
Andrzej Szewiński, sportowiec, trener, przedsiębiorca, spo-
łecznik i polityk, a także kandydat na urząd Prezydenta Miasta 
Częstochowy rozpoczął kampanię wyborczą apelując do konku-
rentów politycznych o stosowanie zasad fair play i podpisał spe-
cjalną wyborczą deklarację. Zachęcił też innych częstochowskich 
polityków do jej podpisania. – Apeluję o przyzwoitą kampanię, 
walkę na konkretne argumenty, a nie potyczki personalne – zachę-
cał Szewiński innych polityków, by również złożyli podpisy pod 
deklaracją.

Program wyborczy Andrzeja Szewińskiego zakłada kilka fi la-
rów, których realizacja gwarantować ma realny skok cywilizacyj-
ny miasta, pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, przyciągnię-
cie inwestorów i zapewnienie im odpowiedniej opieki ze strony 
urzędników oraz wykorzystanie potencjału intelektualnego mło-
dzieży kończącej częstochowskie uczelnie. Szewiński zwraca też 
uwagę na bezpieczeństwo. Jego zdaniem trzeba zunifi kować dzia-
łania straży miejskiej i policji, a także poprawić zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe miasta.

Słowa “Nasze miasto, nasza przyszłość” stały się ofi cjalnym ha-
słem wyborczym kandydata na prezydenta.

– Nasze miasto potrzebuje mądrego menadżera. To najwyższy 
czas na mądre zarządzanie miastem, nie mamy już czasu na za-
stanawianie się co można zrobić, to wiemy od dawna. Tu i teraz 

należy działać. Mamy ogromny potencjał ludzki, nie zmarnujmy 
go – obiecuje Andrzej Szewiński i dodaje, że nie ma powodów, dla 
których Częstochowa miałaby pozostawać w tyle za większymi 
miastami.

– Patrzę jak rozwijają się Wrocław, Poznań czy Gdynia i chcę, aby 
nasze miasto było wkrótce wymieniane na równi z nimi. To jest moż-

liwe, bo częstochowianie są równie mądrzy, pracowici, wykształceni i 
wykwalifi kowani, jak mieszkańcy innych dużych miast. Nie wyjeżdżaj-
cie! Potrzebujemy Was, by wspólnie budować nasze miasto i naszą 
przyszłość właśnie tutaj! – apeluje do mieszkańców Szewiński.
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WYBORY ?

Dociskamy Dzidka
W poprzednim numerze ukrywający się pod pseudonimem „Ostry Dzidek” kan-

dydat na prezydenta Częstochowy roztacza przed Czytelnikami sielankową wizję 
cudownego miasta szczęśliwości. Nasi Czytelnicy jednak chcą wiedzieć jak Dzidek 
zamierza dokonać przemiany Częstochowy w miasto marzeń. Drążymy więc temat.                                  

więcej na str. 2

czytaj str. 5

Andrzej 
Szewiński
rozpoczął kampanię 
prezydencką
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Pijem Ciechana
A ja, bez względu na trendy, 

pić zamierzam „ciechana”, bo 
mnie on smakuje. Mam sła-
bość do dobrego piwa i tego 
się trzymam. Szum dookoła 
wspomnianego gatunku wy-
nikł z głupawej wypowiedzi 
właściciela browaru. W ślad 
za tym warszawscy hipsterzy 
wezwali do bojkotu. Że wła-
ściciel browaru jest homofo-
bem; fakt niezaprzeczalny. Że 
jego wypowiedź była wyjąt-
kowo chamska: oczywiście...
Dawniej tego typu teksty okre-
ślano jako „puszczenie bąka 

w salonie”. Co się wówczas 
robi: wyprasza się dyskretnie 
„puścibąka”z pomieszczenia 
i przeprowadza wietrzenie. 
Gość takowy długo nie może 
pokazywać się w przyzwo-
itych domach, tak długo, póki 
towarzystwo nie zapomni, 
wybaczy i uwierzy w skultu-
ralnienie. I tyle. Tylko, że dziś 
nie chodzi o ukulturalnienie 
czy i higienę. „Puścibąk” jest 
przydatny do organizowania 
tłumu. Trzeba takowego „p..b” 
wyciągnąć na środek, nałożyć 
mu na głowę „czapkę hańby” i 
ćwiczyć tłum w skandowaniu 
hasła: „damy odpór pierdz...
ącym”. Brak obiektu utrudnia 
ćwiczenie tłumu, trzeba więc 
być czujnym, śledzić wszelkie 
prywatne wpisy i wypowiedzi, 
przyjmować różne donosy, by 
właściwego „bączka” zlokali-
zować. 

Chamstwo jest cham-
stwem, właściciela browaru 
bronić nie zamierzam. Boj-
kot produktu nie jest jednak 
lekcją dobrych manier, lecz 
groźnym precedensem. Boj-
kotuje się produkt, bo ma 
on swojego twórcę. W teorii 
można rozważyć jakie poglą-
dy ma właściciel konkuren-
ta „ciechana”, sprzedający 
piwo „tyskie”. Rozważenie 
takie przekracza możliwo-
ści materialne, bo „tyskie” 
robi ponadnarodowy koncern 
mający kilka tysięcy współ-
właścicieli – akcjonariuszy 
w kilkudziesięciu państwach. 
Nie wykluczam, że są wśród 
nich gangsterzy, homofoby i 
pedofi le i co im można zro-
bić. Za „ciechanem” stoi je-
den właściciel. Ale czy tylko 
on? A co z tymi kilkuset za-
trudnionymi przy produkcji, 
rozlewaniu czy rozwożeniu 

złocistego napoju? Czy ich 
też musimy ukarać bojkotem, 
bo właściciel świni? Hipster, 
żyjący z tego, że jest hipste-
rem, nie musi się nad tym za-
stanawiać. Może nawet naiw-
nie wierzyć, że robotnik jest 
obowiązany w takiej sytuacji 
porzucić pracodawcę „chama 
i homofoba” i wybrać sobie 
„oświeconego tolerancjoni-
stę”. Byłoby to piękne, ale w 
naszym kraju robole i robolki 
muszą znosić nie tylko ogól-
ne chamstwo właścicieli, ale 
i bezpośrednio odczuwalny 
mobbing oraz molestowanie. 
Znoszą, bo lepiej schować 
godność w kieszeń niż stracić 
pracę za 1500 zł. Dla niektó-
rych „warszawianistów” to 
niezrozumiała egzotyka, dla-
tego na żadnym „fejsie” nie 
wzywa się do bojkotów pro-
duktów, których niska cena 
wywodzi się z obrzydliwego 
wyzysku.

Bojkot, tak i owszem. Ale 
tam i wtedy, gdy chcemy wy-
musić na właścicielach fi rmy, 
by byli dobrymi właściciela-
mi. Mówiąc szczerze, guzik 
mnie obchodzą poglądy tego 
czy innego właściciela, ale 
nie będę kupował produktu od 
właściciela niewolników lub 
kogoś jego przypominającego. 
Cenię, jak każdy konsument, 
dobrą jakość za niska cenę. 
Ale rozumiem i popieram 
tych, którzy bez względu na 
korzystną cenę chcą bojkoto-
wać rosyjski węgiel. Nie mają, 
po prostu, ochoty fi nansowa-
nia bezrobocia w Polsce i woj-
ny na Ukrainie.

Bojkot, tak i owszem...Ale 
nie jako metoda wychowaw-
cza umożliwiająca wdzięczną 
tresurę tłumu.

Jarosław Kapsa      

RóżneRóżneRóżne

dokończenie ze str. 1

Wizja a realia
Obiecanki nie przejdą

Ostry Dzidek nie ujawnia wizerunku, bo twierdzi, że wy-
bory to nie casting na modela. Ostry Dzidek zażądał miejsca 
na naszych łamach, bo inni kandydaci też się tu pojawiają. 
By sprawiedliwości stało się zadość zaprezentowaliśmy syl-
wetkę Dzidka i jego pomysły. Nasi Czytelnicy jednak nad-
syłają pytania o konkrety.

Na pierwsze pytanie o personalia Dzidek odpowiada wy-
mijająco, mówiąc, że jego imiona od chrztu i bierzmowania 
to Zdzisław i Ryszard, a kto się wychował na Wieluńskim 
Rynku – będzie wiedział o kogo chodzi.

Drugie pytanie podważa kompetencje Dzidka, bo doty-
czy możliwości obniżki podatku VAT w mieście. Czytelnik 
twierdzi, że o tym decyduje parlament ustawami, a nie rada 
miasta. Dzidek  w odpowiedzi przyznaje, że nie zwrócił 
uwagi na ten szczegół, ale oczywiście podtrzymuje swój 
pomysł, a skoro nie da się zmniejszyć VAT-u w skali mia-
sta, to należy zmniejszyć wszystkie inne podatki zależne od 
miasta.

Trzecie pytanie dotyczy dzidkowego pomysłu na zniesie-
nie opłat za żłobki i przedszkola. Czytelnik wytyka kandy-
datowi niewiedzę. Twierdzi, że przecież przedszkola już są 
bezpłatne, więc pomysł Ostrego Dzidka jest bez sensu.

– Widzę, że poszliśmy ostro do przodu – cieszy się Dzidek. 
– W takim razie Częstochowa daje dobry przykład, a opłaty, 
wzorem miasta, trzeba znieść w skali całej gminy, powiatu 
i docelowo całego regionu Częstochowskiego – odpowiada 
Ostry Dzidek. Tłumaczy też że konieczne jest ogranicze-
nie ilości uczniów w klasach, tak by nauczyciele nie tracili 
miejsc pracy. Czytelnicy jednak pytają, skąd wziąć pienią-
dze na wypłaty dla wielu nauczycieli.

– Szkoły powinny wynajmować sale gimnastyczne na zaję-
cia sportowe, lekcje judo, czy karate, kursy tańca, udostęp-
niać odpłatnie boiska szkołom tresury psów, organizować 
kursy i szkolenia na kartę rowerową, czy pływacką i zara-
biać w ten sposób pieniądze. Trzeba brać się ostro do robo-
ty a nie czekać na subwencje – odpowiada Dzidek i podaje 
jeszcze mnóstwo innych pomysłów na „dorobienie” przez 
szkoły, między innymi organizowanie kursów kroju i szycia, 
gotowania, układania bukietów i tym podobne.

Kolejne wątpliwości Czytelników wzbudziła obietnica 
Dzidka, że zlikwiduje kolejki u lekarzy poprzez wprowadze-
nie zapisów na terminy wizyt. „(...) przecież NFZ pozwala 
na realizację świadczeń w dowolnej placówce na terenie 
kraju, więc tam gdzie już obowiązują zapisy problem nie 
znika, bo zapobiegliwi pacjenci zapisują się w kolejkę w 
kilku miejscach, a to dezorientuje panie rejestratorki i 
komputerowe systemy rezerwacyjne (...)” pisze sceptycz-
ny Czytelnik.

Dzidek sądzi, że w takim razie należałoby stworzyć cen-
tralny system komputerowy pozwalający na zapisy tylko do 
jednego specjalisty.

– Mamy już w województwie karty czipowe, ostro się roz-
kręcił system „Ewuś” rozpoznający pacjenta po numerze 
pesel, więc nie będzie problemu z wrzuceniem do bazy da-
nych także pacjentów oczekujących w kolejkach – argumen-
tuje Dzidek i idzie nawet o krok dalej. Sugeruje, że dzięki 
rozwiązaniom komputerowym ludzie będą mogli zapisywać 
się do kolejek bez wychodzenia z domu.

Ostry Dzidek postuluje także przywrócenie województwa 
częstochowskiego. Zapytany o sposoby, jakimi chciałby to 
osiągnąć, tłumaczy, że trzeba się wesprzeć organizacjami 
pozarządowymi, kółkami rolniczymi, kołami gospodyń, 
gminnymi ośrodkami kultury, bo to one tworzą Region.

Także pomysł likwidacji Straży Miejskiej wzbudził wąt-
pliwości. Czytelnicy pytają, czy warto zawracać głowę po-
licji skargami na psy załatwiające się pod czyimiś oknami, 
przysłowiowymi babinkami handlującymi obok ryneczku 
pietruszką bez zezwoleń, czy źle parkującymi samochodami.

Ostry Dzidek mówi, że przemyślał te kwestie i zmienił 
zdanie. Teraz nie chce on już likwidować a przeorganizować 
straż miejską.

– Mamy przecież doborowych komandosów z Lublińca, to 
ostre chłopaki, wielu z nich to weterani rzeczywistych walk 
w miastach, znają się na akcjach w terenach zabudowanych. 
Straż miejska powinna być więc dla nich miejscem, gdzie 
mogą doczekać do zasłużonej emerytury, by nie musieli do-
rabiać w agencjach ochroniarskich i by nie byli narażeni na 
propozycje pracy od zorganizowanych grup przestępczych 
– tak przedstawia swój pomysł Dzidek i dodaje, że wtedy 
straż miejska byłaby podziwiana i każdy chłopak chciałby 
się do niej dostać.

Czujnym Czytelnikom dziękujemy za wnikliwe spojrze-
nie na pomysły kandydata Dzidka i zastanawiamy się jed-
nocześnie, czy i innym kandydatom zadadzą pytanie nie o 
to CO chcą zrobić, ale JAK chcą swe wyborcze obietnice 
realizować

red.

