamstwa – tłumaczy prezes Kowalik.
 – Prosiliśmy oczywiście o sprostowanie, ale 
nie ma nawet odpowiedzi na koresponden-
cję – dodaje ponuro.

„Informujemy również, że działania 
Zarządu Regionu, z których może wynikać 
fakt, że cały majątek Stowarzyszenia jest 
własnością Zarządu Regionu, jest błędne. 
Przypominamy, że Stowarzyszenie od 10 
lat prowadzi działalność gospodarczą, ma 
osobowość prawną, jest wiarygodnym 
partnerem i cieszy się bardzo dobrą opi-
nią w wielu środowiskach i instytucjach, 
z którymi od wielu lat współpracuje. Poza 
administrowaniem budynkiem Regionu 
nasza praca obejmuje także działalność 
handlową i usługową. Realizowaliśmy 
kilkumilionowe projekty fi nansowane ze 
środków Unii Europejskiej, zawsze szcze-
gółowo rozliczone. Dotychczasowa współ-
praca z wieloma fi rmami, podnajmujący-
mi lokale w administrowanym budynku 
oraz zaufanie, którym nas obdarzali wy-
bierając właśnie to miejsce na realizację 
swoich biznesowych planów świadczy o 
ogromnym zaangażowaniu i wysokich 
kompetencjach członków Stowarzyszenia. 
Tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas 
bezzasadne utrudnianie przez Prezydium 
Zarządu Regionu czynności administra-

cyjnych w budynku przy ul. Łódzkiej (wy-
miana zamków, brak dostępu do kluczy 
rozdzielni elektrycznej, kotłowni i innych), 
a w konsekwencji jednostronne zerwanie 
współpracy przez Zarząd Region Często-
chowskiego.”

– Stowarzyszenie dzierzawi cały bu-
dynek, a klucze zmieniono. Gdy jest jakaś 
awaria, zalewa kotłownie, czy piwnice, to 
nie możemy właściwie reagować – martwi 
się Mirosław Kowalik.– Wynajmowaliśmy 
sale na wesela, imprezy, a teraz, gdy nie 
możemy pokazać klientowi pomieszczeń, to 
nie generujemy przychodu. Po prostu nie 
możemy pracować! 

„Jesteśmy zbulwersowani powtarzają-
cymi się, bezzasadnymi atakami i nieuza-
sadnionymi żądaniami kierowanymi pod 
adresem Stowarzyszenia.

W związku z powyższym jako członko-
wie Stowarzyszenia i jednocześnie człon-
kowie NSZZ Solidarność żądamy natych-
miastowego zaprzestania działań, które 
ingerują w niezależność Stowarzyszenia 
oraz naruszają jego wizerunek.

Członkowie Stowarzyszenia Często-
chowski Inkubator Przedsiębiorczości.”

– Zarząd wystawia nam jakieś nieuza-
sadnione faktury, żądał zwrotu telefonów, 
chociaż tylko numery mieliśmy służbowe, 
a aparaty prywatne... – opowiada niezado-
wolony prezes Inkubatora. Nie wyklucza 
zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcia. 
Wspomina, że gdy jednocześnie pracował 
w Inkubatorze i Solidarności, to współpraca 
jakoś się układała. – Teraz jednak są inne 
czasy, zasady współpracy sprzed wielu lat 
są nieżyciowe, mnóstwo detali wymaga 
przedyskutowania, trzeba ustalić rozsądne 
zasady współpracy, a z drugiej strony nikt 
nie chce się spotkać! – mówi ze zdumie-
niem. – Nie wyobrażam sobie listownych 
negocjacji na temat zarządzania budyn-
kiem, przecież to trwałoby w nieskończo-
ność. Jak tu funkcjonować bez jasnego ure-
gulowania relacji? – pyta Kowalik, który 
utyskuje, że na żadną z jego wielokrotnych 
próśb o spotkanie Zarząd Solidarności ni-
gdy nie odpowiedział.

red.

Bez rozmowy 
trudno się dogadać



536 (538) 11.09-17.09.2014Aktualności

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
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Dziwna praktyka…
Chciałbym zainteresować Państwa sprawą nie-

uczciwego w mojej ocenie sklepu, który stosuje dziwną 
praktykę. Jest nią pobieranie kaucji za butelki oznaczo-
ne przez producenta jako bezzwrotne. Kontaktowałem 
się z kilkoma browarami oraz dystrybutorami piwa i 
okazuje się, że sklep nie powinien kaucji pobierać. Nie 
wiem, co sklep później robi z takimi butelkami, ale sko-
ro są bezzwrotne, to najprawdopodobniej po prostu je 
wyrzuca. Wprawdzie kaucję zwracają, ale jestem zmu-
szony do powrotu właśnie do tego sklepu, ponieważ 
żaden inny takiej butelki w rozliczeniu nie przyjmie, 
chyba, że bezpłatnie, a wtedy kaucja przepada.

Jak więc jest z tą kaucją? Jeżeli butelka jest ozna-
czona jako bezzwrotna, pobieranie kaucji przy zakupie 
nie powinno mieć miejsca. W takim przypadku dzia-
łanie sprzedawcy należałoby uznać za wprowadzające 
w błąd. 

Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy nie regulują 
zasad pobierania kaucji i zależy to od własnej polity-
ki producentów i sklepów. Teoretycznie sprzedawca 
mógłby więc zasłonić napis o "bezzwrotności" na bu-
telce i pobierać kaucję albo przed zakupem informo-
wać konsumentów (plakat, informacja indywidualna), 
że kaucję pobiera. O zwrot kaucji możemy natomiast 
starać się w tym sklepie, gdzie ją zapłaciliśmy, a sprze-
dawca może żądać okazania dowodu uiszczenia kaucji 
w jego sklepie. 

Przypomnijmy, że obecnie każdy sklep sprzedają-
cy produkty w opakowaniach powinien przekazywać 
konsumentom kupującym te towary informacje o do-
stępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w 
tym recyklingu, odpadów opakowaniowych. Ponadto 
przedsiębiorca prowadzący placówkę handlu detalicz-
nego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest 
zobowiązany prowadzić na własny koszt selektywne 
zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach, 
które znajdują się w ofercie handlowej tego sklepu, 
sortowanych według rodzajów opakowań, z których 

powstały odpady. Ten obowiązek nie oznacza jednak, 
że przedsiębiorca taki musi zwracać kaucje za butelki 
pochodzące z innych sklepów. 

Zawieranie umowy 
ze starsza osobą

Moja 98-letnia babcia, namówiona przez sąsiadkę, 
zawarła umowę pożyczki. Babcia jest osobą niesa-
modzielną, ma poważne problemy z postrzeganiem 
rzeczywistości. Czy taka umowa jest wiążąca? Co 
można zrobić w zaistniałej sytuacji?  

Przede wszystkim należy podkreślić, że starsza 
osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona, ma moż-
liwość swobodnego zawierania wszelkiego rodzaju 
umów. Nie oznacza to jednak, że każdy tego rodzaju 
kontrakt będzie wiążący. Jeżeli wykażemy, że babcia 
w chwili zawierania umowy znajdowała się w stanie 
wyłączającym świadome lub swobodne podejmowa-
nie decyzji, to taki kontrakt będzie nieważny. Warto 
jednak pamiętać, że wykazanie tej okoliczności może 
być trudne. Być może konieczne okaże się wszczęcie 
postępowania sądowego i uzyskanie stosownej eksper-
tyzy biegłego.

Odrębną kwestią jest jednak fakt, iż udzielanie po-
życzki osobie, która ze względu na stan zdrowia ma 
trudności z pełną i rzetelną oceną warunków umowy, 
jest działaniem nieetycznym i zasługującym na pełne 
potępienie! Warto również podkreślić, że praktyka taka 
stoi w oczywistej sprzeczności ze standardami wyzna-
czonymi w Kodeksie Etyki Bankowej.  

W zaistniałej sytuacji konsumentka powinna w 
pierwszej kolejności złożyć reklamację do banku. Jeśli 
okaże się to niewystarczające, stosownej nieodpłat-
nej pomocy prawnej może w takiej sprawie udzielić 
najbliższy oddział Federacji Konsumentów. Odręb-
ną kwestią pozostaje jednak rozważenie możliwości 
ubezwłasnowolnienia starszej Pani. Działanie to nie 
ma przecież na celu poniżania jej czy ośmieszania, a 
jedynie ochronę jej praw i interesów. 

 ⃰  ⃰  ⃰ 

 
 

POWÓD 41: stosunki z 
Kościołem – podwójny cynizm 
Krzysztofa Matyjaszczyka

Dzisiejszy temat jest złożony, trudny i 
delikatny. Obserwuję od początku kadencji 
stosunki na linii: prezydent Miasta Często-
chowy – Kościół Katolicki i nieustannie 
widzę dwóch Krzysztofów Matyjaszczy-
ków (prawie, jak w sławnej powieści grozy 
„Dr Jekyll i Mr Hyde”).

Ten pierwszy Krzysztof Matyjaszczyk:
* uczestniczy czynnie w uroczysto-

ściach i obrzędach religijnych jak każdy 
praktykujący katolik (np. ostatnio podczas 
uroczystej Sumy w ramach Dożynek Ja-
snogórskich 7 września)

* zamawia Msze Święte w intencji mia-
sta na Jasnej Górze, a następnie czynnie w 
nich uczestniczy (uroczystość Matki Bożej 
Częstochowskiej 26 sierpnia – wieczorna 
Msza św.)

* podejmuje metropolitę częstochow-
skiego, abp Wacława Depo w Urzędzie 
Miasta Częstochowy na spotkaniu opłat-
kowym (a nie robił tego np. prezydent 
Tadeusz Wrona, tak często krytykowany 
za rzekomy serwilizm wobec Kościoła)

* organizuje na Jasnej Górze kon-
ferencję o wykorzystaniu środków 
unijnych w subregionie północnym 
województwa śląskiego z udziałem mar-
szałka województwa i władz Klasztoru 
Jasnogórskiego (17.10.2012 r.)

