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WYBORY ?

Największy w Częstochowie

KOMIS MEBLOWY

Wynoszenie i Odbiór własnym transportem

SKUP MEBLI ZA GOTÓWKĘ 
SPRZEDAŻ

Likwidacja Mebli

Częstochowa, ul. Piłsudskiego 35
tel. 884 818 323 

R E K L A M A

Andrzej 
Szewiński
kandydat na prezy-
denta Częstochowy, 
napisał list do miesz-
kańców, w którym 
zwraca się z prośbą 
o głos w zbliżających 
się wyborach, uzasad-
nia swój start, a także 
podsumowuje swoje 
dotychczasowe doko-
nania jako parlamen-
tarzysty.  
W liście  znalazły się 
również wyzwania dla 
przyszłego prezydenta 
Częstochowy, nie-
rozwiązane problemy 
dotykające mieszkań-
ców będące wynikiem 
zaniedbań obecnej 
władzy miasta. Na 
stronie piątej prezen-
tujemy treść tego listu.
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Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
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A właściwie po co...
Sensacją polityczną ostat-

nich tygodni jest fuzja kandy-
datów na prezydentów miasta, 
połączyli swoje siły Dariusz 
Goliszek z Armandem Ryfiń-
skim. W jedności siła, co dwie 
głowy to nie jeden półgłówek. 
Jeden kandydat deklarował 
wolę likwidacji Straży Miej-
skiej, drugi chęć likwidacji 
Jasnej Góry. Zespół w zespół 
zlikwiduje więcej.

Tylko po co...? Przy każdym 
ożywieniu ducha publicznego, 
a takowe towarzyszy wszelkim 
wyborom w demokracji, naj-

ważniejsze są pytania. Pierw-
szym, kardynalnym rzekłbym, 
jest: ale o co chodzi? Drugi: a 
właściwie po co? Z odpowie-
dzi na pierwsze pytanie może-
my wysnuwać wnioski doty-
czące naszej aktywności. Ale 
o co chodzi? Wybory? A czy 
mnie dają jakiś wybór? Czy ja 
mam wpływ na to, co oni w tej 
radzie i magistracie wyrabia-
ją? Ale o co chodzi? Czy jest 
tak dobrze, by z entuzjazmem 
popierać, czy przeciwnie tak 
źle, by na gwałt to zmieniać? 
A jak jest dobrze, to właściwie 
jak jest dobrze. Częstochowa 
na tle Częstochowy wygląda 
przyzwoicie, budują domy, 
naprawiają ulice. W kategorii 
byłych miast wojewódzkich 
na literę Cz., zamieszkałych 
przez liczbę między 200 tys a 
240 tys., przez które przypły-
wa Warta, we wszystkich  ran-
kingach zajmujemy miejsce 
pierwsze (choć malkontenci 
mówią, że to miejsce ostat-
nie). Z innymi miastami po-
równywać się nie należy, bo to 
nieuczciwe. Gdybyśmy mieli 
plażę jak w Kłobucku, to też 
byśmy wybudowali zalew w 
Zakrzewiu. Jeżeli zatem nikt 
nam nie chce wytłumaczyć, 
ale o co chodzi, to po co nam 
się szwendać po wyborczych 
lokalach. 

Pytanie „po co?” kierujemy 
pod adresem kandydatów. Być 
radnym, a zwłaszcza prezy-
dentem, jest zajęciem w miarę 
dobrze płatnym i czasami sa-
tysfakcjonującym. Lepiej być 
radnym niż bezradnym (choć 
jak świadczą liczne przykłady, 
twórczo można łączyć jedno 
z drugim). Lepiej być prezy-
dentem, niż zwykłym mętem 
(choć.... też da się łączyć). 
Nikt jednak z kandydatów 

nie wyjdzie do ludzi z hasłem 
oczywistym: wybierzcie mnie, 
przynajmniej komuś będzie 
lepiej. Zawiść ludzka jest bez-
mierna i przy takiej deklaracji 
ogół postara się by lepiej było 
komuś innemu.

Wypada więc, by na py-
tanie „po co ma zostać rad-
nym, prezydentem, wójtem 
czy sołtysem”, odpowiedzieć 
jako kandydat, że chcemy coś 
zrobić dla ogółu. Tkwi w tym 
poważne niebezpieczeństwo. 
Każde zrobienie czegoś może 
wywołać kontrreakcje. Przy-
pomnę tu niezakończony spór 
o przebieg „korytarza północ-
nego”, powiedzieć, że się zro-
bi tą drogę wywoła pytania, 
którędy, a to sprawi, że jedni 
będą za, inni przeciw. 

Na pytanie „po co?” mądry 
i przebiegły kandydat odpo-
wie więc ogólnikami na ta-
kim poziomie abstrakcji, że 
nikt nie będzie wiedziała „ale 
o co chodzi”. Zamiast po-
wiedzieć: chcę sobie trochę 
poprezesować, mówi się o 
tworzeniu Agencji Wysokich 
Technologii, dodając iż w ten 
sposób przezwyciężymy pro-
blemy demograficzne. Cel 
jakim jest wypchnięcie żony 
z domu na stanowisko dyrek-
torskie (niech nawet zarządza 
oczyszczalnią ścieków, byle 
nie męczyła mnie gotowaniem 
obiadów), opakuje słowami o 
otwarciu drogi awansu spo-
łecznego dla młodych.

Oczywiście takich mądrych 
a przebiegłych wybierzemy, 
bo na głupich i naiwnych do-
syć napatrzyliśmy się w domu 
podczas golenia. A potem 
znów patrząc na Wysoką Radę 
Wysokich Technologii zada-
my pytanie: ale o co chodzi.

      Jarosław Kapsa      

Podaliśmy już na naszej stronie internetowej 
informację o tym, że kandydat na urząd prezy-
denta miasta Częstochowy, który przez kilka 
tygodni skrywał się za pseudonimem „Ostry 
Dzidek” nie zarejestrował żadnego sztabu wy-
borczego w częstochowskiej komisji wyborczej. 
W materiale opublikowanym w Internecie wspo-
mnieliśmy, że do tej zaskakującej informacji do-
tarliśmy niejako przy okazji – zbierając materia-
ły o radnych do rad dzielnic. Pisaliśmy też, że 
przyczyny radykalnego kroku Dzidka były nie-
znane, bo jego numer komórkowy był od piątku 
„poza zasięgiem”, ale wysłaliśmy do niego maila 
z prośbą o wyjaśnienie tej kuriozalnej sytuacji.

Okazało się, że Ostry Dzidek zwyczajnie 
przegapił termin rejestracji sztabu w komisji wy-
borczej. Jest z tego powodu zawiedziony i roz-
żalony. Mówi, że każdego kandydata należałoby 
informować o mijającym terminie, przypominać 
mu, że trzeba składać odpowiednie dokumenty.

– Jak się człowiek spóźni z rachunkiem za gaz 
czy prąd, to zaraz przybiegają i chcą odcinać, a 
jak kandydat na prezydenta zalega ze złożeniem 
papierów, to nikogo to nie obchodzi – komentuje 
niezadowolony Dzidek.

Ponieważ Ostry Dzidek planował w bieżą-
cym numerze naszego tygodnika kontynuować 
przedstawianie swoich planów na uzdrowienie 
sytuacji w mieście, ale wiadomo już, że prezy-
dentem nie będzie, to zamiast pytania o program 
zadaliśmy mu pytanie, komu przekazuje swoje 
głosy poparcia.?

– Trudno mi być za kimś konkretnym, ale wiem 
na pewno przeciw komu jestem; jestem przeciw-
ko dużym partiom politycznym, a stawiałbym 
na inicjatywy lokalne, oddolne, to nie partyjni 
działacze nasłani z obcych miast, a zwykli miesz-
kańcy Częstochowy i przedsiębiorcy powinni 
decydować o mieście. Dlatego głosowałbym na 
kandydata któregoś z mniejszych lokalnych ko-
mitetów, a nie na przedstawiciela dużej partii – 
mówi Dzidek.

Dzidek dodaje, że będzie działał na potrzeby 
lokalnej społeczności i zapowiada, że jeszcze o 
nim usłyszymy. My zaś traktujemy jego zapew-
nienia z coraz większym dystansem i rosnącą 
rezerwą, podobnie jak i niektórzy bywalcy na-
szych stron internetowych, którzy w swoich wpi-
sach już kilka tygodni temu podważali zarówno 
kompetencję, jak i wiarygodność Dzidka jako 
kandydata na tak poważny urząd. Wytykano mu 
nieznajomość przepisów, nierealne plany, skła-
danie obietnic nie do spełnienia. Ci Czytelnicy, 
którzy byli czujni i sceptycznie nastawieni do 
wyborczych obietnic, szybko wyczuli słabe stro-
ny Dzidka i od początku nie wróżyli mu sukcesu. 
Nie przypuszczaliśmy jednak, że Dzidek sam da 
im ostateczny powód do triumfu. Kwestię zatem 
które porzekadło, z dwóch popularnych: „Jeśli 
nie potrafisz – nie pchaj się na afisz”, czy „Śpie-
wać każdy może”, lepiej oddaje sytuację w miej-
skiej polityce pozostawiamy do rozstrzygnięcia 
Państwu.

red.

Byleby się nie 
odchylić,  

bo będzie, że jestem 
od Korwina-Mikke.

 

 Mężczyźni myślą...

  Mężczyźni myślą...
  Wspominają
  - tamte kobiety,
  których
  nie mogą zapomnieć,
  - kobiety,
  o których
  tylko czasami pamiętają,
  - kobiety
  o których
  chcą zapomnieć
  i te kobiety,
  które zapomnieć muszą.
  Bo inaczej
  wódka
  przestanie mieć smak.

Lech (Leszek) Grochulski
Debiut literacki w 1979 r.
W 2012 r. wydał tomik pt. „Powiedzieć Kobiecie…”
W przygotowaniu tomik pt. „Rozmowy z Kobietą”.

Klub Literacki "Złota jesień" zaprasza zainteresowanych poezją do Gaude Mater, 
przy ul. Dąbrowskiego 1, w środy, o godz. 16.00.

Uczestnicy sesji Rady Miasta: (od lewej) radny Dariusz Kapinos 
(SLD) i Piotr Krawczyk zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Częstochowie

 

Gadanie radnych 
przyjemnie usypia..., obym 

tylko nie chrapał.
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Szanowni Państwo Czytelnicy! Minęło 
już pół roku od chwili ujawnienia przeze 
mnie fałszywych faktur firmy „KAZMET” 
z nieistniejącej ulicy Jarzynowej, pojawia-
jących się jak bumerang w dokumentach 
Stowarzyszenia „Speedway Fan Club”, kie-
rowanego przez SLD-owskiego radnego, 
Janusza Danka. Przez dłuższy czas ze spo-
kojem oczekiwaliśmy na wyniki prokurator-
skiego dochodzenia w tej sprawie. W tzw. 
międzyczasie zostaliśmy wspólnie z red. 
naczelną Tygodnika Regionalnego „7 dni”, 
p. Renatą Kluczną pozwani z powództwa 
cywilnego o rzekome naruszenie dóbr oso-
bistych. Kilkanaście dni temu trafiły w nasze 
ręce nowe dowody – kolejne fałszywe faktu-
ry, na podstawie których skutecznie została 
w 2012 r. wyłudzona dotacja z Urzędu Mia-
sta Częstochowy. Nie jestem miłośnikiem 
biegania po instytucjach dochodzeniowo-
-śledczych i podpowiadania im, co w danej 
sprawie należy zrobić. Wręcz przeciwnie 
– jako legalista uważam, że od wszczynania 
postępowań i prowadzenia dochodzeń są odpowiedni fachowcy, a moją 
rolą jest po prostu jak najrzetelniej opisać fakty, które udało się ustalić. 
W tej sprawie zostały jednak krytycznie nadwyrężone granice cierpli-
wości mojej i Pani Red. Klucznej. Jest coś tragikomicznie absurdalnego 
w tym, że to my musimy się przed Sądem Powszechnym tłumaczyć, 
podczas gdy sprawca/sprawcy popełnienia ewidentnych przestępstw 
umyślnych nie tylko nadal cieszą się wolnością, ale wręcz codziennie 
pojawiają się w ramach trwającej kampanii wyborczej u boku najwyż-
szych władz Częstochowy. Pora najwyższa już przerwać ten teatr grote-
ski. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o poniższej 
treści zostało przez nas złożone w dniu wczorajszym, tj. 14.10.2014 r.

„Prokuratura Okręgowa w Częstochowa
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA 

PRZESTĘPSTWA

Na podstawie art. 304 kpk zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia 
następujących przestępstw:

1). Przestępstwo z art. 270 §1 kk – polegające na sporządzeniu fałszy-
wych faktur poprzez sfałszowanie pieczątki nieistniejącej firmy „KA-
ZMET” z siedzibą przy ul. Jarzynowej 22 w Częstochowie, sfałszo-
wanie podpisów  oraz wypisanie co najmniej kilku blankietów faktur, 
ujawnienie ich w dokumentach księgowych Stowarzyszenia „Speedway 
Fan Club” oraz w dalszym ciągu dokonanie prób wyłudzenia dotacji z 
budżetu miasta za ich pomocą. Odbiorcą ww. faktur każdorazowo było 
Stowarzyszenie Speedway Fan Club, ul. Stary Rynek 21, Częstochowa.

2). Przestępstwo z art. 286 §1 kk – polegające na dokonaniu przez 
Stowarzyszenie „Speedway Fan Club” wyłudzenia za pomocą fałszy-
wych faktur nienależnych dotacji budżetowych od Urzędu Miasta Czę-
stochowy w 2012 r.

3). Przestępstwo z art. 271 § 1 kk – polegające na poświadczeniu nie-
prawdy co do okoliczności faktycznych przez prezesa Stowarzyszenia 

Speedway Fan Club Janusza D-, zam.- na 
opisie faktur dokonanym w celu rozliczenia 
dotacji przez Urząd Miasta Częstochowy.

4). Przestępstwo z art. 271 § 1  kk – po-
legające na poświadczeniu nieprawdy przez 
rzecznika prasowego Urzędu Miasta Często-
chowy Włodzimierza T- oraz naczelnika Wy-
działu Kultury, Promocji i Sportu, Aleksandra 
W- (wspólny adres do doręczeń: ul. Śląska 
11/13, 42-217 Częstochowa) w odpowiedzi 
na zapytanie prasowe udzielonej Tygodni-
kowi Regionalnemu „7 dni”, mające na celu 
ukrycie okoliczności faktycznej, iż Urząd 
Miasta Częstochowy przyjął od Stowarzysze-
nia Speedway Fan Club w 2012 r. fałszywe 
faktury firmy „KAZMET” i rozliczył je w ra-
mach udzielonej Stowarzyszeniu Speedway 
Fan Club dotacji.

5). Przestępstwo z art. 296 § 1a  kk – po-
legające na sprowadzeniu bezpośredniego 
niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej 
szkody majątkowej na niekorzyść Stowarzy-
szenia „Speedway Fan Club” przez osoby 

upoważnione do działania w jego imieniu, w szczególności w.w prezesa 
Janusza D---- – poprzez obrót fałszywymi fakturami.

UZASADNIENIE
1. Tygodnik Regionalny „7 dni” jako pierwszy opisał i nagłośnił spra-

wę fałszywych faktur składanych przez Stowarzyszenie Speedway „Fan 
Club” (którego prezesem jest Janusz Danek) do Urzędu Miasta Często-
chowy, celem rozliczenia dotacji otrzymanych na działalność Stowarzy-
szenia w roku 2013.

2. W sprawie nagłośnionej przez „7 dni” toczy się aktualnie śledz-
two  w wyniku złożenia w marcu 2014 r. przez Prezydenta Miasta Czę-
stochowy zawiadomienia do Prokuratury prowadzone przez Komen-
dę Miejską Policji w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5 (nr RSD 
111/14), pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Częstochowa–Północ: 
nr 3 Ds. 544/14. Nie ulega wątpliwości, że miała tu miejsce próba wy-
łudzenia dotacji z Urzędu Miasta Częstochowy przez Stowarzyszenie 
„Speedway Fan Club”. Wskazuje na to porównanie obu odrzuconych 
przez Urząd Miasta wersji sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 
(17.01.2014 i 14.03.2014 r.), a w szczególności lista załączonych do 
sprawozdań faktur. 

3. Współautor niniejszego zawiadomienia i autor powyższych arty-
kułów, Artur Sokołowski zeznawał w tym śledztwie, zgłosiwszy się na 
własne życzenie do Komendy Miejskiej Policji. Podczas przesłuchania 
w charakterze świadka przedstawiony został materiał dowodowy obcią-
żający prezesa Stowarzyszenia „Speedway Fan Club”, Janusza Danka 
– w szczególności obie wersje sprawozdań z rozliczenia dotacji za rok 
2013, „czysty” blankiet faktury ze sfałszowanymi pieczątkami firmy 
„KAZMET” i wiele innych okoliczności dodatkowych.

4. Kilkanaście dni temu Tygodnik Regionalny „7 dni” dotarł do kolej-
nych dowodów obciążających prezesa Stowarzyszenia „Speedway Fan 
Club” –w szczególności do dwóch kolejnych fałszywych faktur firmy 
KAZMET, tym razem datowanych na rok 2012. Jak wynika z opisu na 

fakturach i na odwrocie faktur, zostały one przyjęte przez Urząd Miasta 
Częstochowy do rozliczenia dotacji Stowarzyszenia „Speedway Fan 
Club” za rok 2012, a następnie zapłacone ze środków publicznych.

5. Tygodnik Regionalny „7 dni” zwrócił się na piśmie do Urzędu Mia-
sta Częstochowy z zapytaniem, czy fałszywe faktury firmy KAZMET 
pojawiały się w rozliczeniach Urzędu Miasta ze Stowarzyszeniem 
„Speedway Fan Club” za lata wcześniejsze niż 2013, po czym otrzymał 
pisemnie odpowiedź negatywną. Jest to informacja nieprawdziwa - w 
świetle posiadanego przez nas materiału dowodowego, w tym dwóch 
fałszywych faktur rozliczonych w roku 2012, o których mowa powyżej.