NIESPEŁNIONA MIŁOŚĆ

Nie byłaś mi przeznaczona
Nie chciałaś?
Nie kochałaś?
Muzyka naszych serc
Równo nie wybrzmiała
W tańcu miłości mnie zwodzisz
Zastygasz w pół kroku
Odchodzisz
Widzę twój czarny warkocz
Za tobą smugę cienia
Zostaję sam
Ze mną wspomnienia
I żal, że to
Co się jeszcze nie narodziło
Przedwcześnie umarło
                  ZYGFRYDA CONER  

ZYGFRYDA CONER - ur. w Częstochowie, ukończyła LO im. H. Sienkiewicza, a 
następnie Szkołę Położnych w Bytomiu. W zawodzie położnej pracowała do emery-
tury. Pisać zaczęła w wieku dojrzałym. Debiutowała w 2010 roku tomem „Okruchy 
życia”. Jest laureatką konkursu literackiego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu 
(2010, 2012). Swoje pasje artystyczne realizuje także w dziedzinie plastyki (maluje 
ikony, wykonuje rękodzieło) i aktorstwa. Do Klubu Literackiego „Złota Jesień” na-
leży od 8 lat.

Wizyta delegacji młodzieży chińskiej w częstochowskim magistracie

Flaga gospodarza (w tym wypadku Polski) powinna 
być ustawiona po lewej stronie fotografi i. Czyżby Krzysztof 
Matyjaszczyk był prezydentem jakiegoś miasta w Chinach?
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„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE GRANTOWYM

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Projekty konkursowe przyjmowane są w terminie od 22 września do 23 listopada 2014 roku. Granty przyznane zostaną instytucjom lub organizacjom społecznym posiadającym osobowość prawną, nie są przyznawane podmiotom 
komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym. Regulamin oraz szczegóły konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam” są dostępne na stronach: bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam oraz fundacja.bzwbk.pl

Masz dobry pomysł, chcesz coś zmienić, poprawić, 
zorganizować w swojej okolicy? Zgłoś swój pomysł do 
konkursu i wygraj jeden z 305 grantów w kwotach  
od 2.500 do 20.000 zł!
Na zgłoszenia czekamy do 23 listopada 2014 r. 

Szczegóły konkursu na stronie
bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

R E K L A M A

Interpelacje radnych:
- Powyżej 400  Artur Gawroński  (PiS) – 410
- Powyżej 200  Krzysztof  Świerczyński (niezależny) – 205

         Jacek Krawczyk (PO) – 204
- Powyżej 100 Barbara Gieroń (PO) – 180
        Jerzy Nowakowski (PiS) – 152
        Małgorzata Iżyńska (SLD) – 136
        Przemysław Wrona (PO) – 125
        Łukasz Kot (SLD) –104
       Jerzy Zając (niezależny) – 100
- Poniżej 100  Marta Salwierak (PO) – 94
        Ryszard Majer (PiS) – 74
        Marcin Maranda (niezależny) – 69
        Dariusz Kapinos (SLD) – 60
        Beata Kocik (PiS) – 56
        Łukasz Wabnic (SLD) – 56
        Konrad Głębocki (WS) – 54
        Marcin Biernat (PO) – 53
        Ewelina Balt (SLD) – 48
        Bartłomiej Sabat (zawieszony) – 40
        Elżbieta Kunicka (SLD) – 39
        Tomasz Blukacz (SLD) – 33
        Janusz Danek (SLD) – 27
        Zbigniew Strzelczak (PiS) – 22
        Maciej Wawrzkiewicz (PO) – 12
- Poniżej 10    Ryszard Szczuka (SLD) – 9
        Zdzisław Wolski (SLD) – 6 
        Zbigniew Niesmaczny (SLD) – 3
        Lech Małagowski (WS) – 2

Lenie i pracusie
w Radzie Miasta
Najbardziej i najmniej aktywni radni 
kadencji 2010/2014

POWÓD 68:  radny SLD Janusz 
Danek i faktury fi rmy „KAZMET” 
z ulicy Jarzynowej (część 4)

Dziś czwarty, najważniejszy odcinek sprawy 
miejskich dotacji dla „Speedway Fan Clubu”, 
potocznie zwanej „aferą fi rmy KAZMET z nie-
istniejącej ulicy Jarzynowej”. „Główny boha-
ter” całej historii, czyli miejski radny SLD 
Janusz Danek, przyjaciel prezydenta Krzysz-
tofa Matyjaszczyka i prezes stowarzyszenia 
„Speedway Fan Club”, zdecydował się nawet 
na wytoczenie pozwu o naruszenie dóbr osobi-
stych przeciwko autorowi niniejszego artykułu i 
red. naczelnej Tygodnika Regionalnego „7 dni”, 
Renacie Klucznej - pierwsza rozprawa już jutro. 
Przypominam dla jasności, że publikując skany 
sfałszowanych faktur „KAZMET-u” działa-
my w obronie interesu publicznego, czyli miej-
skich pieniędzy, do wyłudzenia których doszło 
w ramach rozliczania dotacji. 

Dziś najpierw kilka pytań i odpowiedzi:
1) Pyt.: Czy w Częstochowie pod rządami 

Krzysztofa Matyjaszczyka można okradać 
budżet miasta z publicznych pieniędzy pocho-
dzących z naszych podatków? Odp.: TAK.

2) Pyt.: Czy w Częstochowie pod rządami 
Krzysztofa Matyjaszczyka można bezkarnie 
wyłudzać dotacje? Odp.: TAK.

3) Pyt.: Czy w tym celu można posługiwać 
się sfałszowanymi fakturami? Odp.: TAK.

4) Pyt.: Jakie konsekwencje ze strony miej-
skich urzędników odpowiedzialnych za pra-
widłowość rozliczania dotacji można ponieść 
w przypadku „wpadki”? Odp.: ŻADNE

5) Pyt.: A na jakie nagrody ze strony partyj-
nych kolegów z SLD można w zamian liczyć? 
Odp.: Drugie miejsce na liście kandydatów 
SLD do Rady Miasta i tytuł „Mecenasa Spor-
tu” otrzymany z rąk prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka.

WNIOSEK: Częstochowa jest pierwszym 
miastem w Polsce, w którym samorząd pre-
kursorsko podniósł oszustwo do rangi cnoty.
Porównanie do Białorusi byłoby tu nie na miej-
scu, bo tam za takie „numery” Łukaszenka każe 
rozstrzeliwać. Burundi? Honduras?

A teraz już po kolei. W kwietniu udało się 
odkryć i prześwietlić działania Stowarzyszenia 
„Speedway Fan Club” na polu rozliczania miej-
skich dotacji za rok 2013. Moja nieuleczalna na-
iwność kazała mi sądzić, że przy tej okazji Urząd 
Miasta Częstochowy dokona samokontroli i 
sprawdzi wcześniejsze dokonania prezesa Janu-
sza Danka w tej materii. Wszystko na to wskazy-
wało, a już najbardziej fakt złożenia przez miasto 
zawiadomienia do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Naturalnym odruchem 
w takiej sytuacji powinno być przecież sprawdze-
nie, czy była to pierwsza próba wyłudzenia, czy 
były też i wcześniejsze… 9 września zapytaliśmy 
o to Urząd Miasta:

Prosimy o odpowiedzi na pytania w następu-
jącym zakresie:

1. Czy w sprawozdaniach organizacji pozarzą-
dowych z konkursów organizowanych przez UM 
Częstochowy, znajdują się faktury fi rmy PPHU 
Kazmet z siedzibą w Częstochowie przy ul.Jarzy-
nowej 22, w latach 2011-2014?

2. W rozliczeniach jakich projektów składa-
nych przez Stowarzyszenie Speedway Fun Club 
do UM Częstochowa, fi guruje fi rma PPHU Ka-
zmet? 

Prosimy o odpowiedzi 
Renata Kluczna, Tygodnik "7 dni"
Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy w dn. 18 

września, była tyleż uspokajająca, co NIE-
PRAWDZIWA w świetle zamieszczonego po-
wyżej skanu faktury, przyjętej, rozliczonej i 
zapłaconej z dotacji udzielonej w 2012 r. przez 
Urząd Miasta.

Poniżej odp. na podstawie inf. z Wydziału Kul-
tury,Promocji i Sportu UM:

Ad.1. W latach 2011-2014 w sumie przedsta-
wiono w ramach rozliczenia referatom kultury i 
sportu (Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM) 
kilkanaście tysięcy faktur. Dokumenty fi nansowe 
dostarczane są do wglądu, a więc po stwierdzeniu 
ich pod kątem zgodności dat, kwot i opisu itp - są 
zwracane stowarzyszeniom, które je dostarczały. 
Nie są to dokumenty fi nansowe UM, więc urząd 
nie prowadzi ich archiwum. Z tego względu trud-
no ze 100-procentową pewnością stwierdzić, czy 
jakaś faktura, której domniemanym wystawcą 
była fi rma PPHU "KAZMET" nie została przed-
stawiona do wglądu w latach 2011-2012. W do-
kumentacji urzędowej związanej z rozliczanymi 
zadaniami faktura takiego podmiotu nie wystę-
puje. Nie ulega wątpliwości, że do sprawozdań z 
wykonania zadań za rok 2013, na które Stowarzy-
szenie Speedway Fun Club otrzymało dofi nanso-
wanie, dołączone były - do wglądu - dokumenty 
fi nansowe wystawione przez domniemane PPHU 
"KAZMET", które wzbudziły w czasie ich prze-
glądania podejrzenia co do autentyczności, więc 
zostały zakwestionowane. Faktur PPHU "KA-
ZMET" z 2014 r. nie odnotowano.

Ad.2. Faktury PPHU "KAZMET" znalazły się 
w sprawozdaniu z realizacji zadań za rok 2013 
realizowanych przez klub w ramach: 

- "Szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych".

- "Przeciwdziałania alkoholizmowi – organiza-
cji pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elemen-
tu oddziaływań profi laktycznych"

- "Imprez sportowych rangi międzynarodowej i 
ogólnopolskiej".

Pozdrawiam
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy UM

dokończenie na str. 5

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, 
dla których Matyjaszczyk musi odejść - 68



Trochę się dziwiłem, że Polska nie 
może zrozumieć i podpisać projekto-
wanej przez Radę Europy „Konwencji 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej”, 
chociaż jest ona krótsza od przemówień 
Gomułki i wydaje się nieco bardziej 
zrozumiała.

Niezrozumiałe jednak jest zapewne 
dla wielu posłów i posłanek  - tak jak 
i dla mnie – pojęcie płci kulturowo-
-społecznej i jej związek z zakazem 
wycinania łechtaczek tudzież warg sro-
mowych, który dotychczas w żadnym 
kraju europejskim praktycznie nie obo-
wiązuje.

Nie przestudiowałem całości, ale 
trafiłem na taki kwiatek (Rozdział III 
Artykuł 12):

„Strony podejmą działania niezbęd-
ne do promowania zmian wzorców spo-
łecznych i kulturowych dotyczących 
zachowania kobiet i mężczyzn w celu 
wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, 
tradycji oraz innych praktyk opartych 
na idei niższości kobiet lub na stereoty-
powym modelu roli kobiet i mężczyzn.”

Niejeden polski poseł i posłanka po-
myślał sobie zapewne, że islamistycz-
nymi łechtaczkami niech się martwią 
Francuzki i Niemki, a Matka Polka – 
konwencjonalnie, zgodnie z tradycją i 
zwyczajem opartym na idei „niższości” 
kobiet i na stereotypowym modelu roli 
polskiej kobiety – niech dalej karmi 
dzieci własną piersią, nosi „czarną su-

kienkę” wdowy po bohaterze, szarpie 
strzępy na męskie rany i opatruje nimi 
te rany (jeśli „całować niegodna”, jak 
Oleńka) oraz niech pod „szklanym sufi-
tem” chroniącym od pocisków wykonu-
je inne poślednie czynności na drugiej 
linii, takie jak wywiad, łączność, druko-
wanie bibuły, zaopatrzenie, ukrywanie 
broni i haftowanie sztandarów (albo ko-
pii „Sobieskiego pod Wiedniem” natu-
ralnej wielkości, wystawianej niedawno 
w Częstochowie).

A równouprawnienie w Polsce jest 
już od dawna, więc mężczyźni też mogą 
coś wyhaftować bezpłatnie pro publico 
bono i zdobywać amerykańskie nagrody 
za urodzenie dziecka.

Oczywiście przekonanie, że nie tylko 
statystyczna kobieta, ale każda kobieta 
jest niższa i słabsza pod każdym wzglę-
dem od każdego mężczyzny, świadczy o 
głupocie, popularnej wśród większości 
obserwatorów, odkąd antyczni cynicy 
i sceptycy zostali w czwartym wieku 
poddani druzgocącej krytyce przez ka-
tolików.

Uogólnianie statystycznych obser-
wacji może być cechą mózgu ludzkiego, 
szukającego szybkich i statystycznie 
poprawnych rozwiązań podczas ucie-
czek i pościgów trwających 200 tys. 
lat, niestety jednak świadczy o głupocie 
mózgów stosujących to uproszczone ro-
zumowanie w każdej sytuacji. (Podobno 
jeszcze w latach 50-tych polska artyst-

ka światowej sławy nie mogła podjąć 
pieniędzy ze swojego konta w jakimś 
europwjskim banku, bo nie towarzyszył 
jej mężczyzna. A mózgi kapitalistycz-
nych bankowców, były wszak lepsze 
pod wieloma względami od mózgów 
komunistycznych, rządzących wtedy w 
Polsce!)

Głupota w przeciwną stronę, to ide-
ologia gender, czyli urawniłowka płcio-
wa, propagowana przez feministki-gen-
derystki w typie profesor Małgorzaty 
Fuszary, pełnomocnika rządu do spraw 
równego traktowania kobiet i męż-
czyzn, a także mężczyzn i kobiet. 

Jest ona (ideologia, nie profesorka) 
wynalazkiem opartym na kłamliwych 
doniesieniach o eksperymencie „John/
Joan” (1965-2002) sławetnego seksu-
ologa Johna Money`a (1921-2006). 

