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ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁAT

WYBORY ?

Dzidek puka do ratusza
Nowy kandydat na prezydenta miasta, przedstawiający się jako „Ostry Dzidek” po przeczytaniu 

wyborczego sondażu na łamach naszego tygodnika żąda miejsca na łamach, by też zaprezentować 
swoją osobę. Twierdzi, że twarzy nie pokaże, bo wybory to nie casting. Przekazane nam CV, o którym 
wspominaliśmy w ostatnim numerze, wydało nam się zbyt ogólnikowe, dlatego dopytaliśmy 'Ostrego 
Dzidka” o kilka szczegółów.  więcej na str. 2

Analiza działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego w mieście Często-
chowa, w zasadzie nie jest trudna i można ją spuentować jednym zdaniem. 
Ludowcy ziemi częstochowskiej - a jakże - mają swojego posła Artura Bra-
morę (wcześniej Ruch Palikota) i ich aktywność ogranicza się do terenów 
wiejskich.
Teraz mają ochotę przejąć władzę w mieście - chcą wprowadzić swojego 
prezydenta i kilku radnych.  Szanse – co przyzna każdy obiektywny obser-
wator lokalnej sceny politycznej – są zapewne niewielkie, ale jak będzie 
pokażą listopadowe wybory samorządowe.

  Matyjaszczyk     vs      Boski

- Przez kilka ostatnich tygodni krążyła 
informacja (czego PSL nie dementował), 
że kandydatem ludowców na prezydenta 
Częstochowy będzie poseł Artur Bramo-
ra. Skąd ta zmiana?
- W ciągu 24 lat trwania demokratycznie wybie-
ranego samorządu w Polsce PSL zawsze tworzyło 
dobry samorząd lokalny, zarówno w kontekście 
potrzeb mieszkańców, jak również fi nansowania 
działalności samorządowej. Dlatego po wielu la-
tach obserwacji, jak bardzo cierpi Częstochowa i 
jej mieszkańcy postanowiliśmy coś z tym zrobić. 
Wystawiamy listy kandydatów do Rady Miasta 
Częstochowy, a ja zdecydowałem się walczyć o 

„fotel” prezydenta Miasta. Potencjalnymi kandy-
datami byli również: Stanisław Gmitruk i Artur 
Bramora, jednak aby maksymalnie wspierać re-
alizację programu PSL dla częstochowian poseł 
Artur Bramora wspiera nasze inicjatywy w War-
szawie, a Stanisław Gmitruk startuje z „jedynki” 
do sejmiku województwa śląskiego z bardzo 
dużym prawdopodobieństwem wyboru,  i to jest 
cała tajemnica. - Polskie Stronnictwo Ludowe 
aspiruje do przejęcia władzy w Częstochowie 
po SLD. Jakie wobec tego osiągnięcia ma już na 
swoim koncie na rzecz miasta?

dokończenie na str. 5

Najnowszy sondaż  wyborczy
zobacz str. 6
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Z buta...do butza
W społeczeństwie kasto-

wym ktoś musi być pariasem. 
Podejrzewać można, że na tym 
najniższym szczeblu ludzkiej 
drabiny znajdują się niepo-
siadacze samochodu. Jeszcze 
niżej trafi ć może tylko ten, 
którego pozbawili posiadania 
samochodu. Nieposiadacze 
aut są w rozwiniętym społe-
czeństwie w zdecydowanej 
mniejszości... Lub raczej po-
siadacze są zdecydowani na 
wszystko, by zamknąć buzię 
nieposiadaczom.

Pieszy w zderzeniu z samo-

chodem ma nikłe szanse prze-
życia i z tego prostego wzglę-
du wszelka demokratycznie 
wprowadzana polityka rozwo-
ju musi dobro aut przedkładać 
wyżej od dóbr człowieczych. 
Jest tak: rozwój miasta określa 
się, po długich badaniach, eks-
pertyzach specjalistycznych, 
dyskusjach z mieszkańcami 
itd,itp, w postaci studium za-
gospodarowania przestrzenne-
go miasta. Potem na bazie tego 
studium na określonym obsza-
rze kreśli się miejscowy plan 
zagospodarowania. Wszyst-
ko też zgodnie ze sztuką, w 
dialogu społecznym itp. Plan 
jest umową społeczną zwartą  
przez mieszkańców danego 
obszaru a władzą zarządzają-
cą miastem; określa wzajem-
ne prawa i zobowiązania. Są 
tacy (niestety nawet w Radzie 
Miasta) uznający, że samo po-
siadanie planu „zbawi” mia-
sto. Za cel ambitny tego typu 
ludzie uznają  objęcie plana-
mi jak największego obszaru 
miasta. Skutek jest taki, jakby 
prywatny posiadacz działki z 
pasją maniaka kolekcjonował 
projekty domów; ma ich z 50 
i nadal nie ma gdzie mieszkać. 
Skoro plan to umowa, to jej 
sens leży w realizacji.

Mniejsza jednak z tym. 
Mamy studium, mamy plan, 
wszystko wydyskutowane, 
opracowane na podstawie eks-
pertyz, przez fachowców, za-
akceptowane przez mieszkań-
ców. I gdy to wszystko mamy, 
przychodzi jakiś pan Kazio i 
mówi: a ja wam tu wybudu-
ję drogę. I co gorsza to robi. 
Ktoś nieśmiało zauważy, że ta 
droga inaczej była ulokowana 
w studium i na planie, że umo-
wa jest umową i na inną drogę 
się zgadzaliśmy. Na to Kazio 

krótko: walta się, bo mam 
spec-ustawę, mogę i tak za-
brać waszą ziemię i budować 
drogę tam, gdzie chcę. A za 
Kaziem stoją posiadacze sa-
mochodów i spychaczy, więc 
mu się nie podskoczy.

Znacie takie historie? Pew-
nie tak. Przypominam o tym, 
bo znów zaczynają się dysku-
sje nad przebiegiem drogi łą-
czącej centrum przez tory ko-
lejowe z trasą DK-1. Można to 
widzieć tak: dla dobra posia-
daczy samochodów z centrum 
wyznaczymy dla nich najlep-
sze połączenie z trasą ekspre-
sową. Mamy spec-ustawę, a 
więc wystarczy tylko wyry-
sować linijką szosę i rusza-
my z budową. Można jednak 
to widzieć inaczej: na drodze 
tej drogi jest dość paskudna i 
zaniedbana dzielnica z malow-
niczymi uliczkami typu Mała, 
Ogrodowa, Krakowska. Zmia-
na układu komunikacyjnego 
może albo ożywić (zrewitali-
zować) ten obszar, albo go do 
reszty zdewastować. Wygoda 
posiadaczy samochodów pro-
wadzi do tego drugiego: wal-
nie się dwa pasy asfaltu, a od 
paskudztw dzielnicy odgrodzi 
ekranami. Nie jesteśmy w tym 
oryginalni, w każdym kraju III 
świata slumsy od arterii samo-
chodowych odcina się banera-
mi reklamowymi, by nie psuć 
humoru przejeżdżającym de-
cydentom. 

Pytanie: czy na taki model 
świadomie się godzimy, czy 
cieszy nas rosnący podział na 
kacyków i niewolników. Jedni 
się wypinają, inni wypięte ca-
łują, a życie leci dalej. Higiena 
jednak podpowiada, że ciało 
wypięte lepiej traktować bu-
tem, a nie ustami. 

Jarosław Kapsa

RóżneRóżneRóżne

Radny Janusz Danek (SLD) na festynie w dzielnicy Tysiąclecie.

Ale ma pan wysokie 
ciśnienie !!!

dokończenie ze str. 1
W przekazanym nam CV nie było żadnych 

szczegółów dotyczących rozwiązania umowy 
o pracę z Ligą Obrony Kraju. Pytaliśmy więc 
dlaczego właściwie Dzidek przestał prowadzić 
modelarnię. Mimo wykształcenia pedagogicz-
nego nie pracowało mu dobrze z młodzieżą?

– Bardzo dobrze mi się współpracowało z 
młodymi ludźmi, ale wywalono mnie za często-
wanie nieletnich piwem – wspomina Dzidek. 
– To nie były żadne ostre libacje, po prostu po-
częstowałem kilka razy chłopaków browarem, 
ale jeden wypaplał rodzicom i tamci przylecieli 
na skargę. Zrobiła się ostra zadyma – relacjo-
nuje Dzidek. – Uważam, że to była przesada 
i wystarczyło mnie upomnieć, ale trudno –
wzrusza ramionami bezradnie. Zdaniem na-
szego rozmówcy nie warto robić wideł z igły.

Wspominał Pan o żonie i dzieciach, a potem 
o przeprowadzce do Anglii. Nie było tam jed-
nak wzmianki o rodzinie. Została w kraju?

– Z żoną i teściami się po prosty nie układa-
ło. Gdy mieszkaliśmy w Częstochowie, wszyst-
ko było w porządku, ale gdy żona była w ciąży 
uparła się byśmy pojechali do jej rodzinnego 
Szczecina. Byłem przeciwny, ale postawiła 
sprawę ostro i nie było wyjścia. Tam niestety 
nie mogłem się dogadać z teściami, żona po 
prostu była pod ich wpływem. Dla mnie nie 
starczyło miejsca – wyjaśnia Dzidek. Dopyta-
liśmy go jednak nieustępliwie o obecne relacje 
z rodziną. Ostry Dzidek płaci obecnie alimenty 
na wychowanie dzieci i odwiedza je w święta, 
urodziny i imieniny.

Jak już wiedzieliśmy wcześniej, Dzidek ze 
Szczecina uciekł do Anglii, skąd często wy-
jeżdzał na ryby do krajów skandynawskich. 
Brakowało nam informacji o pewnym kon-

flikcie z prawem, do których udało nam się 
dotrzeć.

– Wiem, że będą wyciągali na mnie różne 
brudy, to najlepiej od razu sam powiem, że 
siedziałem – asekuruje się Dzidek. – Wsadzili 
mnie w Szwecji za przemyt i handel gorzałą. 
Dostałem tylko półtora roku, więc to nie był ża-
den ostry kryminał, a poza tym wsadzili mnie 
niesłusznie, bo opychałem kontrabandę tylko 
Polakom, więc w zasadzie nie ich sprawa –
podsumowuje Dzidek z perspektywy czasu i 
dodaje, że Polacy w Szwecji nie mają łatwo, 
ale za to w zakładach karnych warunki są jak u 
nas w najlepszych hotelach. 

Wiedzieliśmy też o założonej w Anglii spół-
ce. Dotarliśmy do wspólników Dzidka. Ci mó-
wili niechętnie, ale przyznali, że są z naszym 
bohaterem w konfl ikcie, który skończył się 
w sądzie. Poprosiliśmy więc o wyjaśnienie 
szczegółów.

– To żadna ostra jazda – uspokaja Dzidek. 
– Chodziło o podział kasy. Paru chłopaków 
chciało sprzedać część majątku i odzyskać 
kasę. Ja uwarzałem, że warto poczekać, a in-
westycje po kilku latach się bardziej opłaci. 
Remontowaliśmy mieszkania pod wynajem, a 
kupiliśmy je za własną kasę. Wiadomo, że musi 
to potrwać kilka lat, by to się zamortyzowało. 
Nie wszyscy jednak chcieli czekać i stąd pro-
blem.

Dzidek jest dobrej myśli i jest przekonany, 
że angielski sąd przychylnie dla niego rozpa-
trzy tę sprawę.

Ponieważ program wyborczy Ostrego Dzid-
ka również wymaga naszym zdaniem doprecy-
zowania, umówiliśmy się z nowym kandyda-
tem na kolejną rozmowę, tym razem już tylko 
programową. Opublikujemy ją w następnym 
numerze, za dwa tygodnie.

red.

Co?... pewnie przez 
prokuraturę?

Siedem apetycznych i pełnych marche-
wek od rodziców młodych sportowców 
otrzymują organizatorzy częstochow-

skiej „Złotej Mili”. Rodzice biegaczy argumentują, 
że sport odchodzi w zapomnienie, brakuje klu-
bów sportowych, gry drużynowe tracą popular-
ność, a bieganie jest sportem ponadczasowym, 
da się je uprawiać wszędzie, nie potrzeba drogie-
go sprzętu. Cieszą się, że ich dzieci namawiają 
znajomych do biegania, że trenują razem. Mar-
chewkami niech się zatem poczęstują wszyscy 
biegacze, by mieli dobra kondycję i odporność w 
zbliżające się chłodniejsze dni.

Siedem kijów za osłabianie po-
zycji lokalnego przedsiębiorcy 
dostaje częstochowski magi-

strat za dopuszczanie, by w mieście 
pojawiały się wciąż nowe markety. 
Drobni sklepikarze buntują się przeciw-
ko wygryzaniu ich z rynku, przeciwko 
przywilejom, które mają duże sieciowe 
sklepy, przeciwko nie do końca, ich 
zdaniem, uczciwym praktykom kon-
kurencyjnym z dumpingiem włącznie. 
Sklepikarze oczekiwaliby pomocy ze 
strony Urzędu Miasta, a nie ciągłego 
podnoszenia czynszów za lokale na 
prowadzenie działalności.