6. Janusz Danek jest aktualnym miejskim radnym, członkiem ugrupo-
wania rządzącego miastem i kandydatem na radnego w nadchodzących 
wyborach samorządowych. Jest on również bliskim kolegą prezydenta 
miasta, Krzysztofa Matyjaszczyka, co jest faktem znanym z urzędu, nie 
wymagającym przeprowadzania dowodu na tę okoliczność. 

7. Z powyższego wynika zatem, że w interesie społecznym społecz-
ności lokalnej miasta Częstochowy leży kwestia jak najszybszego wy-
jaśnienia przedmiotowej sprawy. Dotychczasowe działania Prokuratury 
Rejonowej Częstochowa-Północ, jak również Wydziału ds. Walki z 
Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji nie przyniosły 
w tym kierunku efektów zadowalających opinię publiczną i społeczność 
lokalną miasta. 

8. Redakcja Tygodnika Regionalnego „7 dni” zwracała się na piśmie 
do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w sprawie dochodze-
nia nr 3 Ds. 544/14 z prośbą o udzielenie informacji na temat postępów 
śledztwa. Jednocześnie wskazaliśmy na szereg istotnych naszym zda-
niem okoliczności dowodowych, które powinny zostać wyjaśnione w 
ramach prowadzonych czynności śledczych. Niestety na nasze pytanie 
o aktualny stan sprawy otrzymaliśmy odpowiedź negatywną.

9. Redakcja Tygodnika Regionalnego „7 dni” zwracała się także na 
piśmie do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ z prośbą o włą-
czenie się na prawach strony do postępowania cywilnego IC 225/14, to-
czącego się z powództwa Janusza Danka o naruszenie dóbr osobistych. 
W ramach obrony przed tym powództwem zamierzamy udowodnić, że 
wszystkie opisane przez nas okoliczności sprawy znajdują oparcie w 
faktach. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ jak dotąd, mimo 
iż odbyła się już jedna rozprawa, nie zajęła stanowiska w odpowiedzi 
na nasze pismo.

10. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że zarządzeniem 
nr 752/12 (zmienionym zarządzeniem 1454/13) prezydent miasta Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk w dniu 23 kwietnia 2012 r. powołał 
istotny dla miasta organ kolegialny - Komisję Bezpieczeństwa i Po-
rządku dla Miasta Częstochowy. W skład tego ciała doradczego poza 
m.in. Krzysztofem Matyjaszczykiem i jego zastępcą Jarosławem Mar-
szałkiem wchodzi prokurator Tomasz Mielczarek, szef Prokuratury 
Rejonowej Częstochowa-Północ, zarazem prowadzący dochodzenie w 
sprawie fałszywych faktur „KAZMET-u”.  Ponadto w skład Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy wchodzi I Zastęp-
ca 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 okoliczność formalna, która powinna skutkować wyłączeniem 
od rozpatrywania niniejszej sprawy zarówno Prokuratury Rejonowej 
Częstochowa-Północ, jak i Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Renata Kluczna, Artur Sokołowski
Redakcja Tygodnika Regionalnego „7 dni”
 ul. Nowowiejskiego 6 lok. 15,16
42-217 Częstochowa”.

red.

Fałszywe faktury w Urzędzie Miasta Częstochowy

- Kogo Pan reprezentuje, jako kandydat na prezydenta Częstochowy?
- Reprezentuję częstochowian, a kandyduję z ramienia Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Unii Laikatu Katolickiego, Wspólnoty Samorządowej i całej zjednoczo-
nej, częstochowskiej prawicy.

- Do kogo - jako Kandydat PiS na prezydenta Częstochowy adresuje Pan 
swój program wyborczy?
- Do wszystkich mieszkańców Częstochowy a ściśle mówiąc – Częstochowian…

- Jest jakaś różnica między mieszkańcem Częstochowy a Częstochowia-
ninem?
- Tak. Można przecież być zameldowanym w naszym mieście mieszkańcem 
Częstochowy i jednocześnie przymuszonym do wyjazdu za chlebem – miesz-
kańcem Londynu, Hamburga czy Dublina. Można być młodym mieszkań-
cem Częstochowy i jednocześnie – w poszukiwaniu dobrych studiów i ka-
riery - mieszkańcem Warszawy, Krakowa, Łodzi czy Gdańska. My, zatem, 
chcemy, by mieszkańcy Częstochowy nie musieli z niej wyjeżdżać: ani do-
raźnie, ani na stałe; by dostatni chleb, dobre studia i perspektywy stabilnej 
pracy i zawodowej kariery mieli tu na miejscu, w naszym mieście. I chcemy – 
mówiąc jednym zdaniem – by mieszkańcy Częstochowy poczuli się wreszcie 
dumnymi Częstochowianami, obywatelami dynamicznie się rozwijającego, 
zasobnego i jednego z ważniejszych w Polsce – metropolitalnego miasta.

- To cele... a ich realizacja – na czym będzie polegać?
- Z długiej listy rozpoznanych i przyjętych przez nas programowych prioryte-
tów choćby dwa są najoczywistsze i najpilniejsze: powstanie w Częstochowie 
tysięcy nowych, pewnych i perspektywicznych, miejsc pracy oraz powołanie 
państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego.

- O Uniwersytecie w Częstochowie mówi się już od kilkunastu lat. Czy 
Pan coś osobiście uczynił na rzecz jego powstania?
- Państwowy Uniwersytet Częstochowski powstaje w oparciu o strukturę i 
zasoby Akademii Jana Długosza. Będąc w latach 2006 – 2007 pierwszym 
wicewojewodą śląskim – wespół z posłem Szymonem Giżyńskim – wysta-
rałem się i zabezpieczyłem środki na rzecz dwóch obiektów, bez których 
o Uniwersytecie nawet nie byłoby, co marzyć: Akademickiego Centrum 
Sportu i Wydziału Nauk Społecznych AJD. To słupy milowe na drodze do 
częstochowskiego Uniwersytetu. Obie inwestycje są już ukończone i pra-
cują dla Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej; ACS od 2008 roku; WNS 
od 2012 roku. Także, jako radny Sejmiku Wojewódzkiego stale wspieram 
częstochowską Akademię Jana Długosza na jej drodze do powstania uni-
wersytetu. 

- To ambitne plany, a co byłoby miarą Pańskiego osobistego – jako prezy-
denta Częstochowy – sukcesu?
- Miara i kryterium sukcesu są bardzo proste. Częstochowianie uznają nasze 
przyszłe działania za sukces, gdy przestaną z naszego miasta wyjeżdżać – za 
pracą i karierą – by zapewnić byt swoim rodzinom; gdy przeciwnie: zaczną 
do Częstochowy wracać i to z całymi rodzinami; gdy Częstochowianie z ulgą 
i radością zaczną witać swe powracające – dzieci i wnuki.

- Jakie jest motto Pańskich zamierzeń, planów i celów, jako kandydata 
na stanowisko prezydenta Częstochowy?
- To wszystko zawiera się w moim haśle wyborczym: ”Dobra przyszłość Czę-
stochowy”

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Arturem Warzochą, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i całej zjedno-
czonej częstochowskiej prawicy na Urząd prezydenta Częstochowy.

Najważniejsze: nowe miejsca pracy
Dobra przyszłość Częstochowy
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W Częstochowie jest podobno gdzieś w 
eterze obecna bezprzewodowa sieć interne-
towa, za pomocą której teoretycznie moż-
na połączyć się z Internetem. Użytkownicy 
urządzeń przenośnych wyposażonych w 
radiowe łącze Wi-Fi, czyli nowoczesnych 
telefonów, palmtopów i notebooków spo-
dziewają się, że można po prostu rozsiąść 
się wygodnie w tak zwanym hotspocie, czyli 
miejscu, gdzie dociera sygnał i korzystać z 
Internetu. Rzeczywistość jednak brutalnie 
weryfikuje te oczekiwania.

Pod chmurką nie działa
Problemy miała mianowicie jedna z naszych 

redakcyjnych koleżanek, gdy chciała się podłą-
czyć do sieci na Skwerze Solidarności, czyli tuż 
przy budynku Urzędu Miasta.

– Załączyłam Wi-Fi, poczekałam aż laptop 
wykryje wszystkie sieci i próbowałam odgad-
nąć która z nich jest miejska – relacjonowała 
po przyjściu do redakcji. – Pojawiły mi się 
hotspoty okolicznych firm i lokali, a także kilka 
oznaczonych tylko symbolami, niczego jednak 
ogólnodostępnego i opisanego zrozumiale jako 
„miejski Internet” nie umiałam się doszukać.

Dziennikarka zadzwoniła zaraz do Urzędu 
Miasta i udało jej się połączyć z informatyka-
mi. Głos po drugiej stronie coś tłumaczył, a 
mina naszej koleżanki rzedła coraz bardziej.

– To jakiś matrix! Ja nic z tego nie rozumiem 
– zwierzyła się nam po odłożeniu słuchaw-
ki. – Podobno trzeba się zalogować na jakiejś 
stronie i podać tam swój adres mailowy, potem 
wejść na pocztę i stamtąd pobrać przysłane ha-
sło i dopiero je wpisać na stronie logowania... 
A na dodatek jest na to limit czasu, jak się nie 
zdąży w ciągu kwadransa to trzeba wszystko 
zaczynać od nowa. A co jeśli turysta nie ma 
dostępu bo Internetu? Jeśli nie ma adresu ma-
ilowego? Zdąży w te 15 minut założyć skrzynkę 

pocztową?... – Wątpliwościom nie było końca.
Poczytaliśmy na miejskich stronach o tym 

Wi-Fi, podjęliśmy kilka nieudanych prób sko-
rzystania z usługi i uznaliśmy, że albo coś jest 
nie tak z naszymi umiejętnościami obsługi 
komputera, albo coś jest nie tak z miejską sie-
cią Wi-Fi. By ostatecznie rozwiać wątpliwości 
udaliśmy się kilka dni później do Urzędu Mia-
sta po szczegółowe instrukcje jak uzyskać po-
łączenie.

Pod dachem nie działa
Ustawiliśmy wykrywanie hotspotów Wi-Fi 

i spytaliśmy w Informacji które z wykrytych 
połączeń jest darmowym miejskim Internetem. 
Miła pani w Informacji poinformowała nas, że 
informacjami na interesujący nas temat nie dys-
ponuje, powinien nam jednak pomóc ktoś z po-
koju 512, do którego niezwłocznie zadzwoniła. 
Nikt nie odbierał, w kolejce ustawiło się sześć 
osób, pani z Informacji po pewnym czasie 
oczekiwania bezradnie stwierdziła, że „trzeba 
czekać” i wróciła do swoich spraw. Czekaliśmy 
więc. Po kilkunastu minutach i kilku rozmo-
wach pani z Informacji pozyskała w końcu in-
formację, że „tej osoby nie ma, bo wyszła”. Nie 
usatysfakcjonowało nas to. Dociekaliśmy, czy 
w całym urzędzie jest tylko jedna osoba potra-
fiąca się zalogować do Wi-Fi. „Tak i wyszła” 
– odparła pani z Informacji lakonicznie i my-
ślała już zapewne, że ma nas z głowy, ale drą-
żyliśmy temat dalej. Dopytywaliśmy się więc, 
czy może ktoś tę osobę zastępuje pod jej nie-
obecność. Pani z informacji zniecierpliwiła się 
nieco i tłumaczyła nam, że „nie jest informacją 
szczegółową, tylko ogólną”, ale zaczęła tele-
fonować, by jednak zdobyć jakieś informacje. 
Tym razem pracownicy z pokoju 373, do któ-
rych się dodzwoniła, tłumaczyli za jej pośred-
nictwem, że żeby założyć sobie konto dostępo-
we do Internetu trzeba najpierw mieć dostęp 

do Internetu, by się w Internecie zalogować i 
zdobyć hasło pozwalające na dostęp do Inter-
netu. My jednak dysponowaliśmy urządzeniem 
przenośnym bez dostępu do Internetu. Przy-
szliśmy bowiem do magistratu właśnie po to, 
by takowy uzyskać. Zrozumieliśmy, że łatwo 
nie będzie... Powtarzająca nam słowo w słowo 
„informacje szczegółowe” pani z Informacji 
informowała nas, że wystarczy się zalogować 
by pobrać hasło, my jej tłumaczyliśmy, że nie 
możemy się zalogować, bo nie mamy dostępu 
do Internetu – i tak w kółko. W końcu rezo-
lutna pracownica odesłała nas do stojącego 
obok informacji ogólnodostępnego komputera 
z dostępem do Internetu, byśmy tam utworzy-
li konto użytkownika. Zrozumieliśmy więc, 
że żeby skorzystać z Internetu na urządzeniu 
przenośnym trzeba najpierw mieć jakieś inne 
połączenie internetowe. Ku naszemu rozcza-
rowaniu strona mająca nas logować i dać nam 
hasło do uruchomienia Wi-Fi nie działała. Po 

czterdziestu minutach przyszedł do Informa-
cji trochę lepiej poinformowany informatyk. 
Uspokoił nas, że konieczność tworzenia pro-
filu użytkownika i wpisywania haseł nie są 
wymysłem pracowników Urzędu Miasta, a są 
narzucone odgórnymi przepisami.

W ogóle nie działa
By „łopatologicznie” wytłumaczyć nam 

procedurę logowania i pozyskiwania hasła, in-
formatyk  otworzył swój laptop i za jego po-
mocą stwierdził to, co myśmy ustalili jakiś czas 
wcześniej za pomocą ogólnodostępnego kom-
putera stojącego przy informacji – strona do lo-
gowania nie działa. „Widocznie coś nie działa, 
ale skąd możemy o tym wiedzieć” spytał. Na to 
pytanie odpowiedzi nie znamy, ale wydaje nam 
się logiczne, że Urząd Miasta na pewno się nie 
dowie o awarii Internetu z „Ogólnodostępnego 
darmowego internetu miejskiego”.

hubb
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Wykluczenie cyfrowe? 
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Czêstochowa,  4 paŸdziernika 2014 r.

Nasze miasto staje przed wielk¹ szans¹ na pozytywne zmiany. Ju¿ 16 listopada to w³aœnie 

my – Mieszkañcy miasta – zadecydujemy o wspólnej przysz³oœci. To nasz przywilej, ale i obowi¹zek.

Prawie ca³e swoje ¿ycie zawodowe poœwiêci³em Czêstochowie. Reprezentowa³em j¹ na arenie 

miêdzynarodowej jako sportowiec, a od dwóch kadencji jestem jej ambasadorem jako senator Rzeczypospolitej. 

Moim dzia³aniom przyœwieca idea maksymalnego zaanga¿owania i skutecznoœci. Chcê wzi¹æ 

odpowiedzialnoœæ za przysz³y rozwój miasta i dzia³aæ z myœl¹ o podnoszeniu jakoœci ¿ycia Czêstochowian. 

Pragnê Was zapewniæ, ¿e jeœli zostanê prezydentem, do³o¿ê wszelkich starañ, aby dobrze wykorzystaæ potencja³ 

miasta i jego Mieszkañców.

Wszyscy dostrzegamy takie problemy jak ma³o atrakcyjny rynek pracy, ograniczona iloœæ miejsc 

w przedszkolach czy z³y stan infrastruktury w peryferyjnych dzielnicach miasta. Takimi sprawami zajmê siê 

w pierwszej kolejnoœci. Jednoczeœnie bardzo wa¿ny jest dynamiczny rozwój lokalnej przedsiêbiorczoœci, dlatego 

trzeba zapewniæ lepsze warunki do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz skutecznie przyci¹gn¹æ kapita³ 

inwestycyjny.

Jako senator od lat wspieram pozyskiwanie œrodków dla miasta i regionu w sferze infrastruktury, 

rozwoju uczelni wy¿szych i przedsiêbiorczoœci oraz sportu. Najwa¿niejsze z inwestycji to przebudowa DK-1 

z Alej¹ Jana Paw³a II, przebudowa ulic Warszawskiej i Rêdziñskiej, budowa Korytarza Pó³nocnego, rozwój 

strefy inwestycyjnej „Skorki”, budowa Hali Sportowej przy ulicy ¯u¿lowej – ³¹cznie uda³o siê na nie pozyskaæ 

ok. 200 mln z³.

Zwracam siê do Was z proœb¹ o oddanie na mnie g³osu w nadchodz¹cych wyborach na Prezydenta 

Miasta Czêstochowy, tak abyœmy mogli razem budowaæ przysz³oœæ naszego miasta.

Bêdê podejmowa³ decyzje w sposób przejrzysty i zrozumia³y dla Mieszkañców.

Bêdê dzia³a³ zdecydowanie, ale z poszanowaniem odmiennych idei.

Zadbam o to, ¿eby nasze miasto z roku na rok mog³o siê rozwijaæ i by³o miejscem w którym chcemy ¿yæ.  

Wspólnie mo¿emy to osi¹gn¹æ.

To nasze miasto i nasza przysz³oœæ.

Kandydat na Prezydenta Miasta Czêstochowywww.prezydentszewinski.pl

Material sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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„Ochrona ludności jako nowy cel rozwoju Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” była więc 
tematem wykładu inauguracyjnego, który wygłosił 
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant 
główny PSP. Konferencja naukowa zatytułowana „In-
żynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne 
– zmienność zagrożeń  a innowacje w ratownictwie” 
była zorganizowana wspólnie z Akademią im. Jana 
długosza, a jej termin zbiegł się z jubileuszem XX-le-
cia Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W trakcie 
trzydniowej konferencji odbyły się  sesje plenarne, 
posterowe oraz poligonowe. Rozmawiano o katastro-
fach w przemyśle jądrowym, rozmieszczaniu sprzętu 
przeciwpowodziowego, gaszeniu lasów, torfowisk i 
zarośli pianami, symulowano pożary pawilonów han-
dlowych i analizowano skład gazów, zastanawiano się 

nad warunkami przechowywania i sprzedaży wyrobów 
pirotechnicznych, czy neutralizacji odpadów i ścieków 
niebezpiecznych. Omówiono także nowe technologie 
oszczędzania energii z punktu widzenia zagrożeń dla 
środowiska. Rozpiętość zagadnień pokazuje jak bar-
dzo zmieniła się w ciągu ostatnich lat praca strażaka. 
Gaszenie pożarów, których jest coraz mniej, schodzi na 
plan dalszy, a na pierwszy wysuwa się ratownictwo, a 
zwłaszcza ratownictwo specjalistyczne.