Ideologia gender lekceważy nato-
miast popularne kilkanaście lat temu 
badania z dziedziny „płeć mózgu” i 
nieudane eksperymenty z urawniłow-
ką między płciami - przeprowadzane 
na dzieciach i dorosłych w izraelskich 
kibucach - których wyniki są od lat 50-
tych powszechnie znane wszystkim, z 
wyjątkiem osób prowadzących gender 
studies (n.p. archeologia gender pro-
ponuje odrzucić starą archeologię typu 
patriarchalistycznego i spojrzeć na 
szkielety, ozdoby i skorupy po nowemu, 
obiektywnie, uwzględniając „płeć spo-
łeczno-kulturową”).

Polak mały”
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R E K L A M A

„Niekonwencjonalna 
konwencja

W tym roku po raz 
pierwszy wybory do rad 
gmin i miast nie będących 
miastami na prawach 
powiatu odbędą się w 
okręgach jednomandato-
wych. W związku z tym 
już we wrześniu zaczęły 
się spotkania informacyj-
ne, które mają za zadanie 
doinformowanie obywateli 
na ten temat. Pierwsze takie 
spotkanie miało miejsce 
w Poczesnej. Była to 
konferencja pod hasłem 
„Poseł z każdego powiatu”, 
dotycząca systemów wy-
borczych a więc sposobów 
wybierania przedstawicieli 
społeczeństwa do organów 
samorządowych i parla-
mentu. Miała ona charakter 
informacyjny i promujący 
sposób przeprowadzania 
wyborów w jednomanda-
towych okręgach wybor-
czych.

W tym roku 35 rad 
miejskich, gminnych i 
powiatowych podpisało 
petycję do Senatu w spra-
wie Jednomandatowych 

Okręgów Wyborczych. W 
jej uzasadnieniu autorzy 
postulują zmianę Kodek-
su wyborczego w celu 
wprowadzenia jedno-
mandatowych okręgów 
wyborczych do Sejmu RP 
i wyboru posłów metodą 
większościową. Wnoszący 
petycję krytycznie oceniają 
obowiązujący sposób ob-
liczania głosów do Sejmu. 
a zwłaszcza „sztywno” 
ustanowione progi wybor-
cze oraz stosowanie tek 
zwanej metody d’Hondta. 
Obecny sposób obliczania 
głosów nie odzwierciedla 
bowiem faktycznej woli 
wyborców oddających głos 
na wybranego kandydata, 
a faworyzuje daną partię 
polityczną i wskazywanych 
przez nią kandydatów.

Pełna lista samorządów 
dostępna jest pod adre-
sem internetowym: http://
jow.pl/35-rad-miejskich-
gminnych-powiatowych-
podpisalo-petycje-senatu-
sprawie-jow/.

red.

Samorządy 
chcą okręgów 
jednomandatowych
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dokończenie ze str. 3
Dlaczego z taką niezachwianą pewnością zarzucam 

miejskim urzędnikom, iż napisali NIEPRAWDĘ? Odpo-
wiedź tkwi w zarządzeniu nr 577/11 Prezydenta Miasta 
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (o dziwo, pod-
pisanym osobiście) z dnia 8 grudnia 2011 r. Dokument 
ten zawiera rozdział V „Zasady rozliczania dotacji”, a w 
nim ust. 3, pkt 6:

a) rozliczenie w imieniu Urzędu Miasta Częstochowy 
dokonuje właściwy merytorycznie wydział; Naczelnik 
Wydziału jest odpowiedzialny za prawidłowe rozlicze-
nie dotacji, w tym za właściwe wydatkowanie środków 
fi nansowych […]

c) pracownik w zakresie składanych sprawozdań 
sprawdza, czy są dołączone dokumenty (dotowany obo-
wiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały wyżej wy-
mienionych dokumentów) oraz kopie:

faktur (rachunków) – każda z faktur powinna być 
opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/podmiotu/
jednostki organizacyjnej oraz zawierać, sporządzony 
w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich 
środków wydatkowana kwota została pokryta oraz ja-
kie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług 
lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja 
ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną 
za sprawy, dotyczące rozliczeń fi nansowych organizacji 
oraz osobę będącą stroną umowy (dotowanego). Wraz 
z kopią powinien być przedłożony do wglądu oryginał 
faktury; pracownik weryfi kujący dokumenty dokonuje 
adnotacji na oryginale faktury w brzmieniu: „Przedsta-
wiono do rozliczenia dotacji, zgodnie z umową nr..., […]

Jak Państwo zauważyli, faktura fi rmy „KAZMET” za-
łączona na powyższym zdjęciu, wszystkie żądane przez 
Matyjaszczyka elementy zawiera. Co to oznacza? Ano 
to, że kopia tej faktury nadal znajduje się w dokumentacji 
urzędowej związanej z rozliczanymi zadaniami, posiada-
nej przez Urząd Miasta Częstochowy. Dlaczego zatem 
rzecznik Włodzimierz Tutaj, działając w oparciu o in-
formację uzyskaną od naczelnika Wydziału Kultury, 
Aleksandra Wiernego, udzielił nam nieprawdziwej 
odpowiedzi? Moim zdaniem są trzy podstawowe moż-
liwości:

1) W odpowiedzi na nasz mail doszło do poświadcze-

nia nieprawdy, w celu ukrycia przed opinią publiczną do-
wodów popełnionego przestępstwa.

2) Ktoś, kto próbuje mataczyć w trwającym śledztwie 
policyjnym, usunął wcześniej zapobiegliwie z dokumen-
tacji Urzędu Miasta znajdujące się tam kopie fałszywych 
faktur

3) Ktoś z pracowników UM nie przestrzegał zasad roz-
liczania dotacji opisanych w powyższym zarządzeniu i nie 
odebrał kopii faktur (taką zapewne linię obrony ze strony 
miejskich urzędników za chwilę usłyszymy) – przypomi-
nam, że w świetle zarządzenia odpowiedzialnym w takim 
przypadku jest naczelnik Aleksander Wierny.

Innych wariantów w zasadzie nie ma – w narrację, że 
po rozpoczęciu policyjnego śledztwa w sprawie fałszy-
wych faktur ktoś niestarannie przeglądał urzędową do-
kumentację dotacji „Speedway Fan Clubu” datowaną o 
rok wcześniej, nie uwierzy chyba już nawet przedszkolak.

Przy okazji - zamieszczona powyżej faktura chyba 
rozwiewa ostatnie cienie wątpliwości, kto współuczestni-
czył w przygotowaniu „fałszywek”. Ze strony „bossów” 
częstochowskiego SLD, na czele z przewodniczącym 
struktur w województwie śląskim, Markiem Baltem, wy-
słuchaliśmy jak dotąd sporo zabawnych bajeczek. Faktu-
ry „KAZMET-u” na zakup sprzętu rowerowego miałyby 
zatem być zdaniem różnych członków SLD:

* nabyte przez internet
* zapłacone gotówką „nieznanemu sprawcy”
* przysłane pocztą do Stowarzyszenia
* „załatwione” przez ś.p. Włodzimierza Kolewińskie-

go, nieżyjącego członka Stowarzyszenia
A prawda jest boleśnie prosta. Jakim cudem nie-

istniejąca fi rma „KAZMET” mogłaby wykonywać 
prace związane z przygotowaniem nawierzchni i ob-
sługą zawodów na torze speedrowerowym przez cały 
sezon 2012, bez wiedzy prezesa stowarzyszenia, SLD-
-owskiego radnego i „społecznika”, Janusza Danka? 
Jak widać, prezes Danek w dodatku własnoręcznym 
podpisem na odwrocie faktury potwierdził fakt do-
konania tych prac, czyli co najmniej poświadczył nie-
prawdę.

Gdybym był złośliwy, napisałbym teraz, że mamy 
wyjaśnienie małej ilości ogólnopolskich sukcesów druży-
ny speedrowerowej pod wodzą Janusza Danka – no bo 
skoro fi rma „KAZMET” przygotowywała tor w dzielni-

cy Północ, to jak mogło być dobrze… Mam nadzieję, że 
podmiot z ulicy Jarzynowej nie wziął się także za prace 
toromistrzowskie na meczach żużlowych Włókniarza – 
to z kolei tłumaczyłoby wiele kibicom „czarnego sportu”.

Na koniec dzisiejszego artykułu kwestia prawna. 
Nie zamierzamy jako redakcja dokonywać choćby w 
najmniejszym stopniu oceny działań częstochowskich 
organów dochodzeniowo-śledczych w kwestiach zwią-
zanych z toczącym się śledztwem w sprawie wyłudze-
nia dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy i fałszowania 
faktur, ale jedna sprawa nas zastanawia. Zarządzeniem nr 
752/12 (zmienionym zarządzeniem 1454/13) prezydent 
miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w dniu 
23 kwietnia 2012 r. powołał bardzo istotny dla miasta 
organ kolegialny - Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 
dla Miasta Częstochowy. W skład tego ciała doradcze-
go poza m.in. Krzysztofem Matyjaszczykiem, Jaro-
sławem Marszałkiem i Zbigniewem Niesmacznym 
wchodzą przedstawiciele wszystkich miejskich służb 
mundurowych. Tak się składa, że uczestniczącym w 

pracach Komisji jest prokurator Tomasz Mielczarek, szef 
Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ, a zarazem 
prokurator prowadzący dochodzenie w sprawie fałszy-
wych faktur „KAZMET-u”.  Ponadto w skład Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy 
wchodzi I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, 
Sławomir Litwin, w którego pionie (Wydział ds. Walki 
z Przestępczością Gospodarczą) od pół roku toczy się 
policyjne śledztwo dotyczące faktur KAZMET-u. Jest to 
naszym zdaniem pewna niezręczność formalna, jakkol-
wiek nie mająca wpływu na bieg i postępy prowadzone-
go postępowania, to jednak w naturalny sposób rodząca 
pewne pytanie. Czy nie powinno tu mieć miejsce wy-
łączenie przedmiotowych organów ze sprawy w tak 
nierozerwalny sposób związanej z Urzędem Miasta 
Częstochowy i obecnymi władzami miejskimi? O 
wyjaśnienie naszych (i nie tylko naszych) wątpliwości 
w tej sprawie poprosimy, zapewne we współpracy z 
częstochowskimi parlamentarzystami, w najbliższym 
czasie m.in. Prokuraturę Generalną.

Artur Sokołowski

Drugiego października w Ratuszu Miej-
skim zainaugurowano kampanię wyborczą 
Andrzeja Szewińskiego, kandydata na Prezy-
denta Miasta Częstochowy.

To chyba pierwszy tak profesjonalnie przy-
gotowany start kampanii w naszym mieście. 
Kampania ruszyła w samo południe, a na 
miejsce przybyły licznie nie tylko osoby z 
politycznego zaplecza kandydata, ale także 
przyjaciele, przyszli wyborcy i przedstawicie-
le mediów. W rezultacie w Ratuszu Miejskim 
zabrakło wolnych miejsc. 

Było kolorowo, nowocześnie a przede 
wszystkim merytorycznie.

Na konwencji programowej Szewiński 
przedstawił swój program wyborczy złożony 
z kilku wiodących fi larów, których realizacja 
gwarantować ma realny skok cywilizacyjny 
miasta poprzez pobudzenie lokalnej przed-
siębiorczości, przyciągnięcie inwestorów i 
zapewnienie im odpowiedniej opieki ze stro-
ny urzędników oraz wykorzystanie potencjału 
intelektualnego młodzieży kończącej często-
chowskie uczelnie.

– Moja prezydentura będzie pracą dla całej 
społeczności dlatego gwarantuję, że w każdej 
sytuacji będę dbał o interes Częstochowy i jej 
mieszkańców – zapewnił Szewiński i dodał, 
że podstawowym zadaniem każdego dobrego 
gospodarza miasta jest dążenie do podnosze-
nia jakości życia mieszkańców. 

Po ofi cjalnej części był też czas na spotka-
nie z przedstawicielami mediów, a także na 
kuluarowe rozmowy z kandydatem. Nie obyło 
się też bez “family foto” czyli pamiątkowego 
zdjęcia Andrzeja Szewińskiego z współpra-
cownikami i kandydatami na radnych Często-
chowy.

Założenia programowe Andrzeja Sze-
wińskiego dotyczą kilku obszarów działania 
samorządu. Po pierwsze kandydat na urząd 
prezydenta miasta uważa, że rozwój gospodar-
czy oraz inwestycje są kluczem do sukcesu. 
Osiągnąć do można m.in. przez dopasowanie 
bazy podatkowej do możliwości częstochow-
skich przedsiębiorców, skuteczne przyciągnię-
cie kapitału inwestycyjnego, zdynamizowanie 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości, czy stwo-
rzenie aktywnego systemu wsparcia dla inwe-
storów oraz uproszczenie procedury urzędni-
czych dla częstochowskich przedsiębiorców i 
mieszkańców.

Drugim fi larem jest uczynienie z infrastruk-
tury drogowej wizytówki miasta. Zdaniem 
kandydata można to zrobić przez poprawę 
nawierzchni podstawowego układu drogowe-
go, budowę nowych dróg w dzielnicach pe-
ryferyjnych, modernizację i budowę nowego 
oświetlenia ulic i sprawne skomunikowanie 
miasta Częstochowy z obwodnicą autostrado-
wą. Trzeba także stale unowocześniać często-
chowskie tramwaje.

Częstochowa, zdaniem Andrzeja Szewiń-
skiego powinna się też stać prężnym ośrod-
kiem edukacyjnym i naukowym. Konieczne 
jest więc doposażenie placówek oświatowych, 
wprowadzić innowacje w szkolnictwie zawo-
dowym, dopasować programy edukacyjne do 
potrzeb lokalnego rynku pracy. Ważna też jest 
skuteczna opieka psychologiczno-pedagogicz-
na i zdrowotna w częstochowskich placów-
kach oświatowych oraz tworzenie programów 
przeciwdziałania agresji i uzależnieniom dzie-
ci i młodzieży.