Kije za karę i marchewki w nagrodę przyznajemy wspólnie z Czy-
telnikami tym, którzy (źle lub dobrze) przyczynili się naszemu mia-
stu i regionowi. Propozycje wyróżnień prosimy nadsyłać na nasz 
adres mailowy: redakcja@7dni.com.pl redakcja@7dni.com.pl
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R E K L A M A

Najemcy lokali miejskich, zarządzanych przez ZGM  już od kil-
ku lat toczą boje z magistratem o podatek od nieruchomości. Liczna 
reprezentacja rodzimych właścicieli małego biznesu (sklepów spo-
żywczo-przemysłowych, zakładów krawieckich, barów i wielu innych 
branż) pojawiała się na ostatniej sesji rady miastu, licząc na pozytyw-
ne dla siebie rozstrzygnięcia. Nic takiego się nie stało. Lokalni przed-
siębiorcy wiedzą już, że nie znajdą sprawiedliwości w urzędzie miasta, 
i że jedynie w sądach ich ostatnia nadzieja.

- O co chodzi w konfl ikcie pomiędzy przedsiębiorcami, a urzędem 
miasta?

Pan Mariusz:
- Wszystko zaczęło się kilka lat temu, jeszcze za czasów prezydenta 

Wrony. Nastąpiły zmiany przepisów, z których wynikało, że pierwszy na-
jemca wynajmujący lokal od urzędu miasta musi płacić podatek od nie-
ruchomości. W Częstochowie tym pierwszym najemcą był ZGM, więc to 
on miał obowiązek płacić podatek. My – można by tak powiedzieć – pod-
najmowaliśmy lokale. I tak było przez lata. Potem doszło do sytuacji, w 
której na nas, drobnych przedsiębiorców próbowano przerzucić tę opła-
tę. Nie mogliśmy się z tym zgodzić, więc sprawy trafi ły do sądu. Wymiar 
sprawiedliwości stwierdził wówczas, że to ZGM czerpie dochody, czyli ma 
prawa i obowiązki, więc to on powinien płacić podatek od nieruchomości. 
Sprawy przed sądami ciągnęły się około trzech lat. W trakcie postępowa-
nia sądowego musieliśmy jednak ten podatek do urzędu miasta płacić, po 
wygranych sprawach te pieniądze nam oddano.

Pani Krystyna:
- W 2002 roku weszła ustawa, która dawała możliwość pobierania 

gminom podatku od nieruchomości od swoich lokali od pierwszego użyt-
kownika. W 2005 roku dostaliśmy od urzędu miasta Częstochowy pismo, 
z którego wynikało, że mamy do zapłacenia podatek za trzy lata wstecz. To 
były kwoty dla nas nie do zaakceptowania. Pisaliśmy różne odwołania, aż 
w końcu znaleźliśmy się w sądzie. My staliśmy na stanowisku, że to ZGM 
jest pierwszym posiadaczem – bierze czynsze, przeprowadza remonty i ad-
ministruje, więc ZGM powinien płacić podatki. Miasto  nasze argumenty 
odrzucało. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podzielało zdanie mia-
sta. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził natomiast, że płatnikiem 
podatku jest ZGM, bo jest pierwszym najemcą. Miasto odwołało się do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie, urzędnicy zrobili dokładnie 
to, na co wskazywał NSA w uzasadnieniu i stworzyli nowe umowy. Bałagan 
był niesamowity. Od kilku lat mieliśmy np. faktury od ZGM. Dam przykład. 
W styczniu 2013 roku jak zwykle dostałam fakturę od ZGM za najem lo-

kalu i tak przez wszystkie miesiące aż do sierpnia 2013. Potem za osiem 
miesięcy przyszły korekty faktur do faktur. Okazało się wtedy, że te faktury 
od stycznia nie wystawił ZGM tylko miasto, że zmienił się wystawca. W 
sierpniu 2013 roku zaczęto nas pojedynczo „wysupływać” i wołać do pod-
pisania nowych umów już bezpośrednio z miastem, po to abyśmy się stali 
pierwszymi najemcami i płacili podatek od nieruchomości, który wcześniej 
płacił ZGM. Wyjaśnialiśmy, że ani w przetargu ani w umowach nie było 
słowa, że to my mamy płacić podatek od nieruchomości. Te pisma, które 
nam miasto dostarczyło w sierpniu, były jakby oświadczeniami woli, że wy-
rażamy zgodę na rozwiązanie umowy z ZGM i podpisanie nowej  umowy 
z miastem z dniem 1 stycznia 2013, czyli osiem miesięcy wstecz. W drugim 
piśmie, które dostaliśmy w tej korespondencji było zapewnienie urzędni-
ków, że nasza sytuacja w żaden sposób się nie zmienia, tak po względem 
fi nansowym, ekonomicznym, jak i prawnym.

- A co się zmieniło?
Pani Krystyna:
- W ślad za podpisanymi przez nas nowymi umowami z miastem, od 

września 2013 roku przychodzą nam deklaracje opłaty podatku od  nieru-
chomości. Prócz stałego czynszu, który mamy określony w umowach teraz 
płacimy jeszcze dodatkowo podatek od nieruchomości, który kiedyś płacił 
ZGM. Wychodzi to średnio ponad 2 zł za metr kwadratowy więcej, niż gdy 
płaciliśmy wcześniej.

Pan Mariusz:
- W moim przypadku jest to ponad 3 tys. zł rocznie więcej. Dla uśpienia 

naszej czujności obniżono nam stawki za piwnice, ale w skali miesiąca o 
jakieś kilka złotych.

Pani Krystyna:
- Szkoda nawet opowiadać o tych wszystkich paradoksach. Płaciliśmy 

za piwnice, które trzeba było koniecznie wziąć, bo były częścią wynajmo-
wanego lokalu, mimo, iż wielu z nas była niepotrzebna i w ogóle z niej nie 
korzystamy. Płaciłam 15 zł za metr kw. za lokal i również 15 zł za metr piw-
nicy, której  nie użytkowałam. Teraz rzeczywiście miasto samo zapropono-
wało, by za piwnice było mniej. To całe działanie z piwnicami nie pokrywa 
nam jednak kosztów związanych z wysokim podatkiem od nieruchomości.

Dostaliśmy od prezydenta miasta pismo, że w związku z trudną sytu-
acja gospodarczą Częstochowy on podejmuje decyzję, że dobrodusznie nie 
podwyższy nam w tym roku podatku od nieruchomości. Tylko że podwyżki 
wynikają ze stopnia infl acji, a w tym roku mamy defl ację. Prezydent  uda-
wał, że chce nam ulżyć,  a przecież tak naprawdę powinien nam obniżyć 
stawki za czynsz.

- Co prócz tego, że jest drożej, zmieniło się dla Was?
Pan Henryk:
- Zmieniła się istotna sprawa, bo nie płacimy podatku od nieruchomo-

ści na konto ZGM, tak jak chociażby czynsze, tylko jest nowe konto nadane 
przez urząd miasta. 

Swego czasu, za rządów prezydenta Wrony, gdy Krzysztof Matyjaszczyk 
– o ile pamiętam, jako poseł - zapoznał się z naszą sprawą, twierdził, że on 
by to załatwił na jednym posiedzeniu rady miasta. I co? Puste gadanie...

- Na jakim etapie dziś jest Państwa sprawa?
Pani Krystyna:
- W całej tej sprawie opłat za podatek od  nieruchomości, umów za-

wieranych wstecz, łaski obniżenia czynszu za piwnice, zostaliśmy wpro-
wadzeni w błąd. Prezydent miasta twierdzi, że nie da się zmienić stawki 
czynszu  nie wypowiadając umowy, ale dało się to zrobić z piwnicami. Po 
drugie, nikt nie miałby pretensji, gdyby znał wszystkie składniki opłat: 
czynsz za lokal, czynsz za piwnicę, media, należny VAT i podatek od 
nieruchomości. Naszym zdaniem nie można w trakcie zawartej umowy 
zmieniać jej warunków. 

Napisaliśmy do miasta, że nie zgadzamy się z tymi ustaleniami, bo zo-
staliśmy wprowadzeni w błąd. Miasto odpowiedziało nam, że umowa jest 
taka sama i warunki fi nansowe są takie same, a płacenie podatków jest 
obowiązkiem wynikającym z ustawy. Tylko, że ta ustawa nie dotyczyła 
nas wtedy, gdy mieliśmy stare umowy z ZGM. 

Ostatnio złożyliśmy skargę do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego. Poza tym prawie wszyscy radni obiecywali, że nam pomogą. „W 
cztery oczy, sześć oczu” wszyscy się z nami zgadzali, a gdy przyszli na 
sesję rady miasta, każdy nabrał wody w usta. Jeden z radnych zapro-
ponował nawet, abyśmy dyskusję o podatkach dokończyli po wyborach 
samorządowych.

- Jak, Państwa zdaniem, zakończy się ta sprawa?
Pan Henryk:
- No, załatwią nas. Gdybym nie sprzedał działki za ponad 100 tys. 

zł, to bym już dawno zbankrutował. Cały czas liczyłem, że coś się po-
prawi, ale gówno się poprawi!

Pani Krystyna:
- My dzisiaj nic nie wiemy. Będziemy się natomiast odwoływać i 

walczyć.
Pan Mariusz:
- Jakiś czas temu przyjąłem młodą osobę do pracy, niebawem koń-

czy się jej umowa. Jeżeli przyjdzie mi płacić dodatkowo ponad 3 tys. 
rocznie na ten podatek od nieruchomości będę musiał ją zwolnić. Przy-
będzie więc do Powiatowego Urzędu Pracy jeszcze jeden bezrobotny. 
Każde przykręcanie śruby przedsiębiorcy jest związane ze wzrostem 
bezrobocia, ale co oni w urzędzie miasta mogą o tym wiedzieć.

Pani Krystyna:
- Każdy z nas, każdy lokalny przedsiębiorca musi zacisnąć pasa, 

by oddać miastu sporo pieniędzy na podatek od nieruchomości. Trze-
ba kompletnie nie mieć orientacji i wiedzy, że to oznacza zwiększenie 
bezrobocia. Ja też zrobiłam ruch, z jednej drugiej zmieniłam pracowni-
kom umowy na jedną czwartą. Kolejne co zrobię jeszcze w tym roku to 
zwolnię dwie osoby. Trudno, sama będę więcej pracować. Jak tak dalej 
pójdzie, w tym mieście będą tylko urzędnicy i bezrobotni.

- Dziękuję Państwu za rozmowę.
Renata R. Kluczna

Owce się goli
– nie obdziera ze skóry...



537/38 (539-540) 18.09-01.10.2014Aktualności

POWÓD 48:  katastrofalny 
stan częstochowskiego spor-
tu wyczynowego – bezradność 
i tani populizm władz miasta 

Dzisiaj temat, który mnie osobiście jako 
zaprzysięgłemu kibicowi częstochowskie-
go sportu spędza sen z powiek. Istnieje 
oczywisty związek między kondycją eko-
nomiczno-gospodarczą danego miasta czy 
regionu, a wynikami klubów sportowych 
z tego obszaru. To proste – im więcej sil-
nych podmiotów gospodarczych, tym 
większa szansa na to, że któryś z nich po-
kusi się promowanie swojej marki poprzez 
znaczący sponsoring wybranego klubu 
sportowego. Jeśli jakieś miasto lub region 
podupada, natychmiast przekłada się to na 
kondycję sportu wyczynowego. 

Niewątpliwie okresem gospodarczej 
prosperity Częstochowy były lata 90-te 
ubiegłego stulecia. Mieliśmy wtedy rów-
nocześnie trzy kluby z najpopularniejszych 
w Polsce dyscyplin, grające z sukcesami 
na najwyższym szczeblu rozgrywek. Przy-
pomnijmy młodszym Czytelnikom tamtą 
dekadę – 6 tytułów mistrza Polski siatkarzy 
AZS Częstochowa (drugie miejsce było 
uważane wtedy za porażkę), 4 piękne sezo-
ny piłkarzy Rakowa Częstochowa (wspie-
ranych przez Hutę „Częstochowa”) w pił-
karskiej ekstraklasie, triumfalny rok 1996 
Włókniarza Częstochowa – złoto drużyno-
we i indywidualne (Sławomir Drabik).