* odwiedza metropolitę częstochow-
skiego, abp Wacława Depo w Kurii Ar-
chidiecezji Częstochowskiej, składając 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

* inicjuje wspólne patronaty Urzędu 
Miasta Częstochowy i Kurii Archidie-
cezji Częstochowskiej we wszelkiego 
rodzaju imprezach kulturalnych i chary-
tatywnych odbywających się mieście

* wprowadza do budżetu miasta pro-
gram leczenia niepłodności, uznawany 
przez Kościół metodą naprotechnolo-
gii pod opieką naukową prof. Bogdana 
Chazana

 
Jednym zdaniem – ręce same składają 

się do oklasków. Można by nawet na-
pisać, że tak wzorowej współpracy na 
linii Miasto – Kościół i tak oddanego 
sprawom Kościoła Katolickiego pre-
zydenta miasta, jakim jest Krzysztof 
Matyjaszczyk z SLD, Częstochowa nie 
miała nigdy w swojej historii. Mało 
tego – w swojej skromności prezydent 
Matyjaszczyk nie nagłaśnia tych ini-
cjatyw i zachowuje się chwilami jak 
nie on. Nie epatuje na swoim profi lu 
społecznościowym dziesiątkami foto-
grafi i z tych wydarzeń (jak zwykł to 
czynić przy innych okazjach), nie roz-
pisuje się także na te tematy szczodrze 
dofi nansowywana przez Urząd Miasta 
Częstochowy prasa lokalna. Jest tylko 
jedna wątpliwość – czy rzeczywiście są 
to zachowania szczere i wynikające z 
deklarowanej przez prezydenta wiary 
katolickiej?

Bo jest jeszcze ten drugi Krzysztof Ma-
tyjaszczyk, który:

* jako pierwszy w Polsce wprowadza 
do budżetu miasta dofi nansowanie przez 
samorząd programu „in vitro”, doskonale 
wiedząc jak negatywny jest stosunek Ko-
ścioła Katolickiego do tej inicjatywy

* lansuje i popiera pomysł swojego ko-
legi partyjnego, posła SLD Marka Balta, 
aby opodatkować pielgrzymów odwiedza-
jących Częstochowę (nawiasem mówiąc 
sformułowany niezbyt udolnie - koncepcja 
ta była niezgodna z prawem, co dobitnie 
zauważyli miejscy prawnicy)

* nieustannie podkreśla, że Często-
chowa jest ośrodkiem akademicko-prze-
mysłowym (według mnie już tylko w sfe-
rze pobożnych życzeń Matyjaszczyka) i 
delikatnie, acz wyraźnie pomniejsza rolę 
naszego miasta jako centrum pielgrzym-
kowo-turystycznego

* współorganizuje i dofi nansowuje takie 
inicjatywy, jak np. festiwal kulturalny ART.
eria (ubiegłoroczny skandal z performance-
’ami anonimowego artysty o pseudonimie 
„Sztuczne fi ołki” – obrazy z kontrowersyj-
nymi memami o wyraźnym antyreligijnym 
i antykościelnym zabarwieniu wystawione 
w III Alei pod oknami Kurii, następnie 
równie anonimowo „zaaresztowane” i 
przekazane do siedziby Kurii)

* wspiera w strukturach podległych 
Urzędowi Miasta Centrum Promocji Mło-
dych, stworzone przez osoby o skrajnie 
lewicowych poglądach (środowisko „Kry-
tyki Politycznej”) – tworzące za pieniądze 
podatników takie wystawy jak np. „Wagi-
natyzm”, a w ramach tejże instalację przy-
pominającą kościelny ołtarz z usytuowaną 
na nim… waginą. 

Tym razem otrzymujemy obraz 
Krzysztofa Matyjaszczyka, którego 
nie powstydziliby się Janusz Palikot i 
Armand Ryfi ński. Na podstawie po-

danych wyżej przykładów wyłania się 
wizerunek zdecydowanego przeciwnika 
Kościoła, twardo stąpającego po ziemi, 
który w długofalowej rozgrywce syste-
matycznie próbuje narzucić swoją wizję 
kultury i rozrywki w mieście, odbiega-
jącą znacznie od wartości i tradycji bli-
skich katolickiemu modelowi edukacji, 
oświaty i wychowania.

Doszliśmy zatem do punktu kulmina-
cyjnego dzisiejszych rozważań. Nieodpar-
cie nasuwa się pytanie, który Krzysztof 
Matyjaszczyk jest prawdziwy – Dr Jekyll 
czy Mr Hyde? 

Stawiam tezę dla ewentualnych po-
lemistów – ANI JEDEN, ANI DRUGI. 
Uważam, że wszystko co obecny prezy-
dent miasta robi w kwestiach zahacza-
jących o Kościół Katolicki, jest cyniczną 
grą obliczoną na uzyskanie poparcia wy-
borców. W tym pierwszym przypadku 
chodzi o „mruganie okiem” do elektora-

tu centrowego, który być może w jakimś 
stopniu da się skusić tymi prokościelny-
mi gestami mającymi wykreować wize-
runek Krzysztofa Matyjaszczyka – Dr 
Jekyll’a jako męża stanu. Druga strona 
kreacji to już otwarte zaproszenie wysto-
sowane dla skrajnie lewicowego, antyre-
ligijnie i antykościelnie nastawionego 
elektoratu: „Tak, to ja, wasz Mr Hyde.”

Jeżeli ktoś próbuje ciągnąć dwie sro-
ki za ogon, najczęściej zostaje w garści z 
niczym. Nie widzę innego wytłumaczenia 
dla równoczesnego prezentowania dwóch 
tak skrajnie odmiennych postaw życio-
wych, jak tylko cynizm i wyrachowanie, 
obliczone na utrzymanie władzy – za 
wszelką cenę. Nie chcę takiego prezy-
denta Częstochowy i to nie z powodu 
przekonań ideologicznych – dla mnie 
Krzysztof Matyjaszczyk po prostu nie 
jest uczciwy, w tym co kreuje.

Artur Sokołowski

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 41
Tygodnik 7 dni rozpoczął nowy cykl 
publicystyczny, w którym autor - 
zgodnie z tytułem – wskazuje 101 
konkretnych, merytorycznych powo-
dów, dla których mieszkańcy powinni 
w nadchodzących wyborach samo-
rządowych pożegnać bez żalu ekipę 
rządzącą miastem przez ostatnie 4 
lata. 
Wszystkie odcinki (101) zamieszcza-
ne są na naszej stronie internetowej 
www.7dni.com.pl – codziennie jeden 
odcinek. Pierwszych sześć publikacji 
jest już w internecie. Najciekawsze 
odcinki  będziemy prezentować także 
w wersji papierowej Tygodnika 7 dni, 
w każdym numerzenaszej gazety. 



– Odbijamy Częstochowę z rąk cichej koalicji SLD z PiS-em i PO – 
mówi Marek Domagała, prezes częstochowskiego Ruchu Wolności. 
– Mamy już kodeks wspólnych wartości i zweryfikowanych ludzi, którzy godzą się 
go przestrzegać. Ponieważ patologia we władzach miasta w Częstochowie osią-
gnęła szczyt, nie możemy dłużej pozwalać, by obywatel nie czuł się podmiotem. 
Naszych kandydatów obowiązują zasady twarde i niezmienne. Najważniejsze jest 
nieuleganie naciskom i to ma dotyczyć zarówno prezydenta miasta, jak i radnych.

Janusz Korwin-Mikke tłumaczy, że niedopuszczalna jest sytuacja, gdy prezy-
dent załatwia pracę żonom, córkom i kochankom radnych, i tym sposobem czyni 
radnych od siebie zależnymi.

– Jeśli budżet ma naprawdę zależeć od Rady Miasta, to prezydent przecież nie 
musi ani się Radzie podlizywać, ani jej przekupić – uzasadnia Korwin-Mikke. – 
Powinien pilnować, żeby Rada nie podejmowała decyzji zadłużających miasto, a 
sami radni nie powinni być zależni w żaden sposób od prezydenta. Niezależność 
finansowa powinna być fundamentem niezależności politycznej i jeśli komuś nie 
zależy, by jego krewni dostawali posady w miejskich spółkach, to ktoś taki może 
samodzielnie podejmować rozsądne decyzje z korzyścią dla miasta – twierdzi 
Janusz Korwin-Mikke i dodaje, że jeśli około 10 proc. budżetu Częstochowy zo-
stało zmarnowanych na festyny oraz etaty dla rodzin i kolesi ekipy rządzącej, to 
dzieje się tak jego zdaniem dlatego, że obecni radni nie są niezależni finansowo, 
a pchają się do władzy ze względu na możliwość wzbogacenia się poprzez pia-
stowanie stanowisk, a obecny prezydent ich sobie z łatwością podporządkowuje.

Prezes KNP zauważa też, że populistyczne obietnice polityków to przedwy-
borcza pułapka.

– To jest myślenie postsocjalistyczne. Wystarczy obiecać bezpłatne szkolnic-
two, służbę zdrowia, czy komunikację miejską, a spory odsetek wyborców da się 
omamić i zagłosuje. Nikt przy tym nie zada pytania skąd na to brać pieniądze. 
Jeśli natomiast kandydatowi na prezydenta zada się pytanie „Na co zamierza 
Pan przeznaczyć dochody miasta?”, a on odpowie, że „Na spłacenie zadłuże-
nia”, to szanse na wygranie wyborów od razu ma mniejsze, chociaż to on mówi 
rozsądnie... – ubolewa Korwin-Mikke. – Nie może dłużej być tak, że prezydent 
zadłuża miasto i jego mieszkańców, ale za to podświetli gdzieś fontannę i za takie 
„zasługi” zostaje ponownie wybrany. Niestety pętla populizmu zaciska się i dusi 
coraz więcej miast – ostrzega eurodeputowany.