Czwarty fi lar to sprawna służba zdrowia 
i wsparcie dla rodzin. Oprócz wspierania fi -
nansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego 
trzeba promować zdrowy styl życia i odżywia-
nia w placówkach oświatowych, działać na 
rzecz odwrócenia negatywnych trendów de-
mografi cznych, wspierać pokolenie 50+ oraz 
seniorów, a także przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu.

Kolejną istotną sprawą jest rozsądna po-
lityka przestrzenna miasta i nowoczesne bu-
downictwo komunalne. Konieczne jest sys-
tematyczne zwiększanie liczby miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz realizacja ich zapisów, tworzenie planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
aktywności inwestycyjnej, a także uwzględ-
nienie w planach zagospodarowania interesów 
mieszkańców dzielnic domów jednorodzin-
nych i osiedli budynków wielorodzinnych. 
Trzeba też wprowadzać nowy program budo-

wy bloków ZGM TBS i współpracować z in-
westorami i spółdzielniami mieszkaniowymi 
w zakresie powstawania nowych budynków 
wielorodzinnych.

Andrzej Szewiński pamięta też o kulturze, 
sporcie i turystyce na wysokim poziomie. 
Postuluje otwarcie instytucji kultury na śro-
dowiska twórcze, działania wspólne, w tym 
niekonwencjonalne, zwiększenie środków 
fi nansowych na szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży, czy lepszą promocję Częstochowy 
jako ważnego ośrodka turystycznego wraz z 
okolicznymi gminami na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej.

Siódmym fi larem ma być stworzenie 
zielonego i przyjaznego miasta, nowych 
skwerów i parków miejskich, kompleksowe 
zagospodarowanie parku „Lisiniec” uwzględ-
niające oczekiwania okolicznych mieszkań-
ców,  wprowadzenie szaletów miejskich do 
przestrzeni publicznej oraz zwiększenie środ-
ków fi nansowych na utrzymanie zieleni i czy-
stości w mieście.

Kolejny obszar to poprawa bezpieczeństwa 
przez rozbudowę monitoringu miejskiego, 
lepszą współpracę samorządu z Policją i Stra-
żą Miejską, a także szybsze i efektywne zabez-
pieczenie dzielnic zagrożonych powodzią.

Zdaniem Andrzeja Szewińskiego fi nanse 
miasta muszą być stabilne. Dziewiąty więc 
fi lar to wykonanie otwierającego nową kaden-
cję niezależnego i profesjonalnego audytu fi -
nansowego miasta z wieloletnią perspektywą, 
a następnie ograniczenie wydatków bieżących 
przy jednoczesnym podniesieniu współczyn-
nika inwestycyjnego i ograniczenie zadłużania 
miasta przy lepszym wykorzystaniu środków 
fi nansowych w budżecie.

Andrzej Szewiński chce także budować 
społeczeństwo obywatelskie przez aktywne 
uczestnictwo mieszkańców w kreowaniu po-
lityki miasta, rozwój idei budżetu obywatel-
skiego, a także wprowadzenie lekcji wiedzy 
o historii Częstochowy i funkcjonowaniu sa-
morządu w ramach obowiązujących godzin 
wychowawczych.

O szczegółach Andrzej Szewiński opowie 
nam w następnym numerze gazety.

ANDRZEJ SZEWIŃSKI
- Kandydat na Prezydenta Miasta Częstochowy

Sportowiec, trener, przedsiębiorca, 
społecznik, polityk

Urodził się 20 lutego 1970 r. w 
Warszawie.

Absolwent Instytutu Kultury Fi-
zycznej Wydziału Pedagogicznego 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Częstochowie.

Wielokrotny reprezentant 
Polski w piłce siatkowej - roze-
grał ponad 60 meczów w dru-
żynie narodowej. Trzykrotny 
Mistrz Polski.

W sezonie 92/93 roku zdo-
był nagrodę dla najlepszego 
zawodnika ligi w rankingu PZPS 
i gazety „SPORT”
W latach 1989-2005 był za-

wodowym siatkarzem klubu 
AZS Częstochowa oraz klu-
bów zagranicznych: Brescia 
Włochy, Maccabi Tel-Aviv, Be-
siktas Stambuł oraz Galatasa-
ray-Stambuł.

W latach 2001-2007 był przed-
siębiorcą - właścicielem fi rmy 
„Sportif Andrzej Szewiński” spe-
cjalizującej się w wyposażeniu 
obiektów sportowych.

W latach 2005-2007 był preze-
sem Sportowej Spółki Akcyjnej AZS 
Częstochowa.

W latach 2006-2007 był radnym PO 
w Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Senator VII i VIII kadencji. Członek 
Zgromadzenia Parlamentarnego przy 

NATO ( m.in. główny sprawoz-
dawca raportu dot. konfl iktu 
zbrojnego w Syrii) i zastępca 

przewodniczącego Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu. Szef częstochowskich 
struktur Platformy Obywatelskiej.

Zna biegle język angielski i rosyjski.
Żonaty, ma dwoje dzieci.  
W wolnej chwili pływa na desce i nurkuje.

Nasze miasto, nasza przyszłość 
- to ofi cjalne hasło wyborcze Andrzeja Szewińskiego
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Siedem kijów dostaje Komitet Wyborczy SLD za 
to, że nie opatrzył swoich materiałów promo-
cyjnych wymaganą informacją od kogo te ma-

teriały pochodzą. Plotka głosi, że podobno wymagana 
przepisami treść jest doklejana do plakatów SLD w for-
mie nalepek. Podstawą prawną do umieszczenia danych 
komitetu na materiałach jest ustawa Kodeks Wyborczy, 
a dokładnie jej artykuły 496 i 109. Niestety komitet partii 
obecnego prezydenta Częstochowy nie dotarł na czas do 
tych informacji, przegapił je, bądź zlekceważył. Za to sie-
dem kijów.

Kije za karę i marchewki w nagrodę 
przyznajemy wspólnie z Czytelnikami 
tym, którzy (źle lub dobrze) przyczynili 
się naszemu miastu i regionowi. Pro-
pozycje wyróżnień prosimy nadsyłać 
na nasz adres mailowy: redakcja@7d-
ni.com.pl redakcja@7dni.com.pl

Siedem soczystych marchewek, w tym tygodniu 
nieco przewrotnie, dostają wszyscy ci, którym 
nie przeszkadzają wiszące od minionych wybo-

rów plakaty. Wyborcze. To za anielską cierpliwość. Mar-
chwie więc dostają miejskie służby zajmujące się sprzą-
taniem i oczyszczaniem, utrzymaniem zieleni, dbaniem 
o bezpieczeństwo (bo, jak sugeruje jeden z Czytelników, 
pozostawione plakaty w końcu odpadną i skaleczą ko-
muś głowę, albo porysują samochód). Dla wyjaśnienia 
podajemy, że komitety wyborcze mają trzydzieści dni na 
posprzątanie po wyborczej kampanii. Tymczasem wyda-
wać mogłoby się, że niektóre komitety zainstalowały pla-
katy „na stałe” i nie mają zamiaru ich sprzątnąć wcale.

iedem soczystych marchewek, w tym tygodniu 
nieco przewrotnie, dostają wszyscy ci, którym 
nie przeszkadzają wiszące od minionych wybo-

rów plakaty. Wyborcze. To za anielską cierpliwość. Mar-
chwie więc dostają miejskie służby zajmujące się sprzą-
taniem i oczyszczaniem, utrzymaniem zieleni, dbaniem 
o bezpieczeństwo (bo, jak sugeruje jeden z Czytelników, 
pozostawione plakaty w końcu odpadną i skaleczą ko-
muś głowę, albo porysują samochód). Dla wyjaśnienia 
podajemy, że komitety wyborcze mają trzydzieści dni na 
posprzątanie po wyborczej kampanii. Tymczasem wyda-
wać mogłoby się, że niektóre komitety zainstalowały pla-
katy „na stałe” i nie mają zamiaru ich sprzątnąć wcale.

Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec ulicy 
Korczaka z pismem, w którym przedstawił swoje 
racje.

„W lipcu 2008 roku dokonaliśmy zakupu nie-
ruchomości położonej w Częstochowie przy ul. 
Korczaka. Nieruchomość składa się z budynku 
wielorodzinnego oraz działki o powierzchni po-
nad 1300 m kw. Przedmiotowa nieruchomość 
została przez nas zakupiona tylko i wyłącznie 
dla tego, że mogła być przeznaczona na cele 
inwestycyjne, które chcieliśmy i nadal chcemy 
realizować. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego (uchwała z 2007 roku) zakładał 
przedłużenie ul. Śląskiej do Alei Bohaterów Mon-
te Cassino w Częstochowie, (przy tylnej granicy 
działki od ul. Skłodowskiej) miała być wykonana 
dodatkowa ulica. Projektanci w roku 2007 otrzy-
mali wytyczne projektowe z urzędu miasta Czę-
stochowy o takim poprowadzeniu nowej drogi, by 
nie było potrzeby wywłaszczania nieruchomości 
prywatnych. Chodziło też o to, aby niepotrzebnie 
nie stwarzać sytuacji konfl iktowych pomiędzy 
mieszkańcami, a prezydentem miasta.

Dowodem niezbitym i sprawą bezsporną w spo-
sób niebudzący żadnych wątpliwości na to, że 
przedmiotowa inwestycja [budowa marketu przy 
ul .Korczaka – przyp.red.] mogła i nadal może 
być  wykonana bez pozyskiwania przez urząd czę-
ści naszej nieruchomości prywatnej. Plan zago-
spodarowania przestrzennego pokazuje, że nową 
drogę można było i nadal można poprowadzić 
bez naruszania naszych praw własności. 

Nie wiadomo dlaczego jednak został opra-
cowany nowy projekt, zmieniający położenie 
nowej drogi. Jest ona prowadzona przez teren 
będący naszą własnością. Na mocy art.212.3 
ustawy o gospodarce nieruchomościami wy-
właszczenie nieruchomości może być dokonane 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy cele publiczne nie 
mogą być realizowane w inny sposób niż pozba-
wienie albo ograniczenie praw do nieruchomo-
ści a prawa te nie mogą być nabyte w drodze 
umowy. Naszym zdaniem urząd miasta może 
nabyć prawa do tylnej części naszej działki na 
drodze jedynie umowy cywilno-prawnej za zgo-
dą obu stron, w tym przede wszystkim naszej. 
Ponieważ cele publiczne mogą być realizowane 
w sposób inny niż pozbawienie albo ogranicze-
nie praw do nieruchomości.

Wyraziliśmy warunkowo zgodę na to by urząd 
miasta Częstochowy wywłaszczył i przeznaczył 
naszą działkę na drogę, ale pod warunkiem za-
miany – otrzymamy działkę wyodrębnioną (z dru-
giej strony budynku).

Jeżeli urząd miasta nie spełni naszych warun-
ków oznacza to, że nie posiada naszej zgody na 
przeprowadzenie drogi przez nasz prywatny te-
ren. Zatem wnosimy by urząd miasta dokonał 
zmian w projekcie drogi w taki sposób, aby nie 
przebiegała ona przez nasz prywatny teren.

Reasumując:
- nasz działka znajduje się w centrum miasta w 

bardzo atrakcyjnym miejscu
- posiada możliwość stuprocentowej jej zabudo-

wy z przeznaczeniem na obiekty handlowo-usłu-
gowo-mieszkaniowe nawet do 10 m wysokości

- jest działką stwarzającą możliwość wybu-
dowania pod wynajem pawilonów np..usłu-
gowo-handlowych, z których można czerpać 
korzyści

- po sąsiedzku przy granicy znajduje się dział-
ka będącą własnością urzędu miasta, która w tej 
sytuacji jest jedyną odpowiednią nieruchomością 
zamienną

- to urząd miasta Częstochowy (a nie odwrotnie 
) występuje o zajęcie naszej działki i to urzędowi 
na tym zależy a nie nam i dlatego musi szanować 
również nasze prawa

- pracownicy urzędu traktują obywateli miasta 
z góry, siłowo i sprawy próbują załatwiać nie-
zgodnie z obowiązującym prawem, na zasadzie 
szantażu i przymusu

- przedmiotowa spraw nie była a powinna być 
przeprowadzona na zasadzie negocjacji pomię-
dzy stronami

- urząd musi zdać sobie sprawę z tego, że chce 
nam zabrać ponad 25 proc. powierzchni działki 
w związku z tym na pozostałej po wywłaszczeniu 
części nie będzie można realizować planowanej 
inwestycji

- urząd od nas chce kupić działkę w cenie mniej 
więcej 150 zł za metr kw. A jak będziemy chcieli 
kupić działkę sąsiednią (w ramach przetargu) to 
zapłacimy ok.500 zł za metr kw.

Rozżalony mieszkaniec Częstochowy”

Czwartego i piątego października, po raz drugi 
odbył się Częstochowski Festiwal Modelarski „Mo-
delikarz”

Pod tą, odrobinę przewrotną nazwą kryją się dwa 
dni wspaniałej zabawy dla licznie pojawiających się 
modelarzy, i równie miłego spędzenia czasu dla pu-
bliczności. 

W tegorocznej edycji wzięło udział około 150 
modeli od kilkudziesięciu wystawców. Modele za-
prezentowały w większości technikę wojskową w 
przekroju ostatnich 100 lat – od angielskiego Mark I 
z 1914 roku do najnowszych Abramsów i Merkav, od 
dwupłatowych Albatrosów i Fokkerów „Czerwone-
go Barona” aż po F16 w Polskich barwach. Pojawiły 
się także piękne modele samochodów osobowych 
np. „Warszawa”, oraz doskonale wykonane mode-
le parowozów wąsko i normalnotorowych. Podziw 

wzbudzały świetne dioramki sprzętu PKW Afgani-
stan – Śmigłowiec Mi-17, pojazdy M1078 LMTV i 
M-ATV.