W następnej dekadzie było nieźle, choć 
już nie tak różowo – praktycznie tylko 

Włókniarz Częstochowa odnosił sukces za 
sukcesem (era prezesa Mariana Maślanki): 
pięć medali DMP (w tym złoto w 2003 
roku), dwa tytuły indywidualne (Grzegorz 
Walasek i Rune Holta), historyczny złoty 
medal w mistrzostwach Polski par w 2006 
r. Siatkarze częstochowskiego AZS-u na-
dal seryjnie zdobywali medale z rozgry-
wek ligowych w ekstraklasie, ale już tylko 
srebrne i brązowe. Raków Częstochowa 
popadł (podobnie jak Huta „Częstocho-
wa”) na wiele lat w głęboki, IV-ligowy 
kryzys.

A jak sytuacja w częstochowskim spo-
rcie wyczynowym wygląda teraz - w epo-
ce Krzysztofa Matyjaszczyka? Włókniarz 
Częstochowa od kilku lat rozpaczliwie 
walczy o utrzymanie w żużlowej ekstra-
lidze. Kiedy wreszcie w ubiegłym roku 
wydawało się, że klub zaczyna wychodzić 
na prostą, w ciągu kilku miesięcy wyszła 
na jaw prawda o kondycji częstochow-
skiego speedwaya. Prawda przerażająca… 
Siatkarze AZS-u Częstochowa w ostatnich 
latach zajęli kolejno 4,6,9 i 11 miejsce w 
PlusLidze i pozostaje się cieszyć, że z tych 
rozgrywek nie można… spaść. Piłkarze 
częstochowskiego Rakowa kilka miesięcy 
temu cudem uratowali się przed spadkiem 
ze zreformowanej II ligi (trzecia klasa roz-
grywek), tylko dzięki problemom licencyj-
nym innych klubów. Jak na dłoni w losach 
naszych flagowych klubów sportowych 
odbija się fatalna kondycja gospodarcza 
miasta, a co za tym idzie brak lokalnego 
zaplecza sponsorskiego. Czy teza o po-
wolnym upadku Częstochowy jest w tym 
kontekście czymś zaskakującym?

Jakie cudowne recepty na poprawę kon-
dycji częstochowskiego sportu zapropo-
nował obecny prezydent miasta? Lokalnej 
gospodarki nie uzdrowił – to po 4 latach 
już wiemy na pewno. Pomysłem Jarosła-
wa Marszałka i Krzysztofa Matyjaszczyka 
na problemy naszych klubów jest… po-
kazywanie się na trybunach – najchętniej 
w odpowiednim szaliczku, koniecznie w 
obecności zaprzyjaźnionego fotografa. 
Należy oczywiście pamiętać, że z prywat-
nej kieszeni żaden z panów (podobnie jak 
ich liczna SLD-owska świta) nie dokłada 
nawet grosza do wspierania częstochow-
skiego sportu – wejściówki mają darmo-
we, z puli VIP-owskiej.

Problemy wychodzą jak na dłoni do-
piero wtedy, kiedy trzeba podjąć jakąś 
strategiczną decyzję. Wiosną tego roku 
władze miasta rozstrzygnęły konkurs na 
realizację zadania publicznego dotyczą-
cego szkolenia dzieci i młodzieży. Sto-
warzyszenie sportowe „CKM Włókniarz 
Częstochowa” zostało uraczone przez 
prezydenta miasta na rok 2014 kwotą 
30.000 zł (10% wnioskowanej sumy). 
W kontekście potrzeb stowarzyszenia i 
kosztów szkolenia adeptów sportu żuż-
lowego jest to dotacja żenująca. Na se-
sji Rady Miasta uzasadniając taki, a nie 
inny podział środków, głos w tej sprawie 
tradycyjnie zabrał w imieniu Krzysztofa 
Matyjaszczyka wiceprezydent Jarosław 
Marszałek. Z jego wypowiedzi wynika-
ło m.in., że nie opłaca się przekazywać 
większej kwoty stowarzyszeniu, które 
szkoli jego zdaniem 4(!!!) adeptów, bo i 
tak kwota przypadająca na szkolenie jed-
nego juniora wychodzi zbyt wysoka w 
porównaniu z innymi klubami. Warto w 
tym miejscu przypomnieć, że w konkur-
sie tym (z kwotą 3,5 mln zł do podziału) 
zakpiono także z wielu innych zasłużo-
nych klubów. Zasłużonych, ale widocznie 
nie w smak władzom miasta po linii poli-
tycznej… Przykłady? 2 tys. zł dotacji dla 
Aeroklubu Częstochowskiego, którego 
zawodnicy zdobywali dla Polski tuzinami 
medale mistrzostw świata i Europy. Inny 
klub, Kolejarz Częstochowa, grający w 
ekstraklasie badmintona, mający do nie-
dawna w składzie olimpijczyka Adama 
Cwalinę dostał „nagrodę” - Krzysztof 
Matyjaszczyk z Jarosławem Marszałkiem 
obcięli dotację z 15 tys. zł na 10 tys. zł.

Osobną książkę można napisać na temat 
relacji na linii władze miasta – Włókniarz 
Częstochowa S.A. W zeszłym roku, kie-
dy pod względem sportowym wszystko 
układało się jak najlepiej, na linii Urząd 
Miasta-klub panowała gorąca miłość. 
Wspólne biesiadowanie, nagrody dla 
sponsora i nieoficjalnego głównego wła-
ściciela klubu, czyli Artura Sukiennika, 
rozczulające zdjęcia radnego Janusza Dan-
ka (SLD) pchającego wózek inwalidzki z 
kontuzjowanym Sukiennikiem, setki słit-
-foci Jarosława Marszałka i Krzysztofa 
Matyjaszczyka na stadionie… Aż pewne-
go październikowego poranka wszystko 
runęło w gruzy za sprawą agentów CBA. 

Właściciel klubu na pewien czas stał się 
Arturem S., Urząd Miasta Częstochowy 
wydał oficjalne oświadczenie, w którym 
stwierdził, że tego pana to właściwie nikt 
nie zna i nigdy nie znał. Mniej więcej w 
tym samym czasie zaczęły się wzajemne 
pretensje i oskarżenia prasowe, do tego 
rychło okazało się, że klub jest w fatalnej 
kondycji finansowej. Patrząc z perspekty-
wy czasu - co zrobiono w Ratuszu przez 
ostatni rok? NIC – władze miasta bezrad-
nie przyglądają się z boku, jak zasłużony 
dla Częstochowy klub tonie.

Kilka gestów wykonanych ostatnio 
przez Krzysztofa Matyjaszczyka i Jaro-
sława Marszałka dla zjednania sobie śro-
dowiska kibiców żużla przed zbliżającymi 
się wyborami, tylko dolało benzyny do 
ognia. Po kilku miesiącach od sławnego 
przemówienia Marszałka, nagle okazało 
się, że znalazły się pieniądze. Ogłoszono 
konkurs dla podmiotów zajmujących się 
szkoleniem i popularyzacją sportu żużlo-
wego wśród młodzieży. Rzecz jasna zwy-
ciężyło pokrzywdzone pół roku wcześniej 
stowarzyszenie „CKM Włókniarz Czę-
stochowa” – ma ono teraz do dyspozycji 
pulę dodatkowych 100 tys. zł. Żenujące 
jest jednak to, że pieniądze te trafią do 
stowarzyszenia… od września, kiedy se-
zon żużlowy w naszym mieście jest już 
praktycznie zakończony. Może gdyby 
ktoś pomyślał o tym pół roku wcześniej, 
nie musielibyśmy się teraz w kibicowskim 
gronie zastanawiać, co w tym sezonie stało 
się z częstochowskimi juniorami – Czają, 
Łęgowikiem, Malczewskim? Praktycz-
nie wszyscy wykonali w swojej karierze 
krok… do tyłu. Główny powód – proble-
my finansowo-sprzętowe.

Kolejnym wstydliwym problemem dla 
Urzędu Miasta Częstochowy zakończył 
się tegoroczny konkurs na promocję mia-
sta poprzez sport, napisany pod potrzeby 
AZS i Włókniarza Częstochowa. O ile w 
przypadku AZS wstyd był natury czysto 
sportowej (11 miejsce w tabeli, konflikt 
byłego już prezesa klubu z kibicami i parę 
innych „drobiazgów”), o tyle przypadek 
żużlowców zasługuje na szczególną uwa-
gę. W dniu 31 lipca całą Polskę za sprawą 
artykułów w największych mediach obie-
gła informacja, że jedną z transzy dotacji 
pochodzących z w/w konkursu (w kwocie 

500 tys. zł), zablokował komornik wyna-
jęty przez… byłego zawodnika Emila Saj-
futdinowa w celu wyegzekwowania należ-
nych mu od klubu pieniędzy. Miała być 
promocja miasta Częstochowy poprzez 
sport??? I była!!! Choć zapewne nie o ta-
kim rodzaju promocji rozpisujący konkurs 
miejscy włodarze myśleli.

Podsumowując – gołym okiem widać, 
że nie ma w częstochowskim Urzędzie 
Miasta na kierowniczym stanowisku 
nikogo, kto choć trochę na problemach 
sportu się zna i rozumie tę materię. 
Krzysztof Matyjaszczyk i Jarosław 
Marszałek potrafią jedynie pozować 
do pamiątkowych fotografii na impre-
zach sportowych. Naczelnik ds. kultury 
i sportu w Urzędzie Miasta Aleksander 
Wierny niewątpliwie jest profesjonalistą 
w tej pierwszej tematyce… Niestety w 
dziedzinie sportu jego znajomość rzeczy 
sprowadza się do wklejania pamiątko-
wych fotografii „wiadomo_kogo” na 
portale społecznościowe. 

W piątkowe popołudnie na stadionie 
SGP Arena Częstochowa zostanie roze-
grany czwarty i ostatni turniej z cyklu 
SEC (Speedway European Champion-
ship). Niewątpliwie będzie to największe 
żużlowe święto w naszym mieście od lat. 
Gorąco zachęcam wszystkich kibiców do 
zjawienia się przed godziną 19:00 na sta-
dionie przy ulicy Olsztyńskiej. Być może 
turniej ten będzie niestety pożegnaniem na 
jakiś czas z żużlem na najwyższym pozio-
mie na naszym obiekcie. Jeśli tak, to oby 
nie na długo… Będą podczas tych zawo-
dów zapewne też i tacy, którzy w ramach 
trwającej kampanii wyborczej, korzystając 
z pełnionych funkcji dorwą się do mikro-
fonu i opowiedzą Nam, czyli kibicom 
Włókniarza piękne bajeczki. Chciałbym 
w tym miejscu napisać, że należy potrak-
tować ich z życzliwym pobłażaniem, ale 
obawiam się, że nawet na taką reakcję nie 
zasługują.

PS. O radnym SLD Januszu Danku 
(prezesie Stowarzyszenia „Speedway Fan 
Club”), miejskich dotacjach dla tego pod-
miotu  i firmie „KAZMET” z siedzibą przy 
ulicy Jarzynowej 22 napiszę już niebawem 
– osobno.

Artur Sokołowski

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 48
Tygodnik 7 dni rozpoczął nowy 

cykl publicystyczny, w którym au-
tor - zgodnie z tytułem – wskazuje 
101 konkretnych, merytorycznych 
powodów, dla których mieszkańcy 
powinni w nadchodzących wybo-
rach samorządowych 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. 

dokończenie ze str. 1
- Polskie Stronnictwo Ludowe aspiruje do przejęcia 

władzy w Częstochowie po SLD. Jakie wobec tego osią-
gnięcia ma już na swoim koncie na rzecz miasta?

- Polskie Stronnictwo Ludowe jest bardzo aktywne w działa-
niach prorozwojowych Częstochowy. Rozszerzenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Mieleckiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej - EURO-PARK MIELEC nastąpiło poprzez szcze-
gólne zainteresowanie i zdecydowane działania wicepremiera, mi-
nistra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Teraz trzeba w trybie 
natychmiastowym odpowiednio przygotować tereny pod inwesty-
cje, aby stworzyć optymalne warunki inwestycyjne i podejmować 
zdeterminowane działania w kierunku poszukiwania inwestorów. 
Nie wolno przy tym zapomnieć o małej i średniej przedsiębiorczo-
ści – to za naszą determinacją, a szczególnie kolegi Tomasza Wie-
czorka - przedsiębiorcy z Miasta Częstochowy, został zmieniony 
system rozliczania podatku VAT tak, aby maksymalnie ograniczyć 
zatory finansowe i przyspieszyć rozliczanie. To niektóre realne 
efekty naszej pracy dla silnej gospodarki miasta Częstochowy, 
która ma bezpośredni wpływ na miejsca pracy i wyższe dochody, 
a co za tym idzie zahamowanie stale zmniejszającej się ilości czę-
stochowian, szczególnie młodych częstochowian. 

- PSL nie jest w mieście Częstochowa silnym ugrupo-
waniem. Z kim wobec tego zamierza budować wspólne 
listy w wyborach do samorządu?