By uniknąć zadłużania miasta i jego mieszkańców trzeba, jego zdaniem kiero-
wać Częstochową tak jak się kieruje firmą. Kandydatem KNP na zastępcę prezy-
denta został więc także przedsiębiorca – Piotr Stefański. Ma on 49 lat i z zawodu 
jest złotnikiem i metaloplastykiem. Zdaniem prezesa KNP przedsiębiorcy rozu-
mieją, że majątku miasta nie można wyprzedawać po preferencyjnych cenach, 
tak jak prezydent Matyjaszczyk sprzedał hutę biznesmenom z Donbasu, którzy 
potem okazali się, jak uważa Korwin-Mikke, bandytami. Zwłaszcza nie można 
pozwolić, by majątek miasta przejmowały w taki nieuczciwy sposób dzieci daw-
nych komunistów. Wszystko powinno się sprzedawać w drodze jawnej licytacji, 
bo wtedy nie ma mowy o zaniżaniu cen, ani łapówkach. Jeśli do tego uchwali 
się zakaz aneksowania umów i renegocjowania kontraktów, żeby nie obchodzić 
ustawy o zamówieniach publicznych, a prezydent i wiceprezydent będą pilno-
wali każdej wydanej złotówki nie chcąc kraść dla siebie, to wtedy miasto będzie 
prosperować jak normalna firma.
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@Prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk - gospodarz miasta 
czy celebryta?

anonim: gdzie urlopował? pewnie gdzieś 
gdzie da się pływać jachtami ze swoimi kole-
gami zastępcami i doradcami.

frantic.freelancer@gmail.com: Szkoda 
słów na to pajacowanie Matyjaszczyka. W 
uzupełnieniu dokonań - Matyjaszczyk ostat-
nio wręczał uroczyście certyfikat. "Zespół 
Szkół Ekonomicznych jako jedyna w Często-
chowie szkoła ma swój wpis w Księdze re-
kordów Guinnessa. W marcu uczniowie i na-
uczyciele bili rekord w liczbie przewróconych 
książek w efekcie domina. (...) Udało się. 1 
września specjalny certyfikat został przeka-
zany szkole przez prezydenta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka podczas inaugura-
cji nowego roku szkolnego." Podobno Maty-
jaszczyk dostał na pamiątkę tego światowe-
go wydarzenia jedną z "upadłych" na plecy 
książek: Toma Hickmana "Boskie przyrodze-
nie. Historia penisa"... Czy zdąży przeczytać 
przed końcem kadencji?

@Solidna ściana czy teatralna 
atrapa?

anonim: popatrzcie kto tą spółką zarzą-
dza i kto ją kontroluje. Tyle na temat.

november@o2.pl: Wspólnoty Mieszka-
niowe nie muszą ogłaszać przetargów i sto-
sować ustawy o zamówieniach publicznych.

@Niekończąca się opowieść...
anonim: czy droga pod dom marka balta 

będzie pozłacana?

@Bez porozumienia nie mają 
szans w wyborach

frantic.freelancer@gmail.com: Dykta-
tura "proletariatu" SLD - lewizny razem.

anonim: gratulacje dla Matajszczyków 
kolejny sukces na ogromną skalę. Powstanie 
10 miejsc pracy a 20 padnie. Znowu zyski 
zostaną wytransferowane za granicę zamiast 
zostać wydane w Polsce.

anonim: przynajmniej 69 osób nie będzie 
głosowało na Matyjaszczyka, to już coś

Ja: A ja tam jestem szczęśliwy, utworzono 
nowy oddział przedszkolny, dziecko dostało 
się wreszcie do przedszkola - w listopadzie 
mówię TAK dla Krzysztofa !!!

kchrzanka@gmail.com: Wybraliście 
"czerwonego", to teraz mata, tylko kasa się 
liczy, a nie wasza chata !

frantic.freelancer@gmail.com: Ten "Ja" 
to jakiś marny niewolnik - jego dziecko do-
stało się przedszkola, a on "Krzysztofowi" 
gotów dupę lizać. Lewizna razem.

palmintieri@interia.eu: Tomasz Jaskóła 
musi kandydować !! Wygra czy nie wygra, 
da nadzieje wielu ludziom.

tomaszjaskola@niebedzieprezyden-
tenm,pl: Mam z czego żyć? To gdzie Pan 
pracujesz ? Pan jesteś przedsiębiorca ? 
Wszystko na żonę...

@Długi rosną, a Częstochowa się 
wyludnia 

kchrzanka@gmail.com: Za Wrony 
- zwykłe urzędowanie, za Matyjaszczy-
ka -głębsze zadłużanie! Za Warzochy na-
m/i nas/ przybędzie, i porządek zapanuje 
wszędzie !

alikgrod@poczta.onet.pl: JAKOŚ TO 
BĘDZIE

za�h�w�n� �is����� 
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Siedem marche-
wek dla tych, 
którzy wdroży-

li w mieście SMS-owy 
system płacenia za po-
zostawianie aut w strefie 
płatnego parkowania. 
Początkowo sceptycznie 
podeszliśmy do tego za-
gadnienia, ale ekspery-
menty przeprowadzone 
wśród naszych redakcyj-
nych koleżanek wykaza-
ły, że aplikacja jest łatwa, 
nie straszy użytkownika 
gąszczem opcji, nie za-
wiesza się i nie ma naj-
mniejszych problemów z 
jej działaniem.

Siedem kijów dostaje miejski system opróżniania śmietników 
ze śmieci. Alarmują nas mieszkańcy różnych osiedli, od 
Północy, przez Tysiąclecie, Śródmieście, po Trzech Wiesz-

czów – wszędzie są opóźnienia, śmieciarki pojawiają się za rzadko, 
pojemniki do selekcjonowania odpadów są opróżniane jeszcze rza-
dziej. Największy problem stanowią pojemniki na butelki plastikowe 
– te są przepełnione zazwyczaj. Część winy można tu wprawdzie 
przypisać mieszkańcom, bo nie zgniatają butelek należycie, ale pro-
blem jest widoczny od dawna i czeka na rozwiązanie.

Maryja 
sprzyja

Beata Kempa - wiceprezes So-
lidarnej Polski wraz z Michałem 
Wójcikiem - członkiem sejmiku 
śląskiego, odwiedzili Częstocho-
wę, by przedstawić kandydatów 
na radnych i na urząd prezyden-
ta miasta. Powitał ich Szymon 
Giżyński - poseł Prawa i Spra-
wiedliwości.

–  Współdziałanie PiS i SP w 
tym, co jest wspólne, zapewni nam 
zwycięstwo, by w silnej koalicji 
zdobywać ważne cywilizacyjne cele 
– mówi Giżyński. –  W Częstocho-
wie jesteśmy zjednoczeni. W jednym 
komitecie pojawi się wiele partii i 
organizacji, ale to wybór świadomy 
i celowy.

Wiara czyni cuda
– We wszystkich wyborach uzu-

pełniających do senatu wygraliśmy. 
–  cieszy się Giżyński i dodaje, że 
to wróży dobrze dla Polski. –  W 
czasie kampanii chcemy stawiać 
bardzo mocno na tożsamość oraz 
na wartości patriotyczne i katolic-
kie, a naszą misją jest sprawienie, 
by Częstochowa była metropolią 
cywilizacyjną, gospodarczą i spo-
łeczną. Tu potrzebne są najwyższe 
kompetencje – oznajmia poseł.

Beata Kempa wyjaśnia, że poro-
zumienie, które podpisał Jarosław 
Kaczyński w imieniu Prawa i Spra-
wiedliwości, Zbigniew Ziobro w 
imieniu Solidarnej Polski i Jarosław 
Gowin w imieniu Polski Razem ma 
służyć przede wszystkim rozma-
wianiu na szczeblu samorządowym 
– zarówno w województwie, po-
wiatach, jak i w miastach, a takim 
miastem jest Częstochowa.

– W życiu chrześcijanina nie ma 
przypadków a są znaki – mówi z 
przekonaniem Beata Kempa. – W 
wyborach uzupełniających PiS 
zdobył trzy mandaty, a w Często-
chowie są trzy kobiety na pięcioro 
kandydatów do Rady Miasta. To 
znak. Ogłoszenie zarówno wyników 
wyborów, jak i nazwisk kandydatów 
częstochowskiego komitetu w świę-
to Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny to też dobry znak – uważa 
posłanka i tłumaczy, że kandydaci 

do Rady Miasta to młodzi ludzie, 
którzy pamiętają tych, co walczyli 
o wolność i niepodległość. Będą oni 
wspierali kandydata na prezydenta, 
którym jest Artur Warzocha.

– Wspieram go jako Polka i jako 
pielgrzym, bo pamiętam go jako 
pierwszego wicewojewodę ślą-
skiego i dobrze go wspominam. W 
Częstochowie jest centralny punkt 
duchowy Polski, Europy i świata 
i zasługuje on na osobę o najwyż-
szych kompetencjach – wyjaśnia 
Kempa.

Szymon Wójcik uważa nato-
miast, że konsensus, jaki udało 
się wypracować będzie trwały i 
wspólni kandydaci będą ramię w 
ramię pracować nie tylko dla Czę-
stochowy, ale wspólne listy wybor-
cze sprawdzą się także w sejmiku 
wojewódzkim, a nawet w wyborach 
parlamentarnych.

– Będziemy wspierali Artura Wa-
rzochę, bo Częstochowa to ważne 
miasto na mapie Polski, a tego typu 
porozumienie jest ważne, bo będzie-
my razem walczyli o sprawy miasta 
i razem będziemy wzmacniali głos 
Warzochy.

Na konferencji w siedzibie czę-
stochowskiej Solidarności Szymon 
Giżyński zwrócił również szczegól-
ną uwagę na dwie osoby spośród 
kandydatów do Rady Miasta.

– Anna Przewoźnik to dzien-
nikarka z tygodnika katolickie-
go „Niedziela”, osoba niezwykle 
kompetentna w dziedzinie polityki, 
a Ewa Pinderak śpiewała z For-
macją Nieżywych Schabuff przebój 
„Klub wesołego szampana” i jest 
znakomitym specjalistą od muzyki 
i kultury.