Festiwal był także okazją do zaprezentowania się 
lokalnych fi rm zajmujących się produkcją elemen-
tów do waloryzacji (przeróbek) modeli, z wykorzy-
staniem druku 3D i innych zaawansowanych technik.

Czas płynął szybko, dwa dni Modelikarza minęły 
zanim się tak naprawdę zaczęły. Sytuacje w której 
całe rodziny potrafi ły spędzać po kilka godzin oglą-
dając prezentowane modele nie należały do rzadko-
ści. W pamięci organizatorów utkwiły najbardziej 
słowa ojca robiącego kolejne zdjęcie modelom: 
„Synku poczekaj, tatuś zrobi dla Ciebie jeszcze tylko 
parę zdjęć...”

Do zobaczenia za rok!
Red.

Dzielimy się
coraz chętniej

Bank Żywności w Częstochowie Przez cały rok 
wspiera osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem 
społecznym, ale najbardziej widoczny jest podczas 
akcji takich, jak zbiórka żywności, która się odbyła 
w miniony weekend. Tegoroczna akcja „Podziel się 
Posiłkiem” była wyjątkowym dowodem społecznej 
wrażliwości naszego miasta i regionu. Ubiegłorocz-
ny wynik udało się poprawić o prawie 2 tony!  

Do magazynu Banku Żywności w Częstochowie 
trafi ły produkty trwale pakowane, o bezpiecznym 
terminie przydatności do spożycia. Wśród nich te 
najpotrzebniejsze: tłuszcze oraz olej, konserwy mię-
sne i rybne, przetwory warzywno-owocowe, mleko i 
słodycze. Już wkrótce dotrą one do odbiorców za po-
średnictwem lokalnych organizacji pozarządowych i 
instytucji publicznych.

O takie same produkty, czyli żywność dobrze za-
bezpieczoną trwałymi opakowaniami i mającą długi 
okres ważności Bank Żywności będzie prosił dar-
czyńców podczas Świątecznej Zbiórki Żywności, w 
dniach 28-30 listopada.

red.

Małe jest piękne
Prywatne - nie zawsze znaczy Twoje

Przy ulicy Korczaka powstanie nowy market (już kolejny w naszym mieście). Mieszkańcy sąsiadujący z terenem - dziś jeszcze 
budowy - nie godzą się z decyzjami Urzędu Miasta Częstochowy, które mają związek zarówno z powstaniem marketu jaki i sąsia-
dującymi z nim właścicielami gruntów prywatnych.
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Powiat częstochowski w czołówce rankin-
gu "Wspólnoty"

Powiat częstochowski zajął zaszczytne czwarte 
miejsce w ogólnopolskim  rankingu „Wydatki na 
infrastrukturę techniczną w latach 2011 – 2013” w 
kategorii Powiaty.  Ranking organizuje Pismo Sa-
morządu Terytorialnego "Wspólnota". Wręczenie 
nagród odbyło podczas uroczystej  gali    odbywa-
jącej się w trakcie 12. Samorządowego Forum Ka-
pitału i Finansów w Jachrance k/Warszawy. Wyróż-
nienie dla naszego powiatu odebrał starosta Andrzej 
Kwapisz.

- Ten sukces zawdzięczamy zaangażowaniu  Za-
rządu Powiatu w pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych oraz dobrej współpracy z samorządami na-
szych gmin i ościennych powiatów – mówi starosta  
A. Kwapisz. - Od wielu już lat inwestycje drogowe 
są dla nas priorytetem. Nie mieliśmy wątpliwości, że 
realizacja naszych przedsięwzięć ma większe szanse 
powodzenia wtedy, gdy będziemy współpracować z 
partnerami subregionalnymi, a nie z nimi rywalizo-
wać. Ten model współpracy dał nam nie tylko więk-
sze szanse  na zdobycie środków, ale także wymusił 
realizację inwestycji logicznie  i funkcjonalnie kom-
patybilnych, zapewniających wszystkim partnerom  
realizację ich potrzeb. Czas pokazał, że ten sposób 
działania się sprawdził, a ranking "Wspólnoty" to 
potwierdził. 

W pałacu w Nieznanicach niebiańskie smaki
Nie trzeba jechać do Meksyku, żeby chociaż tro-

chę móc poznać meksykańską kulturę, zwłaszcza 
tamtejszą kuchnię. Wystarczy wybrać się do Niezna-
nic pod Częstochową. W tamtejszym pałacu od 10 
do 12 października po raz kolejny organizowany jest 
Festiwal Meksykański.

Dwie panie, Elżbieta Lubert i Beata Fornalik, 
zafascynowane niezwykłością tej bogatej kultury,  
postanowiły jej cząstkę przenieść do Polski, do Nie-
znanic. 

Oprócz opowieści o zebraniach starszyzny indiań-
skiej, prezentacji  zdjęć i zaplanowanych pokazów 
oraz warsztatów kulinarnych, głównym punktem 
programu jest gastronomia meksykańska. Gwaran-
cją powodzenia festiwalu jest 30 letnie doświadcze-
nie hotelarskie i restauracyjne pani Beaty, zdobyte 
w prowadzeniu restauracji i hotelu we Francji, kon-
tynuowane od lat w Nieznanicach. - Przyrządzamy 
dania meksykańskie z pełnym poszanowaniem 
oryginalnych receptur i z uwzględnieniem ich ory-
ginalnych odmian – mówi pani Beata. Wszyscy 
uczestnicy Festiwalu będą mogli podczas warszta-
tów prowadzonych przez rodowitych Meksykanów 
nauczyć się robienia m.in. kukurydzianych placków. 
Będzie można również poznać historię kakao i cze-
kolady. I powalczyć oraz uzyskać Certyfikat Wybit-
nego Smakosza Czekolady testując rozmaite kom-
pozycje czekoladowe. Imprezie towarzyszyć będzie 
meksykańska zasada: „Mi casa es Su Casa” – mój 
dom jest twoim domem.” 

Koncert gitarowy w kościele św. Zygmunta
W piątek tj.10 października o godz. 18.45 w auli 

Parafii p.w. św. Zygmunta wystąpi Stephen Mattin-
gly, ceniony na całym świecie gitarzysta i kame-
ralista. Artsyta jest założycielem oraz członkiem 
kwartetu gitarowego Tantalus Quartet, z którym 
koncertował w USA, Niemczech, Panamie, Fin-
landii, Polsce. Jako zwycięzca prestiżowej nagrody 
Presser Award, przyznawanej dla muzyków, których 
działania artystyczne posiadają potencjał i perspek-
tywę rozwoju na przyszłość, został zaproszony do 
nagrania wszystkich utworów kameralnych z gitarą 
klasyczną Franciszka Schuberta. Dr Stephen Mat-
tingly prowadzi również bogatą działalność pedago-
giczną, jest asystentem w katedrze gitary Univeristy 
of Louisville w Stanach Zjednoczonych. Regularnie 
zapraszany jest do prowadzenia kursów mistrzow-
skich w kraju i za granicą.

W Filharmonii trwa festiwal
10. FESTIWAL WIOLINISTYCZNY im. BRO-

NISŁAWA HUBERMANA  potrwa aż do 14.10.2014 
i obfituje w wiele muzycznych atrakcji:    
- Czwartek 09.10.2014r., godz. 19.00 Sala kameralna
Viola organista - wiolonczela klawiszowa
- Piątek 10.10.2014r., godz. 19.00 Sala koncertowa
„Adieu”
W programie koncertu piosenki Adama Struga z płyty 
„Adieu”.
- Niedziela 12.10.2014r., godz. 18.00 Sala kameralna
Wariacje goldbergowskie klasycznie i jazzowo
- Wtorek 14.10.2014r., godz. 19.00 Sala koncertowa                                                                                       
Koncert finałowy z udziałem Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Częstochowskiej
We foyer Filharmonii Wystawa Festiwal Hubermana 
na fotografiach Zbigniewa Burdy.

W jednym z wrześniowych numerów Tygodnika 
„7 dni” opublikowaliśmy materiał na temat docie-
plania budynków zarządzanych lub administro-
wanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Lokator bloku przy ul. Focha zauważył, że „wyko-
nawca stosuje do przyklejania płyt styropianowych 
klej do płytek łazienkowych, który absolutnie nie 
nadaje się do tego typu robót”. Temat nie wydał 
nam się zanadto frapujący, więc napisaliśmy o 
nim lakonicznie. ZGM, który zazwyczaj reaguje 
na nasze teksty opieszale, a na pytania odpowia-
da niechętnie, tym razem odniósł się zadziwiająco 
energicznie i przesłał nam wyjaśnienie. Stwierdza 
w nim, a wręcz poddaje w wątpliwość - że jakoby 
to wcale nie lokator pierwszy zauważył nieprawi-
dłowości wykonawcy: „w trakcie wykonywania 
docieplenia jednego z budynków przy ul. Focha w 
Częstochowie doszło do wykonania drobnej części 
prac przy zastosowaniu przez wykonawcę innego 
kleju, niż wynikający ze specyfi kacji. Jednakże w 
toku codziennej kontroli inspektor nadzoru Spółki 
wychwycił pomyłkę i nakazał powtórzenie tej czę-
ści robót poprzez zerwanie położonego styropianu 
i położenie styropianu na kleju zgodnym ze specy-
fi kacją.”

We wrześniowym artykule zacytowaliśmy rów-
nież eksperta branży budowlanej, który sugeruje 
braki informacji o przetargach z udziałem ZGM na 
stronie internetowej spółki. Rzecz jasna ZGM temu 
zaprzecza i odsyła eksperta do zakładki „zamówie-
nie publiczne”. 

Wątek przetargów rozdrażnił zarząd spółki, 
uznaliśmy więc, że powinniśmy się mu przyjrzeć. 

Redakcja dotarła do materiałów dokumentujących 
wybór ofert na roboty budowlane – docieplanie 
budynków ZGM-u. Wynika z nich, że poza jed-
nym wyjątkiem, od kwietnia do września tego roku 
wszystkie prace dociepleniowe zgarniają prze-
miennie dwie fi rmy. Po porównaniu ofert widać, 
że to nie najniższa cena jest kryterium wyboru. 
Niektórzy oferenci proponowali wykonanie robót 
dociepleniowych bloków przy al. Pokoju, al Armii 
Krajowej, ul. Sobieskiego, ul Prądzyńskiego i ul. 
Leśmiana sporo taniej. Różnice pomiędzy oferta-
mi najtańszymi a wybranymi, przekraczały nawet 
100 tys. zł. W przypadku największej różnicy jest 
to kwota o niemal połowę większa niż oferta naj-
tańsza. 

ZGM słusznie stwierdza, że nie on jedyny decy-
duje o wyborze. Członkowie Wspólnot Mieszka-
niowych nie kryją jednak, że w wielu przypadkach 
to właśnie ofi cjalne rekomendacje, czy nieofi cjalne 
sugestie ZGM-u mają największy wpływ na wybór 
oferenta. Skoro zamiast 224 tysięcy Wspólnota pła-
ci za docieplenie bloku 329 tys. zł – to pozostaje 
nam wierzyć, że mieszkańcy dwa razy się zastano-
wili, zanim wybrali tak drogą ofertę.

Pojawia się zestaw pytań: czy jakość – sięgając 
po przykładu z ul. Focha i użyciu kleju do płytek ła-
zienkowych – w ogóle stanowi kryterium wyboru? 
czy Wspólnoty Mieszkaniowe mają świadomość 
uczestniczenia w „operacji” na duże pieniądze? 
które banki i na jakich zasadach udzielają Wspól-
notom kredytów? etc.

Do tematu powrócimy...
Bronisław Zejfryd

Do 12 października organizatorzy za-
praszają na bardzo różne, często 
nieoczywiste imprezy literackie, 
które odbędą się w wielu 

zakątkach miasta. I tak na warszta-
tach Wolnych Lektur będzie można 
się przekonać, w jaki sposób lite-
ratura ląduje w cyfrowym świe-
cie. Mariusz Pisarski będzie 
swoich „warsztatowiczów” 
oprowadzał po labiryn-
tach hipertekstu, a Olga 
Wróbel zdradzi tajniki 
tworzenia komiksów. 
Z kolei artyści wi-
zualni Marcelina 
Amelia, Piotr Ka-
niecki i Przemy-
sław Kruk po-
mogą włamać 
się do książek 
za pomocą ilu-
stracji, malarstwa i fotografi i. 
Biblioteka odda się we władanie hiphopowców 
ze składu Wszystko Jasne, Willa Generała dzię-
ki larp'owi zmieni się w scenografi ę mrocznej 
opowieści Lovecrafta, a po ulicach, w ramach 
gry miejskiej, przechadzać się będą bohaterowie 
młodzieżowego cyklu „Felix, Net i Nika”. Po raz 
pierwszy również Festiwal „Czytaj!” połączył 
siły z Akademią im. Jana Długosza, dzięki czemu 
odbędzie się otwarte seminarium naukowe „Ma-
szyny kruszenia słowa”, czyli dyskusja o miejscu 
literatury w świecie zdominowanym przez nowe 
media. Oczywiście nie zabraknie również kla-
sycznych spotkań autorskich, wspólnego czytania 
i wymiany książki. Wśród zaproszonych gości 
znajdzie się Krzysztofa Varga, Wit Szostak, Rafał 
Kosik, Maciej Sieńczyk oraz Kalina Błażejowska.