- Polskie Stronnictwo Ludowe samodzielnie idzie do wyborów 
samorządowych, wystawiając pełne listy kandydatów do Rady 
Miasta Częstochowy. Naszymi kandydatami są zarówno członko-
wie PSL, jak również osoby niezależne, którym odpowiada nasz 
program dla miasta Częstochowy i jako przyszli radni będą go re-
alizować.

- Pan jest kandydatem PSL-u na prezydenta miasta. 
Jakie są główne cele Pana programu wyborczego?

- Moim priorytetem jest dynamiczny rozwój gospodarczy Czę-
stochowy, więcej miejsc pracy, wyższe dochody budżetowe - tak 
aby istotnie zahamować ogromny odpływ mieszkańców Często-
chowy do dużych aglomeracji, lepsza dostępność do usług służby 
zdrowia, lepsze warunki kształcenia dla młodzieży, nowe, bez-
pieczne drogi i chodniki, poprawa infrastruktury miejskiej i moż-
liwości pełniejszego z niej korzystania oraz bardziej skuteczna 
pomoc społeczna - czyli działanie dla dobra mieszkańców Czę-
stochowy!!! 

Mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na to, co się dookoła 
nich dzieje. Powinni współdecydować o swojej najbliższej prze-
strzeni; chcę rozwijać pomysł budżetu partycypacyjnego, ale nie 
realizowanego dla pozoru tylko w realu i zdecydowanie.   

Dostępność do służby zdrowia od wielu lat jest dużym proble-
mem. Jest potrzeba dużego zaangażowania władz miasta w zakres 
ilość i jakość usług medycznych świadczonych przez szpitale i 
placówki medyczne w Częstochowie tak, aby zabezpieczały nale-
życie potrzeby mieszkańców, a nie generowały wyłącznie kolejki 
i frustracje pacjentów.

Koalicyjny Rząd rozpoczął zmianę podejścia do edukacji; 
w tym roku pojawiły się pierwsze bezpłatne podręczniki dla 
uczniów, co znacznie finansowo odciążyło rodziców. Uważamy, 
że na szczególną uwagę w naszym mieście zasługuje młode poko-
lenie, które powinno mieć optymalne warunki do rozwoju intelek-
tualnego, naukowego, kulturalnego czy sportowego. Niezbędne 
jest też zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych dla 
uczniów uzdolnionych i chcących szczególnie mocno rozwijać 
swoje zainteresowania. 

Bardziej należy wsłuchiwać się w postulaty wypracowane 
przez Młodzieżową Radę Miasta – bo to oni mają często wspa-
niałe pomysły prorozwojowe. Władze powinny wspierać rozwój 
i współpracować z Częstochowskimi Uczelniami Wyższymi, aby 
kierunki, które one oferują, a później kończą je absolwenci dawały 
możliwość dobrej pracy w Częstochowie. 

Wjeżdżając autem do Częstochowy nie musimy patrzeć na ta-
bliczkę, po prostu to czujemy. Trzeba w końcu coś z tym zrobić. 

Remont głównej ulicy nie załatwi sprawy, wiele ulic od lat czeka 
na kanalizację, utwardzoną nawierzchnię i nie mówię tu o asfalcie. 
Te wieloletnie zapóźnienia nie odpowiadają mieszkańcom Często-
chowy i trzeba się tym skutecznie zająć i ja się tym zajmę. 

W naszym mieście mieszka wiele ludzi niepełnosprawnych, lu-
dzi o niskim statusie materialnym, dlatego nie można przechodzić 
obok nich obojętnie. Wsparcie instytucji również o sektor orga-
nizacji pozarządowych (tzw. trzeci sektor) wydaje się być rzeczą 
naturalną, gdyż już nie raz dały się poznać z bardzo dobrej strony. 
Będę ten sektor w mieście Częstochowa mocno wspierać.

To najważniejsze priorytety do działania dla mnie i Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, które chce zaoferować mieszkańcom 
Częstochowy - dla dobra  Miasta Częstochowy.

- Jak ocenia Pan swoje szanse w starciu z innymi 
kandydatami?

- Do wyborów podchodzimy na serio, jesteśmy odpowiedzial-
nymi politykami i przygotowujemy naprawdę silne listy kandy-
datów na radnych Miasta Częstochowy. Cztery lata temu w skali 
kraju byliśmy największą pozytywną niespodzianką wyborów sa-
morządowych, a w tych wyborach będziemy taką niespodzianką w 
mieście Częstochowa.

- I na koniec, co wyróżnia Pana spośród pozostałych 
kandydatów, dlaczego mieszkańcy Częstochowy mają 
na Pana zagłosować?

- Polskie Stronnictwo Ludowe startuje do wyborów samorzą-
dowych z przesłaniem „Samorząd – Tu Zaczyna Się Polska”. To 
przesłanie tak bardzo trafione wskazuje, co dla kandydatów z list 
PSL jest najważniejsze i od czego należy zaczynać budowę spraw-
nie działającego Państwa. Przekonany jestem, że jako prezydent 
Miasta Częstochowy uda się zbudować silną Częstochowę, która 
będzie wsparciem również dla całego regionu częstochowskiego. 
A poza tym, od urodzenia jestem Boski.

Renata R. Kluczna
Odpowiedzi przesłane mailem



Przed zbliżającym się głosowaniem przeprowadziliśmy sondaż, by 
sprawdzić jakim poparciem cieszą się poszczególne komitety wyborcze. 
Dodatkowo zapytaliśmy też mieszkańców Częstochowy na jakiego kan-
dydata na prezydenta miasta zamierzają zagłosować. Ponieważ informa-
cje o komitetach pojawiały się wcześniej, byliśmy przekonani, że często-
chowianie przynajmniej z nimi są już zaznajomieni. Nie zawsze.

Przyjrzyjmy się zatem wynikom ankiety, przeprowadzonej na grupie 
200 mieszkańców naszego miasta uprawionych do głosowania. 

Pierwsze dwa miejsca nie są zaskoczeniem, chociaż dziwi minimal-
na tyko różnica dzieląca prowadzący Sojusz Lewicy Demokratycznej od 
plasującego się na drugim miejsc PiS-u. Jeśli natomiast przyjrzymy się 
wyłącznie poparciu kandydatów na urząd prezydenta to idą oni nieomal 
„łeb w łeb”. Obecny prezydent Matyjaszczyk wyprzedza bowiem kandy-
data Warzochę o zaledwie jeden głos. 

Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości wydają się być jednak o wiele 
bardziej zdyscyplinowani. Na 33 osoby popierające Komitet PiS, aż 32 
planują oddać głos na Warzochę. Poparcie zaś dla Komitetu SLD jest 
względnie wysokie, jednak tylko  trzy czwarte ankietowanych zamierza 
głosować na Matyjaszczyka. Mimo sympatii do SLD planują wybrać pre-
zydenta z innej opcji politycznej.

Ogólnopolskie media podają, że poparcie dla Platformy Obywatelskiej 
bywa porównywalne z poparciem do PiS. W Częstochowie jednak różni-
ca dzieląca PO od liderów (SLD i PiS) jest zaskakująco duża. Platforma 
otrzymuje od ankietowanych tylko niecałe dwa razy więcej głosów niż 
nowopowstałe lokalne komitety. 

Calikiem dobrze na tle Platformy wypada komitet Wolne Miasto Czę-
stochowa ze swoim kandydatem Armandem Ryfińskim. Warto też zwró-
cić uwagę na fakt, że zwolennicy tego komitetu są najbardziej zdyscy-
plinowani, bowiem wyłącznie w tym przypadku ilość głosów na komitet 
zgadzała się dokładnie z ilością głosów na kandydata na prezydenta. 

Porównywalne poparcie wśród naszych ankietowanych otrzymały ko-

mitety Mieszkańców Częstochowy i Kongresu Nowej Prawicy. Zaska-
kującym może być więc, że plasują się dopiero za komitetem Armanda 
Ryfińkiego, choć przecież Marcin Maranda sporo się ostatnio udziela w 
mieście, a przy wyborach do europarlamentu komitet związany z Kor-
winem-Mikke osiągnął w Częstochowie niespodziewanie dobry wynik.

Powód do zmartwienia mają natomiast politycy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, gdyż ich komitet nie ma ani jednego głosu poparcia, a kandy-
dat na prezydenta Grzegorz Boski otrzymał tylko jeden głos.

Optymizmem natomiast napawa fakt, że frekwencja w naszym mieście 
może sięgnąć nawet 60 proc. Wciąż jednak pozostaje spora grupa osób 
niezdecydowanych, do których komitety powinny dotrzeć ze swoją ofer-
tą programową, a mają na to coraz mniej czasu. 40 proc. potencjalnych 
wyborców, co wynika z naszej ankiety,  wciąż może zostać przekonanych 
przez każdy z komitetów.

Renata R. Kluczna
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Pisaliśmy tydzień temu o proponowanym przez firmę „Fortum” pro-
mocyjnym doprowadzaniu centralnej ciepłej wody do mieszkań należą-
cych do spółdzielni „Metalurg”. W blokach, w których większa liczba 
mieszkańców będzie chciała mieć centralną ciepłą wodę, „Fortum” po-
kryje koszt remontów, montażu urządzeń i wymiany rur. W Częstochowie 
już 400 mieszkań ma centralną ciepłą wodę, a zdania jej użytkowników 
są podzielone – można znaleźć i entuzjastów tego rozwiązania, jak i za-
żartych krytyków. Miesięczne koszty użytkowania ciepłej wody wzrasta-
ją wprawdzie o kilka, czy kilkanaście złotych, ale oszczędza się na gazie. 
Dziś spróbujemy przyjrzeć się temu problemowi z punktu widzenia ko-
goś planującego remont łazienki. Po zakończeniu okresu promocyjnego 
„Fortum” już nikomu nie dopłaci i samemu trzeba będzie pokryć koszty 
przeróbki. Z jakimi kosztami należałoby więc porównać cenę przyłącze-
nia centralnej ciepłej wody?

Niska cena to nie oszczędność
Dobre piecyki kosztują powyżej jednego tysiąca złotych, a ich montaż 

to wydatek 150 zł – informuje Andrzej Królak, właściciel firmy Perfect 
Market zajmującej się zarówno montażem, jak i serwisowaniem piecy-
ków. Najtańsze polecane przez naszego rozmówcę są po około 1125 zł. 
Taniochy z marketowych promocji i wyprzedaży jego zdaniem wcale nie 
warto kupować. Piecyki za 700, czy 800 złotych to utrapienie instalato-
rów. 

– Klienci, którzy sami przecież wybierali sobie takie piecyki, mają z re-
guły pretensje do firmy, która je montowała – relacjonuje Andrzej Królak. 
– Dzwoniąc z reklamacjami żalą się, że nowe piecyki bardzo hałasują, że 
pracują nierówno, że nagle bardzo wzrosły rachunki za gaz... Niestety ta-
kie objawy to skutek zakupu najtańszego piecyka – kwituje Królak i doda-
je, że specjalistyczne sklepy w ogóle nie mają takich „okazji” w ofercie. 
Ich właściciele muszą bowiem dbać o opinię, od której zależy istnienie 
firmy. Sieciowe markety mogą sobie natomiast pozwolić na sprzedawa-
nie towaru gorszej jakości, bo nie zależy im tak bardzo na opinii klientów. 
Na rynku piecyków sytuacja jest przy tym specyficzna. Z produktów kil-
kunastu obecnych na częstochowskim rynku marek można wybrać czte-
rech wiodących producentów, których urządzenia są w dłuższej perspek-
tywie bezawaryjne i oszczędne. Nawet jednak ci najlepsi mają w ofercie 
urządzenia z najniższej półki cenowej. Logo renomowanego producenta 
nie gwarantuje w tych przypadkach dobrej jakości.

Zadbany starczy na dłużej
Serwisant zwraca też uwagę na fakt, że żywotność tanich piecyków jest 

relatywnie krótka.
– Piecyk za 700 złotych powinien wytrzymać jakieś pięć lat, ale jeśli 

ktoś ma pecha, to może trafić na lichy egzemplarz, który zużyje się nawet 
po trzech, czy czterech latach – ostrzega fachowiec. – Droższy piecyk. 
Taki za 1100, czy 1200 zł. będzie pracował nawet przez 15 lat, jeśli będzie 
właściwie konserwowany.

Mało kto o tym pamięta, ale wielu użytkowników piecyków na własne 
życzenie skraca ich żywotność zaniedbując przeglądy. Piecyk jednak wy-
maga okresowego czyszczenia.

– Średnio wystarcza przeczyścić piecyk raz na półtora roku – informu-
je nasz rozmówca i dodaje, że jednorazowy koszt konserwacji waha się 
między 60 a 80 zł. Do tego należy doliczyć baterie. Najtańsze starczą na 
kilka miesięcy, a solidne, alkaliczne powinny wytrzymać od przeglądu do 
przeglądu. Para dobrych baterii to koszt nieco ponad 10 zł.