Poseł Giżyński ma nadzieję, że 
gdy SLD zostanie odsunięte od wła-
dzy i zastąpione ekipą ludzi kompe-
tentnych, skończą się gorszące i nic 
nie mające wspólnego z duchowo-
ścią ekscesy obecnej władzy, takie 
jak forsowanie zapłodnień in vitro 
przez obecnego prezydenta Krzysz-
tofa Matyjaszczyka, zakusy posła 
Marka Balta, aby opodatkować 
pielgrzymów, czy likwidowanie 
głośników z nabożeństwami w Ale-
jach przeprowadzone przez radnego 
Łukasza Wabnica.

– Te ekscesy można traktować 
w kategoriach prowokacji i jestem 
przekonany, że mają służyć tylko 
sprawieniu radości Leszkowi Mille-
rowi – podsumowuje Giżyński.
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Janusz Korwin-Mikke odwiedził Częstochowę, by przedstawić kandyda-
ta na urząd prezydenta miasta z listy Kongresu Nowej Prawicy. W wybo-
rach startował będzie Sławomir Kokot, prezes częstochowskiego oddziału 
KNP. Sławomir Kokot ma 49 lat i jest przedsiębiorcą – właścicielem hur-
towni obuwia. W maju startował do europarlamentu i zdobył 927 głosów. 
Osiągnął tym czwarty wynik z listy Nowej Prawicy chociaż startował z 
ostatniego, dziesiątego miejsca. W sobotę podpisano porozumienie między 
KNP a Ruchem Wolności o wystawieniu wspólnej listy kandydatów do rady 
Miasta. Jest ona zarejestrowana jako komitet Kongresu Nowej Prawicy.

Miasto 
to przedsiębiorstwo
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Junkersy do lamusa?
Fortum, firma dostarczająca gorącą wodę do centralnego ogrzewania, chce 

zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej i wyeliminowania ga-
zowych podgrzewaczy (piecyków zwanych powszechnie „junkersami”). Fortum 
uważa, że stwarzają one zagrożenie. Aby zniechęcić do junkersów firma rozpo-
częła akcję „Ciesz się ciepłą wodą od Fortum w Częstochowie”. W budynkach, 
których mieszkańcy zdecydują się na skorzystanie z propozycji, Fortum pokryje 
koszty przeróbki rur. Zaczęło się od Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”, jed-
nej z pierwszych na terenie Częstochowy, która przystąpiła do programu likwida-
cji piecyków gazowych na rzecz wykonania wewnętrznej instalacji ciepłej wody. 
Podłączono tam około 400 mieszkań.

– Jesteśmy przekonani, że pełna wiedza na temat korzyści, takich jak komfort, 
zwiększone bezpieczeństwo czy oszczędności, ułatwi mieszkańcom podjęcie decy-
zji o skorzystaniu z naszej propozycji – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. 
sprzedaży Fortum.

Technologiczne nowinki
Fortum uzasadnia, że ciepła woda systemowa to rozwiązanie komfortowe. 

„Zimna woda z wodociągów zasilających budynek trafia do węzła ciepłownicze-
go zainstalowanego w piwnicy i jest podgrzewana w wymienniku ciepła, a następ-
nie rozprowadzana po całym budynku za pośrednictwem instalacji wewnętrznej. 
Pompa cyrkulacyjna zamontowana w węźle cieplnym cały czas utrzymuje insta-
lację w gotowości do podania wody o odpowiedniej temperaturze. Dzięki temu 
mieszkańcy mają do niej dostęp bezpośrednio po odkręceniu kranu i mogą pozbyć 
się z łazienki piecyka gazowego, który staje się zbędny” - czytamy w materiałąch 
promocyjnych firmy Fortum.

Pieniądze i bezpieczeństwo
W Internecie natomiast czytamy opinie tych, którzy nie są zadowoleni z takiego 

sposobu dostarczania ciepłej wody. Przede wszystkim przerażają ich koszty prze-
rabiania armatury i remontów łazienek. Fortum być może na zachętę zaproponuje 
jeszcze darmową przeróbkę kilku kolejnych budynków w innych dzielnicach, by 
zdobyć kolejnych klientów i powoli objąć zasięgiem swych usług całe miasto, 
ale trudno sobie wyobrażać, by firma chciała wziąć na siebie całkowite koszty 
wszystkich remontów.

Użytkownicy centralnej ciepłej wody skarżą się również na częste pojawianie 
się wody zabarwionej na rudo, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Pamiętają 
awarię centralnego ogrzewania z 2010 roku, gdy 150 tys. mieszkańców nie miało 
ogrzewania i boją się, że w przypadku kolejnej takiej awarii zabraknie im w mroź-
ne dni zarówno ogrzewania, jak i ciepłej wody. Uważąją, żę takie kompleksowe 
rozwiązanie jest bardziej podatne na awarie. Martwią się również tym, że pompy 
zainstalowane w piwnicach potrzebuja prądu i każda przerwa w dostawie energii 
elektrycznej również oznacza automatyczny brak ciepłej wody. Nie chcą się po-
nadto uzależniać od jednego dostawcy wielu mediów.

Truć się czy parzyć?
Fortum przekonuje, że likwidacja piecyka eliminuje zagrożenia, takie jak moż-

liwość zatrucia tlenkiem węgla czy wybuchu gazu, a przeciwnicy gorącej wody w 
kranach mówią, że nie pamiętają takiego wybuchu w Częstochowie a martwią się 
raczej możliwością poparzenia dzieci nie mających wprawy w obsłudze kranów z 
wrzątkiem, bo o tym się od czasu do czasu słyszy.

Bezwzględnie zadowoleni są tylko fani jacuzzi, bo zgodnie twierdzą, że ciśnie-
nie centralnej ciepłej wody w prysznicu jest większe, więc masaż strumieniem 
udaje się lepiej.

Bedziemy się przyglądali rozwojowi promocji ciepłej centralnej wody w mie-
ście i za kilka miesięcy postaramy się o pierwsze porównania praktycznych kosz-
tów rozwiązania tradycyjnego i promowanego przez firmę Fortum.

hubb

Mundury dla Orkiestry 
     i otwarcie GOK

Gminy Ośrodek Kultury w Olsztynie otrzy-
ma prawie 20 tys. zł dofinansowania na za-
kup mundurów reprezentacyjnych dla człon-
ków Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Gminie 
Olsztyn udało się pozyskać prawie 29 tys. 
zł na uroczyste otwarcie siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury w Olsztynie po kapitalnym 
remoncie.

- Środki na obydwa zadania pozyskaliśmy 
startując w konkursie organizowanym przez 
Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury 
w ramach działania „Małe Projekty” – infor-
muje Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsz-
tyn.

Projekt obejmuje zakup 30 mundurów – 15 
damskich i 15 męskich. Umundurowanie or-
kiestry będzie współgrało stylem i kolorysty-
ką z barwami i tradycjami gminy Olsztyn.

Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury po 
kapitalnym remoncie odbędzie się 28 wrze-
śnia na rynku w Olsztynie o godz. 17.00. 
Gwiazdą wieczoru będzie Zbigniew Wodecki. 
Imprezę poprowadzi Krzysztof Respondek, 
aktor, piosenkarz i kabareciarz znany m.in. z 
kabaretu „Rak”. Wstęp wolny! 

Interaktywna wystawa w AJD
Częstochowa jest już siódmym miastem, w 

którym zagości wystawa „Od monokryształu 
Jana Czochralskiego do grafenu”. Jest ona po-
święcona prof. Janowi Czochralskiemu i jego 
dorobkowi naukowemu, który miał ogromny 
wpływ na rozwój elektroniki, a także liczą-
cym się w świecie osiągnięciom polskiej na-
uki w dziedzinie wytwarzania nowych mate-
riałów. Tematyka wystawy porusza również 
kwestię grafenu, z którego wykorzystaniem 
wiązane są wielkie nadzieje.

Głównym bohaterem wystawy będzie stu-
dent odgrywający rolę Jana Czochralskiego, 
który wraz z innymi studentami przybliży 
tajniki krystalografii. Naukowiec przy swoim 
biurku będzie wyciągał monokryształ cyny, 
natomiast studenci przy ponad 20 stanowi-
skach będą prezentować eksperymenty. Ofi-
cjalne otwarcie ekspozycji odbędzie się 12 
września o godzinie 12:00, w budynku Wy-
działu Matematyczno – Przyrodniczego, Al. 
Armii Krajowej 13/15. Wystawa będzie do-
stępna od 12 do 21 września w godz. 10.00-
16.00 (pn. – pt.) i 11:00 – 13:00 (sb. -  nd.). 
Wstęp bezpłatny.

Nabór do Dziecięcej Rewii 
    „ AKCENT ”

Dziecięco – Młodzieżowa Rewia „AK-
CENT” ze Szkoły Piosenki i Tańca w Często-
chowie prowadzi nabór dzieci i młodzieży do 
zespołu do 30.09.2014.

Warunkiem przyjęcia młodych kandydatek 
w wieku od 5 -17 lat jest  dobra sprawność 
fizyczna, smukła sylwetka, prezencja, dobre 
poczucie rytmu oraz zainteresowanie tańcem, 
muzyką i śpiewem. Uzdolnione adeptki sztu-
ki rewiowej mają 2 godz. tygodniowo zajęć z 
zakresu rytmiki, techniki tańca klasycznego, 
tańca współczesnego, rewiowego, irlandz-
kiego, towarzyskiego, charakterystycznego, 
jazzu, stepu amerykańskiego, nauki układów 
choreograficznych, emisji głosu, kształcenia 
słuchu, dykcji, gry aktorskiej na scenie oraz 
sztuki interpretacji wykonywanych piosenek. 
Zajęcia Rewii odbywają się w  czwartki i 
soboty w Hali Sportowej Częstochowa przy  
ul. Żużlowej 4. Zapisy i bliższych informacji 
udziela Sekretariat Szkoły Piosenki i Tańca 
– tel. 34 323-37-48 i 601 86 22 24 oraz za 
pośrednictwem strony internetowej www.re-
wia-akcent.pl

„Mieszkańcy Częstochowy” przygotowali program rozwoju gospo-
darczego miasta. Przedstawili go w sobotę na Konwencji Programowej. 
W programie czytamy m.in., że Stowarzyszenie zamierza zwrócić uwagę 
na takie miejskie kwestie jak:

1. Rozwój gospodarczy - przez ograniczenie biurokracji, indywidual-
ne podejście do przedsiębiorców, przyjazny system podatkowy, pomoc w 
rozpoczęciu działalności gospodarczej, współpracę przemysłu z uczelniami 
wyższym i rozwój szkolnictwa zawodowego.