Podczas Festiwalu nie zabraknie fi lmowego 
wieczoru   z Bohumilem Hrabalem. W programie 

„ M a -
kabratura” oraz 
„Perełki na dnie”, czyli klasyczne etiudy mistrzów 
kina czeskiego, będące ekranizacjami prozy Hra-
bala. Filmy to wyjątkowe i dziś już trochę zapo-
mniane – dlatego nie można przegapić rzadkiej 
okazji, by zobaczyć je na dużym ekranie. Drugie 
wydarzenie związane jest z rocznicą urodzin Wil-
liama Burroughs'a, którą uczestnicy Festiwalu 
świętować będą podczas specjalnego koncertu 
muzyki eksperymentalnej, w całości inspirowanej 
twórczością amerykańskiego pisarza. 

Najważniejsza w Festiwalu „Czytaj!” jest za-
bawa. Impreza pokazuje bardzo różne spojrzenia 
na literaturę oraz łączy różne środowiska, któ-
re wspólnie tworzą wyjątkowe święto książki w 
Częstochowie.

red.

wzbudzały świetne dioramki sprzętu PKW Afgani-
stan – Śmigłowiec Mi-17, pojazdy M1078 LMTV i 
M-ATV.

Festiwal był także okazją do zaprezentowania się 
lokalnych fi rm zajmujących się produkcją elemen-
tów do waloryzacji (przeróbek) modeli, z wykorzy-
staniem druku 3D i innych zaawansowanych technik.

Czas płynął szybko, dwa dni Modelikarza minęły 
zanim się tak naprawdę zaczęły. Sytuacje w której 
całe rodziny potrafi ły spędzać po kilka godzin oglą-
dając prezentowane modele nie należały do rzadko-
ści. W pamięci organizatorów utkwiły najbardziej 
słowa ojca robiącego kolejne zdjęcie modelom: 
„Synku poczekaj, tatuś zrobi dla Ciebie jeszcze tylko 
parę zdjęć...”

Do zobaczenia za rok!
Red.

Do magazynu Banku Żywności w Częstochowie 
trafi ły produkty trwale pakowane, o bezpiecznym 
terminie przydatności do spożycia. Wśród nich te 
najpotrzebniejsze: tłuszcze oraz olej, konserwy mię-
sne i rybne, przetwory warzywno-owocowe, mleko i 
słodycze. Już wkrótce dotrą one do odbiorców za po-
średnictwem lokalnych organizacji pozarządowych i 
instytucji publicznych.

O takie same produkty, czyli żywność dobrze za-
bezpieczoną trwałymi opakowaniami i mającą długi 
okres ważności Bank Żywności będzie prosił dar-
czyńców podczas Świątecznej Zbiórki Żywności, w 
dniach 28-30 listopada.

red.

Małe jest piękne

Skąd ta nerwowość
zarządu ZGM-u

Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” to spotkania z książką i słowem. 
A wyrósł z przekonania, że czytać wypada zawsze i wszędzie.

Zaczytana Częstochowa
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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

Sprzedam  

4 krzesła
niezniszczone

tel. 34 363 64 34

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
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Uroczystą umowę w tej sprawie podpisał w Katowi-
cach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Adam Zdziebło oraz Marszałek Mirosław 
Sekuła i członek Zarządu Arkadiusz Chęciński.

Dokument, który będzie obowiązywał w latach 
2014-2023 dotyczy koordynacji inwestycji kluczo-
wych z perspektywy regionu. Źródłami finansowanie 
projektów w nim ujętych będą m.in. środki krajowe, 
budżet województwa oraz środki przeznaczone na 
realizację właściwych programów operacyjnych. To 
odejście od formuły kontraktu zawartego na lata 2007-
2013, w znacznej mierze uzależnionego od RPO i 
symboliczne nawiązanie do pierwszego dokumentu z 
października 1995 roku.

Ówczesne województwo katowickie, również jako 
pierwsze i jedyne w Polsce podpisało kontrakt ze stro-
ną rządową uzgadniający najważniejsze płaszczyzny 
rozwoju regionu, związane przede wszystkim z rozwo-
jem infrastrukturalnym i restrukturyzacją tradycyjnych 
gałęzi przemysłu.

– Pierwszy kontrakt otworzył przed nami szereg 
szans i możliwości. Jestem przekonany, że tym razem 
będzie podobnie, a projekty zawarte w nowym kontr-
akcie za dziesięć lat będą oceniane równie dobrze. 
Cieszę się, że w rozwiązywaniu problemów i wyzwań 
stojących przed samorządami, nasz region niezmiennie 
jest liderem – zauważa marszałek Mirosław Sekuła.

Kontrakt obejmuje najważniejsze przedsięwzięcia 
dla regionu, istotne dla jego dynamicznego rozwoju 
i poprawy życia jego mieszkańców. Zakres i warunki 
realizacji poszczególnych inwestycji zostaną dookre-
ślone po ostatecznym uzgodnieniu z Komisją Europej-
ską krajowych programów operacyjnych oraz innych 
dokumentów strategicznych.

– Najistotniejsze w tym kontrakcie jest to, że ten 
dokument jest żywy, to otwarta lista projektów, która 
będzie aktualizowana, zmieniana w razie potrzeb. Wo-
jewództwo Śląskie postawiło wysoko poprzeczkę, jeśli 
chodzi o negocjacje, ale to jest dzięki temu dokument 
konkretny, a nie życzeniowy – stwierdza Adam Zdzie-
bło Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i 
Rozwoju.

W Kontrakcie zapisano najistotniejsze przedsię-
wzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju 
i regionu, takie m.in. jak poprawa jakości badań oraz 
wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, 
wzmacnianie innowacyjnego potencjału uczelni oraz 
podmiotów sektora B+R, rozwój współpracy instytu-

cji nauki, B+R i przedsiębiorstw na rzecz tworzenia i 
wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych, 
w tym patentów, modernizacja istniejących systemów 
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obsza-
rów południowej i północnej części województwa, 
czy wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszaru 
północnego oraz południowego z obszarami węzłowy-
mi.

Planuje się także zwiększenie mocy wytwórczych 
energii elektrycznej w województwie; zapobieganie 
negatywnym skutkom zmian klimatu; zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększe-
nie poziomu zatrudnienia w województwie.

Podjęte zostaną działania na rzecz aktywnej polityki 
rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbar-
dziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; rozwój 
przedsiębiorczości, upowszechnianie różnych form 
opieki nad dziećmi do lat 3, poprawa adaptacyjności 
przedsiębiorstw i pracowników; redukcja poziomu 
wykluczenia społecznego: zwiększenie aktywności 
społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu, poprawa do-
stępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do 
realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji 
społecznej, rozwój ekonomii społecznej; podniesie-
nie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie: 
upowszechnienie edukacji przedszkolnej, podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego, wsparcie eduka-
cji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla 
funkcjonowania na rynku pracy, upowszechnienie 
uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w 
powiązaniu z potrzebami rynku pracy; podniesienie 
jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia: 
podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia 
oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerze-
nie zakresu usług medycznych i podniesienie jakości 
obsługi pacjentów, rozwój profilaktyki zdrowotnej, 
w tym działania na rzecz ograniczania chorób i uza-
leżnień cywilizacyjnych oraz promocja zdrowego 
i aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian 
demograficznych, optymalizacja dostępu do specja-
listycznych placówek ochrony zdrowia, podnoszenie 
kwalifikacji pracowników związanych z ochroną 
zdrowia i kształcenie nowych kadr, rozwój miasta 
wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funk-
cjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych; 
a także kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o 
wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecz-
nych i gospodarczych.

red.

„Częstochowa aquaparku nie ma. Posiada za to naj-
bogatszą w Polsce historię planowania jego budowy. 
W aquaparku pozostającym w fazie obietnic kolejnych 
prezydentów popływać się nie da, a na takiej właśnie 
obiecance doskonale pływają kolejne wcielenia lokal-
nej, częstochowskiej władzy. Pływanie zaczęło się już 
pod rządami prezydenta Marasa z SLD, na przełomie 
wieków. Na koncepcji aquaparku pływał też obecny 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Od czasu do czasu 
wysyłał do mediów sygnały, że budowa tego obiek-
tu ruszy w najbliższym czasie. Niestety nie ruszyła i 
Częstochowa aquaparku nadal nie ma. Matyjaszczyk 
wyłącznie medialnie zaspokoił potrzeby mieszkańców 
i to byłoby na tyle. 

Aquapark nie powstał głównie z powodu notorycz-
nych prób lokowania go w parku lisinieckim. Znam 
dobrze to miejsce. Ładny kawałek zieleni i wody, nie-
mal w centrum miasta. To, że są tam trzy stawy, de fac-
to glinianki, jednak w żaden sposób nie przemawia za 
taką lokalizacją. Owych stawów czyli zalanych górni-
czych wyrobisk do zadaszonego, całorocznego i ogrze-
wanego aquaparku wykorzystać się nie da. Bo niby 
jak? Tak zła koncepcja lokalizacji świadczy również o 
braku rozeznania w zakresie kosztów funkcjonowania 
takiego obiektu. Aquapark skazany byłby na ogrzewa-
nie gazem ziemnym, a tym samym na kilkumilionowy, 
coroczny deficyt. Deficytów zaś Częstochowa powin-
na unikać jak ognia, gdyż już niestety dorobiła się ok. 
450 milionów długu. 

Uważam, że o lokalizacji aquaparku powinna decy-
dować wyłącznie możliwość podpięcia go do taniego 
źródła ciepła. Poprzednim prezydentom nie przyszło to 
nawet do głowy, że można ogrzewać aquapark inaczej 
niż drogim gazem. 

Jeżeli zostanę wybrany na Urząd Prezydenta Czę-
stochowy zapewniam, że aquapark w Częstochowie 
powstanie i będzie to najnowocześniejszy obiekt tego 
typu w Polsce. Będzie on energetycznie zasilany i 
ogrzewany w oparciu o odnawialne źródła energii. 
Nie tylko nie będzie kupował energii elektrycznej i 
gazu, ale wręcz będzie sprzedawał nadwyżki energii 
elektrycznej. Inwestycja będzie się samofinansować. 
Idealną lokalizacją są pohutnicze tereny na Rakowie. 
Pozwoli to na rewitalizację tej dzielnicy i podniesienie 
jej atrakcyjności. 

Koszt budowy takiego obiektu można zmieścić w 
kwocie do 80 mln zł wliczając w to unijne dofinanso-
wanie na poziomie do 80 % kosztów . Budowę aqu-
aparku wraz z jego częścią energetyczną pokrylibyśmy 

więc w większości z funduszy Unii Europejskiej i za-
pewniam, że warto w ten sposób te pieniądze wydać. 
Coś przecież mieszkańcom Częstochowy i okolicy od 
życia się należy. 

To, że Częstochowa nigdy nie uzyskała unijnej dota-
cji na tego typu kompleks sportowy, spowodowane jest 
tym, że poprzednim prezydentom Marasowi z SLD, 
Wronie czy obecnemu Matyjaszczykowi też z SLD 
nigdy nie przyszło to do głowy. Nie złożyli oni nawet 
wniosku o takie fundusze, a Unia Europejska nie daje 
dotacji na nienapisane i niezłożone wnioski.

Oczywiście aquapark, połączony z parkiem energe-
tycznym, musi powstać w odpowiedniej lokalizacji. 
Terenów w Częstochowie nie brakuje, ale nie może 
być to Lisiniec, zielona enklawa niemal w centrum 
miasta. Zielonych płuc Częstochowy nie można prze-
cież zalać betonem.

Kandyduję na Urząd Prezydenta Częstochowy po 
to, by Częstochowa miastem pozostała. Nowoczesny, 
podłączony i zasilany z odnawialnych źródeł energii 
aquapark, będzie tani w eksploatacji więc tym samym 
tanie też będą bilety wstępu. Będziemy w nim dobrze 
się bawić i wypoczywać, a przy okazji uleczymy jeden 
z częstochowskich kompleksów wieczystej niemocy.

Armand Ryfiński
Kandydat na prezydenta Częstochowy

Ryfiński: „Aquapark
sobie zbudujemy...” 41 miliardów dla regionu

Województwo Śląskie jest pierwszym regionem, 
który podpisał Kontrakt Terytorialny.

Czystek zwany po łacinie 
Cistus Incanus interesuje 
naukowców, lekarzy i diete-
tyków od kilkunastu lat. W 
1999 roku zdobył prestiżo-
wy tytuł „rośliny roku”, ale 
wzbudzał niemałe zaintere-
sowanie już wcześniej. 15 lat 
temu w Instytucie Friedricha 
Loeffera w Tubindze, prze-
badano czystka pod wieloma 
względami. Miedzy innymi 
skupiono się na jego właści-
wościach bakteriobójczych, 
z uwagi na które w starożyt-
nej Grecji był uważany za 
roślinę o cudownej mocy.

Badania potwierdziły nie-
bywałe możliwości czystka 

w walce z 
bakte-
riami i 
w i r u -
s a m i . 

Podobne ba-

dania Badania przeprowadzono również na Uniwersytecie w Mo-
nastyrze. Tam stwierdzono, że już po pierwszej dobie od zażycia 
można dostrzec rezultaty zastosowania czystka jako środka bak-
teriobójczego i wirusobójczego. Pojedyncze składniki czystka są 
znane współczesnej medycynie, jednak ich połączenie sprawia, że 
działanie zioła jest czymś więcej niż sumą działań tych substancji 
odseparowanych.

Okazało się, że czystek zawiera wyjątkowo dużą ilość polifenoli 
(czyli witaminy P), które otaczają komórki organizmu, uniemożli-
wiając przedostawanie się wirusów i bakterii do ich wnętrza. Niem-
cy przekonali się już do czystka. Za naszą zachodnią granicą zioło 
to zdobyło opinię wartościowego i wzmacniającego zdrowie uzu-
pełnienia diety. Produkuje się więc z niego cała gamę prozdrowot-
nych produktów, ale najpopularniejsza stała się zwyczajna herbatka 
z czystka. Ma ona prawie trzy razy więcej antyutleniaczy niż znana 
z ich wysokiej zawartości zielona herbata.