– Oszczędność na tanich piecykach jest pozorna ze względu na ich 
krótką żywotność – podsumowuje właściciel firmy Perfect Market. Warto 
więc dłużej zastanowić się przed zakupem i odłożyć trochę więcej na 
piecyk.

– Pomijając już fakt, że lepszy piecyk jest tylko o połowę droższy, a za to 
trzy razy bardziej wytrzymały, oszczędności na zużyciu gazy zamortyzują 
zakup droższego w ciągu pierwszych kilku, czy kilkunastu miesięcy – do-
daje Andrzej Królak i wyjaśnia, że droższe piecyki same dostosowują 
ciśnienie gazu do strumienia wody pozwalając na odkręcenie cienkiego 
strumyka wody i grzanie go maleńkim płomykiem.

– W starego typu piecykach gaz dalej palił się dużym płomieniem, woda 
zaczynała parzyć, a straty na gazie były ogromne. Teraz starego typu pie-
cyki odchodzą w zapomnienie, na rynku już ich nie ma od pięciu lat.

Nasz rozmówca cieszy się z ich wycofania również z powodu bezpie-
czeństwa. Opowiada o systemach zabezpieczających wbudowanych w 
nowoczesne piecyki. Wykrywają ulatniający się gaz, tlenek węgla po-
pularnie zwany czadem, mają także zabezpieczenia przed przegrzaniem. 
Nowe, ale najtańsze piecyki, niestety nie potrafią rozsądnie gospodaro-
wać gazem i stąd wysokie koszty ich eksploatacji.

Trudny wybór
Podsumujmy więc wydatki na instalację grzejącą wodę gazem. Nowy 

piecyk wraz z montażem to jakieś 1350 zł, załóżmy, że starczy nam na 
15 lat, czyli 180 miesięcy. W tym czasie zafundujemy mu 9 przeglądów 
po 80 zł, wliczając baterie. Wydamy na to 720 zł. Na zakup piecyka, 
montaż, przeglądy i baterie wydamy więc łącznie 2070 zł, czyli 11,50 zł 
miesięcznie. Tyle trzeba dodać do comiesięcznych kosztów zimnej wody 
i gazu. Dotychczasowi użytkownicy centralnej ciepłej wody mówią, że 
jej użytkowanie wiąże się z nieco większymi rachunkami, niż używanie 

wody grzanej gazem w piecyku. Różnica wynosi od kilku do kilkunastu 
złotych, w zależności od ilości domowników. Nasze mocno przybliżone i 
orientacyjne rachunki pokazują, że (w skali 15 lat) koszt utrzymania pie-
cyka mieści się w tych samych widełkach. Za zamontowaniem centralnej 
ciepłej wody przemawiają więc takie argumenty, jak dodatkowe miej-
sce po zlikwidowanym piecyku w łazience oraz pozbycie się hałasu, i 
ewentualnego ryzyka zatrucia gazem lub spalinami. Przeciwnicy central-
nej ciepłej wody obawiają się przerw w jej dostawach spowodowanych 
awariami pomp i ewentualnymi brakami prądu zasilającego te pompy. Na 
osiedlach z centralną ciepła wodą pompy po kilku latach względnie bez-
awaryjnego działania zaczynają szwankować i mieszkańcy narzekają na 
coraz częstsze „przerwy techniczne”. Lokatorzy wyższych pięter pierwsi 
dostrzegają niższe ciśnienie ciepłej wody, Trzeba remontować umiesz-
czone w piwnicach urządzenia. Zwolennicy i przeciwnicy obu rozwiązań 
są w stanie podać wiele innych argumentów, ale my poprzestaniemy na 
tych najczęściej powtarzanych.

Z punktu widzenia lokatora planującego remont łazienki rozważenie 
wymiany piecyka grzejącego wodę na dodatkowe rury doprowadzają-
ce ciepłą wodę może być więc zasadne. Każdy musi dokonać obliczeń 
właściwych dla swojego gospodarstwa domowego. Jeśli ktoś jednak nie-
dawno położył w łazience nowe kafelki, wtedy jedyną opłacalną formą 
przejścia na centralne ogrzewanie wody może się okazać wzięcie udziału 
w promocji.

Ile kosztuje ciepła woda?
Całkowity koszt korzystania z ciepłej wody to suma ceny za wodę zim-

ną i ceny podgrzania tej wody. Trzeba tez dodać cenę odprowadzenia 
ścieków. Do tego należy dodać amortyzację urządzenia podgrzewające-
go. Jeśli jednak chcielibyśmy wyodrębnić cenę samego podgrzania jed-
nego metra sześciennego wody (do 55 stopni Celsjusza), to najdrożej, bo 
ponad 22 zł kosztuje użycie przepływowego podgrzewacza elektryczne-
go. Nieco taniej jest podgrzewać wodę olejem opałowym – 21 zł, a gazem 
ziemnym - około 17 zł. Użycie gazu z butli jest tylko minimalnie tańsze. 
Korzystanie z przestarzałego, ale wciąż popularnego bojlera gazowego to 
koszt 16 zł, a użycie nowoczesnego kotła gazowego – 11 zł. Kominek z 
płaszczem wodnym podgrzeje tonę wody za 7,50 zł, a podgrzanie wody 
węglem kosztuje tylko nieco ponad 6 zł.

Średni koszt systemowego podgrzewania wody w skali kraju to około 
15 zł za 1 metr sześcienny, ale wahania są bardzo duże.

– Zależy to w dużej mierze od zapotrzebowania na wodę w skali blo-
ku – mówi Leszek Wiesiołek, zastępca prezesa spółdzielni „Metalurg”. 
– Sumaryczny koszt doprowadzenia wody, podgrzania jej i odprowadze-
nia ścieków waha się pomiędzy dwudziestoma kilkoma, a trzydziestoma 
kilkoma złotymi. Tam gdzie na nowy sposób podgrzewania zdecydowało 
się kilkadziesiąt rodzin, oszczędności są widoczne wcześniej. Dobrze, gdy 
w bloku są wygodne przestrzenie w pionach z innymi rurami i kablami. 
Gdy ich nie ma projektanci muszą się zastanowić jak trafić z rurami w 
odpowiednie miejsca. Gdy nie wszyscy lokatorzy chcą przeróbki, wtedy 
dodatkowo trzeba się zastanawiać jak ominąć ich mieszkania, albo prosić 
ich o pozwolenie na przeciągnięcie rur – uzupełnia prezes Wiesiołek. To 
już jednak jest zmartwienie projektantów.

hubb

Młodzi i zdolni z Częstochowy
Dwóch młodych i ambitnych mieszkań-

ców naszego miasta będzie można zobaczyć 
i posłuchać jako uczestników ósmej edycji 
programu Must Be The Music emitowanego 
w telewizji Polsat. Częstochowianie przeszli 
kolejny etap i dostali się do półfinału, który 
emitowany będzie na żywo 16 listopada w te-
lewizji Polsat. 

Konsultacje lekarskie dla par 
     starających się o dziecko 

W związku z akcją „Chcemy zostać rodzi-
cami” prowadzoną przez dr n. med. Sławo-
mira Sobkiewicza z Łodzi oraz dr n. med. 
Grażynę Adamkiewicz z Częstochowy or-
ganizatorzy zapraszają pary starające się o 
dziecko na bezpłatne konsultacje. Większość 
par zgłaszających się do lekarza nie jest nie-
płodna, lecz posiada w różnym stopniu obni-
żoną zdolność poczęcia. 

Konsultacje mają na celu pomóc poko-
nać trudności i wskazać rozwiązania. Kon-
sultacje odbędą się w NZOZ „Combi-Med” 
ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie, 9 
października 2014 r. od godz. 15:00. Zapisy 
pod nr tel.: 42 254 64 00 lub w rejestracja@
salvemedica.pl z dopiskiem: „Akcja Często-
chowa”. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Musical „Gala na Sto” 
     na rzecz niepełnosprawnych

Dwa miasta, dwie organizacje pozarządo-
we, dwa domy kultury i znaczna grupa sa-
morządowców z powiatu, przedstawicieli 
biznesu, polityki, kultury włączyła się  w 
przygotowania charytatywnego przedstawie-
nia pt. „Gala na Sto”. Akcja  prowadzona z 
inicjatywy Małgorzaty Handzlik po raz ko-
lejny zagości w powiecie myszkowskim. Lu-
dzie samorządu i biznesu wspólnie wystąpią 
na scenie, tym razem w musicalu. Zaśpie-
wają znane piosenki, ale w zupełnie nowej 
aranżacji. Dochód z przedstawienia zostanie 
przeznaczony na dzieci niepełnosprawne w 
Żarkach i Myszkowie. Miejsca można rezer-
wować już teraz. Musical zostanie zaprezen-
towany w Myszkowie w dniu 27 września 
o godz. 19.00, a dnia 28 września o godz. 
18.00 w Żarkach na deskach Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Na scenie pojawi się 
28 aktorów w niepowtarzalnych stylizacjach 
i muzycznych odsłonach. 

Pomóż małej Zuzi
Zuzia Pokora, 2,5 letnia dziewczynka, 

zmaga się z rzadką chorobą nowotworo-
wą neuroblastomą IV stopnia. Zuzia jest w 
trakcie intensywnej chemioterapii, która 
jest pierwszym elementem leczenia nowo-
tworu. Kolejne etapy to zabieg operacyjny, 
megachemia, autologiczny przeszczep szpi-
ku, radioterapia. Ostatnim etapem leczenia 
zwiększającym szanse na całkowite wyle-
czenie neuroblastomy to terapia monoklo-
nalnymi przeciwciałami anty-GD2, która nie 
jest finansowana przez polski NFZ. Ta meto-
da leczenia jest bardzo kosztowna i wynosi 
około 160 tysięcy euro. Rodzina, przyjacie-
le i  znajomi zaangażowali się w pomoc dla 
Zuzi. Pieniądze na ostatni etap leczenia są 
zbierane na różne sposoby: poprzez Fundację 
Dzieciom Zdążyć z Pomocą,  gdzie Zuzia ma 
swoje konto i przez portal siepomaga.pl. Jeśli 
uda się zebrać pieniądze, za rok o tej porze 
Zuzia będzie kończyć terapię przeciwciałami 
i powoli zapominać o nowotworze. Rodzice 
Zuzi proszą wszystkich ludzi dobrej woli o 
wsparcie i nagłośnienie możliwości pomocy 
w zbiórce pieniędzy.

Zmierzch ery junkersów?
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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

Kupię M2 lub M3 
na niskim piętrze 

lub w bloku z windą
tel. 609 738 335



Częstochowa to wciąż jeszcze ponad dwustu tysięczne miasto. Często-
chowa to licząca setki lat metalurgiczna tradycja. Częstochowa to duży 
ośrodek przemysłowy. Częstochowa jest również znaczącym ośrodkiem 
akademickim. Miasto zawsze było silnym ośrodkiem rzemiosła i drobnej 
produkcji. Częstochowa to również narodowa tradycja naznaczona aż 9 
oblężeniami częstochowskiej twierdzy. Częstochowa to wciąż ogromny 
ale uśpiony potencjał. 

Miasto to ma szansę być jednym z najatrakcyjniejszych do zamieszkania 
w Polsce. Położone jest niemal w centrum Polski. Jest doskonale skomuni-
kowane drogami krajowymi i koleją, leży blisko trzech portów lotniczych. 
Ale Częstochowa to głównie wspaniali, przedsiębiorczy i wykształceni 
mieszkańcy. Częstochowianie radzą sobie doskonale wszędzie gdzie się 
znajdą, zarówno w Warszawie, Wrocławiu jak i Londynie. Jest to wiado-
mość zarówno dobra jak i zła. Dobrze, że Częstochowianie potrafi ą a ta 
zła, że niestety wyjeżdżają, gdyż rządzący miastem przez ostanie ponad 
dwadzieścia lat nie dali Częstochowianom perspektywy samorealizacji 
czy w ogóle zapewnienia im godziwej egzystencji. 

Częstochowa przespała najlepsze lata. Nie znalazła niestety swojego no-
wego miejsca w nowej Polsce i zjednoczonej Europie. Spychana jest na 
pozycję zaścianka i wyludnia się. Za stan ten odpowiadają rządzący Czę-
stochową przez ostatnie lata. Mam na myśli nie tylko obecnego prezydenta 
i SLD ale i jego poprzedników oraz pozostałe partie polityczne zasiadające 
w Radzie Miasta. W radzie, w której nie widać sporu o miasto. Nie widać 
twórczego fermentu i dyskusji. Widać zaś pełną spolegliwość i dyspozy-
cyjność wobec rządzących kolejnych prezydentów.

Częstochową od lat rządzi zabetonowany układ trzech partii politycz-
nych plus silne wpływy ugrupowań katolickich, wspieranych przez Ko-
ściół. Miasto stało się faktycznie własnością tego układu . Wolne Miasto 
Częstochowa chce uwolnić miasto od rządzących nim układów i politycz-
nych koneksji.