2. Powstrzymanie wyludnienia - przez skuteczne programy prorodzinne, 
opiekę nad rodzinami wielodzietnymi oraz seniorami, system opieki nad 
dziećmi, by rodzice mogli realizować plany zawodowe, obniżenie czynszy 
w mieszkaniach komunalnych, ułatwienie wykupu, remontów i napraw.

3. Odpolitycznienie samorządu - przez poprawienie funkcjonowania ini-
cjatyw lokalnych, budżetu partycypacyjnego, konsultacji społecznych czy 
inicjatyw uchwałodawczych, a także wprowadzenie wysłuchania obywatel-
skiego i zwiększenie wpływy organizacji pozarządowych na samorząd.

4. Politykę finansową i inwestycyjną - przez zdyscyplinowanie, dopaso-
wanie inwestycji do potrzeb mieszkańców i możliwości budżetu, zadbanie o 
wiarygodność wykonawców, opracowanie planu zbilansowania wydatków i 
przychodów miasta w długim okresie.

5. Edukację - przez odbudowę szkolnictwa zawodowego, wychowanie 
przez edukację kulturalną i sport, modernizowanie szkolnych obiektów spor-
towych, ograniczenie biurokracji pracy nauczycieli, oraz wspieranie środo-
wiska akademickiego w staraniach o utworzenie uniwersytetu.

6. Służbę zdrowia - przez poprawę funkcjonowania Miejskiego Szpitala 
Zespolonego, modernizację oddziałów i pozyskanie nowoczesnego sprzętu, 
wspieranie aktywnego spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu i pro-
mocję zdrowego żywienia, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

7. Kulturę - przez poszerzenie systemu stypendialnego dla młodych ar-

tystów o możliwość pokazania się publiczności, wspieranie inicjatyw ama-
torskiego ruchu artystycznego, organizacji pozarządowych, grup nieformal-
nych, czy niezależnych animatorów. 

8. Sport - przez wspieranie zajęć rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży, 
unowocześnienie bazy sportowej przy szkołach, zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne dla osób dorosłych, system finansowania klubów i stowarzyszeń sporto-
wych.

9. Komunikację miejską - przez zahamowanie wzrostu cen biletów, do-
pasowanie tras i godzin kursów do potrzeb pasażerów, uprzywilejowanie 
komunikacji miejskiej w ruchu drogowym.

10. Bezpieczeństwo - przez intensywne działania prewencyjne w sąsiedz-
twie placówek oświatowych oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych, wi-
zyjny monitoring miejski, nowe zdefiniowanie funkcji straży miejskiej.

11. Pomoc społeczną - przez skorzystanie z wiedzy i wsparcia organizacji 
zajmujących się pomocą, zwiększenie ilości organizacji wspieranych finan-
sowo i uszczelnienie systemu, tak aby wsparcie trafiało do osób naprawdę 
potrzebujących.

12. Likwidowanie barier dla niepełnosprawnych - przez opracowanie map 
dostępności infrastruktury miejskiej, wspieranie aktywizacji osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy oraz ich integracji społecznej

13. Stan środowiska - przez naprawę reformy śmieciowej w mieście, po-
sprzątanie lasów, nasadzenie zieleni, tworzenie promenad, parków i skwe-
rów, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej.

14. Przestrzeń miejską – przez miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, aby pokryły możliwie największy obszar miasta, przygotowanie 
podstaw do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz przygotowania te-
renów dla inwestorów.

red.

Częstochowa 
nie chciała wystawy

Kolejny wernisaż wystawy unikatowych instrumentów z prywatnej kolek-
cji Romana Krysta odbył się w Muzeum Ziemii Chełmińskiej w Chełmnie. W 
muzeum zaprezentowanych zostało 210 eksponatów.

– Wiemy, że od Częstochowy jest to daleko, ale nasza kolekcja jeździ po całej 
Polsce i wszędzie wzbudza ogromne zainteresowanie, tak i tutaj w Chełmnie przy 
montowaniu wystawy usłyszeliśmy słowa uznania i zdumienia, że dwoje ludzi po-
trafiło coś takiego zgromadzić. Nasze miasto Częstochowa nie chciało tej kolekcji 
– wyjaśnia Roman Kryst.

Tymczasem kolekcja gościła już w wielu miastach w Polsce, w muzeach, do-
mach kultury, filharmoniach, operach i wszędzie wzbudzała podziw i ogromne 
zainteresowanie. Każdy z instrumentów udostępnionych na wystawie jest inny i 
jedyny w swoim rodzaju, wiele z nich zostało wykonanych ręcznie przez bardziej 
lub mniej znanych twórców polskich. Niewiele osób wie, iż to Polska w okresie 
Pierwszej Wojny Światowej i w okresie międzywojennym była potęgą w budowie 
harmonii, akordeonów, a Roman Kryst w swojej kolekcji takie posiada. Kolekcjo-
ner był również niedawno inicjatorem i organizatorem Zjazdu Świata Akordeonu, 
który odbył sie w Koziegłowach i wzbudził duże zainteresowanie. Ostatnio popro-
wadził także Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego, który miał miejsce w Kamyku. 

red.

Maranda ogłasza program dla miasta
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KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, ZAMKÓW I STACYJEK
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

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

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

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

50 tys  
rata 545 zł 

również bez bik 
tel. 537 909 808

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

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



936 (538) 11.09-17.09.2014Aktualności

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

Redaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press

Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.

PROGRAM:
12.30 - 12.50 - otwarcie II Crossu Zapaleńców
12.50 - 13.00 - przygotowanie do startu
ok. 14.00  - spodziewany pierwszy zawodnik na mecie
16.30  - zamknięcie trasy biegowej
17.00 - uroczystość zamknięcia biegu, 
            dekoracja zwycięzców

Z uwagi na ilość zawodników program 
może ulec zmianie

Wstęp na zawody jest wolny.

Rozmowa z Dyrektorem Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Grzego-
rzem Boskim.

- Co może Pan powiedzieć o dożynkach w Częstochowie?
- W 23 edycji patronat  honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej 

Polski Bronisław Komorowski, minister modernizacji i rozwoju wsi, 
marszałek województwa śląskiego, wojewoda śląski, prezydent miasta 
Częstochowy i duszpasterstwo episkopatu archidiecezji częstochowskiej. 
Wystawa trwała przez sobotę i niedzielę. Organizowane były konkursy 
ogólnopolskie: Agro liga, konkurs na najlepsze gospodarstwo agrotury-
styczne i najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Dla najmłodszych była 
wystawa: ptactwo domowe, kury, gęsi, kaczki, to czego nie możemy zo-
baczyć na co dzień w Częstochowie, a towarzyszy normalnej pracy w 
gospodarstwie rolnym. Był pokaz tresury psów rasowych, można było 
zrobić sobie zdjęcie na wielbłądzie i wydoić krowę. Ciekawa jest pro-
mocja turystyki wiejskiej. Coraz więcej osób wyjeżdża do gospodarstw 
agroturystycznych. Te gospodarstwa w ostatnim czasie bardzo modnie się 
rozwijają, właśnie przede wszystkim pod turystykę z miasta.

- Skąd wzięły się Pana zainteresowania rolnictwem?
- Pochodzę z gospodarstwa rolnego, prowadzę też niewielkie gospodar-

stwo rolne w okolicy pod Częstochową. Chociaż kształciłem się głównie 
w kierunkach z zarządzania, to posiadam ogromną wiedzę nabytą w prak-
tyce i doświadczenie. Stąd się to wszystko też i bierze.

 
- Co może Pan powiedzieć o embargu rosyjskim na polskie arty-

kuły?
- Embargo nie ma znacznego wpływu na to co się u nas dzieje. Bo popu-

lacja ludzi, która mieszka w naszym województwie jest tak duża, że to co 
jest produkowane w województwie śląskim po prostu ma zbyt. Ostatnio 
dzwoniła nawet do mnie pani z banku żywności z Częstochowy z prośbą 
o pomoc. My nie mamy rolników tudzież grup producentów, którzy byli 
by tym zainteresowani. Więc dzwoniłem i rozmawiałem z Agencją Rynku 
Rolnego, która to prowadzi i na tą chwilę samych zgłoszeń do Agencji w 
Częstochowie jest 7, z czego oddaje jeden producent. Pozostali się nie 
zdecydowali, aby oddawać. Więc u nas w województwie śląskim nie ma 
problemu z embargiem. Mamy tu zagłębie sadowników w rejonie Msto-

wa i tam sadownicy mają puste magazyny. Wszystko co mieli z zeszłego 
roku jest sprzedane. Z tego co wiem, są już szlaki do przerzutów na Bia-
łoruś i tutaj mają wszystko dograne. Jeśli chodzi o jabłka, bo to o jabłka 
głównie chodzi, to na tę chwilę zagrożenia nie ma.  

 
- Czy jest Pan za reformą KRUS-u?
- Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, a wyłączeni z ZUS- u, więc rodziny 

rolników, nie są branę pod uwagę, jeśli chodzi o bezrobocie, o świadcze-
nia różnego rodzaju. Osoby te są pokrzywdzone. Nie mogą korzystać z 
mechanizmów, które oferuje Powiatowe Urzędy Pracy. Są to więc osoby 
na rynku pracy w zdecydowanie gorszej sytuacji. Ja bym nie zazdrościł 
tym rolnikom.

- Często rolnicy są atakowani przez inne grupy zawodowe, media 
które uważają, że dzieci rolników mają łatwiej i są w lepszej sytuacji...