– Pojawili się u nas strażacy z kraju i zza granicy, 
specjaliści z uczelni, instytutów badawczych i  firm 
związanych z ochroną przeciwpożarową – relacjonuje 
mł. bryg. Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik prasowy 
Centralnej Szkoły PSP. – Goście posiadają szeroką 
wiedzę i doświadczenie. To gwarantuje wysoki po-
ziom merytoryczny, a to istotne, bo szczególny nacisk 

położono na praktyczne aspekty inżynierii bezpie-
czeństwa – dodaje rzecznik i wyjaśnia, że inżynieria 
bezpieczeństwa to dziedzina doskonaląca metody i 
środki przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń bez-
pieczeństwa ludności, środowiska naturalnego i dóbr 
cywilizacji.

– Ta stosunkowo nowa dziedzina łączy zagadnienia 
bezpieczeństwa technicznego, cywilnego, publiczne-
go, bezpieczeństwa pracy oraz  bezpieczeństwa poża-
rowego – tłumaczy Andryszkiewicz.

Konferencja odbywała się w nowoczesnym  cen-
trum konferencyjno-szkoleniowym, a wykłady przy-
ciągały także tłumy zaciekawionych kadetów, dla 
których poruszane kwestie dotyczące przyszłości już 
w najbliższych latach będą codziennością.

red.

Ogień to najmniejszy problem

Liczby ofiar rozmaitych zdarzeń losowych, a zwłaszcza wypadków komunikacyjnych i pożarów, są w Polsce (w odniesieniu do 
liczby mieszkańców) wciąż sporo wyższe niż na zachodzie. Wskaźniki statystyczne pokazały konieczność poprawy bezpieczeń-
stwa ofiar. Strażacy i ratownicy z krajów Europy środkowo-wschodniej spotkali się więc na konferencji w Częstochowie nie tyl-
ko żeby wymienić się doświadczeniami, ale także by wyznaczyć długoterminową strategię rozwoju obszarów, w których sytuacja 
wymaga najpilniejszego zapewnienia skutecznej pomocy osobom w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

zachowano pisownię 
oryginalną

@Tutaj kontra Sokołowski
denver@op.pl: Jaki „dwór”, taki „rzecznik” nie-

dorzecznik. Stanowisko„w końcu znajdzie się ja-
kieś miejsce i dla pana” - za cenę bezwarunkowej 
akceptacji istniejącej rzeczywistości i rezygnacji ze 
swoich poglądów. Bojaźliwy oportunista i totum-
facki. Oni tutaj są.

marcel@op.pl: Tutaj Wło. wpisuje się, niestety, 
na niechlubną listę urzędowych propagandystów 
zamkniętych na rzeczową krytykę. Ale czy mogło 
być inaczej gdy przyjął funkcję rzecznika takich 
gigantów myśli,miotaczy idei", czynu i stylu jak 
Marszałek, Matyjaszczyk... Trudno być rzeczni-
kiem przegranych spraw. Trudno być rzecznikiem 
organizacji, która hołduje kulturze folwarcznej 
i zarządza "niekompetencją". Trudno być rzecz-
nikiem prasowym prezia miasta, które się zwija i 
okupuje dalekie miejsca w rankingach miast pol-
skich. Nawet chamski PR w samorządzie miasta 
wymaga inteligencji i kultury.

@Janusz Danek i faktury firmy KAZMET 
z ulicy Jarzynowej (część 3) 

alexis_kot@o2.pl: tak sie zastanawiam może 
warto tę sprawę spróbować nagłosnić? tak ogólno-
polsko, bo przecież jak to wszystko czytam to agre-
sja we mnie wzrasta że tak nas to SLD okrada a z 
tego Balta to półgłówek, elementarnych rzeczy nie 
wie, o Danku już nie wspomne bo moim zdaniem 
to on ostro ćpa bo takie farmazony wypisywac na 
trzeźwo to niemozliwe !

anonim: Balt to przecież "inżynier ekonomista" 
czyli ... sam nie wiem co.

frantic.freelancer@gmail.com: To już nie afera, 
to "samorządowa" kloaka. Balt niewiele rozumie, 
to jego specjalność. Tego Danka trzeba spuścić lu-
zem w szelkach. Wszystkich jego "współpracow-
ników" w tuszowaniu przestępstwa z magistratu 
ujawnić i zaprezentować ich konterfekty w gablo-
tach na murach ratusza, a ich samych zapędzić do 
lochu na pół roku by zmiękli.

edu@wp.pl: Ciekawe czy ze względu na brak 
rozliczenia, dotacje zostały zwrócone ?

 
@Marszałkowi opozycja dynda

frantic.freelancer@gmail.com: Marszałek się 
doczeka, że mu ktoś powie: ten Marszałek to mi 
dynda i powiewa, boć nie jest "srebrnym kuta-
sem"...

anonim: marszałkowi to i częstochowa dynda.
g.los1@o2.pl: Ta prywatna kolekcja gościła 

miedzy innymi: GOK w Kazimierzu Biskupim, 
Muzeum w Gostyniu, CK w Ostródzie, DK w 
Szprotawie, w Operze i Filharmoni Podlaskiej 
w Białymstoku, OK Opatów, CK Wisła, MOK 
Gniezno, Muzeum Koszyce, Muzeum Ostro-
wiec Świętokrzyski, Muzeum Chełmno, oraz w 
wielu szkolach w róznych miastach, fragmen-
ty kolekcji brały udział w wielu prelekcjach, 
audycjach muzycznych prowadzonych przez 
filharmonię i prowadzonych prywatnie przez 
Romana Krysta Grażynę Łoś. Dokumentacja z 
tych miejsc - to setki wpisów w kronikach, au-
dycje radiowe i tv.

@Expose Krzysztofa Matyjaszczyka – co 
zostało dotrzymane po 4 latach? (część 4) 

szkulcia@poczta.fm: Pomimo, że nie jestem 
fanem aktualnego prezydenta i SLD częstochow-
skiego, nie mogę czytać tego tekstu. Jaki -wg re-
daktora- wpływ ma prezydent na small biznes? 
Jeśli niemiecka firma wycofała się z inwestycji 
to prawdopodobnie ze względu na jej nieopłacal-
ność, co zresztą nie jest dziwne... Ponadto ko-
mentarze dowodzą mocnej niechęci autora wo-
bec władz. Mogą (muszą!) razić przewały wokół 
ratusza, ale szanowny Arturze Sokołowski jeśli 
pisze Pan jako dziennikarz to może warto poku-
sić się o wyższy poziom niż Macierewicz i jemu 
podobni..? Ps Dziękuję za zwrócenie uwagi na 
tematy z prezesem Dankiem. Jeśli człowiek ten 
znajdzie się na listach wyborczych na radnego, 
będzie to wielka hańba dla osób o tym decydu-
jących.

frantic.freelancer@gmail.com: Strategia 
rozwoju Matyjaszczyka na lata 2011-2014. Cel 
ogólny: maksymalizacja korzyści własnych i 
"rodziny" SLD w piknikowym klimacie.--- Prio-
rytet: kasa frajerzy po pierwsze... po drugie, po 
trzecie. Kasa dla nas, a wam cukrowa wata jak 
znajdzie się sponsor.

Temat dzisiejszego artykułu to studnia bez dna – 
prawdopodobnie mógłbym napisać co najmniej kilka 
odcinków cyklu „101 powodów…” na temat okolicz-
ności powstawania wyrastających w Częstochowie 
jak grzyby po deszczu marketów. Zaznaczam, że nie 
jestem żadnym zaprzysięgłym wrogiem tego typu 
sklepów. Uważam tylko, że ta sfera działalności po-
winna być dopuszczana „z głową” i przy uwzględ-
nieniu zasady „maksimum korzyści dla miasta pły-
nących z faktu wydania zgody na lokalizację”. Pod 
tym względem jesteśmy w Częstochowie najbardziej 
otwartym dla inwestorów miastem w Polsce – niestety, 
ze szkodą dla rodzimego drobnego handlu i wytwór-
stwa. Czemu tak jest? Pozostawię to pytanie otwarte, 
przypominając tylko, że jeden z zastępców prezydenta 
Matyjaszczyka doczekał się żartobliwego przydomka: 
„Pan biedronka”. Inny z zastępców, Przemysław Ko-
perski, natychmiast po swojej rezygnacji z funkcji i po-
wrocie do rodzinnego Bielska-Białej rozpętał tam, jako 
opozycyjny polityk SLD, ostrą kampanię przeciwko 
budowie bielskich marketów. Dziwnym zbiegiem oko-
liczności przez 3 lata wcześniejszej pracy w Częstocho-
wie to samo zjawisko totalnie mu nie przeszkadzało.

Jak na wyludniające się, niespełna 230-tysięczne 
miasto, możemy pochwalić się w końcówce kadencji 
Matyjaszczyka bardzo intensywnym „umarketowie-
niem” miasta. Kontrowersyjne przykłady można by 
mnożyć:

1. Opisany przeze mnie w 19 i 20 odcinku cyklu 
„101 powodów”, patologiczny przypadek „cudownej” 
przemiany klubu bilardowego w supermarket na Par-
kitce

2. Market powstający w rejonie ulic Jagiellońskiej i 
Botanicznej (nie udało się w tej okolicy uchwalić miej-
scowego planu z.p. z przeznaczeniem na tereny rekre-
acji i zieleni)

3. Kolejny market, który powstanie w pobliżu skrzy-
żowania Alei Wojska Polskiego i ul. Okrzei (w miejscu 
niedokończonej inwestycji wielopoziomowych garaży)

4. Market budowany w dzielnicy „Trzech Wiesz-
czów” w rejonie ulicy Goszczyńskiego

5. Market, który powstanie w rejonie ulicy Korczaka 
i przedłużenia ulicy Śląskiej

6. Market, na który Urząd Miasta wydał warunki 
zabudowy w pasie pomiędzy ulicą św. Brata Alberta i 
przedłużeniem ulicy Fieldorfa-Nila w kierunku „kory-
tarza północnego”

7. Galeria handlowa w bulwersujących okoliczno-
ściach powstająca na miejskiej niegdyś działce w Alei 
Najświętszej Maryi Panny 49

8. Planowana rozbudowa hipermarketu Auchan 
(dawniej „Real” - w dzielnicy Północ)

9. Kolejny market w dzielnicy Parkitka – rejon 

skrzyżowania ulicy Łódzkiej i Okulickiego
10. Dyskont wybudowany zapewne „na złość” kon-

serwatorowi zabytków w samym sercu Starego Miasta 
przy ulicy Mostowej – architektonicznie wyglądający 
jak skrzyżowanie hali przemysłowej z budynkiem go-
spodarczym

11. Dyskont położony przy skrzyżowaniu ul. War-
szawskiej i al. Jana Pawła II – z jedynym wjazdem 
przez przystanek autobusowy(!!!)

12. Market przy ul. Pułaskiego, którego inwestor 
najpierw obiecywał przebudowę ul. Noskowskiego, a 
później z tych obietnic się wycofał

13. Market przy skrzyżowaniu al. Niepodległości 
i ul. Bór, gdzie również inwestor nie wywiązał się z 
obietnic partycypowania w przebudowie skrzyżowania

Ufff, na razie tyle wystarczy – pisałem powyższą 
listę z głowy, bez zbierania materiałów i specjalnego 
przygotowywania się. W rzeczywistości jest ona za-
pewne dużo dłuższa. Co gorsza, większość z powyż-
szych inwestycji budziła lub budzi sporo kontrower-
sji, sprzeciwów społecznych, negatywnych emocji ze 
strony otoczenia, mieszkańców okolicy lub stowa-
rzyszeń zrzeszających częstochowskich kupców. Nie 
robi to jednak żadnego wrażenia na ekipie Krzysz-
tofa Matyjaszczyka, która marketom i dyskontom 
zapaliła na częstochowskim „inwestycyjnym se-
maforze” jaskrawe zielone światło. Z uwagi na brak 
miejsca w cyklu „101 powodów…” nie będę raczej 
tworzył pojedynczych odcinków poświęconych oko-
licznościom wydawania zgód na poszczególne marke-
ty i dyskonty, choć niektóre z nich na pewno na to zasłu-
gują. Dla przykładu – markety wymienione w punktach 
2) i 3) to niezawodny sposób na położenie w przyszło-
ści na łopatki lokalnego Stowarzyszenia Handlowców 
„Jagiellończycy”. Budowa marketu w lokalizacji nr 5) 
w dziwny sposób zbiegła się z „cudowną” zmianą pro-
jektu przedłużenia ulicy Śląskiej – oczywiście w taki 
sposób, żeby droga nie kolidowała z planowaną inwe-
stycją. Drugim „cudem” związanym z tą inwestycją jest 
fakt gwałtownego przyspieszenia realizacji publicznej 
inwestycji drogowej. Fakt, że ucierpią prywatne działki 
znajdujące się w pobliżu, nikogo w Urzędzie Miasta 
wydaje się nie obchodzić (list rozżalonego właściciela 
jednej z nich opublikował już Tygodnik Regionalny „7 
dni”). Masę kontrowersji i protestów budzi lokalizacja 
marketu nr 6) – nie dość, że na pohybel lokalnemu tar-
gowisku w dzielnicy „Północ”, to jeszcze w decyzji o 
warunkach zabudowy w dość ekstrawagancki sposób 
potraktowano sąsiednie działalności gospodarcze, byle 
tylko uzyskać „punkt zaczepienia” dla wydania zgody. 
Na szczęście sprawie przygląda się jeden z najpracowit-
szych częstochowskich radnych, Artur Gawroński – od 
którego zresztą znam szczegóły tej historii.

Nie koniec na tym – kilka spośród nowo powstają-
cych częstochowskich marketów za swoje lokalizacje 
ma lub będzie miało działki należące obecnie lub w 
przeszłości do Gminy Miasto Częstochowa. I tu, jak się 
okazuje, każda droga do sukcesu jest dobra. Zdarzają 

się więc długoterminowe umowy dzierżawy (życzliwie 
proponowane przez usłużnych urzędników) albo roz-
wiązania tak niekonwencjonalne, jak szeroko przeze 
mnie opisywany casus Alei Najświętszej Maryi Pan-
ny 49 – odcinki 46 i 47 cyklu „101 powodów...”. W 
tym ostatnim przypadku parcie na osiągnięcie celu 
jest tak duże, że nie ma znaczenia nic innego – wy-
dźwięk społeczny, dewastacja architektoniczna III 
Alei, problemy komunikacyjne związane z funkcjo-
nowaniem w tym miejscu galerii handlowej, kwe-
stie prawne i moralne... Wygląda na to, że ludziom 
z otoczenia Krzysztofa Matyjaszczyka widmo wy-
borczej porażki zajrzało głęboko w oczy, bo tempo 
finalizacji tej aferalnej „prywatyzacji” działki gwał-
townie przyspieszyło (mimo protestów okolicznych 
mieszkańców) w ostatnich miesiącach. Dokument, 
który Państwo Czytelnicy mogą zobaczyć u góry ni-
niejszego artykułu, to gotowy projekt pozytywnej de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, która w najbliższych dniach zostanie wydana przez 
Urząd Miasta Częstochowy. Jak widać, słowo stało się 
ciałem i w pierzei III Alei doczekamy się galerii han-
dlowo-usługowej, z co najmniej 85%-owym stopniem 
zabudowy działki. Dziwię się, że w tej sprawie nie 
zabrało jak dotąd głosu środowisko częstochowskich 
architektów, bo ta inwestycja nieodwołalnie zmieni 
dotychczasowy charakter III Alei, utrwalony po mo-
dernizacji dokonanej przecież zaledwie kilka lat temu. 
I tu również zastrzegam się – uważam, że takie obiekty 
mogą i powinny powstawać. Jest od tego I i II Aleja, 
są inne lokalizacje – no, ale w III Alei 49 była działka, 
która dla „przyjaciół i znajomych” była smakowitym 
kąseczkiem, więc czemu po niego nie sięgnąć? Prze-
cież w Częstochowie władza lokalna może wszystko… 
Szkoda tylko, że takiej życzliwości ewidentnie zabrakło 
np. pod adresem kolejnego lokalnego Stowarzyszenia 
Kupców „Promenada”. W tym wypadku propozycją 
miasta pod adresem lokalnego biznesu były 300%-owe 
podwyżki czynszu i stawianie lokalnych kupców oraz 
handlowców pod ścianą.

I tu dochodzę do podsumowania – czekam z na-
dzieją, aż znajdzie się w naszym mieście (a może 
poza nim) jakaś instytucja, która zechce w ramach 
swoich obowiązków statutowych dokonać grun-
townej analizy i kontroli procedur udzielania zgód 
i zezwoleń pod wskazane przeze mnie (ale także te 
pozostałe) lokalizacje marketów, dyskontów itp. 
Uważam, że można tą drogą dojść do pasjonujących 
wniosków – szczególnie w kontekście długości realizo-
wania pewnych czynności administracyjnych, powta-
rzania się nazw inwestorów i wykonawców, korelacji 
między osobami wnioskodawców a czasem oczekiwa-
nia, procentem zgód i odmów itp. Może nawet uda się 
wszystkie wyżej opisane mechanizmy zdiagnozo-
wać w ramach pracy wewnętrznych organów kon-
trolnych Urzędu Miasta Częstochowy – oczywiście 
po 16 listopada.

Artur Sokołowski

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 74
POWÓD 74: błyskawicznie ro-

snąca liczba marketów – wynisz-
czanie lokalnych kupców oraz 
przedsiębiorców
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Obecnie Częstochowa jest  
w kryzysie. Brak rozwo-

ju, dramatycznie spada liczba 
mieszkańców, brak pomysłów 
obecnej władzy na rozwiąza-
nie problemów. Jedyne po-
mysły to, jak wydać, pienią-
dze podatników na nikomu 
niepotrzebne pomniki wła-
dzy, jak np. hala sportowa, 
czy węzeł komunikacyjny na  
DK 1, który nie rozwiązuje proble-
mów komunikacyjnych miasta.

Ludzie „głosują nogami”, wy-
jeżdżają tam gdzie jest im 

lepiej. Musimy to zatrzymać, 
dać im szansę godnego życia we 
własnym mieście.