Chcemy Częstochowy wolnej od sitwy, układów i politycznej korupcji! 
Wolnej od beznadziei i bezrobocia! Wolnej od biedy i smutku! Wolność 
to największe dobro,  zarówno każdego człowieka jak i społeczeństw. Ale 
są rzeczy, które tą wolność ograniczają lub wręcz duszą. Od tych właśnie 
przypadłości wcześniej wymienionych chcemy uwolnić Częstochowę. 
Bez zmiany sposobu rządzenia miastem z partyjno- układowego na otwar-
ty, obywatelski, nie uda się tu żaden rozwój. Jeszcze kilka lat takich rzą-
dów i Częstochowa już nigdy z kolan się nie podniesie. A przecież już raz 
prawie się udało!

Powstań z kolan Częstochowo było hasłem udanego referendum odwołu-
jącego z urzędu prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę. Częstochowia-
nie jako pierwsi w Polsce przeprowadzili udane referendum i zwyciężyli. 
Później były wybory i swoje wielkie nadzieje na lepsze miasto związali 
z obecnym prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem. Jego wyborcze 
hasło „Obudźmy energię Częstochowy” trafi ło do mieszkańców i budziło 
nadzieję. Niestety Matyjaszczyk okazał się doskonałym anestezjologiem 
i energię ta uśpił. Uśpił ją na cztery lata swojej kadencji. Matyjaszczyk 
zajął się wyłącznie trzymaniem władzy dla swoich partyjnych towarzyszy 
z SLD. Jeżeli tworzył nowe miejsca pracy to właśnie dla nich, w miejskich 
instytucjach i spółkach. Towarzyszom z SLD pod rządami Matyjaszczyka 
z całą pewnością się polepszyło. Dla Częstochowian pozostała beznadzieja 
i emigracja z miasta. 

Jeżeli Częstochowa ma przerwać trawiący ją od 1990 roku kryzys, musi 
zerwać z tym stylem partyjno-koleżeńskich rządów i grupami trzymają-
cymi władzę. 

Jeżeli dostąpię tego zaszczytu i zostanę wybrany na Urząd Prezydenta 

Częstochowy,  najważniejsze stanowiska w mieście powierzę najlepszym 
specjalistom. Zatrudnię ludzi, którzy dla miasta będą pracować a nie cie-
szyć się władzą. 

Z takim właśnie zespołem, w pierwszej kolejności, zajmę się podniesie-
niem podupadającej w mieście gospodarki. Ściągnę nowych inwestorów 
oraz stworzę Częstochowianom jak najlepsze warunki do działalności go-
spodarczej. Setki hektarów terenów inwestycyjnych w mieście doczekają 
się w końcu inwestycji a Częstochowianie nowych miejsc pracy. Doprowa-
dzę do powstania Uniwersytetu w Częstochowie, bo takowy mają nawet 
o połowę mniejsze Opole i Zielona Góra. Pozyskam unijne pieniądze dla 
Częstochowy na sensowne inwestycje, a nie takie bez sensu jak budowa za 
ponad 80 mln zł estakady do Tesco,  w sytuacji, gdy drogi na mieście są w 
opłakanie złym stanie. Zbuduję również aqua park w odpowiedniej a nie 
pomylonej lokalizacji, oparty o dostawy taniego ciepła a nie o gaz ziemny 
z PGNiG. Jako prezydent Częstochowy będę słuchał każdego Częstocho-
wianina, który będzie miał pomysł na działanie dla dobra miasta. Sukces 
trzeba osiągać zbiorowo i zbiorowo z niego korzystać. 

Sukces wyborczy Wolnego Miasta Częstochowa i mój osobisty przekuje 
się w sukces miasta. Polska składa się z tysięcy wsi i setek miasteczek i 
miast. Sukces Polski to głównie zbiorowy sukces tych wsi i miast. Polska 
to na pewno nie Sejm. Polska to nie tylko Warszawa. Polska jest również 
tu, w Częstochowie, i warto o nią zadbać. Warto dla niej pracować i dzia-
łać. Ja chcę działać! Warto, by była ona wolna od niszczących ją przy-
padłości. Dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować na prezydenta 
Częstochowy.

Komitet Wyborczy Wyborców Wolne Miasto Częstochowa
kandydat na Prezydenta Częstochowy            

Armand Ryfi ński          
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Osobę prowadzącą w Polsce działalność gospodarczą ubezpie-
czenie społeczne kosztuje miesięcznie ponad tysiąc złotych. 

Zdziwiliśmy się nieco, gdy do naszej redakcji zaczęły napływać maile 
z propozycją „optymalizacji składki ZUS". Przyjrzeliśmy się tema-
towi i okazuje się, że wcale nie chodzi o żadną optymalizację, ani o 
żaden ZUS. Tytuł maila to tylko chytre zagranie reklamowe, a chodzi 
o coś zupełnie innego. Polska składka na ZUS jest stała, a proponowa-
ne mailowo usługi polegają najczęściej na przeniesieniu działalności 
gospodarczej do innego kraju, gdzie są mniejsze składki.

Usługi polegają na zarejestrowaniu pracownika jako pracownika 
fi rmy na przykład słowackiej. Zgodnie z prawem unijnym nie trze-
ba wtedy płacić składek na ZUS w Polsce. 300 zł zabierze słowacki 
odpowiednik ZUSu, a 100 złotych zostawi sobie pośrednik. Koszty 
zostaną obcięte o ponad połowę.

Legalnie dla wybrednych
Chociaż ucieczka przed ZUSem odbywa się najczęściej na południe 

i na zachód, to jednak najbardziej wybredni i najbardziej wymagający 
kierują się na północ od Polski. Tam też zakres usług jest najbogatszy. 
Dla klientów, którzy poszperali po Internecie, zapoznali z przepisami i 
dokładnie wiedzą czego chcą, spece od zakładania fi rm na Litwie, Ło-
twie, czy w Estonii skroją ofertę na miarę. 

Na Litwie na przykład obsługa działalności gospodarczej oferuje naj-
bardziej kompleksowe usługi. Kupno gotowej spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością wraz z 10 tys euro kapitału zakładowego, rejestracja 
adresu na rok, opłata notarialna i wyrobienie pieczątki kosztują niecałe 
600 euro. Dodatkowa rejestracja kodu VAT w tamtejszej Izbie Skarbo-
wej kosztuje niecałe 300 euro. Rejestracja znaku towarowego na Litwie 
to koszt niecałych 350 euro. Dodatkowo można wykupić abonament 
na kompletne usługi księgowe, prawnicze, adwokackie, tłumaczenio-
we. Jeśli komuś potrzeba bardziej zaawansowanej pomocy, to za nie-
całe 900 euro można wszcząć postępowanie w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości, a za reorganizację spółki trzeba zapłacić około 3 tys. euro.
Na Łotwie ceny kupna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za-
czynają się od 1200 euro, przy czym cena zależy od liczby akcjonariu-
szy i członków zarządu. Założenie nowej zamkniętej spółki akcyjnej 
jest tańsze, można to zrobić już za niecałe 850 euro. Korzystanie z 
Łotewskiego adresu kosztuje dodatkowych 70 euro. Inne usługi są za-
zwyczaj negocjowane indywidualnie.

W Estonii natomiast kupno spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością kosztuje już od nieco ponad 500 euro, ale trzeba liczyć się 
z dodatkowymi kosztami podatku państwowego, usług notariusza 
i tłumacza. Podobnie, jak na Łotwie adres rejestracyjny spółki 

oraz usługi księgowości są traktowane jako usługa dodatkowa.
W Finlandii jest nieco drożej, ale tam usługi są kompleksowe – za cały 

pakiet, czyli gotową spółkę wraz ze wszystkimi otaczającymi ją usługami 
trzeba zapłacić około 2,5 tys. euro.

Proces rejestracji spółki trwa od kilku godzin do dwóch dni. Najdłużej 
trzeba czekać na karty płatnicze, reszta formalności załatwiana jest niemal 
od ręki.

Nielegalnie dla każdego
Pośrednicy w fi rmach proponujących jedynie zatrudnianie osób na 

południe od naszego kraju w rozmowach telefonicznych nie mówią już 
o „optymalizowaniu kosztów ZUSu”, a otwarcie przyznają, że propo-
nują zatrudnianie za granicą. Nie chcą też rozmawiać o żadnym ZU-
Sie. Mówią, że zatrudniają jedynie osoby fi zyczne, a przecież nie mają 
obowiązku sprawdzać, czy takie osoby nie prowadzą działalności go-
spodarczej w Polsce. W dobie podsłuchów i nagrywania rozmów przez 
telefon trudno od kogokolwiek wydobyć potwierdzenie tego, że praca 
jest fi kcyjna. Jeśli jednak przejrzy się strony internetowe tych pośredni-
ków, to sytuacja wydaje się całkiem klarowna. Niektórzy piszą całkiem 
otwarcie, że „proponują (...) zawarcie umowy o pracę za granicą, dzięki 
której będzie można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce bez 
konieczności opłacania wysokich składek ZUS z ww. tytułu”.

Zatrudniając się na fi kcyjną umowę na znikomy ułamek (1/20, czy 
nawet 1/40) etatu oczywiście nie ma co liczyć na przyszłą emeryturę, 
ale w Czechach, na Słowacji, czy w Niemczech obowiązuje częściowe 
ubezpieczenie zdrowotne – gwarantuje ono wizytę u lekarza, ale już 
nie refundacje leków.

Jeśli chodzi o naszych południowych sąsiadów, to Czechy tracą 
ostatnio popularność, jako docelowy kraj ucieczki przed ZUSem, a 
popularność Słowacji wzrasta. Czechy bowiem znalazły wyjście z nie-
wygodnej sytuacji.

Jakoś trzeba to sprawdzić
Polski ZUS próbował z tym zjawiskiem walczyć, ale przegrał. Rzecz-

pospolita opisała sprawę wrocławianki, która zatrudniłą się na Słowacji 
za 38 euro miesięcznie i wyrejestrowała się z ZUSu. Ubezpieczyciel do-
magał się jednak płacenia składek od działalności w Polsce. Spór toczył 
się trzy lata. W końcu sprawa trafi ła do Sądu Najwyższego, który uchylił 
niekorzystne dla przedsiębiorcy postanowienia. Sąd Najwyzszy uznał, że 
ZUS nie ma prawa domagać się składek, dopóki nie ustali, czy dana osoba 
rzeczywiście pracuje na Słowacji. Sędziowie orzekli ponadto, że "osoba 
prowadząca działalność i wykonująca pracę najemną w różnych pań-
stwach UE, nie musi podlegać ustawodawstwu więcej niż jednego pań-

stwa, zaś pracownicy w ramach prawa do swobodnego przepływu mają 
prawo do korzyści z ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów 
danego kraju. Takie stanowisko jest zgodne z regulacjami unijnymi.
Praca za granicą jest zatem legalna, nawet jeśli płaca wynosi tylko kilka 
euro. Warunkiem jest oczywiście, że praca jest naprawdę wykonywana, 
ale ZUS nie ma środków prawnych by to weryfi kować. Nasi południowi 
sąsiedzi natomiast denerwują się, że muszą fi nansować leczenie Polaków 
odprowadzających po kilka euro składek miesięcznie. Dlatego Słowacja 
planuje zastosować rozwiązanie sprawdzone już w Czechach. Tam skład-
ka na ubezpieczenie nie jest stała, a zależy od sumy dochodów, więc jeśli 
ktoś zatrudniony w Czechach prowadzi działalność w Polsce, to musi też 
zapłacić składki od zagranicznych przychodów. Czesi powołują się tu na 
przepisy jeszcze z czasów Czechosłowacji, które też wciąż obowiązują 
na Słowacji,

Inne kraje do których Polacy uciekają przed płaceniem składek też pra-
cują nad wdrożeniem rozwiązań mających zastopować proceder pomy-
słowych polaków.

hubb

A ZUSowi fi gę z makiem KOMENTARZ
- Chociaż rozwiązania po-

legające na rejestrowaniu 
legalnej działalności go-
spodarczej są teoretycznie 
zgodne z prawem, to i tak 
można wpaść w pułapkę. W 
Wielkiej Brytanii na przykład 
służby szukają fi kcyjnych 
pracowników bardzo skru-
pulatnie i na wiele sposo-
bów. Jeśli ktoś zdecyduje się 
założyć tam fi rmę, powinien 
sprawdzić, czy przypadkiem 
pod tym samym adresem nie jest zarejestrowanych kilkanaście, 
czy nawet kilkadziesiąt innych spółek. Może tam być też zamel-
dowanych wiele innych osób. Anglicy sprawdzają więc rachun-
ki za wodę, czy prąd, by ustalić kto rzeczywiście zajmuje lokal, 
którego adres fi guruje w papierach. Dlatego najlepiej stosować 
metody faktycznej optymalizacji kosztów u fachowego doradcy 
majątkowego, a nie sugerować się internetowymi reklamami. Na-
wet, jeśli rozwiązanie jest pozornie legalne, może się wiązać z 
mnóstwem przykrych niespodzianek.– mówi Piotr Siejka, właści-
ciel fi rmy doradztwa majątkowego z 20 letnim doświadczeniem.