- My Polacy mamy jedną taką wadę: bardzo lubimy patrzeć do ogródka 
sąsiada natomiast nie pielęgnujemy swojego ogródka i nie zwracamy na 
niego uwagi i to tak najkrócej... Wracając do sytuacji polskiego rolnictwa 
- oczywiście ono się bardzo zmieniło. Dopłaty unowocześniły rolnictwo, 
przybliżyły do standardów Unii Europejskiej.

- Dopłaty bezpośrednie funkcjonują w Unii Europejskiej, USA, Ja-
ponii... Gdzieś jeszcze?

- Funkcjonują one także w Szwajcarii. Odpowiedzialne gospodarki do-
fi nansowują, bo jeżeli nie wyprodukujemy samochodu to pójdziemy na 
piechotę.

- Słyszymy, że Unia jest eurokołchozem... Inne grupy zawodowe nie 
rozumieją i myślą, że rolnicy są przysłowiową świętą krową...

- Trzeba wyjaśnić jedną sprawę. My jako Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go pracujemy jednocześnie z rolnikami i przygotowujemy im dokumenty. 
Jeżeli rolnik zdecyduje się na prowadzenie własnego biznesu, potrzebuje 
maszyn i urządzeń i chce dofi nansowanie z Unii Europejskiej to my przy-
gotowujemy mu dokumenty, a on to realizuje.-

- Jest powrót do tworzenia małych gospodarstw rolnych. Co Pan o 
tym sądzi?

- Minister Marek Sawicki i Unia Europejska preferują gospodarstwa 
rodzinne. Gospodarstwa, które gromadzą wokół siebie rodzinę, wszyst-
kich, którzy tam mieszkają. Przyczynia się to do zmniejszenia wyklu-
czenia społecznego na wsi, a daje byt dużej ilości osobom. Natomiast 
duże gospodarstwa to są praktycznie fi rmy, kombinaty, które funkcjo-
nują i tam jest zasada ,,jest zysk, dzielimy się zyskiem jak w fi rmie”. 

- Co Pan myśli o dopłatach bezpośrednich?
- Na tą chwilę wiemy tyle, że do roku 2020 jest to zapisane i zatwier-

dzone w Unii Europejskiej. Moje osobiste zdanie jest takie, że nie wie-
rzę, że po roku 2020 znikną dopłaty obszarowe, bo tak jak mówiliśmy 
wcześniej jest to bezpieczeństwo Unii Europejskiej sektora żywności.

- Jak by Pan na tym tle ocenił Częstochowę? Region jest typowo 
rolniczy?

- Okolice Częstochowy jest to region, w którym mamy najwięcej go-
spodarstw rolnych. Przede wszystkim gospodarstw rodzinnych: Niego-
wa, Lelów, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kłobuck, Lubli-
niec.

- Jakie jest pana zdanie o wprowadzeniu gęsi do jadłospisu w świę-
ta państwowe - na 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada oraz rytualnego 
uboju zwierząt?

- Ja to mogę skwitować tylko w aspekcie fi nansowym. Czyli wiadomo 
jak jest. Natomiast jeżeli chodzi o rytualny ubój zwierząt, to były przed-
tem w Częstochowie 3 punkty, gdzie można było dokonywać uboju i 
teraz te fi rmy wywożą zwierzęta do Czech, do Słowacji tam następuje 
ten ubój i z powrotem to wraca. Czyli zabraliśmy Polakom możliwość 
zarabiania, dajemy natomiast zarobek fi rmom zagranicznym.

- Panuje przekonanie, że rolnik bierze pieniądze za darmo; wy-
starczy, że raz skosi trawę, sprzątnie ją, zgłosi i weźmie dopłatę. Ja-
kie jest pana zdanie?

- Dopłaty nie są dla symulantów, dopłaty są dla rolników, którzy rze-
czywiście ciężko pracują na roli. Wydaje mi się że pseudo-rolnicy to jest 
raczej margines. Inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa co roku przeprowadzają skrupulatne, drobiazgowe kontrole 
na miejscu, a dodatkowo odbywają się kontrole z satelity i uniemożli-
wione zostały tego typu praktyki.

- Dziękuję za rozmowę.
kkob

Przegrywamy 
wyścig o kasę

Ponad 400 mln euro unijnych dotacji jest do wzięcia w latach 2014-
2020 w skali całego  województwa śląskiego, ale przedsiębiorcy na-
szego regionu nie wykorzystują europejskich funduszy tak skutecznie 
jek fi rmy z południa województwa.

Branża turystyczna rośnie w siłę
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, które nadzoruje dystrybucję unij-

nych dotacji dla fi rm ujawni szczegóły dotyczące wsparcia przedsiębior-
ców dopiero w październiku, ale już wiemy, że priorytetowo potraktowa-
ne będą badania, rozwój, technologie informacyjne, innowacje w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, a także inwestycje w zakresie turystyki.

– W poprzedniej perspektywie fi nansowej na lata 2007-2013, z prawie 
3,9 tys. umów z fi rmami, 357 dotyczyło fi nansowania działań z zakresu 
podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu – podlicza Paulina Cius, 
rzecznik Śląskiego Centrum Przedsiębiorczośći i dodaje, że wojewódz-
two od lat stawia na zmianę wizerunku, promując Śląskie jako miejsce 
wypoczynku. – Wydano ponad 155 mln zł na rozwój turystyki, a w szcze-
gólności na rozbudowę i modernizację bazy hotelowej, gastronomicznej 
oraz obiektów rekreacyjnych – uzupełnia Cius.

Jest już się czym pochwalić
W naszym regionie nie tak wiele fi rm jak na południe od Katowic zło-

żyło wnioski. Tym, którzy się starali udało się jednak znakomicie. Park 
tradycji wsi polskiej w Kamyku jest świetnym przykładem wykorzystania 
unijnych funduszy tak, by wzmocnić fi rmę, a jednocześnie dodać atrak-
cyjności okolicy.

– Oczywiście było trochę biurokracji, ale urzędnicy Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości pomogli przejść przez procedury konkursowe – rela-
cjonuje Piotr Mielczarek z „Folwarku Kamyk”. – Trzeba było też kilka 
kwestii przenegocjować, ale na szczęście tylko detale, więc nie targowa-
liśmy się o duże kwoty – dodaje z uśmiechem i stwierdza, że staranie się 
o unijne fundusze nie jest wcale o wiele trudniejsze niż występowanie o 
małe granty.

Inwestycja się udała. Kupiono piece cukiernicze i agregaty mrożące, za-
trudniono 10 pracowników. Zagospodarowano park ze zbiornikami wod-
nymi, powstały chaty wiejskie i altany. W parku przedstawiane są dawne 
metody produkcji zdrowej żywności, jest wystawa maszyn rolniczych, 
organizowane są imprezy folklorystyczne. Przede wszystkim jednak w 
folwarku można smacznie zjeść.

– Stawiamy na zdrowe i tradycyjne jedzenie oraz jadłospis zmieniający 
się z porami roku i dostępnością najświeższych produktów – mówi Piotr 
Mielczarek i zauważa, że wiele fi rm i lokali związanych z gastronomią 
szuka, innych niż kulinarne, sposobów na przyciągnięcie gości. Może 
to być organizowanie konferencji biznesowych, czy występy zespołów 

muzycznych. Folwark Kamyk oczywiście może zapewnić obsługę spo-
tkań i tam także pojawiają się atryści, ale główną atrakcją dla gości ma 
być przede wszystkim jedzenie. Taka strategia sprawdziła się znakomicie. 
Około dwóch trzecich klientów to mieszkańcy Częstochowy i Kłobucka, 
którzy nie szukają w folwarku dodatkowych atrakcji, a po prostu pojawia-
ją się tam, by smacznie pojeść.

Oprócz pobliskiego folwarku, na terenie województwa śląskiego za 
unijną kasę stworzono inne ciekawostki. Pojawia się Warownia Pszczyń-
skich Rycerzy, zmodernizowano schroniska górskie w Beskidach, zrewi-
talizowano miejsce po dawnej kopalni Prezydent w Chorzowie wraz z 
zabytkową wieżą wyciągową, która jest teraz atrakcją turystyczną.

Wciąż jednak jesteśmy w tyle
W Częstochowie udało się ogółem dofi nansować 252 projekty na łączną 

kwotą niemal 50 mln zł, a w powiecie częstochowskim pomoc w wyso-
kości prawie 25 mln zł uzyskało łącznie 67 projektów. Powiat kłobucki 
pozyskał ponad 18 mln zł na realizację 47 projektów, a powiat myszkow-
ski – niecałe 16 mln zł na 58 projektów.

W branży turystycznej pomoc fi nansową uzyskało 14 projektów z Czę-
stochowy, 4 z terenu powiatu częstochowskiego, 3 w powiecie kłobuckim 
i 6 w myszkowskim. Dostały w sumie ponad 12,5 mln zł. Dodatkowo 
przedsiębiorcy korzystali z możliwości promocji fi rm na targach zagra-
nicznych m. in. w Moskwie, Kolonii, Norymberdze i Brnie.

Chociaż w regionie częstochowskim pojawia się coraz więcej pomysło-
wych przedsiębiorców promujących naszą część Jury, to jednak wcale nie 
przodujemy. Południe województwa stara się o unijną kasę skuteczniej. 
Dla porównania podajmy, że miasto Bielsko-Biała (które ma o 60 tys. 
mieszkańców mniej niż Częstochowa) zyskało dofi nansowanie do 265 
projektów, czyli o 13 więcej niż Częstochowa, powiat cieszyński uzyskał 
dofi nansowanie do 162 projektów; a powiat pszczyński do 70 projektów. 
Jeśli zsumujemy liczbę mieszkańców, to powiaty częstochowski, kłobucki 
i myszkowski mają ich razem nieco ponad 290 tys., a powiaty pszczyński 
i cieszyński zamieszkuje niecałe 290 tys. osób (dokładnie o 7 tys. mniej). 
W tych dwóch powiatach złożono jednak 232 wnioski projektowe, a w 
najblizszych nam trzech – tylko 172, a więc o ok. jedną czwartą mniej.

Ogółem subregion północny województwa zrealizował (lub jest w trak-
cie realizacji) 465 projektów dofi nansowanych kwotą 142 mln zł, a sub-
region południowy – 683 projekty dofi nansowane za ponad 271 mln zł. 