Jako prezydent Częstochowy 
zacznę od :

 przeglądu finansów oraz za-
ostrzenia dyscypliny finansowej
 przeglądu kadr pra-

cujących w urzędzie, 
nie tylko pod wzglę-
dem fachowości, ale i 
liczebności zatrudnio-
nych urzędników  
 likwidacji podatku 

od nieruchomości dla 
firm i mieszkańców
 zdecydowanego 

obniżenia podatków 
od środków transportu
 wycofania się mia-

sta ze spółek, co zli-

kwiduje stołki dla „swoich” polity-
ków.

Samorząd nie powinien pro-
wadzić działalności gospo-

darczej, bo prowadząc ją staje w 
roli konkurenta, za pomyłki któ-
rego płacimy wszyscy w postaci 
dotacji z naszych pieniędzy do 
nierentownych pomysłów władz 
miasta. Lepiej i efektywniej 
działalność gospodarczą popro-
wadzą mieszkańcy.

Doprowadzę do zrównowa-
żenia budżetu. Pieniądze 

samorząd będzie przeznaczał 
na inwestycje infrastrukturalne 
poprawiające nie tylko jakość 
życia mieszkańców, ale również 
poprawiające konkurencyjność 
Częstochowy dla inwestorów.

W zarządzaniu miastem 
oprę się na fachowcach. 

Skończy się 
o b s a d z a n i e 
stołków we-
dług klucza 

partyjnego, czy 
jak w ostatnich la-

tach w Częstochowie 
ponadpartyjnego.

Sławomir Kokot

Materiał wyborczy (wkładka) Komitetu Wyborczego Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Kandydat na prezydenta Częstochowy 
Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke

 Sławomir Kokot
Urodzony w Częstochowie

  Rocznik 1965

 Żonaty, dwoje dzieci

 Ukończył SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, 

    specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ogrodniczych

 Od 1995 roku przedsiębiorca

 Prezes Oddziału Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke w Częstochowie

 Zaangażowany w życie polityczne od 2010 roku.

Moja Częstochowa
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To tytuł jaki w swoim wstępniaku do październi-
kowego numeru „UWAŻAM RZE” użył Redaktor 
Jan Piński. Tytuł ten w zasadzie oddaje to, co 
stanowi o istocie programowej wyróżniającej 

naszą opcję. Naszą czyli porozumienie Ruchu Wolności 
i KNP w Częstochowie. Młodsi mogą nie pamiętać, ale 
epokę Gierka charakteryzowało hasło: socjalizm tak, wy-
paczenia nie. Rzeczywiście formalnie można było prowa-
dzić „konstruktywną dyskusję społeczno-polityczną”, ale 
tylko w ramach jedynie słusznej linii Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Innymi słowy można było kochać wszel-
kie opcje polityczne byle chwaliły one socjalizm i sojusz ze 
Związkiem Radzieckim.

Wszystko ma swój kres, wielkie budowle socjalizmu też, 
przyszło więc wielkie bankructwo i... trwająca już 25 lat 
WIELKA transformacja ze szczególnym uwzględnieniem 
transferu resztek kapitału publicznego do wybranych kiesze-
ni jedynie słusznych towarzyszy.  

Nad całością procesu roztoczono perfekcyjną zasłonę 
propagandową (w tym wszelkiej maści lewacy są mistrzami) 
a narodowi wytłumaczono, jak to na lewaków przystało, że 
wszystkiemu winny jest... zły kapitalizm. I tak mamy do dziś, 
a w tę propagandową śpiewkę święcie wierzą i lewacy i o 
zgrozo ludzie tzw. prawicy, tej oficjalnej, skupionej np. wokół 
PiS.

Warto więc chwilkę powiedzieć: jak to jest z tym polskim 
kapitalizmem i wolnością? 

I tu wrócę to ww. artykułu. A w nim taki dowcip:
„Otóż zawalił się nowo wybudowany dom i przed są-

dem stanęły kolejno: cegła, piasek i cement. Zeznaje ce-
gła: mnie tu się wszyscy czepiają, bo jestem czerwona! 
Zeznaje piasek: nie będę sypał! Przekonuje cement: mam 
niepodważalne alibi! Mnie na tej budowie w ogóle nie było!”

I tak jest z naszą wolnością gospodarczą (termin dużo 
celniejszy niż kapitalizm) w tej dziwacznej konstrukcji z jaką 
mamy do czynienia dzisiaj  w naszej gospodarce. 

Trzeba to powiedzieć wprost: 
W Polsce nie było i nie ma podstawowych wolności go-

spodarczych! Co gorzej od czasów ustawy Wilczka z lat 80-
tych XX wieku jest w tym zakresie coraz gorzej. 

Do obrony tej tezy są liczne przesłanki, dane i dowody. 
Nasza pozycja we wszelkich rankingach wolności gospo-
darczej to koniec pierwszej setki wszystkich państw świata. 
Wskaźniki ekonomiczne wbrew propagandzie słabe, wzrost 
gospodarczy mizerny, strukturalne bezrobocie, potężny 
ciągle rosnący dług publiczny, nierozwiązane elementarne 
kwestie roli państwa jak obronność, służba zdrowia, system 
emerytalny... PRL BIS kwitnie w najlepsze.

Sytuacja najcenniejszego składnika wolnej gospodarki, 
czyli sektora MŚP (małych i średnich firm)  z roku na rok 
się pogarsza. Lawinowo rośnie ilość wzajemnie sprzecznych 
przepisów, które skutecznie egzekwuje równie dynamicznie 
rosnąca armia urzędników. W sposób niebezpieczny dla 
kondycji państwa została zachwiana proporcja między ilo-
ścią osób wytwarzających dochód narodowy, a osób żyją-
cych na utrzymaniu budżetu. 

Dzisiaj znowu po latach niby kapitalizmu marzeniem jest 
dostać ciepłą posadkę w urzędzie, agencji miejskiej, szko-
le, państwowym szpitalu, czy też w ciągle licznych spółkach 
skarbu państwa, czy dotowanych działach gospodarki. Bo te 
działy zawsze mogą liczyć na dołożenie paru miliardów z na-
szych kieszeni, bo są ważne społecznie. Po drugiej stronie 
barykady jest coraz ciężej i dłużej pracujący sektor wolnych 
przedsiębiorców. Sektor MŚP to 2/3 naszej gospodarki, ale 
siła niezorganizowana społecznie. W efekcie zamiast 2/3 
stanowisk decyzyjnych w kraju, ludzie ci nie zajmują nie-
mal żadnych kluczowych stanowisk, począwszy od najwyż-
szych, po te na samym dole choćby w naszym samorządzie. 

Zobaczcie, jakie źródła utrzymania mają nasi radni, ile z 
nich jest niezależnych finansowo a ilu (w tym członków ich 
rodzin) zależy od posad wokół budżetowych? Jak nie jesteś 
wolny i niezależny ekonomicznie nie masz szans być nieza-
leżny politycznie! 

Takie spostrzeżenie skłoniło nas do skonstruowania wol-
nościowej listy kandydatów do Rady Miasta i do władzy 
wykonawczej. To ludzie WOLNI w tym ekonomicznie. Mają 
swoje, czasem niewielkie, firmy. Pięć „jedynek” do Rady - 
pięciu przedsiębiorców, dwóch kandydatów prezydenckich 
- dwóch przedsiębiorców. Wszyscy zarabiajmy na chleb i 
utrzymanie rodziny swoją ciężką pracą. W efekcie nie moż-
na nas kupić za ciepłą posadkę i dietę. Umiemy zarabiać 
pieniądze, mnożyć dobrobyt, wiemy że pieniędzy się w bu-
dżecie nie znajduje, że zanim pożyczysz dwa razy pomyśl z 
czego oddasz. 

Dlatego tu i teraz u władzy jest potrzebna wolnościowa 
prawicy. Dlatego na czele naszej listy stanęli przedsiębior-
cy. I tu ważne odróżnienie: nie polscy oligarchowie - czy-
taj przedsiębiorcy z pierwszych stron gazet mający świet-
ne układy z władzą, zapewniające im milionowe fortuny. To 
przedsiębiorcy lokalni, sektor MŚP (małych i średnich przed-
siębiorstw). To ludzie będący nie tylko właścicielami, ale i 
pracownikami w swoich rodzinnych firmach. 

Chcemy, żeby czerpać wzorce z normalnie zarządzanych 
krajów na świecie. Tam jest inaczej niż u nas. Tam władzę 
nad swoimi pieniędzmi, wyborcy często powierzają ludziom, 
którzy się na tym po prostu znają. Do władzy są wybierani ci, 
którzy przeszli pewną drogę, są gwarancją profesjonalizmu. 
Bo zanim ośmielą się poprosić o mandat społeczny wpierw:
 zdobyli branżowe wykształcenie,
 pokazali, że umieją tę wiedzę przekuć w indywidualny 

sukces życiowy, osiągnięty własną pracą,
 z takim bagażem doświadczenia śmią ubiegać się o 

władzę publiczną.

Wyborco, widzisz różnicę? 
Jeśli tak, to zagłosuj 
na listę NPJKM - Ruch Wolności. 



Okręg 1
(dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście,  
Trzech Wieszczów)
1. Piotr  Paweł  STEFAŃSKI                                                              
2. Przemysław  Stanisław KOWALSKI                                                              
3. Wojciech  Grzgorz  MALCZEWSKI  
4. Karolina  Maria  REBANE-KUREK                                      
5.  Arkadiusz  Marcin  OTRĘBSKI
6. Agata  Janina SARARA                                                        
7. Bożena  Irena  TANERSKA                                                     
8. Magdalena  SMUŁKA                                                         
9. Marta  Agnieszka  KUCA                                                       
10.Adam  Oskar  KULEJ  

Okręg 2
(dzielnice: Częstochówka-Parkitka,  
Kiedrzyn, Tysiąclecie)
1. Kamil  Piotr  BATOREK  
2. Mariola  Anna  MADEJ                                                      
3. Andrzej  Krzysztof  BIELEŃ  
4. Iwona Barbara  CZUBER                                                    
5. Małgorzata  LECH                                                               
6. Zygmunt  OCIEPA  
7. Andrzej  Marek  TANERSKI  
8. Alina Ewa  ADAMKIEWICZ                                           

  Okręg 3
(dzielnice: Mirów, Północ, Wyczerpy-Anio-
łów, Zawodzie-Dąbie)
1. Robert  Tomasz  KONIECZKO  
2. Zdzisław  Jacek  BETNARSKI  
3. Dariusz  Józef  CAŁUS  
4. Magdalena  Beata TYŻLIK                                                  
5. Bartłomiej  Michał  OPOKA  
6. Urszula  Maria  WAWRZAK                                                 
7. Zenona  Cecylia  BIELEŃ                                                     
8. Grażyna  Teresa  HARĘZA                                                   
9. Magdalena  Dagmara  TANERSKA                                       
10. Ewa  Jolanta SKOCZYLAS                                                  
11. Piotr  Mateusz  KORZENIEC  
 
Okręg 4
(dzielnice: Ostatni Grosz, Raków,  
Wrzosowiak)
1. Piotr  Krzysztof  CZUBER 
2. Jacek  Adam  PAWLIKOWSKI  
3 .Weronika  Luiza  NOWAKOWSKA                                       
4. Paweł ZBROJKIEWICZ   
5. Michał  Piotr  GOŁDA  
6. Małgorzata  Janina  SZCZYGIEŁ                                          

7. Tomasz  Marcin  PAWELEC  
8. Edyta  Krystyna  WOŹNIAK                                                 
9. Marta  Małgorzata RAJCZYK                                              
10. Beata  Daniela  KALIŚCIAK                                                                                              
11. Katarzyna Joanna  CHRZĄSTEK                                          
12. Adam  Jan  BIELEŃ   
13. Mariusz Jerzy STEMPIEŃ  

Okręg 5
(dzielnice: Błeszno, Dźbów, 
Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, 
Podjasnogórska, Stradom)
1. Marek  Zdzisław  DOMAGAŁA  
2  Jarosław Piotr  TANERSKI  
3. Marcin  Dariusz  KOWALIK  
4. Józef  OLCZYK  
5. Daniel  Paweł  MUSIAŁ                                   
6. Renata  Lucyna  GARUS                                                  
7. Aleksandra  Maria  MILEJSKA                                       
8. Donata  Anna  WOŹNIAKOWSKA                             
9. Małgorzata  OCIEPA                                                       
10. Beata  Magdalena  DUDEK                                           

Kapitalizm - TAK, wypaczenia – NIE

Lista kandydatów na radnych Nowej Prawicy JKM



16.10-22.10.2014Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Urodziłem się w Częstochowie w 1959 roku. 
Tu ukończyłem szkołę średnią (Techniczne 

Zakłady Naukowe). Studia w Krakowie na Akademii 
Górniczo Hutniczej, tu zdobyłem tytuł magistra in-
żyniera na Wydziale OiZP. W czasie studiów zakłada-
łem struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
na Akademii, przewodniczyłem Krakowskiej Radzie 
Koordynacyjnej NZS. Stan wojenny rozpoczęliśmy 
od strajku w Hucie im. Lenina. Potem 5 lat podzie-
mia. Byłem twórcą i organizatorem Ruchu Oporu 
NZS, najsilniejszego, studenckiego podziemia w 
Polsce. Organizowaliśmy liczne manifestacje, wyda-
waliśmy i kolportowaliśmy prasę podziemną. Posia-
dam status pokrzywdzonego w IPN.

Po studiach wróciłem do Częstochowy. Od 
niemal 25 lat prowadzę własną działalność 

gospodarczą. Jestem właścicielem firmy Computer 
Center. Zajmujemy się wdrażaniem najnowszych 
technologii informatycznych, współpracujemy z naj-
większymi dostawcami i twórcami oprogramowania 
w kraju i na świecie. Od 2008 r. jestem członkiem i 
wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia NZS 1980 
oraz członkiem Związku Przedsiębiorców i Praco-
dawców.

W poprzedniej kadencji byłem radnym miasta 
Częstochowy, przewodniczącym Komisji 

Skarbu, członkiem Komisji Rewizyjnej. Od wielu lat 

tworzę i przedstawiam na sesji multimedialną ocenę 
wykonania budżetu miasta.

Z wyróżnień najbardziej cenię sobie medal „Nie-
złomnym w słowie” jak pisze kapituła to odzna-

czenie przyznawane osobom, które w latach 80. XX 
wieku, narażając swoją wolność i ryzykując represje ze 
strony władz, działały na rzecz wolności słowa w PRL. 
Posiadam wiele różnych zainteresowań od kibico-
wania i pomocy naszemu klubowi żużlowemu Włók-
niarz, po aktywny tryb życia, lubię narciarstwo i po-
dróże.

Marek Domagała

Kandydat do Rady Miasta, okręg 5, miejsce 1  

Marek Domagała



Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke16.10-22.10.2014

   Szanowni Państwo
Wielu z Państwa może kojarzyć moją osobę z działalności w Radzie 

Dzielnicy (Zawodzie-Dąbie), w której aktywnie się udzielam. Poprzez 
bezpośredni kontakt z Państwem poznaję problemy dotyczące naszego 
najbliższego otoczenia, miejsca zamieszkania. Na co dzień staram się 
pomagać w ich rozwiązaniu. 

Nieduża wyrwa w chodniku prowadzącym do szkoły, niesprawne 
oświetlenie uliczne, przycięcie zbyt długich konarów drzew czy składo-
wisko śmieci, to tylko mały wycinek spraw, które w obliczu problemów 
naszego miasta jak np. ogromny deficyt budżetowy mogą wydawać się 
błahe. Jednak na pewno takimi nie są. Wymagają one reakcji i szybkiego 
załatwienia, ponieważ wpływają na jakość naszego codziennego życia.

Rozwiązanie globalnych problemów Częstochowy jest bardzo ważne. 
Jednak nie powinniśmy zapominać o żyjących tu ludziach i proble-

mach ich dotykających.
Jako Radny Miasta Częstochowa chciałbym zadbać głównie o sprawy 

dzielnic i ich mieszkańców. 

Proszę Państwa o zaufanie i oddanie w wyborach samorządowych głosu na moją osobę. 

Dziękuję i Pozdrawiam.

Kandydat do Rady Miasta, okręg 3, miejsce 1

Robert Konieczko
 Urodzony w Częstochowie.

 Lat 44. 

 Wykształcenie średnie techniczne. 

 Prowadzi indywidualną działalność 

    gospodarczą - specjalistyczne usługi serwisowe i instalacyjne. 

 Rodzina: córka Małgorzata. 

 Działalność społeczna: członek Rady Dzielnicy 

     Zawodzie-Dąbie, filantrop, aktywnie wspiera dwie fundacje lokalne. 

 Uprawia sporty: zimą snowboard 

    oraz latem wspólne wędkowanie z córką Małgorzatą.  



16.10-22.10.2014Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Obiecać można realnie coś, na co mamy bezpo-
średni wpływ, co jest choćby prawdopodobne do zre-
alizowania. Obiecywanie gruszek na wierzbie tylko 
po to, żeby być znowu wybranym i spokojnie przez 
4 lata pobierać dietę jest po prostu niemoralne. Choć 
jak widać działa skutecznie.

Czy wynika z tego, że nie można mieć planów, 
nie wolno obiecywać, mieć marzeń? Pewnie można 
i trzeba! Byle zachować elementarną przyzwoitość i 
logikę. 

Co jest istotą każdego skutecznego działania i roz-
wiązywania problemów? To tworzenie logicznych 

ciągów przyczynowo-skutkowych. Bo jeśli chcesz 
skutecznie rozwiązać jakiś problem nie koncentruj 
się na skutkach, poszukaj przyczyny. Jak usuniesz 
przyczynę, skutki ustąpią same. Słuchając różnych 
wystąpień kandydatów, czytając programy przebija z 
nich jedno: obiecaj że dasz, zrobisz. Jak? O to lepiej 
nie pytać. 

 
Tu zasadne stają się pytania: Co realnie może rad-
ny? Co jest dobre i potrzebne dla ogółu mieszkań-
ców? Co sobą powinien reprezentować radny? 
To kluczowe pytania, jakie warto sobie zadać ubie-
gając się o tę zaszczytną funkcję, jak i zadać naszym 
kandydatom. Uważam, że jeśli kandydat zaczyna się 
wypowiadać na jakikolwiek temat, ma odwagę wal-
czyć o zaszczytne stanowiska to warto go zapytać: 

a. czy Pan/Pani kiedykolwiek skutecznie rozwią-
zała problem o jakim Pan/Pani teraz mówi? Kiedy? 
Gdzie? Z jakim skutkiem? 

b. czy Pan/Pani choć przez rok skutecznie zarzą-
dzał/a choćby kioskiem z warzywami i miał/a zado-
wolonych Klientów, płacił/a podatki, miał/a zyski? 
Nie? To co Pana/Panią skłoniło do uznania, że spraw-
nie będzie Pan/Pani zarządzał/a ćwierć milionowym 
miastem z miliardowym rocznym  budżetem? 