Tygodnik Regionalny 

7dni
zatrudni osobę do działu marketingu 

i reklamy (z doświadczeniem). 
CV prosimy nadsyłać na adres:

redakcja7dni@interia.pl

Częstochowa przespała najlepsze lata. Nie znalazła niestety swojego no-
wego miejsca w nowej Polsce i zjednoczonej Europie. Spychana jest na 

i tłumacza. Podobnie, jak na Łotwie adres rejestracyjny spółki stwach UE, nie musi podlegać ustawodawstwu więcej niż jednego pań-

Wolne Miasto Częstochowa
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Na początku września w Centrum Konferencyjno-
-Szkoleniowym w Poraju: Andrzej Brędzel – prezes do 
spraw sportu wraz z Dariuszem Kapinosem – sekre-
tarzem PZW Okręgu Częstochowa i specjalnym go-
ściem Krzysztofem Matyjaszczykiem – prezydentem 
Miasta Częstochowy przywitali wędkarskie ekipy z 
całej Polski, których zawodnicy w następnych dwóch 
dniach rywalizowali o awans do elity najlepszych 
spinningistów Polski. 

Z 60 zawodników praktycznie każdy miał szansę 
awansować, bo do pucharu Częstochowy dołączo-
no jedną turę z „Pucharu Turawy”, która z przyczyn 
niezależnych nie odbyła się. Nawet słabe wyniki w 
„Pucharze Lajkonika” i jednej turze „Pucharu Tura-
wy” nie przekreślały szansy na awans, tak, że można 
było wiele zyskać lub stracić, bo wcześniejsze dobre 
wyniki niczego jeszcze nie gwarantowały. To ryby z 
zbiornika w Poraju zadecydowały, którzy z zawodni-
ków zasługują na start w zawodach Grand Prix Polski 
2015. Jednym z nich okazał się nasz zawodnik Mate-
usz Wojtysek z częstochowskiego „SPINERA”, który 
dzięki dobry wynikom w tych trzech turach awanso-
wał na 8 miejsce w klasyfi kacji generalnej i dołączy 
w przyszłym roku do czterech zawodników Okręgu 
Częstochowa, którzy startują w Grand Prix Polski ze 
stałymi numerami. Innych zawodników zbiornik Po-
raj obdarzył dość obfi cie rybami. W ciągu dwóch dni 

zgłoszono wymiarowych ryb: 216 okoni, 45 boleni, 7 
szczupaków i 2 sandacze. 

Po ogłoszeniu wyników wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe upominki, a zwycięzcy poszczególnych katego-
rii dyplomy i puchary.

Tekst: Robert Amborski, 
zdjęcia: Dariusz Kapinos

„Puchar 
Częstochowy 2014”  
eliminacje do Spinningowego 
Grand Prix Polski 2015

Wyniki indywidualne:Wyniki indywidualne:
1. Grzegorz Pająk 
    ORKWS WISŁA RADOM 
2. Mateusz Wojtysek 
    WKS SPINER CZĘSTOCHOWA II 
3. Marek Węgielski
    WKS SPON PUŁAWY 
4. Marcin Romańczuk
    WKS DORADO GORZÓW WIELKOPOLSKI 
5. Roman Miłkowski
    GKWS NEPTUN GDAŃSK 
6. Bogdan Gorzelski
    PKS BARWENA BIAŁYSTOK 

Drużynowo:Drużynowo:
1. PKS BARWENA BIAŁYSTOK 
(Łukasz Wawryniuk i Bogdan Gorzelski) (Łukasz Wawryniuk i Bogdan Gorzelski) 
2. WKS SPINER CZĘSTOCHOWA II    
(Mateusz Wojtysek i Mieczysław Zbirek)
3. GKWS NEPTUN GDAŃSK 
(Roman Miłkowski i Bogdan Winiarski)
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W minioną sobotę rozegrano fi nał Młodzieżo-
wych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zawody 
były bardzo nieudane dla reprezentantów Włóknia-
rza. Tytuł wywalczył Szymon Woźniak, a podium 
uzupełnili Piotr Pawlicki i Bartosz Zmarzlik.

Częstochowianie już sam początek zawodów mieli 
bardzo słaby – obaj zanotowali w swoich pierwszych 
startach zera. Niestety później nie było lepiej. Rafał 
Malczewski zdobył trzy oczka, w tym jedno na klubo-
wym koledze i zajął ostatecznie, odległe, 14 miejsce. 
Jeszce gorzej wypadł Artur Czaja. Młodzieżowiec, 
który w zeszłym sezonie był zaliczany do najlepszych 
w kraju notuje w tym roku wyraźny spadek formy. W 
sobotnim turnieju zajął ostatnie, 16 miejsce, pokonując 
jedynie Krystiana Pieszczka w biegu 5  i zdobywając 
jeden punkt.

Zawody, choć nie należały do najciekawszych, przy-
niosły kilka zaskakujących rozstrzygnięć. Słabo spisa-
li się faworyci w osobach wspomnianego Pieszczka i 
Pawła Przedpełskiego, którzy również zajęli odległe 
miejsca. Pewną niespodzianką jest też triumf Szymo-
na Woźniaka. Bydgoszczanin był w sobotę niemal 
bezbłędny i plecy rywala musiał oglądać tylko raz - w 
biegu 19. Typowani na nowego Młodzieżowego Indy-
widualnego Mistrza Polski – Pawlicki, Zmarzlik czy 
Gomólski musieli zadowolić się dalszymi miejscami.

Dk
foto: Marek Dziurkowski  

Wyniki:
1. Szymon Woźniak (Polonia Bydgoszcz) - 14 
(3,3,3,3,2)
2. Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) - 13 (2,3,3,3,2)
3. Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów) - 11+3 (3,2,1,2,3)
4. Tobiasz Musielak (Fogo Unia Leszno) - 11+2 
(2,1,2,3,3)
5. Kacper Gomólski (Grupa Azoty Unia Tarnów) - 10 
(3,2,2,1,2)
6. Adrian Cyfer (Stal Gorzów) - 10 (2,1,2,2,3)
7. Kamil Adamczewski (SPAR Falubaz Zielona Góra) 
- 9 (3,3,0,3,0)
8. Adrian Gała (Carbon Start Gniezno) - 7 (1,1,3,1,1)
9. Paweł Przedpełski (Unibax Toruń) - 6 (0,2,1,0,3)
10. Kacper Woryna (ŻKS ROW Rybnik) - 6 
(w,3,0,2,1)
11. Krystian Pieszczek (Renault Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk) - 6 (1,0,2,2,1)
12. Patryk Malitowski (Betard Sparta Wrocław) - 5 
(2,w,3,0,0)
13. Adam Strzelec (SPAR Falubaz Zielona Góra - 5 
(1,0,1,1,2)
14. Rafał Malczewski (KantorOnline Viperprint Włók-
niarz Częstochowa) - 3 (0,2,0,0,1)
15. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) - 3 
(1,0,1,1,0)
16. Artur Czaja (KantorOnline Viperprint Włókniarz 
Częstochowa) - 1 (0,1,u,0,0)

17. Marcin Nowak (GKM Grudziądz) - NS
18. Ernest Koza (Grupa Azoty Unia Tarnów) - NS

Słabe Lwy w MIMP

V FORUM KOBIET ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
„ KOBIETY – POZA STEREOTYPEM „

20 września 2014 roku,  godz. 11.00; 
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Aleja Armii Krajowej 19b

W PROGRAMIE m.in.
Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej

I  Panel dyskusyjny „STEREOTYP KOBIETY”
prowadzą: Iwona Kiełtyka i Beata Młynarczyk

II Panel dyskusyjny „MATKA NIEKONWENCJONALNA”
prowadzi: Jolanta Urbańska

III Panel dyskusyjny „KOBIECE PASJE ”
 prowadzą: Joanna Górna i Grażyna Klamek

Podsumowanie Forum oraz losowanie nagród wśród uczestniczek 
Degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich

Wydarzenia towarzyszące:
Bezpłatne konsultacje psychologa i neurologa,

Porady dietetyków,
Bezpłatne konsultacje ze specjalistami w zakresie poradnictwa zawodowego,

Pokazy sztuki haftu artystycznego,
Warsztaty malowania na szkle oraz techniki decoupage,

Stoiska z biżuterią, stoiska kosmetyczne i pokazy makijażu,
Prezentacja oferty edukacyjnej Politechniki Częstochowskiej „Dziewczyny na politechniki”,

Degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich

W klasyfi kacji generalnej prowadzi Emil Sajfutdi-
now. Reprezentant Rosji, który jeszcze w zeszłym sezo-
nie reprezentował biało-zielone barwy, zgromadził na 
swoim koncie 39 oczek. Trzy oczka traci do niego Kil-
demand, a szanse na tytuł nadal mają, obrońca tytułu, 
Martin Vaculik i Nicki Pedersen, obaj z 33 punktami. 

Warto zaznaczyć, że w piątkowym turnieju wystar-
tuje aż trzech reprezentantów Włókniarza. Dziką kartę 
otrzymał Rune Holta, a na częstochowski tor powróci 
Grigorij Łaguta. Rosjanin w tym roku opuścił wszyst-
kie rundy z powodu kontuzji i w tym sezonie powalczy 
tylko w ostatniej. Co ważne biorąc pod uwagę trudną 
sytuację na linii klub – zawodnik nie można wykluczyć, 
że to ostatnie zawody Łaguty w barwach Włókniarza 
na SGP Arenie Częstochowa. Dodatkowo funkcję re-
zerwowych podczas piątkowego turnieju będą pełnić 
Artur Czaja oraz Rafał Malczewski.

Wejściówki dostępne za pośrednictwem serwisu 
ebilet.pl oraz w sklepach EMPIK w całej Polsce. Orga-
nizatorzy postanowili nie podnosić cen biletów w dniu 
zawodów i pozostaną one w piątek na poziomie 55 

złotych za bilet normalny oraz 45 za ulgowy. Początek 
turnieju zaplanowano na godzinę 19.

dk
foto: Marek Dziurkowski

Lista startowa:
1. Andzejs Lebedebs (Łotwa)
2. Emil Sajfutdinow (Rosja)
3. Martin Smolinski (Niemcy)
4. Grigorij Łaguta (Rosja)
5. Kenni Larsen (Dania)
6. Jurica Pavlic (Chorwacja)
7. Peter Kildemand (Dania)
8. Andreas Jonsson (Szwecja)
9. Jonas Davidsson (Szwecja)
10. Janusz Kołodziej (Polska)
11. Tomasz Gollob (Polska)
12. Martin Vaculik (Słowacja)
13. Maksim Bogdanows (Łotwa)
14. Rune Holta (Polska)
15. Adrian Miedziński (Polska)
16. Nicki Pedersen (Dania)

Finał SEC już w piątek!

W najbliższy piątek, 19 września, na SGP Arenie Częstochowa wszystkich kibiców 
żużlowych czeka prawdziwe święto – czwarty, fi nałowy turniej Indywidualnych Mistrzostw 
Europy. Szanse na wywalczenie złotego krążka nadal ma zawodnik KantorOnline Viper-
print Włókniarza Częstochowa – Peter Kildemand.
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Kup marchewkę 
– samochód gratis

Zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, dziś druga 
część dziwnych i osobliwych regulacji prawnych 
w Zjednoczonym Królestwie. Wiele z nich się-
ga czasów średniowiecza, jak choćby ten, który 
mówi, że każdy wieloryb przyłapany na plaży na-
leży do króla i królowej. Dokładniej: głowę wie-
loryba bierze monarcha, całą resztę – monarchini. 
Obecnie, wobec braku króla, wieloryb w całości 
należy do Elżbiety II. Inne z praw są nowsze, a 
jedno – szczególnie nas interesujące – całkiem 
nowe, bo zaledwie sprzed 10 lat. 27 maja 2004 
roku brytyjski Parlament uchwalił, że sprowadza-
nie z Polski ziemniaków jest nielegalne. Prawo 
weszło w życie miesiąc później i obowiązuje do 
dziś. Oczywiście – jak to na Wyspach – z różny-
mi zastrzeżeniami. W myśl bowiem „The Polish 
Potatoes (Notifi cation) (England) Order 2004” 
(tak się to nazywa) - nie wolno importować ziem-
niaków z Polski, chyba, że dwa dni przed ewen-
tualnym niecnym procederem zgłosi się chęć ich 
sprowadzenia specjalnemu inspektorowi, wyjaśni 
potrzebę, uzasadni powód, etc., etc. Przyznaję, że 
jestem bezradny w tej kwestii, zupełnie nie wiem 
o co chodzi, a poszukiwanie przyczyn uchwalenia 
tego dokumentu spełzło na niczym. Sami Brytyj-
czycy uznają go za idiotyczny, umieszczając na 
czwartym miejscu zestawienia najgłupszych praw 
w UK. Nie wiem, może Jarek Kapsa, który wie 
wszystko, wyjaśni w czym rzecz. A jeśli nie wie 
(w co nie wierzę!), to i tak znajdzie sposób, by 
sprawę wyjaśnić. 