Czas pisać wnioski
– Na badania, rozwój i innowacje, jak nowe linie technologiczne, cen-

trum planuje przeznaczyć ponad 268 mln euro, na technologie informa-
cyjno komunikacyjne, czyli na rozwój działalności w Internecie zarezer-
wowano ponad 44 mln euro, a na inwestycje w zakresie turystyki jest 
jeszcze ponad 30 mln euro – informuje Paulina Cius i dodaje, że ponad 
69 mln euro przeznaczonych będzie na kursy i szkolenia w przedsiębior-
stwach, które przechodzą modernizację i konieczne jest przekwalifi kowa-
nie kadry, by utrzymać miejsca pracy.

Widzimy więc, że pieniądze do rozdystrybuowania są, trzeba tylko 
chcieć z nich skorzystać.

hubb
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Na początku września nad zalewem w Poraju 
odbyły się wędkarskie zawody gruntowe koła Wykro-
met. Na rybaczówce PZW w Masłońskim – Natalin 
stawiło się 21 wędkarzy (w tym 3 młodzieżowców) 
lubiących łowić tą metodą. 

Słoneczny ranek po ciepłej nocy zapowiadał, że 
wreszcie ryby zaczną żerować, bo od dwóch tygodni 
zbiornik Poraj jest bardzo nie gościnny dla wędkarzy. 
Niestety sytuacja się nie zmieniła, bo na wszystkich 
uczestników, którzy przez 4 godziny łowili (zgodnie 
z regulaminem każdy mógł używać dwóch wędek), 
padło tylko kila leszczyków i płotek. Próbowano 
przeróżnych zanęt i przynęt, niektórzy używali malut-
kich haczyków i cienkich żyłek, inni rozbierali się by 
wejść do wody i dalej zarzucić przynętę (organizator 
dopuścił brodzenie), ale nic to nie pomogło, ryby 
pozostały niewzruszone. W tej sytuacji należy docenić 
umiejętności sześciu zawodników, którzy potrafi li przechytrzyć 
ryby i kilka z nich wylądowało w ich siatkach. Najbardziej cieszy 
to, że wśród nich było dwóch juniorów. 

Po zakończeniu zmagań sędzia zawodów Jan Demski błyska-
wicznie zważył ryby, które w stanie żywym wróciły do wody i potem 
ogłosił wyniki. Najlepsi otrzymali dyplomy i upominki. Wszyscy 
uczestnicy postanowili, że mimo tak kiepskich wyników w przyszły 
roku ponownie zorganizują wędkarskie zawody metodą gruntową.

Tekst: RSA Zdjęcia: Piotr Ciężkowski

Zawody 
gruntowe

Wyniki:
Tadeusz Zborowski 
Paweł Wieczorek 
Adrian Michalak 
Bartosz Ciastek 
Bartek Bujalski 
Jerzy Bekus Jerzy Bekus 
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W ostatnim meczu rundy zasadniczej Enea Eks-
traligi KantorOnline Viperprint Włókniarz Często-
chowa wyraźnie przegrał na swoim torze z Fogo Unią 
Leszno 35:55. Wynik spotkania oznacza, że Lwy będą 
musiały w barażach walczyć o utrzymanie.

Niedzielne spotkanie w zapowiedziach działaczy 
miało być przełomowe. Włókniarz po raz pierwszy od 
długiego czasu miał wystąpić niemal w pełnym składzie, 
tylko bez Grzegorza Walaska. Dodatkowo problemy ka-
drowe Leszna dawały nadzieję na wywalczenie punktu 
bonusowego i uniknięcie baraży. Niestety im bliżej było 
samego spotkania tym informacje z klubu były coraz 
gorsze. Głównym problemem miał być, po raz kolejny, 
brak Grigorija Łaguty. Rozmowy z zawodnikiem nie 
przyniosły spodziewanego efektu, a rozbieżności fi nan-
sowe okazały się zbyt duże i Rosjanin nie pojawił się w 
Częstochowie.

Problemy Włókniarza najbardziej widoczne były 
na trybunach. Spotkanie na żywo oglądało tylko około 
pięć tysięcy najwierniejszych fanów biało-zielonych, co 
biorąc pod uwagę wyniki frekwencji z początku sezonu 
jest wynikiem wręcz katastrofalnym. Niestety nawet ta 
nielicznie zgromadzona publiczność miała niewiele po-
wodów do radości.    

Osłabiona brakiem Przemysława Pawlickiego i Nic-
kiego Pedersena Fogo Unia wydawała się rywalem w 
zasięgu Włókniarza, jednak już pierwsze biegi pokazały, 
że będzie inaczej. Częstochowianie jechali bez werwy i 
ambicji, dodatkowo trudno było powiedzieć aby kom-
fortowo czyli się na SGP Arenie Częstochowa. Właści-
wie tylko trzech zawodników wykazało się wolą walki. 
Najlepszym z biało-zielonych był Michel Jepsen Jensen, 
który jako jedyny z gospodarzy wygrywał indywidual-
nie biegi i zgromadził na swoim koncie 11 oczek. Owa-
cją na stojąco zostali natomiast nagrodzeni Oskar Polis i 
Borys Miturski. W obu przypadkach nie można mówić 
o oszałamiającym wyniku punktowym, ale byli to jedy-
ni zawodnicy Lwów wykazujący ogromną wolę walki. 
Szczególnie dużo radości dostarczył kibicom młody 
Oskar Polis. 18-latek zdobył cztery punkty i trzy bonusy 
pokonując w biegu szóstym Grzegorza Zengotę i Ken-
netha Bjerre. Natomiast Borys Miturski, który wracał do 
ścigania po dłuższej przerwie, braki sprzętowe nadrabiał 
walecznością, za co został doceniony przez kibiców. 

Po spotkaniu kilka ostrych słów o postawie zawodni-
ków powiedział trener Roman Tajchert. Zarzucił on bia-
ło-zielonym brak woli walki i przede wszystkim nie sta-
wianie się na przedmeczowych treningach. To bardzo zły 
prognostyk przed zbliżającymi się barażami o utrzymanie 

Enea Ekstraligi. Leszczynianie natomiast szykują się do 
rywalizacji w play-off gdzie trafi ą na lidera po rundzie 
zasadniczej – Grupę Azoty Unię Tarnów.

Włókniarz natomiast aktualnie skupia się na przygoto-
waniach do fi nałowego turnieju SEC. Przypomnijmy, że 
turniej który wyłoni nowego Mistrza Europy odbędzie się 
na SGP Arenie Częstochowa już 19 września.

Dk
Fogo Unia Leszno- 55

1. Tobiasz Musielak - 14+1 (3,3,2*,3,3)
2. Damian Baliński - 8+1 (1,2*,3,2,0)
3. Grzegorz Zengota - 7+1 (3,1,2*,1,-)
4. Kenneth Bjerre - 10+2 (2*,0,3,3,2*)
5. Mikkel Michelsen - 3 (d,3,0,0)
6. Bartosz Smektała - 2+1 (0,0,2*)
7. Piotr Pawlicki - 11 (3,2,3,3)

KantorOnline Viperprint Włókniarz Częstochowa- 35
9. Peter Kildemand - 7 (2,2,0,2,1)
10. Mirosław Jabłoński - 2+1 (0,1*,1,u,-)
11. Rune Holta - 4 (1,d,2,1)
12. Borys Miturski - 4+1 (0,1,1*,-,2)
13. Michael Jepsen Jensen - 11+1 (3,3,1,3,1*,-)
14. Oskar Polis - 4+3 (1*,2*,0,1*)
15. Artur Czaja - 3 (2,1,d,0)

Bieg po biegu:
1. (65,42) Musielak, Kildemand, Baliński, Jabłoński 2:4
2. (64,91) Pawlicki, Czaja, Polis, Smektała 3:3 (5:7)
3. (64,87) Zengota, Bjerre, Holta, Miturski 1:5 (6:12)
4. (64,88) Jensen, Pawlicki, Czaja, Michelsen (d/start) 
4:2 (10:14)
5. (66,23) Musielak, Baliński, Miturski, Holta (d4) 1:5 
(11:19)
6. (65,54) Jensen, Polis, Zengota, Bjerre 5:1 (16:20)
7. (66,06) Michelsen, Kildemand, Jabłoński, Smektała 
3:3 (19:23)
8. (66,66) Baliński, Musielak, Jensen, Czaja (d/start) 1:5 
(20:28)
9. (65,25) Bjerre, Zengota, Jabłoński, Kildemand 1:5 
(21:33)
10. (65,40) Pawlicki, Holta, Miturski, Michelsen 3:3 
(24:36)
11. (64,83) Jensen, Baliński, Zengota, Jabłoński (u4) 3:3 
(27:39)
12. (65,32) Musielak, Smektała, Holta, Polis 1:5 (28:44)
13. (65,01) Bjerre, Kildemand, Jensen, Michelsen 3:3 
(31:47)
14. (65,67) Pawlicki, Miturski, Polis, Baliński 3:3 
(34:50)
15. (65,44) Musielak, Bjerre, Kildemand, Czaja 1:5 
(35:55) 

www.kursy-czestochowa.pl

Włókniarz znów bez punktów
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W zbroi nie wpuszczamy
Nieznajomość prawa, jak wiadomo, szkodzi i 

nie może być usprawiedliwieniem w przypadku 
jego (tego prawa) naruszenia. Taką wykładnię 
przyjął jeden z miejskich sądów w Anglii karząc 
dwójkę Polaków grzywną i obarczając ich kosz-
tami sądowymi. Chodziło o zbieranie grzybów 
w lesie. Z naszego, polskiego, punktu widzenia 
pójście do lasu na grzyby jest uświęconym wręcz 
wiekową tradycją powszechnym zwyczajem. W 
Anglii – złamaniem prawa, a konkretnie: zbrodnią 
na poszyciu leśnym, które jest i ma pozostać nie-
naruszalne. Poza tym, większość lasów i wszystko 
co w nich mieszka i rośnie należy do królowej. 
Więcej na ten temat nie ma co pisać. Co kraj, to 
obyczaj, co kraj, to inne prawo. Nie ma co jednak 
kryć, że po przeczytaniu tej informacji, a głośno 
było o wydarzeniu i na Wyspach, i w Polsce, wpa-
dłem w lekki popłoch. Na szczęście był to popłoch 
poznawczy, bo nie chcąc samemu uchybić prawu 
w żadnym jego wymiarze, zacząłem pilnie werto-
wać przydatne księgi angielskie w celu lepszego 
poznania najważniejszych regulacji wyznaczają-
cych życie codzienne na Wyspach Brytyjskich. 
No i zaczęło się...