Pesymistom można napisać, że przecież „wła-
dza” nie jest od tego, żeby coś zrobić. Ona jest od 
tego żeby robić! Bohatersko walczyć i rozwiązywać 
problemy nieznane nigdzie indziej. I już zupełnie 
realnie pobierać za to słone pensje, diety, premie, 

mieć przywileje. Ale tak ma być już zawsze?
Wydaje się, że problemy, jakie mamy do roz-

wiązania na różnych szczeblach władzy są do-
brze znane i opisane. Za to recepta na ich rozwią-
zanie mimo, iż powinna być dobrze znana jest 
mocno niepopularna i nie będzie wprowadzana. 
Dlaczego? Bo jest niepopularna, a jej wprowa-
dzenie wymagałaby elementarnej politycznej od-
wagi – czytaj potencjalnie gorszy wynik wyborczy.  
Gdyby pokusić się o zdefiniowanie recepty na suk-
ces to można by ją opisać jednym słowem: wprowa-
dzenie NORMALNOŚCI. Normalność to zwykłe 
mechanizmy gospodarcze w miejsce urzędniczego 
terroru. Warto przy tym odrzucić wyświechtane 
hasła i słowa prowadzące do nieporozumień jak: li-
berałowie, solidarność, wyzysk, socjalizm. Warto je 
zastąpić trzeźwą diagnozą przyczyn! 

A tu działa kilka prostych praw:
* im więcej ludzi pracuje i wytwarza PKB tym 

lepiej, 
* im mniej ludzi go marnuje czy rozdaje tym lepiej, 
* właściciel lepiej zadba o swoje niż anonimowy 
urzędnik,  
* warto zastąpić zbiorową nieodpowiedzialność 
indywidualną odpowiedzialnością, 
* lepiej mnożyć bogactwo niż dzielić biedę, 
* zostaw pracownikowi całą jego pensję, wyda ją 
lepiej niż państwo, które zabiera 2/3 tej pensji, a 
potem udaje, że nie ma na nic itd., itp... 

To proste zasady działające niezależnie od tego, 
czy mówimy o niekończącej się epopei o nazwie nie-

wydolna służba zdrowia, kiepskie szkolnictwo, brak 
dróg, upadłe sądownictwo, rozbrojone wojsko czy za-
dłużone kopalnie lub wolna i brudna kolej - PKP  itd. 
Bo co łączy te wszystkie problemy? Państwo (samo-
rząd) jako nieudolny menadżer co to chce zarządzać 
wszystkim, a nie zna się na niczym – to zły menadżer. 
Bo państwo (działacze samorządowi) to nieideali-
styczny byt, ale znana z imienia i przynależności par-
tyjnej j kasta rządząca. Kasta ta ma często jedno pro-
ste zadanie: utrzymać się u władzy za wszelką cenę. 
Kasta ta wie i umie to robić i raz zdobytej władzy nie 
odda, bo rozdawanie naszych pieniędzy – stanowisk 
swoim to jedyna umiejętność jaką posiedli. Ta ka-
sta wierzy, że ona to państwo (lub lokalnie miasto). 

Im mniej władzy w rękach towarzyszy na wszel-
kich szczeblach w tym samorządowym, tym dla 
obywateli lepiej! Bo wolni ludzie w wolnym spo-
łeczeństwie lepiej zadbają o swoje podstawowe 
potrzeby niż kacyk z nadania partii czy rodzi-
ny. Czy to opisanie niewidzialnej ręki rynku? 
Może, ale jeśli tak, to lepsza ona niż widzialna 
skorumpowana kieszeń działacza czy urzędnika. 
Mówimy wprost, co trzeba zrobić. Jeśli zapropono-
wanego przez nas programu nie wprowadzimy w 
życie teraz, to za 4 lata w naszym mieście zapewne 
będzie jeszcze gorzej. A wtedy przyjdą następni krzy-
kacze i ogłoszą: Xsiński musi odejść. I odejdzie. A 
długi i problemy zostaną. Tylko kolejny raz dwa razy 
większe.



„Obiecuj mniej, wywiązuj się z nawiązką” to motto wiele lat temu wypowiedział legendarny burmistrz Nowego Jorku Rudolph W. Giuliani. 8 lat 
temu wykorzystałem ten cytat w trakcie mojej kampanii do Rady Miasta Częstochowy. Oczywiście nie straciło ono nic na aktualności.

Obiecuj mniej...

- Proszę na początek, przestawić się mieszkańcom Częstochowy...
- Jestem człowiekiem pełnym pozytywnej energii. Mężczyzną, który 

robi najlepiej jak potrafi to, co zamierza, matematykiem, społecznikiem, 
przedsiębiorcą. Osobą, która wytrwale i konsekwentnie dąży do celów, 
które sobie stawia. Człowiekiem, który potrafił stworzyć zaledwie w ciągu 
dwóch lat dobrze prosperujący biznes.

Prywatnie ojcem rodziny, mam wspaniałą, kochającą żonę Agnieszkę i 
ślicznego 5 i pół letniego synka imieniem Fabian. Od 13 lat jestem aktyw-
nie pracującym obywatelem, który tak jak inni Polacy stara się odnaleźć 
w coraz trudniejszej rzeczywistości. 

- Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach?
- Moją cechą charakteru jest to, że wszędzie gdzie jestem, angażuję 

się w to, w czym widzę problem. W to, czego działanie można ulepszyć. 
Zacznę od prywaty - na studiach zarówno informatycznych, jak i póź-
niej matematycznych na naszej Alma Mater byłem starostą roku oraz 
członkiem samorządu studenckiego jednego z wydziałów Politechniki 
Częstochowskiej. Przez ponad pięć lat pracowałem społecznie z bardzo 
dobrym skutkiem w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. To tam nabie-
rałem pierwszych szlifów przygotowujących mnie do twardych reguł gry 
wolnorynkowej oraz położono podwaliny do mojego dalszego rozwoju. 
Kolejny etap mego życia po ukończeniu studiów to wyjazd i praca poza 
granicami Polski. Tam zaobserwowałem, że Częstochowa, podobnie 
zresztą jak i większość miast w naszym kraju, nie wykorzystuje możliwo-
ści i szans, jakie stoją na wyciągnięcie ręki. Mam tu na myśli ludzi – jeżeli 
pracownicy, czy to radni miasta, gminy, czy też sam prezydent - nie mają 
pomysłu na dalszy rozwój oraz wprowadzanie zmian, to nic się już nie 
zmieni - ich kadencja trwa za długo. Zaczyna mieć charakter „przyspa-
wania” do stołków, a ja wychodzę z założenia, że wcześniej wspomniane 
„stołki” nie są dożywotnie. Obecnej ekipie wydaje się, że już nic nie mu-
szą, bo są ludzie którzy i tak pójdą i zagłosują na nich, bo przecież nie 
jest w sumie źle. W tym miejscu zadajmy sobie wszyscy pytanie czy na-
prawdę patrząc na sąsiednie miasta, dużo mniejsze od Częstochowy (np. 
Radomsko, Myszków, Radom, etc.) nie może być znacznie lepiej? Może 
być! Chcę to udowodnić. 

Dlaczego postanowiłem startować? Otóż dlatego, że koledzy oraz 
mieszkańcy z którymi się regularnie spotykam w mojej restauracji i 
sklepach zachęcili mnie do tego, abym wystartował w nadchodzących 
wyborach samorządowych i wykorzystał dotychczasowe doświadczenia 

i kontakty w pracy samorządowej – dostałem ich wsparcie, kredyt zaufa-
nia, zdecydowałem się na start w wyborach. I obiecuję, że tego kredytu 
nie zmarnuję.

- Jaki jest Pana program - co zamierza Pan polepszyć, usprawnić?
- Przede wszystkim efektywne, a nie „efektowne” wykorzystanie 

środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, najważniejsze obszary 
do natychmiastowego zagospodarowania to:

* kanalizacja gminy,
* ekoinnowacje takie jak: solary, pompy ciepła, termomodernizacja 

(docieplenia i wymiana okien), dopłaty do wymiany pieców CO, itp.,
* informatyzacja dzielnic Tysiąclecie, Parkitka, Kiedrzyn w oparciu o 

szkoły, kluby mieszkańców, budynki użyteczności publicznej - krótko 
mówiąc wprowadzenie na terenie miasta szybkiego internetu (rozpo-
wszechnionego przynajmniej drogą radiową). Na te trzy projekty moż-
na pozyskać do 70% środków z UE, Urzędu Marszałkowskiego oraz 
innych instytucji np. NFOŚiGW.

Kolejne projekty to:
* usprawnienie klas profilowanych w jednostkach oświaty na tere-

nie miasta. Zwiększenie ilości klas o profilu biologiczno-chemicznym 
przygotowujących do studiów medycznych oraz klas o profilu ekoin-
nowacje i ochrona środowiska przygotowujących do podjęcia studiów 
na uczelniach technicznych - szczególnie współpraca z Politechniką i 
Szkołą Pożarniczą to priorytet - posiadam doskonałe kontakty z ludź-
mi tam pracującymi.

Pragnę również wprowadzić rzeczywistą, selektywną zbiórkę surow-
ców wtórnych na poziomie europejskim i zlikwidować podatek od tzw. 
śmieci (ja to nazywam surowcami wtórnymi).Obecna zbiórka to fikcja. 
Ludzie segregują surowce, ale nie tworzy się miejsc pracy do dalszej 
segregacji surowca zbieranego przez mieszkańców - a to lekko licząc 
około 100 miejsc pracy i blisko milion złotych do pozyskania przy dal-
szym obrobieniu surowca. 

Poza elementami programu, który przedstawiłem wyżej, pragnę 
podkreślić kilka dodatkowych i istotnych elementów mojego progra-
mu:

* obowiązkowe przeglądy stomatologiczne w szkołach podstawo-
wych w mieście dla dzieci  między 6 a 14 rokiem życia. Można na to po-
zyskać olbrzymie środki z Królestwa Szwecji. Mało kto wie, że studenci 
ze Skandynawii przyjeżdżają uczyć się do naszego kraju, jak wygląda 

próchnica u dzieci. Tym chcę się wyróżnić - likwidując ten problem w 
gminie - wszyscy o tym mówią, a ja potrafię to zrobić i zrobię to.

- Lista kontrkandydatów do Rady Miasta jest obszerna. Z Pana wypowie-
dzi wynika, iż o zwycięstwie jest Pan przekonany...

- Czy jest to kwestia przekonania to nie wiem. Natomiast widzę, że 
mieszkańcy są wyraźnie zawiedzeni dotychczasową polityką radnych, 
jak i samego prezydenta. Czy oczekują realnych zmian, dowiemy się po 
wyborach.

- Jak zachęci Pan mieszkańców, żeby po pierwsze poszli do wyborów, a po 
drugie, zagłosowali na Pana?

- Przede wszystkim ciekawym programem. Programem, który jest 
realny do zrealizowania. Dzięki pomocy ze strony programów Unii Eu-
ropejskiej, ciężkiej pracy mojej jako przyszłego radnego oraz nowej Rady 
Miasta – w tym momencie muszę dodać, że naszą siłą są ludzie, którzy z 
naszej listy startują do miasta na przyszłych radnych. Oni są motorem i 
siłą naszej drużyny. Mam nadzieję, że wygramy i będzie nam dane wpro-
wadzić wszystkie zmiany, które już wspólnie zaplanowaliśmy. 
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Oszukany związek, 
czyli jak myśli lewizna

Mój przyjaciel przekroczył czterdziestkę, po-
stanowił udać się do urologa, aby przebadać 
sobie prostatę. Badanie dość szczególne i 

dziwne. Kto je miał ten wie, że wstyd i ambicje trzeba zo-
stawić za drzwiami, a do badania nastawić się super pozy-
tywnie. I choć życie jest piękne, to kruche i czasami, aby 
uciec od choroby, trzeba gruczoł krokowy zbadać. Czekam 
w samochodzie ciekawy jego wrażeń, w końcu przyszedł, 
trochę zaczerwieniony, spocony i podekscytowany. No 
mów, jak było? Wiesz, kazał mi opuścić spodnie do kolan, 
pochylić się i oprzeć o stół. Następnie oparł lewą dłoń na 
moim lewym półdupku i sprytnym ruchem prawej dłoni 
dokonał penetracji. W tej zaistniałej sytuacji do tego moje-
go wspomnienia, nasuwa się pytanie, czy zaistniał związek 
partnerski i czy należy go konstytucyjnie  zalegalizować? 
Czy wybrańcy narodu, muszą dokładać następne paragrafy 
do tysięcy już istniejących? A może chodzi o coś innego, 
o czym w mediach się nie mówi, żeby nie zobaczyć tych 
prawdziwych związków. Odmieńcy mają swoje partie, 
kluby, prawników, dziennikarzy, notariuszy i polityków. 
Mogą załatwić każdą sprawę, jaką tylko zechcą. Ale temat 
związków partnerskich, wymiany Nowickiej na przebra-
nego Bęgowskiego, filozofia kazirodztwa Hartmana, glo-
ria Pana Tuska, Trybunał stanu dla opozycji, magiczne 
300 miliardów, krzyż w Sejmie lub aborcja, to doskonale 

wyreżyserowane przedstawienia teatralne, podawane nam 
w odcinkach na okrągło w teatrze życia codziennego. Za-
trudnieni za ogromne pieniądze przez partie polityczne 
specjaliści od Public Relations, układają scenariusze do 
tych pseudo-problemów, abyśmy sobie żyli w przekonaniu, 
że bez tych ,,związków” i innych banałów to Polska się za-
wali. Otóż nie, nie zawali się, a my z przekory zajrzyjmy za 
kulisy tej sceny, aby trochę podejrzeć tej politycznej robo-
ty. A tam cóż widzimy? Kilka stolików suto zastawionych, 
kubańskie cygara, francuski szampan i ciche, lecz poważ-
ne rozmowy. Od razu widać, że tu są prawdziwe związki 
partnerskie, złączone w stalowym uścisku partyjnych ko-
ligacji, oparte na realnych i bardzo dużych pieniądzach. 
Przy pierwszym  panowie w białych kitlach z paniami w 
szykownych garsonkach, ustalają jak nafaszerować nie-
pełnosprawne dzieci psychotropami, zamiast je rehabili-
tować. Jak zaszczepić przymusowo każdego małego oby-
watela, koślawą szczepionką nabytą od zaprzyjaźnionych 
koncernów, w zamian za kasę na kampanię wyborczą oraz 
wakacje na Malediwach. My widzowie siedząc na scenie i 
oglądając spektakl wiecznie słyszymy ,,dziura w budżecie”, 
,,kryzys”, ,,poprzednicy zniszczyli i zadłużyli”. A tutaj za 
kotarą proszę: banknotami Euro ściany się tapetuje, reży-
ser miejski pliki banknotów układa w sejfie, przygotowu-
jąc kolejne rozdanie. Przy drugim stoliku zaraz zacznie się 
szkolenie nad nowym szyfrem marketowego story, może 
trzeba będzie wymyślić nowe ulice, bo Jarzynowa już jest 
spalona. Ale od czego mamy przyjaciół, dziennikarzy, 
przedsiębiorców i urzędniczych klakierów. Przecież oni 
swoimi wywodami i artykułami zaraz nam udowodnią, że 

bez następnego hipermarketu, to świat się zawali. A to że 
częstochowscy kupcy są bliscy bankructwa, to ich już nie 
obchodzi. Przy trzecim stoliku tłum, to księgowy marszał-
kowy ze swoimi zaufanymi, w stercie papierów podlicza ja-
kieś słupki. Gość w średnim wieku, przyprószony srebrem, 
mocno kreatywny i już dawno po badaniu prostaty, zaczy-
na wyliczać swoje sukcesy. Zobaczcie Panie i Panowie, hala 
opanowana, śmieciowe eldorado utrzymane, kamienica w 
Alejach nasza, w Chinach byłem, wszędzie byłem i co, je-
stem Bogiem...  Szefie, jak ty to robisz, spytał jeden z jego 
najbardziej zaufanych urzędników? Ha, ha, ha, i tu widzisz 
chłopie, wszystko opiera się na związkach partnerskich w 
formie 3D. Polityk, urzędnik i wybrany wykonawca, za-
zwyczaj siostra, kolega lub kuzyn tego pierwszego. Polityk 
tworzy odpowiednią ustawę, urzędnik ją interpretuje ogła-
sza przetarg i wybiera wykonawcę, a następnie ten zatrud-
nia podwykonawców. Ale jak to tak? Spytał zaskoczony. 
Słuchaj, wybudowanie stołu, o który się teraz opierasz 
kosztuje 200 zł, wpływają oferty, wszystkie  w kwotach 
od 490 do 510 zł za sztukę, swój urzędnik wybiera naj-
tańszą (bo musi, ustawa), która jest i tak 150% droższa 
od rzeczywistej. A różnica, co się z nią dzieje? Różnica 
kolego, to jest nasz partyjny i jedynie prawdziwy związek 
partnerski jaki tutaj obowiązuje, a to co widzisz na scenie 
to jedna wielka lipa. A kto na tym traci. Nikt, wszyscy 
są szczęśliwi, weseli. Jak to? Nie wierzysz, idź sprawdź 
za kotarę. Chciał iść sprawdzić, ale nagły ból złapał go w 
okolicy bioder... Ty byłeś ostatni mój przyjacielu, ha, ha, 
ha, usłyszał śmiech wychodzącego szefa. Ałaaa... boliii...

Piotr Stefański

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke16.10-22.10.2014

Częstochowa 
moich marzeń

Urodziłem się w Częstochowie, 
w dzielnicy Stare Miasto, gdzie wą-
ską nitką wije się rzeka Warta, gdzie 
zabytkowe kamienice łączą się w 
niezgrabną całość z blokami z cza-
sów PRL-u i gdzie stoi najstarszy 
kościół Częstochowy św.  Zygmunt.                                                                                                                                   
To tutaj początek bierze Aleja N.M.P 
główna arteria Częstochowy, która 
swój koniec ma przy Jasnej Wieży Cu-
downego Obrazu.