Cistus Incanus występuje na południu Europy, na terenach te-
reny suche i skaliste, dlatego najlepiej rozwija się i najobficiej 
kwitnie w Grecji, a szczególnie na tamtejszych wyspach, gdzie 
gleba zawiera dużo magnezu. Herbata z czystka zawiera go więc 
także, a jak jest cenny wiedzą wszyscy, którzy z pomocą magnezu 
walczą z uporczywymi skurczami mięśni. Oprócz tego czystek 
rośnie na Karaibach, gdzie jest popularnym ziołem, a jego wła-
ściwości są znane od zawsze.

Interesującą właściwością czystka jest też nieporównywalna z 

niczym innym skuteczność w leczeniu boreliozy. Prasa niemiecka 
kilka lat temu rozpisywała się na temat przypadku pewnego męż-
czyzny zakażonego bakteriami boreliozy przez ugryzienie kleszcza. 
Po dwóch latach ciężkiej choroby jego stan się wcale nie popra-
wiał. Wystąpiły kłopoty z poruszaniem stawami, a zażywanie leków 
przeciwbólowych niszczyło jego układ pokarmowy. Uratowała go 
jednak herbata z czystka, bowiem zioło to, poprzez szczelne otacza-
nie, unieszkodliwia przenoszone przez kleszcze spiralne bakterie 
boreliozy.

Czystek zrobił tez w niektórych krajach wielką karierę jako środek 
przeciw grypie, a zwłaszcza przeciwko grypie ptasiej. Okazał się je-
dynym całkowicie naturalnym środkiem zwalczającym tę chorobę. 
Zauważono też dobry wpływ czystka na procesy przemiany mate-
rii i wytwarzania komórek w organizmie.. Dzięki temu uważa się, 
że czystek opóźnia procesy związane ze starzeniem się, a ponadto 
wspomaga terapie antynowotworowe.

Badający następstwa spożywania czystka naukowcy stwierdzili,m 
że nie ma on żadnych działań ubocznych. Lekarze uważają zatem, 
że herbatkę z czystka mogą pić zarówno małe dzieci, jak i kobiety w 
ciąży, czy karmiące matki.

Istnieje na świecie wiele gatunków czystka, jednak Cistus Incanus 
jest najbardziej znany ze swojej skuteczności w działaniu przeciw-
bólowym, przeciwzapalnym i ochronie przed infekcjami zarówno 
bakteryjnymi, jak i wirusowymi.

red.

Nie magia tylko natura
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Nad zbiornikach w Strzelcach pod koniec września odbyły się 
zawody wędkarskie dla działaczy Okręgu Częstochowskiego. Ry-
walizowali oni w 5 kategoriach: prezesi kół wędkarskich, skarbnicy, 
sędziowie wędkarscy, komendanci społecznej straży rybackiej oraz 
aktyw Okręgu. 

Strzelce Wielkie przywitały 57 zawodników taką ulewą, że 
przejście kilkanaście metrów bez parasola czy kurtki przeciwdesz-
czowej z autokaru do wiaty, gdzie odbywało się losowanie stano-
wisk, groziło przemoczeniem do suchej nitki. Na szczęście aura 
ulitowała się nad wędkarzami i 30 minut przed zawodami przestało 
padać i nawet pod koniec zmagań wyszło słońce. 

Łowiono przede wszystkim płocie, leszcze i malutkie jazgarze. 
Trafi ło się kilka bonusów w postaci linów i karpi, ale je można było 
policzyć na palcach jednej ręki. Na pewno na słabe brania miał 
wpływ front pogodowy, który właśnie podczas zawodów przecho-
dził nad Strzelcami Wielkimi. 

Po podliczeniu wyników najlepsi w każdej grupie otrzymali: 
specjalne statuetki, dyplomy i upominki.

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski

Zawody aktywu 
Okręgu PZW Częstochowa

Wyniki:
Prezesi kół
1. Bogdan Filak 
   KOŁO PAJĘCZNO
2. Tomasz Domowicz
   KOŁO CZĘSTOCHOWA MIASTO
3. Arkadiusz Barański 
   KOŁO BUDOWLANI

Skarbnicy kół
1. Łukasz Filak 
   KOŁO PAJĘCZNO
2. Dariusz Sztajnke  
   KOŁO CZĘSTOCHOWA MIASTO
3. Paweł Borowik 
   KOŁO WARTA ZAWADA

Sędziowie
1. Jan Wachołek 
   KOŁO PAJĘCZNO
2. Krystian Mnich 
   KOŁO LUBLINIEC

3. Roman Cieśla 
   KOŁO PAJĘCZNO

Komendanci SSR
1. Andrzej Czok 
   KOŁO CZĘSTOCHOWA MIASTO
2. Tadeusz Moryń
   KOŁO PAJĘCZNO
3. Witold Trippner 
   KOŁO LUBLINIEC

Aktyw Okręgu
1. Tomasz Rakowski 
   KOŁO KRZEPICE
2. Mieczysław Osiński 
   KOŁO ART - FISH
3. Andrzej Michalak 

Zaginiona
Magdalena. M, lat 38, wzrost 164 cm, oczy sza-
ro-niebieskie, włosy ciemny blond. Bliscy pilnie 
proszą o wskazanie miejsca jej pobytu, ostatnio wi-
dziana półtora miesiąca temu podczas koncertu 

Urszuli w okolicach Estakady na Rakowie.
Telefon: 515 536 008, 

34 375 96 02

R E K L A M A
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Nadal nie wiadomo czy zaplanowany na 12 
października pierwszy mecz barażowy dojdzie 
do skutku. Przypomnijmy. Włókniarz w Enea 
Ekstralidze 2014 zajął przedostatnie miejsce 
co oznacza walkę w barażu o utrzymanie w 
najwyższej klasie rozgrywkowej. Tymczasem 
w Nice Pierwszej Lidze drugie miejsce dające 
możliwość walki o Ekstraligę zajął Orzeł Łódź. 
Drużyna, której właścicielem 
jest rodzina Skrzydlewskich 
od kilku lat bardzo dobrze 
spisuje się w niższej klasie 
rozgrywkowej. Jednak jeszcze 
przed fazą play-off właści-
ciel Orła zapowiedział, że 
w meczach barażowych nie 
wystartuje. Podstawowym 
problemem są oczywiście 
fi nanse. Łodzianie od kilku lat 
utrzymują płynność fi nansową 
dzięki rozsądnemu wydawa-
niu posiadanych środków, a 
awans do Ekstraligi jest ponad 
ich możliwości. Dodatkowym 
problemem jest stadion Orła, 
który wymaga odnowienia i 
przede wszystkim montażu 
oświetlenia. Władze Włók-
niarza próbowały wcześniej 
porozumieć się z rywalami, 
aby ewentualnie rozpocząć 

przygotowania do spotkania. Niestety pismo 
Lwów pozostało bez odpowiedzi, a Łodzianie 
swoją decyzją podzielą się na czwartkowej 
konferencji prasowej i dopiero wtedy będzie 
wiadomo czy na Arenie Częstochowa jeszcze w 
tym roku odbędą się ofi cjalne zawody. 

dk    

Spodziewana porażka na inaugurację

Włókniarz pojedzie 
w barażu?

R E K L A M A

R E K L A M A

AZS Częstochowa przegrał z faworyzowaną ZAKSĄ Kędzierzyn 
Koźle pierwsze spotkanie w nowym sezonie Plus Ligi. Choć goście od-
nieśli dość łatwe zwycięstwo to w obozie Akademików panowały pozy-
tywne nastroje. 

Po kolejnym wielkim przemeblowaniu w składzie AZS w piąt-
kowym spotkaniu na parkiecie mogliśmy zobaczyć niemal same 
nowe twarze. W związku z tym zespół ZAKSY był zdecydowanym 
faworytem co zresztą potwierdził przebieg meczu. Problemy AZS-
-u rozpoczęły się jeszcze przed spotkaniem. Na rozgrzewce urazu 
pleców nabawił się Michał Bąkiewicz, który już w zeszłym sezo-
nie z powodu urazu zawiesił siatkarską karierę. W drużynie ZA-
KSY zabrakło natomiast Kaya van Dijka oraz Grzegorza Boćka. 
Początek pierwszego seta był bardzo wyrównany. Dobra gra pozwo-
liła nawet Akademikom wyjść na niewielkie, dwupunktowe prowa-
dzenie. Na pierwszej przerwie technicznej górą byli jednak goście. 
Od tego momentu gra toczyła się punkt za punkt do stanu 14:14. Po 
dwóch blokach na Janeczku ZAKSA wyraźnie górowała nad Akade-
mikami w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. W końcówce 
AZS popełniał coraz więcej błędów i ostatecznie przegrał do 21. 
W drugim secie szybko prowadzenie objęli siatkarze ZAKSY, 
już na początku odskakując na trzy oczka. Zawodnicy AZS-
-u popełniali dużo błędów, a rywale nieustannie uciekali. Nie-
wiele do gry Akademików wniosło wejście Michała Kaczyń-
skiego, który na początku drugiego seta zmienił Janeczka. Na 
drugiej przerwie technicznej gości prowadzili 16:12, a chwilę 
później już 21:14. Końcówka partii była bardziej wyrównana, 
jednak należy to przypisać raczej rozluźnieniu graczy ZAKSY. 
Ostatecznie set zakończył się zwycięstwem przyjezdnych 25:18. 
Trzecia partia przyniosła niespodziewaną poprawę gry podopiecz-
nych Marka Kardosa, którzy na pierwszą przerwę techniczną 
schodzili prowadząc dwoma oczkami. Niestety gdy w polu za-
grywki pojawił się Nimir Abdel-Aziz szybko doszło do wyrów-
nania, a w końcówce gracze AZS-u znów popełniali dużo błędów 
własnych i musieli po raz trzeci tego dnia uznać wyższość rywali. 
Mimo wyraźnej porażki w obozie gospodarzy panowały całkiem po-
zytywne nastroje. Zarówno trener jak i zawodnicy starali się skupiać 
na tych lepszych fragmentach gry Akademików. Siatkarze AZS-u 
osiągnęli dobrą skuteczność w ataku, wykonując ich 40 przy 29 ry-
wali. Dodatkowo warto zaznaczyć, że rozgrywający Miguel Angel 
De Amo bardzo skutecznie rozprowadzał blok ZAKSY. Najwięk-

szym problemem są błędy własne, których Akademicy popełnili aż 
33. Wszyscy jednak zgodnie zaznaczają, że lepsze wyniki powinny 
nadejść razem z ogólnym zgraniem zespołu, który po tak dużych 
zmianach personalnych musi się „dotrzeć”. Okazję do poprawy re-
zultatu z inauguracji AZS będzie miał już w najbliższą sobotę, kiedy 
na wyjeździe zmierzy się z Jastrzębskim Węglem.

Dk

AZS Częstochowa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (21:25, 18:25, 
20:25)

AZS Częstochowa: De Amo, Marcyniak, Szymura, Janeczek, Przybyła, 
Chilko, Stańczak (libero) oraz Kaczyński, Buczek.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Zagumny, Kooy, Witczak, Wiśniewski, 
Gladyr, Lucas, Zatorski (libero) oraz Abdel-Aziz, Możdżonek.

MVP: Paweł Zatorski (ZAKSA)
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Liczby, liczby
Wszystko w minionych kilku dniach kręciło się 

na Wyspach Brytyjskich wokół liczb. Zajmiemy się 
więc liczbami. Na początek jednak uwaga. Z coraz 
większą niechęcią czytam doniesienia o brytyjskich 
sprawach w polskich mediach. Wygląda to tak, jak-
by polscy dziennikarze czytali jedynie nagłówki 
z tutejszych mediów i ewentualnie, od czasu do 
czasu, końcówkę jakiegoś tekstu. Wychodzą z tego 
dziwne rzeczy. A ponieważ polskie media od dłuż-
szego już czasu nie informują, ale zadają czytelni-
kom pytania, to całość jest wielce osobliwa, by nie 
powiedzieć: żenująca. 

Wizyta dziennikarzy programu „Top Gear” w 
Argentynie obiegła polskie media lotem błyskawi-
cy. Można było się dowiedzieć, że Jeremy Clark-
son jechał starym Porsche z rejestracją H982 FKL, 
która w sposób oczywisty nawiązuje do wojny o 
Falklandy w 1982 roku. No i tradycyjne pytanie 
na koniec: „Chciał sprowokować?” Tak wyglądała 
ta  informacja. Tyle tylko, że to nie wszystko. Bo 
dwaj pozostali prowadzący „Top Gear”, czyli Ja-
mes May i Richard Hammond mieli samochody z 
rejestracjami N269 KNG oraz EHK 646J. Brytyj-
scy dziennikarze natychmiast przypomnieli, że w 
czasie wspomnianej wojny zginęło 258 Brytyjczy-
ków i 649 Argentyńczyków. Komentować nie ma 
czego. Choć producenci programu wzięli winę na 
siebie, uznając to wszystko za „niefortunny zbieg 
okoliczności”, to media nie mają wątpliwości, że 
była to oczywista prowokacja. Bez znaków zapyta-
nia. Zresztą sprawę natychmiast wyciszono. 