Jak wiadomo, właśnie dziś, 18 września, Szko-
cja decyduje o swojej przyszłości. Trzeba otwarcie 
powiedzieć, że choć miłosne wyznania płynące 
ostatnio do Glasgow z Londynu i okolic są roz-
czulające, a presja, by niczego nie zmieniać wyjąt-
kowo sugestywna, to angielskie prawo dla Szko-
tów specjalnie łaskawe nie jest. Co tam zresztą nie 
jest! Jest okrutne! Weźmy dla przykładu miasto 

York w północnej Anglii. Można tam, w majesta-
cie prawa, napotkanego na ulicy Szkota... zabić! 
Pod warunkiem, że Szkot znajduje się w granicach 
murów starego miasta i ma przy sobie łuk i strza-
ły. Z  wyjątkiem niedziel, bo w niedziele Szkoci 
mogą łazić po Yorku z łukiem i strzałami do woli, 
bez narażania się na utratę życia. 

Znacznie gorzej mają jednak Walijczycy. O ile 
York dzieli od Szkocji odległość dość znaczna i 
żaden Szkot przypadkowo w tym mieście raczej 
się nie znajdzie, to Hereford i Chester leżą tuż w 
pobliżu granicy z Walią i o nieszczęście w tym 
przypadku nietrudno. A w Hereford przez cały 
dzień całkiem legalnie można zabić uzbrojonego 
w kuszę i strzały Walijczyka, jeśli tylko, ale wy-
łącznie w niedzielę, znajdzie się w pobliżu tamtej-
szej katedry. W Chester z kolei jest już odrobinę 
lepiej, bo uzbrojonego Walijczyka można legalnie 
pozbawić życia jedynie po północy. 

Dość jednak tej upiornej atmosfery, na koniec 
coś, co w pełni pokazuje, że podobieństwa między 
nami a Anglikami, przynajmniej w zakresie wy-
myślania różnych głupot, są znaczne. Na Wyspach 
garściami czerpali z tamtejszych idiotyzmów 
członkowie grupy Monty Python, w Polsce rodzi-
mymi bredniami posiłkował się Stanisław Bareja. 
Nie tak dawno temu (jeszcze w drugiej połowie 
XX stulecia) obowiązywał na Wyspach całkowity 
zakaz handlu w niedziele. Z jednym wyjątkiem. 
Można było otóż sprzedawać marchewkę. Był to 
czas, kiedy marchewka była najdroższym warzy-
wem na świecie, sprzedawano ją bowiem w sa-
lonach samochodowych i meblowych za tysiące 
funtów. Nie ma co się śmiać, to sprawa poważna 
była. Można więc było kupić jedną sztukę mar-
chewki za kilka czy kilkanaście tysięcy funtów, 
a do tego dostać samochód gratis. Albo komplet 
mebli, jak kto wolał. 

W kwestii przestrzegania prawa na Wyspach 
wszystko jest na szczęście jasne. Absurdami nikt 
sobie głowy nie zawraca. 

Andrzej Kawka

Dziewiąty raz na "podwójnym gazie"
Policjanci z częstochowskiej drogówki zatrzymali 
do kontroli kierowcę. Jak się okazało 38-latek był 
pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego 
organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Męż-
czyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili 
śledczy, mężczyzna już po raz dziewiąty kierował 
autem będąc pod wpływem alkoholu. Za wcze-
śniejsze przestępstwa odbywał karę pozbawienia 
wolności. Zebrany przez policjantów i prokurato-
rów materiał dowodowy pozwolił na przedstawie-
nie mężczyźnie zarzutów. Sąd tymczasowo aresz-
tował go na 2 miesiące.

Złodziej łańcuszka zatrzymany
Policjanci ustalili, iż sprawcą kradzieży złotego łań-
cuszka jest 25-letni mieszkaniec miasta. Do zdarze-
nia doszło przy ulicy Oświęcimskiej. Gdy 58 –let-
nia mieszkanka Częstochowy szła w kierunku ulicy 
Łużyckiej. Złodziej zuchwale podbiegł do niej i 
po szarpnięciu zerwał łańcuszek. Powiadomiony 
o zdarzeniu policyjny patrol, podjął poszukiwania 
sprawcy. Na podstawie zebranych informacji jak 
i nagrań z pobliskiego monitoringu ustalono, że 
złodziej jest znany Policji ze wcześniejszych po-
dobnych zdarzeń. Trwa policyjne dochodzenie, a 
zatrzymany sprawca usłyszy zarzut kradzież, za co 
grozi mu do 5 lat więzienia. 

Z młodym kierowcą po doświadczenie
W nocy z piątku na sobotę policjanci z Często-
chowy, po raz kolejny kontrolowali młodych kie-
rowców. W czasie 11 kontroli kierujących samo-
chodami, ujawniono 7 wykroczeń związanych z 
nieprawidłowymi manewrami na drodze oraz inny-

mi naruszeniami popełnionymi 
przez osoby w wieku od 18 do 2 5 
lat. Działania represyjno-kontrolne w ramach akcji 
" Z młodym kierowcą po doświadczenie" będą cy-
klicznie przeprowadzane.

Zatrzymano sprawcę 
     uszkodzenia samochodu
Policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Prze-
ciwko Mieniu komendy Policji w Częstochowie 
zatrzymali 33 letniego mieszkańca miasta, który 
mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie, 
dokonał uszkodzenia mienia. Sprawca poprzez ko-
panie zniszczył drzwi samochodu osobowego mar-
ki Mercedes Benz. Zatrzymany przez policjantów 
wandal następnego dnia po wytrzeźwieniu przy-
znał się. Teraz odpowie za zniszczone mienie, za co 
może trafić no więzienia nawet na 5 lat.

Zginął rowerzysta
Policjanci z Częstochowy wyjaśniają okoliczności 
wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 
48-letni rowerzysta. Do wypadku doszło w Cyka-
rzewie Północnym. Kierujący samochodem oso-
bowym Nissan Primaster zderzył się z mężczyzną 
kierującym rowerem. Jak wstępnie ustalono, rowe-
rzysta z bliżej nieokreślonej przyczyny zjechał na 
lewy pas jezdni tuż pod nadjeżdżający z przeciwka 
samochód osobowy. Mężczyzna zginął na miejscu. 
Przyczyny tragicznego wypadku ustalają śledczy.

Kronika 
policyjna

1 7 6

5 6 1 3 7 8

8 5 3

3 2 9 7 6 4 5

4 2

9 6 1

1 8

4 2 8 9

9 7 5 4 2 3

Wybory samorządowe dla kandydatów urodzonych 
przed 1 sierpnia 1972 r. wiążą się m.in. z obowiązkiem 
złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o 
uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenia składane przez osoby kandydujące 
lub pełniące funkcje w samorządach terytorialnych sta-
nowią ponad połowę wszystkich składanych oświad-
czeń lustracyjnych. w skali kraju jest to ponad 180 
tysięcy spośród ogółu ponad 300 tysięcy oświadczeń.

- Podkreślić należy, że oświadczenie ma być zgod-
ne z prawdą, a nie z przekonaniem, że fakt dawnej 
współpracy z organami bezpieczeństwa nie wyjdzie 
na jaw. W sumie kilkanaście osób spośród oskarża-
nych o kłamstwo lustracyjne przyznało, że w swoich 
oświadczeniach zaprzeczyli współpracy w przeko-
naniu, że nie zachowały się dotyczące jej materiały
– uzupełnia prokurator Andrzej Majcher, naczelnik 
Oddziałowego Biura Lustracyjnego.

Przyznanie się w oświadczeniu lustracyjnym 
do służby lub pracy w organach bezpieczeństwa 
PRL lub do współpracy z nimi nie rodzi żadnych 
negatywnych konsekwencji prawnych i pozwala 
kandydować w wyborach samorządowych – jest 
natomiast odnotowane na obwieszczeniach wybor-
czych. 

Spośród prawie 26 tysięcy oświadczeń w skali 
województwa do współpracy z organami bezpieczeń-
stwa PRL lub służby w nich przyznało się 171 osób.

Do chwili obecnej zweryfi kowano prawie 3500 
oświadczeń, z czego zakwestionowano 75 kierując 
wnioski do sądu. 38 spośród tych wniosków doty-
czyło samorządowców. Wśród osób które w wyniku 
prawomocnych już orzeczeń utraciły zajmowane 
stanowiska byli burmistrz, wójt i kilku radnych – w 
tym radny sejmiku wojewódzkiego.

red.

Kupujący nowe mieszkania musimy zwykle de-
cydować i wybierać, a tym samym rezygnować z 
czegoś, czy żyć w centrum miasta i w hałasie, albo 
w spokojnej okolicy w otoczeniu zieleni, ale dalej od 
centrum. 

Nowe osiedle fi rmy Dolcan pokazuje, że wcale nie 
trzeba wybierać i z czegoś rezygnować. Osiedle Jor-
danowskie powstaje w samym sercu Częstochowy, w 
pobliżu głównych arterii komunikacyjnych, ale też 2 
parków zieleni, Jasnej Góry i w sąsiedztwie zielonych 
ogrodów. 

Dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis lub musieć 
z czegoś rezygnować powstaje takie miejsce w Często-
chowie, przy ul. Św. Kazimierza. Z okien mieszkań na 
Osiedlu Jordanowskim będzie się rozpościerał kojący 
widok z przewagą zieleni – wokół inwestycji znajdują się 
zadbane tereny zielone należące do instytucji kościelnych. 
Dzięki tej lokalizacji w centrum Częstochowy, ale jedno-

cześnie z daleka od gwaru, mieszkańcy odnajdą równo-
wagę między miastem, a przyrodą. Lokalizacja projektu 
zapewnia doskonały dostęp do komunikacji miejskiej, a 
także infrastruktury handlowo-rozrywkowej – w pobli-
żu są duże sklepy, m.in. Tesco, Biedronka, a także kino 
Cinema City. To także dobry dostęp do placówek oświa-
towych – w sąsiedztwie znajdują się przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazjalne, licea, a także biblioteki. 

I etap Osiedla Jordanowskiego to 3-piętrowy budy-
nek z 56 mieszkaniami o najpopularniejszych metra-
żach – od 43 do 59 mkw. – zarówno funkcjonalnymi i 
kompaktowymi mieszkaniami dwupokojowymi, jak i 
bardziej przestronnymi mieszkaniami trzypokojowymi. 
Ceny mieszkań w inwestycji zaczynają się już od 3 879 
zł/mkw. Wybrane mieszkania można kupić w ramach 
rządowego programu dopłat – Mieszkanie dla Młodych. 
W budynku zaprojektowano balkony i garaże podziem-
ne. Wewnątrz inwestycji zaplanowano dziedziniec z 
oszklonym dachem, dzięki któremu wewnętrzne lob-

by, z ławeczkami i bujną roślinnością, będzie 
doskonale doświetlone. Zakończenie prac 
budowlanych planowane jest już na grudzień 
2014 roku. 

Osiedle Jordanowskie jest położone w 
miejscu, gdzie wielbiciele rekreacji i relaksu 
na świeżym powietrzu od razu poczują się 
zauroczeni. W pobliżu inwestycji znajdu-
ją się dwa duże parki – Park im. Stanisława 
Staszica i Park 3 maja – do obu można dojść 
w ok. 10 minut. Po zaledwie 15-minutowym  
spacerze mieszkańcy osiedla dojdą na Jasną 
Górę. W pobliżu osiedla znajduje się także 
strzelnica sportowa oraz lodowisko, które 
ułatwią mieszkańcom zaplanowanie aktyw-
nego weekendu. Osiedle zostało zaprojekto-
wane z myślą o osobach, dla których ważna 
jest centralna lokalizacja, ale także kontakt z 
przyrodą. Nowoczesna architektura, wzboga-
cona drewnianymi elementami, na elewacji, 
symbolizuje eksponowane w inwestycji po-
łączenie miasta i natury. Sprzyja temu sama 
lokalizacja projektu, jednocześnie w centrum 
miasta i blisko terenów zielonych.

red.

Kandydacie – stań przed lustrem!

Osiedle Jordanowskie
– oaza zieleni pośrodku miasta