Tak, jestem z tego miasta, ze ,,Świę-
tego Miasta” i jestem z tego dumny.

To właśnie tu w Częstochowie, sta-
wiałem swoje pierwsze kroki w nauce, 
rozwijałem swoje zainteresowania 
związane ze sportem i realizowałem 
swoje plany osobiste i zawodowe, z 
tym miastem związałem się na dobre i 
na złe. 

Dzisiaj na te moje romantyczne 
wspomnienia nakłada się moderni-

styczna teraźniejszość, post-nowocze-
sność, która rękoma nieudolnej wła-
dzy, niszczy naszą gospodarkę, naszą 
kulturę i etos Chrześcijańskiej Kolebki 
Polski, nie dając w zamian nic.

Częstochowa moich marzeń, to mia-
sto bez lewackiej ideologii, korupcji, 
układów i kolesiostwa.

Częstochowa moich marzeń, to mia-
sto fachowo i profesjonalnie zarządza-

ne, o zrównoważonym budżecie i wy-
datkach służących ogółowi obywateli, a 
nie wybranym grupom partyjnym.

Częstochowa moich marzeń, powra-
ca do korzeni tradycyjnej rodziny, opar-
tej na zdrowych zasadach moralnych i 
wartościach chrześcijańskich.

Częstochowianin moich marzeń, to 
człowiek który czuje się w mieście bez-
piecznie, ma dostęp do dobrych przed-

szkoli, szkół i uczelni, ma dobrą pracę, 
płacę i nie musi za chlebem wyjeż-
dżać z naszego miasta, bo tu znajdzie 
wszystko, co mu potrzebne do godne-
go i szczęśliwego życia.

Taką Częstochowę mam w swoim 
sercu, i o taką Częstochowę będę wal-
czył...

Piotr Stefański
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Tworząc nowy, lokalny byt społeczno-
-polityczny spisaliśmy Kodeks wspólnie 
uznawanych wartości. Każda z osób, któ-

ra włączyła się w prace naszego Stowarzyszenia o 
nazwie Ruch Wolności w Częstochowie  podpisała 
poniższy Kodeks. 

Podpis złożony pod deklaracją to gwarancja, że 
łączą nas konkretne, jasno określone wartości a 
cele jakie przed sobą stawiamy są z nimi zgodne.  
Złamanie podpisanej deklaracji będzie łatwe i jedno-
znaczne do osądzenia przez uczestników porozu-
mienia i innych obywateli co znacząco odróżnia nas 
od innych bytów społecznych czy politycznych. 

Zbiór  wartości uniwersalnych:
a. Uznanie wolności obywatelskich za fundament 

budowania ładu społecznego,
b. Uznanie zasady, że jednostka jest zawsze w 

stanie lepiej gospodarować swoją własnością od 
państwa czy samorządu,

c. Zrównoważony budżet jako fundament zdro-
wych finansów publicznych,

d. Redukcja wydatków administracyjnych do nie-
zbędnego minimum,

e. Prymat prawa i interesu krajowego nad unijnym,
f. Pozostawienie złotego polskiego jako środka 

płatniczego na terenie RP,
g. Uznanie tradycyjnej rodziny za podstawowe 

środowisko jakie tworzy najlepsze warunki do wy-
chowania kolejnych pokoleń,

h. Uznanie wartości chrześcijańskich  za funda-
ment ładu moralnego,

i. Szacunek dla wartości patriotycznych i narodo-
wych, dla tradycji i dorobku  kulturalnego i material-
nego Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele lokalne, samorządowe:
a. Systematyczna redukcja deficytu w budżecie 

miasta poprzez:
 redukcję wydatków bieżących przy jednocze-

snym utrzymaniu lub podnoszeniu niezbędnych wy-
datków majątkowych służących ogółowi obywateli 
miasta, 
 racjonalizację zatrudnienia we wszelkich agen-

dach i innych instytucjach zależnych od urzędu mia-
sta,
 redukcję zbędnych komórek organizacyjnych 

wewnątrz urzędu,

 redukcję ilości komisji i zbędnych funkcji w Ra-
dzie Miasta,

b. Uznanie zasady, że wydatki winny służyć ogóło-
wi obywateli a nie mocnym grupom wpływu, korpora-
cjom, związkom itp.,

c. Wycofywanie się miasta ze Spółek i instytucji, 
które efektywniej mogą prowadzić obywatele,

d. W ramach obowiązującego prawa krajowego 
dążenie do zrównania w prawach i dotacjach pod-
miotów prywatnych i publicznych, 

e. Stworzenie ściśle przestrzeganych przez ko-
lejne kadencje i lata strategicznych planów rozwoju 
miasta w tym: 
 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
 systemu komunikacji,
 i w  innych, najważniejszych dla rozwoju miasta 

obszarach,
f. Optymalizacja  ilości planów zagospodarowania 

przestrzennego, bez zbędnego przerostu szczegóło-
wych regulacji,

g. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości 
bieżących uchwał i regulacji,

h. Partnerstwo publiczno-prywatne jako skuteczny 
sposób realizacji istotnych celów publicznych.

Kodeks Wspólnych Wartości



(…) Kilka lat temu coś w skostniałym, 
okrągłostołowym układzie politycznym w 
Polsce drgnęło. Pojawiła się siła z rzeczy-
wiście innym pomysłem na Polskę: Kon-
gres Nowej Prawicy na czele z czasem 
kontrowersyjnym, ale charyzmatycznym 
przywódcą Januszem Korwin- Mikke. 
Świetny wynik KNP w wyborach do euro-
parlamentu w 2014 roku wywołał wstrząs w 
mediach głównego nurtu i skostniałym ukła-
dzie politycznym. Przecież od ćwierć wieku 
realizowana jest niezmienna misja: zmieniać 
wszystko, byle wszystko zostało po staremu. 
I tak w najlepsze kwitnie PRL BIS. 

Ale stare nie śpi bezczynnie. Media 
głównego nurtu w pełnej symbiozie z PO, 
PiS i SLD już od pierwszego dnia po eu-
rowyborach robią to, co umieją najlepiej, 
dbają o własny interes. Skutecznie więc 
realizują swoją rację stanu: żadnych nowych 
sił w polityce, po co dzielić się korytem. KNP 
należy więc ośmieszyć, a jak się nie da: to-
talny bojkot. I media jak na komendę prze-
stały zapraszać ludzi KNP. Taka solidarność 
właścicieli koryt. Taka odmiana polskiej de-
mokracji: wybierać możesz, ale wśród swo-
ich: PO, PiS, SLD, PSL... Inni? A tych to już 
nie chcemy. PRL BIS.

No cóż, przyjmowanie logiki PRL-u BIS 
nie każdemu się podoba, a szczególnie 
młodemu pokoleniu. Wybór pomiędzy emi-
gracją na zmywak czy bezrobociem w 
Polsce jest mało atrakcyjny. Coraz czę-
ściej i mocniej widać więc hasło: tej siły 
już się nie da powstrzymać! Właśnie taka 
idea przyświecała nam – liderom Ruchu 
Wolności przy podpisywaniu porozumienia 
z lokalnym oddziałem KNP: jedna, wspólna 
lista wolnościowa w Częstochowie. Z tej listy 
startujemy, z tej listy chcemy wejść do Rady 
Miasta. 

Stanowimy realną alternatywę dla tzw. 
„bandy czworga”, która tak skutecz-
nie hamuje rozwój Polski. To alternatywa 
oparta na twardych fundamentach wspólnie 
uznanych wartości spisanych w Kodeksie 
Wartości. Każdy może do niego sięgnąć, 
tych co jeszcze tego nie zrobili zapraszamy 
do ich poznania. 

I tak każdy z punktów Kodeksu to bardzo 
precyzyjna wskazówka, jak prowadzić spra-
wy miasta. Każdy z tych punktów precyzyj-
nie pokazuje, czym się różnimy od innych 
ugrupowań. 

Generalnie swoją alternatywę, z jaką 
zwracamy się do Państwa można oprzeć na 
dwóch filarach:
 konserwatywnym programie w sferze 

wartości,
 wolnościowym programie gospodar-

czym. 
To oferta inna od innych. Całą scenę 

polityczną w Polsce skutecznie zajął chór 
gospodarczych populistów czy socjali-
stów. Efektem takiej polityki jest bardzo wol-
ny rozwój gospodarczy (dotyczy całej strefy 
euro), potężne bezrobocie i zadłużenie oraz 
brak perspektyw dla nowego pokolenia. 

Czym się różni sytuacja w mieście od 
ogólnego opisu sytuacji w Polsce? Skalą. W 
Warszawie giną miliardy, tu w Częstochowie 
„tylko” miliony. Ale mechanizm dziadowskich 
rządów jest taki sam. Populizm, postkomu-
nizm, rozdawnictwo, zadłużanie, uleganie 

silnym grupom społecznym, związkowym, 
wpływowym lobby. 

Przechodząc na nasze, miejskie po-
dwórko informuję: pomysł na naprawę 
miasta, z jakimi mieliśmy do czynienia w 
wykonaniu SLD, PO i PIS zawarty w haśle 
„Wrona musi odejść” nie zadziałał!

 
Dzisiaj powiedzenie: tamten jest zły, 

nasz jest dobry – nic nie wnosi.

Jak teraz słyszę hasło i główny nacisk 
opozycji położony na zdyskredytowanie 
obecnej władzy zawarty w  haśle: „Matyjasz-
czyk musi odejść” to uprzejmie informuję, że 
to też nie zadziała! Dlaczego? Bo nie pro-
blem w zamianie Krzyśka na przysłowiowe-
go Ryśka. 

Problemem jest to, czy mamy coś do 
powiedzenia samemu, problemem jest 
usuwanie przyczyn negatywnych zja-
wisk, problemem jest praktyczna UMIE-
JĘTNOŚĆ ZARZĄDANIA MAJĄTKIEM. 
Dopiero ta praktyczna umiejętność daje 
wiedzę na temat: skąd się bierze dobrobyt, 
jak go pomnażać, jak skutecznie rozwiązy-
wać realne problemy. Alternatywa? Zamiast 
mnożyć dobrobyt - dzielmy biedę. Zamiast 
zarządzania - marketing polityczny i propa-
ganda. Rządzą nami amatorzy i populiści, 
to i mamy efekty. Jeśli to się nie zmieni po 
wyborach będzie jeszcze gorzej. 

Przyszedł najwyższy czas na radykalną 
zmianę sposobu sprawowania władzy w 
mieście Częstochowa. 

To absolutny skrót i kilka recept na nie-
zbędne zmiany:

1. Odrzucenie taniego populizmu, 
jako formie schlebiania lub ulegania sil-
nym lobby związkowym czy zawodowym, 
2. Rewizja polityki zaciągania kolejnych kre-
dytów, jako jedynego źródła inwestycji. Przy 
rewizji polityki inwestycyjnej (zanim zbudu-
jesz policz koszty utrzymania),

3. Odważna reforma chorego systemu 
oświaty w mieście, są ku temu narzędzia 
uchwalone przez poprzednią Radę Miasta,

4. Odważna reforma chorej służby zdrowia,
5. Popieranie (czytaj poprzez ustanowie-

nie niskich lokalnych podatkach) własnej, 
rodzimej przedsiębiorczości a nie wirtualne 
z Chin czy tej marketowej, 

6. Silna, bolesna, strukturalna redukcji 
wszelkich zbędnych kosztów bieżących. 
Mniej za to lepiej płatnej profesjonalnej ka-
dry urzędniczej,

7.  Zmniejszanie roli (kosztów) agencji i 
spółek miejskich,

8.  Uznanie, że mieszkańcy zrobią to (czy-
taj wszystko) lepiej niż nawet najbardziej od-
dani urzędnicy. Bo wydają i inwestują swoje 
pieniądze. 

Proste? 
Wszyscy wiemy, że „opozycyjne” PiS 

i PO tego nawet nie zamierzają zrobić. 
Bo gdzieś pod skórą widać zależność 
od obecnej władzy lub socjalne poglądy. 
Wystarczy spojrzeć na niemal wszystkie 
głosowania radnych przez ostatnie lata. 
Jeśli gdzieś był realny spór to o wprowa-
dzenie jeszcze większej dawki populizmu 
niż jest obecnie. 

Jest taka realna alternatywa. 
To lista Nowej Prawicy Janusza 

Korwin-Mikke i Ruch Wolności.

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke16.10-22.10.2014

Jest alternatywa: 

Czas wyborów, las plakatów, programy komitetów, 
uśmiechnięte twarze kandydatów. A przy nich wiele 

haseł, pomysłów i jedna wspólna cecha: niczym nieogra-
niczony festiwal obietnic. 

Czegóż to nie zrobią przyszli radni czy kandydaci na prezydenta! Z 
ich plakatów i programów wynika, że niemal wszystko: poprawią, 
zbudują, zmodernizują, polepszą, zaludnią, ściągną inwestorów, 
pobudzą energię, uszczęśliwią  wszystkich i wszędzie... Ilość cza-
sowników i obietnic nie ma końca.

Obietnice wyborcze, kandydat na prezydenta Częstochowy 2010, 
http://stacjaczestochowa.info

Zwykle po 4 latach „okazuje się”, że właściwie niemal wszystko co 
obiecali nie udało się lub wyszło dokładnie odwrotnie. Ale któż by o 
tym pamiętał? I tak się składa, że ludzie znowu wybierają tych sa-
mych ludzi z SLD, PO czy PiS. Bo przecież oni tym razem to już na 
pewno: pobudzą, obudzą, zbudują, poprawią, dadzą i co tam jesz-
cze. I tak co 4 lata, od ćwierć wieku, festiwal tych samych partii i twarzy. 
Nowych idei, pomysłów, partii jak na lekarstwo.

Obywatelu: masz realny wybór między dżumą a cholerą.

Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Materiał wyborczy (wkładka) Komitetu Wyborczego Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke
Redakcja nie odpowiada za treści nadesłane przez Komitet Wyborczego Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke
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W Polsce rozwodem kończy się co trzecie małżeństwo. Sąd w wy-
roku rozwodowym ma obowiązek orzec o alimentach na rzecz ma-
łoletnich dzieci. W związku z tym warto wiedzieć od czego zależy 
wysokość alimentów.

Problematyka ta została uregulowana w kodeksie rodzinnym i 
opiekuńczym.  Zgodnie z art. 135 § 1 tego kodeksu zakres świadczeń 
alimentacyjnych zależy od dwóch przesłanek: usprawiedliwionych 
potrzeb uprawnionego - dziecka oraz od zarobkowych i majątko-
wych możliwości zobowiązanego - rodzica. Zobowiązany ma obo-
wiązek realizować tylko usprawiedliwione potrzeby dziecka, nato-
miast nie ma obowiązku realizowania potrzeb zbytkowych. 

Wysokość alimentów zależy również od takich czynników, jak 
wiek, stan zdrowia dziecka czy jego zdolności i predyspozycje. Każ-
dy przypadek należy oceniać indywidualnie.

Na zakres świadczeń alimentacyjnych mają wpływ majątkowe 
możliwości zobowiązanego. Przy ustaleniu wysokości alimentów 
nie tyle Sąd bierze się pod uwagę faktycznie osiągane dochody, 

lecz uwzględnia środki  pieniężne, które osoba dorosła i w pełni 
sprawna może i powinna uzyskać, przy dołożeniu należytej sta-
ranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych. W sy-
tuacji, gdy zobowiązany do alimentów wykazuje, że obecnie jest 
osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, która nie osiąga żadnego 
dochodu,  to dla Sądu nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ Sąd 
ma obowiązek ustalić, jakie dochody może uzyskać ów bezrobotny 
przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do jego kwalifika-
cji i wykształcenia.

Jednocześnie, przy ocenie możliwości majątkowych, ustala się jaki 
jest stan majątkowy zobowiązanego, ponieważ przy ustaleniu wy-
sokości alimentów uwzględnia się nie tylko możliwości zarobkowe 
zobowiązanego, ale także posiadany przez  rodzica majątek.

Na koniec tych rozważań należy wspomnieć, ze zgodnie z kodek-
sem rodzinnym i opiekuńczym realizacja obowiązku alimentacyjne-
go może polegać na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wy-
chowanie uprawnionego.

Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci?

Spójrz w prawo!
Adwokat Wojciech Heluszka 

tel. +48 691 692 311                                       e-mail: wojciechheluszka@wp.pl

 
 Masz prawo do mediacji – pod takim hasłem będzie przebiegał 
przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Mediacji. Dzień ten, to 
kulminacja Tygodnia Mediacji, który zakończy 18 października. 

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszyst-
kim na propagowaniu inicjatyw oddolnych – włączeniu środowisk 
lokalnych do działań prowadzonych przez prezesów sądów i sę-
dziów, koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych oraz 
na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami 
wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w organizacji obcho-
dów Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji są 
m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Naczel-
na Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Centralny 
Zarząd Służby Więziennej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sto-
warzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada 
Komornicza, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji m.in. w sądach, prokura-
turach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach po-
licji dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowa-
nym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji 
o mediacji.

Szczegółowe informacje dotyczące mediacji można znaleźć na 
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 Święto jeźdźców pod zamkiem w Olsztynie

Jurajski Olsztyn zaprasza na charytatywne obchody Hubertusa - 
19 października 2014 r., niedziela godz. 12.00 – błonia zamkowe 
przy Spichlerzu.

W programie: prezentacja ekip, strzemienny i wyjazd ekip w te-
ren, wybór najładniejszej pary (jeździec + koń), pogoń za lisem 
o nagrodę wójta Gminy Olsztyn, grillowanie, wyścigi, konkursy, 
biesiada przy muzyce na żywo i ognisku rozpalonym przez zwy-
cięzcę gonitwy, kiermasz ciast i nalewek, przygotowanych przez 
żony członków RC Częstochowa oraz moc innych atrakcji.