Niewątpliwie przyczyniła się do tego informacja 
Davida Camerona, że jeśli jego partia wygra przy-
szłoroczne wybory (w maju 2015), to rząd podnie-
sie kwotę wolną od podatku z 10 tysięcy (obecnie) 
do 12 tysięcy funtów (rocznie). To wiadomość cie-
kawa, dotycząca około 30 mln osób w UK, więc 
sporo się o tym mówiło. Ekscytację ostudził jednak 
Vince Cable z koalicyjnej partii Liberalnych Demo-

kratów, który stwierdził, że to absurd, bo załatanie 
defi cytu budżetowego zmusi rząd raczej do podnie-
sienia podatków, a nie ich obniżenia. Najpewniej 
dla złagodzenia wiszącego w powietrzu konfl iktu 
między koalicjantami szef Lib-Dem wicepremier 
Nick Clegg przypomniał, że pewne jest, że już od 
kwietnia 2015 kwota wolna od podatku wynosić 
będzie 10,5 tys., a 12 tysięcy będzie najpewniej 
około roku 2017. 

Co ciekawe, w tym właśnie 2017 roku wejdzie 
do obiegu nowy funt. Będzie ładny i podobno 
najbezpieczniejszy na świecie, niemożliwy wręcz 
do podrobienia. Sprawa jest poważna, bo  dane 
ujawnione przez Kanclerza (tutejszy minister od 
fi nansów) George’a Osborne’a są szokujące. Otóż 
szacuje się, że 3% monet jednofuntowych to fał-
szywki. Innymi słowy, jedna na 30 monet jest 
podrobiona, a tych podróbek jest obecnie w obiegu 
około 45 milionów. No nieźle. Nowe funty nawią-
zywać będą do będących w obiegu w latach 1937- 
1971 monet trzypensowych i identycznie jak tamte 
będą mieć dwanaście boków. Awers to - rzecz ja-
sna – podobizna królowej, a o rewersie zadecyduje 
ogólnonarodowy plebiscyt.  

Na koniec słowo o jedynce. Jak wynika z opubli-
kowanego właśnie sondażu, dokładnie na pół roku 
przed wyborami parlamentarnymi, po raz pierwszy 
od dwóch lat Konserwatyści mają przewagę nad 
Partią Pracy. David Cameron o jeden punkt procen-
towy wyprzedza Eda Milibanda. Dla nas, dla Czę-
stochowy, nie jest to informacja dobra, ale jeszcze 
przecież wiele  może się zmienić. O co chodzi? 

Właściwie, to tym pytaniem powinienem za-
kończyć, byłoby wtedy modnie czy jakoś tak. Nie 
skończę, ale wszystkiego na razie nie powiem. Tyle 
tylko, dla wzmożenia dramaturgii, że gdyby Ed 
Miliband wygrał przyszłoroczne wybory i udałoby 
mu się utworzyć rząd, to mielibyśmy pierwszego w 
dziejach świata premiera ważnego kraju mającego 
mocne częstochowskie korzenie. 

Andrzej Kawka  

Zatrzymany z narkotykami w plecaku
Na placu Biegańskiego częstochowscy policjanci 
zatrzymali 33-letniego mężczyznę, podejrzanego o 
handel narkotykami. W trakcie przeszukania plecaka 
stróże prawa znaleźli wagę, telefony oraz woreczek z 
40 porcjami marihuany. Zatrzymany usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi 
mu do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru poli-
cyjnego.

Śmiertelne ugodzenie nożem
Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego ugodze-
nia nożem 33-letniego mieszkańca Częstochowy. 
Policjanci z częstochowskiego wydziału dw. z prze-
stępczością przeciwko życiu i zdrowiu zatrzymali 
56-letniego częstochowianina - ojca zabitego męż-
czyzny. W chwili zatrzymania, mężczyzna miał po-
nad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Wszystko wskazuje na to, iż w trakcie wspólnego 
spożywania alkoholu pomiędzy mężczyznami do-
szło do kłótni i w konsekwencji ugodzenia nożem 
jednego z nich.  Zarządzono sekcję zwłok, która wy-
jaśni przyczyny śmierci 33-letniego mężczyzny..

Fałszywe hiszpanki okradły częstochowiankę
Częstochowska policja ostrzega przed złodziejami, 
którzy wykorzystują różne metody działania po to 
aby okraść starszych mieszkańców naszego regionu. 
Na ulicy Sobieskiego w Częstochowie, do mieszka-
nia starszego małżeństwa zapukały dwie kobiety o 
ciemnej karnacji skóry. Oświadczyły że są hiszpan-
kami, a celem ich wizyty jest dostarczenie paczki z 
pościelą dla  nieobecnej sąsiadki. Starsza częstocho-
wianka sama zaproponowała pomoc w przekazaniu 
paczki. Wówczas nieznajome poprosiły też, aby  na-
pisała kartkę, którą zostawią nieobecnej sąsiadce. Ten 
manewr miał zająć uwagę  82-letniej kobiety, która 
nawet nie dostrzegła momentu, gdy złodziejki ukra-
dły jej z mieszkania oszczędności w kwocie kilku 
tysięcy złotych i biżuterię.

Nieletni, który wywołał alarm bombowy - za-
trzymany
W miniony piątek wszystkie służby ratunkowe 
zostały zaangażowane do sprawdzenia informacji 
telefonicznej o podłożonych bombach w sądzie, na 
dworcu PKS oraz w okolicy częstochowskiej esta-
kady na ulicy Wojska Polskiego. Telefon anonimo-
wego rozmówcy spowodował ewakuację 270 osób 

oraz konieczność  sprawdzenia 
budynków i terenów,  gdzie  miały 
znajdować się bomby. W czynnościach uczestniczył 
policyjny przewodnik z psem do wyszukiwania ma-
teriałów wybuchowych. Fałszywy, jak się  okazało 
alarm spowodował utrudnienia pracy w sądzie, ruchu 
na dworcu PKS oraz utrudnienia na drodze. Mundu-
rowi z komisariatu I policji ustalali sprawcę głupiego 
żartu, którym okazał się 15-letni chłopiec. Nieletni 
usłyszał już zarzuty popełnienia czynów karalnych 
- fałszywego alarmu bombowego oraz wpływania 
groźbą na czynności urzędowe sądu. Z uwagi na stan 
zdrowia, nieletni został przewieziony do szpitala spe-
cjalistycznego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd 
rodzinny i dla nieletnich. 

 Kradli podręczniki szkolne
Policjanci z Komisariatu II Policji w Częstocho-
wie wyjaśniają okoliczności kradzieży prawie 40 
podręczników szkolnych na szkodę placówki opie-
kuńczo-wychowawczej w Częstochowie. Wszyst-
ko wskazuje na to, iż dwóch 17-letnich uczniów 
wynosiło podręczniki z zamiarem ich sprzedaży w 
antykwariatach. Wartość skradzionych przez nich 
książek wstępnie wyceniono na prawie 500 złotych. 
Pieniądze trwonili na swoje potrzeby. Jeżeli ustalenia 
śledczych potwierdzą się, częstochowianie odpowie-
dzą za kradzież, za którą grozi im do 5 lat więzienia.

 Matka z zarzutami
Zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utra-
ty zdrowia, a nawet życia usłyszała 28-letnia kobie-
ta, która zamknęła i pozostawiła bez opieki 8-letnią 
córkę. Losem dziecka zainteresowali się sąsiedzi, 
którzy powiadomili policję. Próby kontaktu poli-
cjantów z matką, zamkniętej w domu dziewczynki 
nie przyniosły rezultatu. W efekcie dziecko opuści-
ło mieszkanie przez okno przy pomocy strażaków i 
policjantów. Nieletnia trafiła do szpitala, a następnie 
do domu małego dziecka w Częstochowie. 28-letnia 
matka dziewczynki przyszła wieczorem do domu. 
Tam też zatrzymali ją policjanci. Badania wykazały, 
iż miała około 2 promili alkoholu w organizmie. Po 
wytrzeźwieniu usłyszała zarzut narażenia dziecka na 
niebezpieczeństwo, za co grozi jej do 5 lat więzienia. 
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1 6 4

5 9 3 6

8 2 1

5 6 9 8
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Zmiana sprzedawcy energii 
Liczba osób, które zgłaszają się z prośbą o pomoc do 

Federacji Konsumentów, nie maleje. Pojawiają się tyl-
ko nowe metody działania nieuczciwych akwizytorów. 
W szczególności sytuacja dotyczy ludzi w podeszłym 
wieku. Ufnych i dobrze wychowanych. Czasem same te 
osoby oraz ich krewni dowiadują się, co się stało, długie 
miesiące po zajściu całego zdarzenia. Co się teraz mówi 
konsumentom ? 

Loteria. Pan Ryszard otrzymał telefon, z którego 
wynikało, że przedsiębiorstwo energetyczne, z którym 
ma zawartą umowę, zorganizowało loterię dla klientów, 
którzy regularnie i od wielu lat płacą faktury. Głos w 
słuchawce poinformował, że Pan Ryszard został wylo-
sowany, a nagrodą jest stały rabat na energię. Oczywi-
ście trzeba jedynie się zgodzić i podpisać potwierdzenie 
odbioru nagrody. Akwizytor z dokumentami był już 
następnego dnia. Szybko wszystko wypełnił i pogratulo-
wał. Po miesiącu okazało się, że nie było czego. Pan Ry-
szard nie pokwitował odbioru nagrody, a podpisał umo-
wę z nowym sprzedawcą energii. Na mniej korzystnych 
warunkach. Pani w biurze obsługi nowego sprzedawcy 
miała mu do powiedzenia tylko tyle, że jeżeli zrezygnu-
je, będą dochodzić zapłaty kary. A poza tym wita go w 
gronie klientów.     

Odczyt licznika. Pani Sabina również odebrała te-
lefon. Okazało się, że przedsiębiorstwo energetyczne 
źle spisało licznik. Przyjdą jeszcze raz, żeby skorygo-
wać fakturę. Starą zabiorą i wyślą nową. Osoba, która 
przyszła, istotnie spisała coś z licznika, wzięła fakturę i 
poprosiła o podpisanie protokołu, „żeby firma wiedzia-
ła, że naprawdę u Pani byłem”. Pani Sabina podpisała 
… umowę z nowym sprzedawcą energii. Całkowicie 
nieświadomie. Również jedyne, co firma mogła dla niej 
zrobić, to powitać w gronie nowych klientów i zagrozić 
zapłatą kary umownej w przypadku rezygnacji.

Pomoc społeczna. Pana Kazimierza miły człowiek 
odwiedził w mieszkaniu. Powiedział, że wie, że jest mu 
ciężko, że ma emeryturę tak małą, że z trudem opłaca 
rachunki. I dlatego, jako że idą wybory, rząd postanowił 
zainteresować się losem takich ludzi i wprowadził nową 
taryfę dla osób biednych i chorych. Opłata za kilowa-
togodziny tylko. W dodatku mniejsza. Pan Kazimierz 
ochoczo podpisał, po czym został powitany w gronie 
nowych klientów.   

Nadpłata. Pani Maria przez telefon dowiedziała się, 
że ma nadpłatę na koncie klienta w przedsiębiorstwie 
energetycznym. Żeby dostać pieniądze z powrotem, 
trzeba złożyć wniosek. Firma wie, że to uciążliwe, więc 

sama go przyniesie. Witamy w gronie nowych klientów. 
Jaki wspólny mianownik mają te historie? Niestety 

przede wszystkim ofiarami takich praktyk padają oso-
by starsze. Jednak to nie wiek, a konkretny zestaw cech 
determinuje podatność na nieuczciwe praktyki. Ich ofia-
rami padają przede wszystkim osoby uczciwe i dobrze 
wychowane. Takie, które zakładają, że gość, jak traktują 
akwizytorów, nie przyszedł, aby kogokolwiek oszuki-
wać  w jego domu. Z natury rzeczy osoba taka będzie 
bardziej ufna. Nie ma również, co ukrywać, że to osoby 
starsze przywiązują większą wagę do ustnych ustaleń 
i danego słowa. Dla wielu z nich czytanie umowy na 
oczach akwizytora, żeby zweryfikować, czy przypad-
kiem nas nie okłamał, jest zachowaniem niegrzecznym i 
przejawem złych manier. Ważne jest również to, że oso-
by, które uświadamiają sobie, że zostały wprowadzone 
w błąd, nie bały się i nie wstydziły opowiedzieć o tym 
swoim bliskim. Bardzo wiele zgłoszeń, które trafiają 
do Federacji Konsumentów, to zgłoszenia najbliższych 
osób, które zostały poszkodowane. Z reguły bliscy po-
szkodowanych o całym zdarzeniu dowiadują się przez 
przypadek, długo po momencie zawarcia umowy. To 
bardzo utrudnia wyjaśnienie całej sprawy i podjęcie sto-
sownych kroków.  O czym należy pamiętać, gdy znaj-
dziemy się w podobnej sytuacji? Przede wszystkim od 
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa można 
odstąpić w terminie 10 dni od momentu jej podpisania 
(podst. prawna  art. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o od-
powiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny). W tym celu najpóźniej dziesiątego dnia 
należy złożyć osobiście lub nadać na poczcie pisemne, 
podpisane własnoręcznie oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Niestety z reguły osoby, które padły ofiarą takich prak-
tyk, dowiadują się o tym fakcie znacznie później. Oso-
ba wprowadzona w błąd może także uchylić się od 
skutków swojego oświadczenia woli na podstawie art. 
84 Kodeksu cywilnego. Chodzi o sytuacje, w których 
- gdyby składający oświadczenie woli (konsument) nie 
działał pod wpływem błędu (wywołanego przez inne 
osoby) i oceniał sprawę rozsądnie - nie złożyłby oświad-
czenia tej treści (nie podpisałby dokumentu, wiedząc, że 
jest to umowa z nowym sprzedawcą). W tym celu nale-
ży również na piśmie złożyć oświadczenie o uchyleniu 
się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego 
pod wpływem błędu. Termin na dokonanie czynności 
wynosi rok od momentu, w którym konsument dowie-
dział się o wprowadzeniu w błąd.       
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