Ilość absurdalnych praw obowiązujących ciągle 
w Zjednoczonym Królestwie przechodzi ludzkie 
pojęcie. Weźmy na przykład Parlament. Obowią-
zuje tam ciągle członków obu izb zakaz wchodze-
nia w zbroi. Tak jest! Mało tego, w budynkach 
Parlamentu, jak głosi prawo: „Umieranie jest nie-
legalne”. Oczywiście zakazane jest także popeł-
nianie samobójstw, co nawet zrozumiałe, ale tak 
całkiem naturalnie umierać żeby nie było wolno? 
Anglicy ustalili listę najgłupszych, obowiązują-
cych ciągle praw i to właśnie nielegalność umie-
rania jest na czele listy absurdów. Sami się zresztą 
śmieją, że strażnicy w Parlamencie mają głównie 
za zadanie bacznie obserwować wchodzących, 
by natychmiast usunąć z budynku każdego, kto 
wyglądałby chorobowo podejrzanie. Jakimś wy-

jaśnieniem może być fakt, że budynki Parlamentu 
uznawane są za królewskie pałace i każdy, kto zej-
dzie z tego świata w takim przybytku pochowany 
ma być na koszt monarchii. 

Skoro o monarchii mowa, bezwzględnie nale-
ży poinformować wszystkich, którzy wybierają 
się na Wyspy i mają tendencje do pisania listów, 
że należy zachować wielką ostrożność przy na-
klejaniu znaczka na kopertę. Chodzi o znaczki z 
podobizną królowej. Przyklejenie znaczka „na od-
wrót”, czyli głową monarchini w dół jest zgodnie 
z prawem traktowane jako – uwaga!!! – zdrada 
stanu. Poważnie! 

Nie wolno nosić desek ulicą ani przeciągać 
sznurów do suszenia prania. Poważnym prze-
stępstwem jest trzepanie dywanów. Wycieraczkę 
można co najwyżej lekko wstrząsnąć i tylko do 8 
rano. Najzabawniejszy jest chyba zapis prawny 
mówiący, że upijanie się w pubie jest nielegal-
ne. Gdyby to prawo działało, ulice na Wyspach 
świeciłyby pustkami, a areszty byłyby solidnie 
przepełnione. 

Na szczęście parę rzeczy w UK w majestacie 
prawa można robić. Kobiety w ciąży na przykład 
mogą załatwiać fi zjologiczne potrzeby, gdzie im 
się tylko spodoba. Także, jak precyzuje prawo, do 
hełmu policjanta! Byłoby niesprawiedliwe, gdyby 
mężczyźni pozbawieni byli jakiegoś prawa w tym 
względzie. I nie są, choć cień dyskryminacji jed-
nak jest, bo mowa tylko o sikaniu przez facetów 
zmotoryzowanych. Jeśli zatem mężczyzna po-
trzebuje wiadomo co zrobić, to może zatrzymać 
samochód wszędzie, wysiąść i oddać mocz. Ale 
wyłącznie na tylne koło swojego samochodu, a 
prawa ręka musi spoczywać w trakcie wykonywa-
nia tej czynności na karoserii samochodu. Wtedy 
jest zgodnie z prawem. 

Absurdów jest więcej i powrócę do nich następ-
nym razem, zwłaszcza, że jest też coś zupełnie ku-
riozalnego, dotyczącego Polski, o czym zdaje się, 
mało kto wie. 

Andrzej Kawka  

Poszukiwany sprawca napadu 
Policjanci z Częstochowy poszukują sprawcy bru-
talnego napadu na mieszkankę Częstochowy. Do 
zdarzenia doszło 21 lipca 2014r na terenie parkin-
gu podziemnego częstochowskiej galerii. W cza-
sie, gdy kobieta zaparkowała samochód, napastnik 
podbiegł do niej i po uderzeniach w twarz i głowę, 
zabrał torebkę z dokumentami i pieniędzmi. Wize-
runek przestępcy został zarejestrowany na nagraniu 
z monitoringu. Osoby mogące pomóc w identyfi-
kacji napastnika lub posiadające informacje mo-
gące pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu przestępcy 
proszone są o kontakt pod numerem telefonu pro-
wadzących sprawę policjantów:  34 369-14-11, 34 
369-14-27, telefon Oficera Dyżurnego - 34 369-12-
55 lub 997.W sprawie tej  Policja gwarantuje ano-
nimowość!

Dozory za rozbój
W Częstochowie na ulicy Inwalidów Wojennych, 
21-letni częstochowianin został  zaczepiony przez  
dwóch mężczyzn i towarzyszącą im kobietę.  Mło-
dy mężczyzna przyjął zaproszenie do wspólnego 
spożywania alkoholu. Po krótkim jednak czasie, 
nieznajomi przestali być mili. Jeden z mężczyzn  
uderzył pokrzywdzonego i przytrzymał w czasie, 
gdy drugi przeszukał mu ubranie i ukradł telefon 
oraz portfel z dokumentami i pieniędzmi. Sprawcy 
uciekli, pozostawiając pokrzywdzonego. Policjanci 
z komisariatu III policji oraz policjanci z komendy 
miejskiej policji w Częstochowie szybko ustalili i 
zatrzymali napastników. U jednego z nich, mundu-
rowi znaleźli skradzione rzeczy. Sprawcami rozboju 
okazali się znani z przestępstw przeciwko mieniu, 
częstochowianie.  40-letni Paweł S.  usłyszał zarzut 
rozboju popełnionego w warunkach recydywy. Za-
rzut rozboju usłyszał także jego 35-letni kompan. Po 
przedstawieniu zarzutów, prokurator  zdecydował o 
objęciu sprawców środkiem zapobiegawczym w 
postaci dozoru policyjnego.

Była studentka, która powiadomiła o bombie, 
zatrzymana
Policjanci z Częstochowy zatrzymali 24-letnią kobie-
tę, która zadzwoniła na uczelnię z informacją o pod-
łożonej bombie. Telefon spowodował działania po-
licji i innych służb, które sprawdziły kilka obiektów 
należących do szkoły wyższej. Jak się okazało mo-
tywem działania kobiety był strach, przed tym aby 
rodzice nie dowiedzieli się, iż została wyrzucona ze 
studiów. Dlatego zadzwoniła  z informacją o bombie 
na uczelni. Po zatrzymaniu, mieszkanka Małopolski 
usłyszała  zarzut wywołania czynności wielu insty-
tucji poprzez fałszywy alarm bombowy. Za to prze-
stępstwo grozi jej 8 lat więzienia, a także pokrycie 
kosztów działania służb ratunkowych, które mogą 
sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Decy-
zją prokuratora została objęta dozorem policyjnym. 

Spór o miedzę
Trwający od dłuższego czasu konflikt pomiędzy 
dwoma sąsiadami zakończył się pobiciem jednego 
z nich. Tło nieporozumień sąsiedzkich trudno usta-
lić, nie mniej jednak jednym z problemów między-
sąsiedzkich była miedza. Policjantów z Kłomnic 
powiadomił starszy mieszkaniec gminy Mykanów 
o tym, iż sąsiad pobił go oraz zagroził, że go zabi-
je. Ustalenia  mundurowych wskazują, iż 38-letni 
sprawca  pracował na polu. Gdy zobaczył sąsiada, 
z którym od lat jest w konflikcie, zatrzymał ciągnik 
i  podszedł do 73-letniego mężczyzny. Sprawca za-
rzucił  ąsiadowi, iż  ten wcześniej zaorał nie swój 
kawałek gruntu. Doszło do kłótni podczas której  
38-letni mężczyzna skopał swojego sąsiada, powo-
dując u niego obrażenia ciała. Sprawca usłyszał dwa  
zarzuty uszkodzenia ciała oraz  zarzut gróźb karal-
nych kierowanych względem sąsiada. Dobrowolnie 
poddał się karze, a za te czyny grozi mu do 5 lat 
więzienia.

Uważajmy na kradzieże z włamaniem!
Częstochowska Policja ostrzega przed kradzieża-
mi z włamaniem do domów, piwnic i altanek na 
ogródkach działowych. W związku z bardzo czę-
stymi tego typu przestępstwami w ostatnim cza-
sie, Policja apeluje, aby właściwie zabezpieczyć 
te miejsca, szczególnie w czasie nieobecności oraz 
zwrócić uwagę na osoby nieznajome, przebywające 
w okolicy, których zachowanie może wskazywać 
na zamiar popełnienia przestępstwa. Nie należy 
pozostawiać nawet na chwilę otwartych drzwi do 
domu, czy samochodu, ten moment nieuwagi może 
wykorzystać złodziej. Warto także dokładnie po-
sprawdzać jak wygląda zabezpieczenie innych po-
mieszczeń, szczególnie z tyłu budynku. Reagujmy 
na każdą rzecz, która budzi nasz niepokój i alarmuj-
my o tym Policję. 

Policja i Sznupek pomagają dzieciom 
w bezpiecznej drodze do szkoły
W ramach ogólnopolskiej akcji: „Bezpieczna droga 
do szkoły” policjanci z ruchu drogowego często-
chowskiej komendy odwiedzili dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 22 w Częstochowie. Uczniowie 
z zainteresowaniem wysłuchali rad policjanta, jak 
bezpiecznie poruszać się po drogach. Jednak naj-
większą atrakcją okazał się Sznupek, policyjna ma-
skotka śląskich mundurowych, z którym maluchy 
szybko się zaprzyjaźniły.
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