Dodatkowo za okazaniem zaproszenia biesiada w Spichlerzu.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na międzynarodową 

wymianę młodzieży.
Hubertus to nawiązujące do średniowiecznych tradycji święto 

leśników, łowczych i jeźdźców. Odbywa się zazwyczaj na począt-
ku listopada - 3-go przypada dzień św. Huberta, patrona myśli-
wych. Obchodzone już od połowy XV wieku święto było najpierw 
wielkim polowaniem, które z czasem przekształciło się w zbiorową 
pogoń za lisem. Obecnie lisa symbolizuje jeździec z lisim ogonem, 
przypiętym do lewego ramienia; kto to trofeum zerwie, wygrywa  
i do następnego Hubertusa  jest zwycięzcą gonitwy, a za rok sam 
jest lisem.
 Koncert wspomnieniowy i ławeczka Marka Perepeczki

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza w pią-
tek, 31 października 2014 r., godz. 18.00 / Scena duża/ na koncert 
poświęcony pamięci i twórczości Marka Perepeczki. W koncercie 
udział wezmą: Iwona Chołuj, Teresa Dzielska, Agnieszka Łopacka, 
Czesława Monczka, Marta Honzatko, Michał Kula, Maciej Półto-
rak, Marek Mokrowiecki oraz Michał Rorat, Andrzej Młodkowski 
– fortepian, Mieczysław Hłond – akordeon. Gośćmi specjalnymi 
będą Jerzy Bończak i Zbigniew Wodecki, a także zespół Five’o 
clock. Scenariusz, reżyseria i prowadzenie – Robert Dorosławski. 
Organizatorzy nie wykluczają pojawienia się na scenie gości szcze-
gólnych… 

31 października natomiast o godz. 13.00 nastąpi uroczyste od-
słonięcie ławeczki Marka Perepeczki w III Aleji Najświętszej Ma-
ryi Panny – wlot od Placu Biegańskiego.
 Poczesna - sportową gminą 2014

Sportowa Gmina 2014 -  wyróżnienie to  przyznawane jest samo-
rządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów 
sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.

Wyróżnienie przyznane zostało w ramach programu budujemy 
Sportową Polskę. Gmina Poczesna nie poprzestaje na budowie 
niezbędnych obiektów, ale stara się swoim mieszkańcom zapewnić 
jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. W gminie wybudowa-
no kilka boisk sportowych, które wykorzystywane są przez miło-
śników piłki nożnej, siatkówki, kometki czy tenisa. W 2012 roku 
została otwarta Hala Sportowa. Ta nowoczesna arena pozwala na 
przeprowadzanie jednocześnie rozgrywek w kilku dyscyplinach.  
Na terenie gminy działa sześć klubów sportowych. W świecie 
sportowym Gmina Poczesna znana jest z wysokiego poziomu w 
badmintonie, tenisie stołowym  oraz warcabach stupolowych. Du-
żym zainteresowaniem cieszy się również nordic walking wśród 
mieszkańców. W ramach obchodów Dni Poczesnej 2014 odbyły 
się zawody : Poczesna Jura Cup - 

I Otwarte Mistrzostwa Samorządowców w Badmintonie o Pu-
char Wójta Gminy Poczesna. Działa Liga Szkół Podstawowych i 
Gimnazjów, a turnieje Sołectw oraz inne działania w celu zago-
spodarowania wolnego czasu na stałe zapisane są  w kalendarzu 
sportowym Gminy Poczesna.

Dla najmłodszych mieszkańców gminy wybudowano osiem pla-
ców zabaw, które są sukcesywnie doposażone. Przy boisku  „Or-
lik”  działa już siłownia zewnętrzna. 

Siedem kijów od seniorów z Tysiąclecia dostaje prezydent Matyjasz-
czyk za absurdalny, ich zdaniem, pomysł ustawienia przyrządów 
gimnastycznych dla osób starszych tuż obok jednego z najbardziej 

ruchliwych skrzyżowań w mieście. „Smród, hałas, motocykliści szaleją, auta 
pół dnia w korkach stoją, tramwaje dzwonią, jak zakopci ciężarówka, albo 
autobus, to aż w piersiach dusi” - tak opisują klimat skrzyżowania, przy któ-
rym niedawno prezydent Matyjaszczyk radośnie wbijał łopatę inaugurując 
swoją uroczystą obecnością rozpoczęcie budowy. „Bardzo sprytnie sobie to 
nasz prezydent wykombinował; poćwiczymy w tym smogu i za rok nie będzie 
emerytów ani rencistów na Tysiącleciu. Problemy demograficzne się rozwią-
żą same...” - żartują ponuro seniorzy.

Kije za karę i marchewki w nagro-
dę przyznajemy wspólnie z Czytel-
nikami tym, którzy (źle lub dobrze) 
przyczynili się naszemu miastu i 
regionowi. Propozycje wyróżnień 
prosimy nadsyłać na nasz adres 
mailowy: redakcja@7dni.com.pl 
redakcja@7dni.com.pl

O przyznanie siedmiu marchewek Pawłowi 
Majewskiemu dopominali się internau-
ci, którzy doceniają, że rozsławił Często-

chowę w skali kraju i nie tylko, w znakomitym stylu 
wygrywając konkurs dla rysowników podczas „Łódź 
Design Festiwal”. Częstochowianin zdeklasował 
konkurencję kilkuplanszową opowieścią na zadany 
temat. Rysownicy dostali luźny zarys scenariusza i 
pozwolono im na dosyć swobodną interpretację opi-
sanych motywów dotyczących historii Łodzi. Sukces 
częstochowianina wszystkich zaskoczył, ale chociaż 
Paweł Majewski dopiero w tym roku zdecydował się 
na wzięcie udziału w jakimś konkursie, rysuje komik-
sy od dawna, a obecnie pracuje nad autorskim ko-
miksem dostępnym w Internecie.
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KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, ZAMKÓW I STACYJEK
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

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

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

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa

50 tys  
rata 545 zł 

również bez bik 
tel. 537 909 808

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

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

Udrawianie 
Egzorcyzmy
Maria Chłąd
tel. 884 314 708
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Miasto daje możliwości
– Bardzo się cieszę, że Urząd Miasta zdecydował się na przekazanie 

wykonania zadań związanych z realizacją działań społecznych organi-
zacjom pozarządowym na okres dłuższy niż jeden rok. To fantastyczne 
rozwiązanie, na które czekaliśmy od dawna, bowiem długofalowość 
działań pozwala na osiągnięcie zakładanych rezultatów i to się dzieje 
– podkreśla Anna Kliszewska, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Kliszewska zaczęła 
pracę w PKPS jeszcze w latach 80-tych i, jak podkreśla, dopiero obec-
na władza miasta stała się otwartą i przychylną organizacjom pozarzą-
dowym, a tym samym otworzyła nową drogę stowarzyszeniom i fun-
dacjom na realizację takich działań, które do tej pory były nie możliwe. 

– PKPS sam nie decyduje o tym komu należy przyznać pomoc. 
Od rozpoznania potrzeb mieszkańców są bowiem takie instytucje jak 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie. PKPS natomiast świadczy usługi opiekuńcze. Około 
stu opiekunek zajmuje się trzystu sześćdziesięcioma podopiecznymi. 
Nadzór nad pracą Stowarzyszenia sprawują natomiast zewnętrzne in-
stytucje, które monitorując świadczoną przez nas pracę na rzecz osób 
starszych, chorych, niepełnosprawnych oceniają ją bardzo wysoko. 
Wprowadzane przez nas standaryzacje usług opiekuńczych  pozwalają 
nie tylko wspomagać naszych podopiecznych, ale przede wszystkim ich 
aktywizować, co jest naszym głównym celem. To dlatego, że Komitet 
pracuje dla ludzi, a nie dla poklasku – mówi Pani Anna.

Ludzie wkładają serce
– Szukamy zawsze pomocy pośród naszych znajomych, firm któ-

rym zależy na rzeczywistej pomocy, a nie tylko na reklamowaniu się, 
chętnie współpracujemy w partnerstwach, aplikujemy wnioski do róż-
nych instytucji, aby móc realizować jak największą ilość działań skie-
rowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czy 
zdrowotnej – opowiada Anna Kliszewska i podaje przykład jednego z 
większych projektów, które realizowało Stowarzyszenie. 

Był to duży projekt unijny skierowany do osób młodych w wieku 15 
lat w tym podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu naszego 
miasta.

– Tylko w jednej edycji wzięło udział ponad trzystu uczniów z 13 
częstochowskich gimnazjów, którzy korzystali nieodpłatnie z  dodatko-
wych zajęć z angielskiego i matematyki – relacjonuje pani Anna. – Pro-
jekt skierowano do uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 
tym do uczniów z problemami edukacyjnymi. Efekty wszechstronnego 
wsparcia były imponujące. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi, 
potrafili poprawić swoje wyniki o dwa stopnie wyżej! Takie efekty na-
szych działań cieszą mnie najbardziej, to dowodzi że trafiliśmy w real-
ne potrzeby – dodaje prezes częstochowskiego zarządu PKPS.

Potrzeby zostały przewidziane doskonale, skoro dwie świetlice 
środowiskowe  (przy ul. Krasińskiego i przy al. Pokoju) nie wy-
starczają. Można tam spędzić czas w sposób aktywny, twórczy, a 
przede wszystkim uzyskać to co w życiu najważniejsze, zrozumie-
nie, bezinteresowną pomoc i zainteresowanie.

– Ludzie z wadami rozwojowymi są bardzo wymagający, ale jed-
nocześnie praca z nimi wiele uczy i daje ogromną satysfakcję – mówi 
pani Anna. – Nauczyłam się przy nich, że uczciwość, szczerość, otwar-
tość zjednują przyjaciół najskuteczniej. Potrafią oni wyczuć najmniej-
szy nawet fałsz, łatwo ich urazić i zniechęcić, ale gdy się do nich pod-
chodzi z sercem, to takie spotkania są cenne dla obu stron – dodaje 
Kliszewska, opowiadając, że od nikogo innego nie nauczyła się takiej 
afirmacji życia, cieszenia się z małych sukcesów, czy cierpliwości w 
sytuacjach trudnych.

Potrzeby nie maleją
– Bieda jest, była i będzie, niezależnie od opcji politycznych, dlatego 

pomaganie innym powinno się odbywać poza politycznymi układami, 
bez względu na to, kto akurat jest u władzy. W Częstochowie organiza-
cje pozarządowe mają teraz większe możliwości i zamierzamy je wy-
korzystać – deklaruje Anna Kliszewska, którą wprowadzone zmiany w 
przepisach napawają wielkim optymizmem.

– Ponieważ sukcesy zachęcają do kontynuowania wysiłków, więc 
aby otoczyć opieką jeszcze większą liczbę potrzebujących Stowa-
rzyszenie utworzyło placówkę – Klub Młodzieżowy, przy ul. Nowo-
wiejskiego – mówi prezes Kliszewska. – Placówka będzie otwarta 
już w najbliższy poniedziałek. Pomieszczenie po dawnej aptece 
adaptowaliśmy na potrzeby naszych podopiecznych wyposażając je 
w sprzęt sportowy, profesjonalny bilard, itp. Chcemy, aby to miej-
sce było ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego naszej mło-
dzieży. Z Klubu Młodzieżowego będą również korzystać wychowan-
kowie rodzin zastępczych, osoby usamodzielniane, bowiem udało 
się nam pozyskać środki z unii europejskiej na realizację projektu  
w ramach którego partnerami są MOPS w Częstochowie oraz Sto-
warzyszeniem „Dla Rodziny”.  

W ramach działań projektowych młodzi ludzie odbędą szkolenia, 
kursy zawodowe,  staże, a część z nich otrzyma zatrudnienie. Chcemy, 
by z 30 osób biorących udział    w przedsięwzięciu co najmniej jedna 
czwarta znalazła pracę na stałe.

By pomaganie weszło w krew
– Najbardziej marzę o tym, by obudzić w mieszkańcach Częstocho-

wy bezinteresowny odruch sąsiedzkiej pomocy – mówi rozmarzonym 
głosem pani Anna. – Chciałabym, żeby każdy zwracał uwagę na ludzi 
mieszkających obok, żeby sąsiedzi oferowali drobną pomoc osobom 
starszym, przypilnowali sobie nawzajem mieszkań w okresie urlopo-
wym, pomogli matce z niewygodnym wózkiem, żeby nie trzeba było 
nikogo namawiać do pomocy, żeby była ona odruchowa, żeby dzieci 
wyssały dobre wzorce z mlekiem matki...

Pani Anna twierdzi, że pomaganie to misja, której poczucie jed-
noczy ludzi zajmujących się działalnością dobroczynną. Ponieważ 
pomagała i osobom starszym i dzieciom i niepełnosprawnym, mia-
ła okazję w trakcie swych działań spotkać wielu ludzi dobrej woli. 
Mówi, że zwłaszcza imponują jej ci, którzy trzymają się w cieniu 
i unikają blasku fleszy.

– Zawsze gdy, jako prezes PKPS, odbieram jakąś nagrodę, mówię 
że to nie mnie się ona należy, tylko wielu ludziom współpracującym z 
Komitetem i pomagającym mu z potrzeby serca – tłumaczy skromnie 
Kliszewska. Jej przyjaciele jednak namówili ją, by odłożyła na bok 
skromność i przyjęła propozycję kandydowania do Rady Miasta z list 
SLD.

Trzeba poruszyć wszystkie sprężyny
– Wahałam się początkowo, ale zrozumiałam, że będąc w Ra-

dzie Miasta mogę działać nie tylko na rzecz naszych podopiecz-
nych, ale dla wszystkich potrzebujących osób. Jestem osobą bez-
partyjną, tak jest i będzie. Myślę, że nie ma znaczenia z jakiego 
ugrupowania, listy się kandyduje, bo to nie to wyznacza jakim 
jest się człowiekiem. Zgodziłam się startować z listy SLD. Jako 
radna przede wszystkim chciałabym osobiście przypilnować, by 
pomoc społeczna w Częstochowie nie była w żaden sposób upo-
lityczniona, by można było realizować długoterminowe projekty 
bez względu na to, która partia akurat jest u władzy, by organi-
zacje pożytku publicznego miały coraz łatwiej, by sukcesywnie li-
kwidować biurokratyczne przeszkody – deklaruje pani Anna, która 
planuje dążyć do tego, by obszar pomocy społecznej w ogóle wy-
łączyć z miejskiej polityki.

– Będę dalej robiła to samo, bo pomaganie jest dla mnie wszystkim, 
nie pracą zawodową, bo mam własny lokal gastronomiczny, a pasją z 
którą z pewnością się nie rozstanę – podsumowuje Anna Kliszewska.

red.

Zawsze dobra pora na pomoc

- Jakim miastem – Pana zdaniem – jest dziś Częstochowa?
- Częstochowa dzięki swojemu położeniu, potencjałowi, który posiada 

powinna mieć sprecyzowany wizerunek, w tej chwili nie ma żadnego. 
Jest to miasto z przeszłością, ale nie można określić, czym to miasto jest 
i dokąd zmierza. 

Gdy Komitet Wyborczy Wolne Miasto Częstochowa wygra wybory 
samorządowe, będziemy chcieli zbudować nowy wizerunek miasta, jako 
chociażby centrum kulturalnego, które może konkurować z innymi ośrod-
kami, jako centrum targowe, jako centrum festiwalowe. Tych obszarów, 
w których Częstochowa może stać się miastem numer jeden w Polsce 
jest sporo. Oczywiście musiałoby dojść od swego rodzaju inwentaryzacji, 
przeprowadzonego audytu i dopiero od tego będzie zależało, jaką decyzję 
podejmiemy. Jeśli dostąpię zaszczytu bycia prezydentem Częstochowy, to 
wtedy te decyzje zapadną na podstawie twardych danych i analizy opła-
calności konkretnych przedsięwzięć. 

Jedno jest pewne – zmieniając wizerunek miasta, musimy zadbać o od-
powiednie nim zarządzanie, a to przede wszystkim odpolitycznienie sa-
morządu, spółek miejskich, transparentność finansów publicznych, więk-
szy dialog ze społeczeństwem. Mam na myśli służebną rolę urzędników i 
samego prezydenta oraz radnych, niżeli (jak to się dzieje w tej chwili), że 
miasto jest łupem, który się zdobywa i później dzieli. 

Moja wizja Częstochowy jest taka: miasto jest podmiotem, który się 
pielęgnuje, o który się dba. 

Tych aspektów, które trzeba zmienić jest bardzo wiele, ale odpowied-
nie inwestycje i stworzenie lepszych warunków do inwestycji, to koło 
zamachowe, które umożliwi realizację kolejnych projektów. Nie można 
zaczynać od wydawania pieniędzy, czyli obiecywać co się zrobi, póki 
tych pieniędzy się nie zarobi. Kluczem do zmiany wizerunku miasta, do 
jego rozwój, by przedsiębiorcy chcieli tu otwierać swoje firmy, tworzyć 
miejsca pracy.

- Skoro przy wątki bezrobocia jesteśmy, to w jaki sposób Pan - 
ewentualnie przyszły prezydent - zamierza rozwiązać ten problem?

- Jestem z wykształcenia ekonomistą, jestem przedsiębiorcą, prowadzi-

łem wiele firm w swoim życiu, pracowałem też na kierowniczych sta-
nowiska w komercyjnych firmach (zwykle były to z danej branży firmy 
z pierwszej piątki największych firm na świecie) – nie zamierzam więc 
wyważać otwartych drzwi. Odpowiem na pytanie: co trzeba zrobić, by 
zmniejszyć bezrobocie? Tworzyć miejsce pracy. Jak to robić? Odpowiedź 
jest również banalnie prosta. W perspektywie finansowej od roku 2016 do 
2020 są ogromne miliardy euro środków unijnych do wykorzystania na 
inwestycje. Większość włodarzy, bo to nie dotyczy tylko Częstochowy, 
woli wybudować za 80 milionów wiadukt, gdzie oczywiście doraźnie 
podczas realizacji inwestycji powstają miejsca pracy, ale powstają krót-
kotrwale. Później nie przynoszą żadnych pieniędzy. Pieniądze muszą być 
lokowane w te dziedziny, branże, przedsięwzięcia, które spowodują po-
wstanie trwałych miejsc pracy. Co to może być? Na przykład centrum 
festiwalowe, centrum andegrandu, gdzie będzie przyjeżdżać dziesiątki 
tysięcy ludzi, którzy będą zostawiali tu pieniądze. Zostawią w sklepach, 
restauracjach, hotelach. To przedsiębiorstwa, które się wzbogacą będą 
reinwestować dalej, będą pieniądze pomnażać. Trzeba stworzyć cały 
system ofert i zachęt trwałych, które spowodują, że będzie się opłacało. 
Wtedy rosną też płace, bo przedsiębiorca skłonny jest dać parownikom 
podwyżkę. Nie jest tak, jak mówią niektórzy politycy: dać ludziom więcej 
zarobić, wtedy oni więcej wydadzą i napędzą koniunkturę, bo trzeba naj-
pierw te pieniądze mieć. Klucz jest więc odwrotny – najpierw trzeba dać 
szansę zarobić przedsiębiorstwom i stworzyć warunki, żeby im się bar-
dziej niż gdziekolwiek indziej opłacało inwestować w Częstochowie. Tyl-
ko że duże zagraniczne koncerny, podobnie jak małe firmy lokalne chcą 
inwestować tam, gdzie jest wszystko przewidywalne. Gdzie wiadomo, 
że jeżeli składa się dobrą ofertę np. w przetargu, dobrze przygotowany 
projekt, to on będzie uczciwie rozstrzygnięty. Samo to jedno kryterium: 
transparentność, klarowność władzy już powoduje, że inwestorzy się za-
czną interesować. To także jeden z elementów zmiany wizerunku miasta. 
Dlaczego w innych krajach: w Irlandii, w Niemczech, w Holandii po-
wstają coraz to nowe miejsca pracy, nowe technologie i buduje się nowe 
fabryki, bo oni potrafią stworzyć odpowiednie warunki. W skali kraju nie 
jesteśmy w tym najlepsi, ale można stworzyć pewnego rodzaju enklawę 

i Częstochowa może być takim miastem, gdzie ludzie będą chcieli inwe-
stować swoje pieniądze.

- Pana zdaniem, plusy i minusy Częstochowy...
- Plus to przede wszystkim mieszkańcy. Znajdują dobrze płatną pracę 

w innych miastach, a to świadczy o tym, że są mobilni, przedsiębiorczy, 
zdolni. 

Plusem jest także położenie geograficzne Częstochowy i bardzo dobre 
skomunikowanie z dużymi aglomeracjami. 

Minusem jest władza i nieprzejrzysty klimat, który odstrasza potencjal-
nych inwestorów i podcina ludziom skrzydła. Nikt nie będzie kopać się z 
koniem, mieszkańcy Częstochowy wyjeżdżają gdzie indziej, tam gdzie 
jest łatwiej.

Ale na ten minus mamy wpływ.
Dlatego gorąco zachęcam do podarcia Komitetu Wolne Miasto Czę-

stochowa, bo to są lokalni patrioci, to są społecznicy, którzy w trosce o 
miasto podjęli się trudu i wyzwania, jakim jest wyzwolenie Częstochowy 
spod korupcji, układu, sity.

red.

Rozmowa z kandydatem na prezydenta Częstochowy Komitetu Wyborczego Wolne Miasto 
Częstochowa – Armandem Ryfińskim.

Ryfiński: Trzeba zbudować wizerunek Częstochowy
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Tradycyjnie na zbiorniku „Wąskim” w Strzelcach 
Wielkich odbyły się zawody wędkarskie „Puchar Pre-
zesa” i „Zakończenie Sezonu” koła PZW Wykromet. 
Na imprezę, nad którą patronat medialny objął Tygo-
dnik Regionalny „7 dni” stawiło się 24 wędkarzy, w 
tym jedna kobieta (juniorka) i jeden junior. 

Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: 
waga wszystkich złowionych ryb dawała punkty do 
„Zakończenia Sezonu”, natomiast długość trzech naj-
większych ryb do „Pucharu Prezesa”. Choć pogoda 
dopisała to niestety ryby niespecjalnie dostosowały 
się do warunków atmosferycznych i brały dość chi-
merycznie. Dominowały oczywiście płotki i jazgarze. 
Złowiono również: kilkanaście leszczy, parę okoni i 
jednego karasia. Największą ciekawostką było zło-
wienie 20 cm certy, ryby żyjącej w rzekach, która 
zapewne trafiła tam przypadkowo podczas zarybiania 
innymi gatunkami. 

W zawodach zadebiutowała Julia Morawska 
14-letnia juniorka, która kilka miesięcy temu wstąpiła 
do koła. Złowiony przez nią pokaźny jazgarz dał jej 13 
miejsce, pokonała, więc 10 „zaprawionych w bojach” 
wędkarzy. 

Na uwagę zasługuje również 14-letni junior Bar-
tosz Ciastek, który zajął 6 miejsce. 

Po zmierzeniu i zważeniu ryb ogłoszono wyniki i 
wręczono najlepszym w każdej z kategorii dyplomy i 
upominki. Adrian Michalak zwycięzca „Pucharu Pre-
zesa” otrzymał oczywiście pamiątkowy puchar. Julia i 

Bartosz, o których 
wspomina łem 
wcześniej jako 
młodzieżowcy 
otrzymali pakiet 
gadżetów ufun-
dowanych przez 
Komisję Młodzie-
żową Okręgu Czę-
stochowa. 

Po części ofi-
cjalnej wszyscy 
jeszcze długo sie-
dzieli przy ogni-
sku wspominając 
miniony sezon. 

Jako prezes 
Koła chciałbym 
serdecznie po-
dziękować za 
pomoc w orga-
nizacji zawodów: Tygodnikowi Regionalnemu „7 
dni”, Okręgowi PZW Częstochowa, Kołu PZW 
Strzelce Wielkie, Jerzemu Peteckiemu, Jerzemu 
Bekusowi i Ireneuszowi Pawlakowi. Specjalne 
podziękowania dla Bożeny Michalak za przygo-
towanie posiłku dla takiej dużej grupy wygłodnia-
łych wędkarzy.

Tekst i zdjęcia: Robert Amborski

Puchar Prezesa i Zakończenie Sezonu 

KOŁA WYKROMET
Wyniki zawodów
Puchar Prezesa
Adrian Michalak – 651 pkt
Tomasz Urbański – 606 pkt
Zbigniew Wdowicz – 521 pkt
Jerzy Kardas – 486 pkt
Paweł Wieczorek – 474 pkt
Piotr Michalak – 436 pkt

zakończenie sezonu
Adrian Michalak – 1.060 pkt
Zbigniew Wdowicz – 790 pkt
Tomasz Urbański – 430 pkt
Paweł Wieczorek – 350 pkt
Jerzy Bekus – 320 pkt
Bartosz Ciastek – 270 pkt

R E K L A M A
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AZS bliski sensacji

R E K L A M A

Przed spotkaniem drugiej kolejki PlusLigi, kibice i spe-
cjaliści byli zgodni, że Jastrzębski Węgiel czeka spacerek 
i pewne trzy punkty w ligowej tabeli. Rzeczywistość oka-
zała się jednak inna, a gospodarze dopiero w tie-breaku 
przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Do sobotniego spotkania obie drużyny przystąpiły w zauwa-
żalnie przemeblowanych składach. W AZS-ie Bartosz Janeczek 
został przesunięty z pozycji atakującego na przyjmującego, nato-
miast w Jastrzębskim Węglu trener dał odpocząć Michałowi Ła-
sko, którego zastąpił Mateusz Malitowski.

Pierwszy set rozpoczął się od gry punkt za punkt. Po pierwszej 
przerwie technicznej niespodziewanie na prowadzenie wyszli 
Akademicy, którzy rozbijali gospodarzy szybującą zagrywką. Po 
dobrych serwisach Michała Kaczyńskiego AZS wyszedł na czte-
ropunktowe prowadzenie (16:12). Gospodarze nie powiedzieli 
jednak ostatniego słowa i po serii Krzysztofa Gierczyńskiego wró-
cili do gry. Wydawało się że set, zgodnie z oczekiwaniami, padnie 
łupem Jastrzębskiego Węgla, jednak bardzo skuteczna gra w ataku 
Janeczka pozwoliła Akademikom dość sensacyjnie wygrać pierw-
szą partię do 23.  

Kolejny set sobotniego spotkania rozpoczął się od bardzo sku-
teczniej gry w ataku Zbigniewa Bartamana. To głównie dzięki nie-
mu Jastrzębski Węgiel szybko wyszedł na prowadzenie. Akade-
micy nie zamierzali składać broni i starali się utrzymywać dystans 
do gospodarzy. Główne role w częstochowskim zespole odgrywali 
Janeczek i Kaczyński. Sił starczyło tylko do drugiej przerwy tech-
nicznej, po której gospodarze w pełni dominowali na boisku. Wy-
dawało się że AZS będzie jeszcze w stanie powalczyć, niestety po 
krótkim zrywie zespół zupełnie stanął i ostatecznie przegrał do 18.

Trzeci set od początku przebiegał tak jak się tego spodziewa-
li właściwie wszyscy znawcy świata siatkówki. Jastrzębski Wę-
giel dominował na boisku, a zarówno Bartman jak i Malinowski 
spokojnie kończyli swoje ataki. Częstochowianie długo zbierali 
się po atomowym początku gospodarzy i dopiero seria zagrywek 
rozgrywającego Miguela Angela De Amo pozwoliła wlać trochę 
nadziei w serca kibiców AZS-u. Zryw był jednak bardzo krótki, a 
końcówka w pełni należała do Jastrzębskiego Węgla, który wygrał 

z przytłaczającą przewagą 14 oczek.
Gracze z Częstochowy w czwartym secie pokazali silny cha-

rakter. Po laniu w poprzedniej partii, kolejną zaczęli od serii sku-
tecznych zagrań. Wyróżniającą się postacią był Kaczyński, który 
zdobywając 22 oczka w całym spotkaniu był najlepiej punktują-
cym zawodnikiem całej drugiej kolejki PlusLigi. To po jego ata-
ku Akademicy schodzili na pierwszą przerwę techniczną z jed-
nym oczkiem przewagi. Po wznowieniu gry prowadzenie objęli 
gospodarze jednak w dalszej części seta wyciągnęli oni rękę do 
przyjezdnych popełniając dużo prostych błędów własnych. Dzięki 
temu gracze AZS-u doprowadzili do remisu, a w zaciętej końców-
ce zachowali więcej zimnej krwi pokonując gospodarzy 28:26. 
Doprowadzając do tie-breaka AZS jednocześnie wywalczył pierw-
szy punkt w tegorocznej tabeli PlusLigi.

Piąty set od początku był prowadzony punkt za punkt. Czę-
stochowianie poczuli wiatr w żaglach i nie zamierzali łatwo się 
poddać. Ostatecznie tym razem gospodarze lepiej wytrzymali koń-
cówkę, a spotkanie zakończył atak Bartmana.

Zdobycie punktu na Jastrzębskim Węglu było największą nie-
spodzianką kolejki i stanowi jednocześnie dobry prognostyk przed 
kolejnymi meczami. Trzecia kolejka odbyła się w środę, jednak 
w momencie oddania tego numeru gazety do druku nie jest jesz-
cze znany wynik tego spotkania. Natomiast w najbliższą sobotę 
w Częstochowie AZS podejmie Cerrad Czarni Radom. Początek 
meczu o godzinie 17:00

Dk

Jastrzębski Węgiel - AZS Częstochowa 3:2 (23:25, 25:18, 25:11, 
26:28, 15:13)

Jastrzębski Węgiel: Gierczyński, Pajenk, Malinowski, Masny, 
Czarnowski, Bartman, Wojtaszek (libero) oraz Popiwczak, Filip-
pov, Kosok, Łasko

AZS Częstochowa: Udrys, de Amo, Szymura, Kaczyński, Ja-
neczek, Przybyła, Stańczak (libero) oraz Khilko, Napiórkowski, 
Marcyniak

MVP: Michał Masny

Włókniarz 
bez licencji!

O problemach finansowych Włókniarza mówiło się od dawna, 
jednak niewielu spodziewało się tak zdecydowanych działań żuż-
lowej centrali. Piątkowa decyzja oznacza, że Spółka nie wystartuje 
w sezonie 2015 w lidze. Co prawda, jak w poniższym oświadcze-
niu zapowiada prezes Śleszyński, klub będzie walczył o zmianę 
tej decyzji, jednak szanse na powodzenie są niewielkie. Ogłoszono 
już nawet, że wszyscy zawodnicy biało-zielonych utracili przyna-
leżność i od teraz mogą szukać nowego pracodawcy. Drużynę do 
rozgrywek drugiej ligi zgłosi Stowarzyszenie CKM Włókniarz. O 
rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.   

dk

Oświadczenie Zarządu KantorOnline Viperprint Włókniarza:
„Podjęta decyzja przez Prezydium PZM w sprawie CKM 

Włókniarz SA wymaga przez Zarząd analizy. Stanowisko 
Zarządu zostanie przedstawione do Prezydium PZM w naj-
bliższych dniach. Pragniemy nadmienić, iż pomimo trudnej 
sytuacji finansowo-organizacyjnej, klub spełnił wymogi ry-
walizacji sportowej utrzymując drużynę ekstraligową w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej. Spółka jest nadal w trakcie 
realizacji surowych zapisów licencji nadzorowanej, które 
starała się wypełnić w sezonie 2014. Klub podejmie starania 
w celu przedstawienia Prezydium PZM minimum licencyj-
nego na sezon 2015. „

W miniony piątek Prezydium Zarządu Głów-
nego PZM podjęło decyzję o odebraniu licencji 
Włókniarzowi! Taki sam los spotkał Wybrze-
że Gdańsk. Skład Enea Ekstraligi miałyby w 
przyszłym sezonie uzupełnić zespoły z Rzeszo-
wa oraz najprawdopodobniej Grudziądza.
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Ostatnimi tygodnia-
mi o częstochowskim 
Klubie żużlowym 
mówi się wiele - ar-

tykuły, wywiady, wypowiada się Prezes, zawodnicy, 
działacze i sponsorzy. Niestety kilka dni temu wypo-
wiedziało się również i Prezydium PZM-ot. Włók-
niarz stracił licencję na starty w Ekstralidze i prędko jej 
nie odzyska, a dodatkowo ma potężne długi, mówi się 
o kwocie rzędu kilku milionów złotych. Według władz 
żużla, Włókniarz może startować jedynie w II lidze, a 
to dla kibiców i klubu dramat.

Drużynie Włókniarza kibicuję od wielu lat, pamię-
tam stadion przed jego modernizacją, drewniane ławki 
i zawsze tłumy ludzi udających się w żużlową niedzie-
le kibicować drużynie Lwów oraz gwiazdy i  legen-
dy żużla, wspaniałą atmosferę na stadionie. Po latach 
wiecznego dopinania budżetu na styk, spadku liczby 
kibiców, osłabieniu marki, wreszcie po odejściu z klu-
bu Prezesa Maślanki pojawiło się światełko w tunelu. 
W beznadziejnej sytuacji finansowej, w obliczu groź-
by nieotrzymania licencji na start, pojawia się spon-
sor związany z branżą paliwową, potencjalnie chcący 
zapewnić stabilność na długie lata. Próbuje zbudować 
nową jakość Włókniarza. Początkowo zaczęło się to 
całkiem nieźle układać, klub otrzymuje licencje na 
starty, zatrudnia zawodników na wysokim poziomie, 
organizuje prezentację przed rozpoczęciem sezonu, 
uczestniczy w piknikach, spotkaniach, festynach 
wszystko dla kibica. Prywatny Klub na korzystnych 
dla siebie warunkach dostaje w dzierżawę od Urzędu 
Miasta Częstochowy Stadion Miejski przy ulicy Olsz-
tyńskiej.

Wreszcie się dzieje i to sporo. W zeszłym sezonie 
zespół jeździ świetnie, choć ostatecznie zostajemy bez 
medalu. Początek obecnego sezonu i pojawiają się 
pierwsze problemy, licencja nadzorowana, zawodni-
cy bez obiecanych pieniędzy, coraz głośniej zaczyna 
się mówić o problemach finansowych klubu. Mimo 
wszystko na stadionie zasiadają komplety widzów, 
jesteśmy w stanie pochwalić się w początkowym sta-
dium rozgrywek najlepszą frekwencją w całej Polsce. 
Po paru meczach wszystko stopniowo się załamuje, 
zawodnicy protestują nie przyjeżdżają na mecze, inni 
uprawiają strajki tuż przed zawodami wymuszając lub 
próbując wymusić należne im pieniądze. Kończymy 
sezon na przedostatniej pozycji, wcześniej ośmiesza-
jąc się przed kibicami innych klubów i wystawiając 
na mecze juniorskie składy z góry skazane na porażkę.

A jednocześnie na tle tych wszystkich wydarzeń 
widzimy całe zastępy VIP-ów z plakietkami: polity-
cy, miejscy radni, Prezydent, jego zastępcy. Oczywi-
ście często z obowiązkowym towarzystwem swoich 
rodzin i znajomych również obwieszonymi stosow-
nymi identyfikatorami, lansowanie się pełną gębą. 
Dla wszystkich z nich liczy się władza, stanowiska, 
wizyta na stadionie dla celów wizerunkowych i szy-
kowanie materiału na kolejne kampanie wyborcze. 
Nikt z tych ludzi na czele z Krzysztofem Matyjasz-
czykiem czy Jarosławem Marszałkiem i czy zawsze 
obecnym radnym Januszem Dankiem, specjalistą od 
„dziwnych” faktur rozliczanych z miejskich dotacji, 
nie zastanowi się w czasie takiej wizyty na co wyda-
ją z naszych publicznych pieniędzy kilkaset tysięcy 
złotych rocznie, wysyłając je wprost do prywatnej 
spółki CKM Włókniarz S.A.. I czy są one właściwie 
wydatkowane na tzw. promocję miasta poprzez sport? 
I czy aby przypadkiem nie opuszczają klubowej kasy 
na cele prywatne kogoś innego? Żadnemu z polityków 
do głowy nie przyszło, że Miasto Częstochowa będąc 
największym sponsorem prywatnej firmy powinno 
żądać wglądu do finansów i być pewnym, gdzie zo-
stały wydane pieniądze należące do każdego z jego 
mieszkańców. Zwykła niedbałość, marnotrawstwo 
i rozrzutność, na przykładzie dotowania prywatnej 
spółki bez kontroli wydatkowania pieniędzy to hasło 
przyświecające próbie „Budowania przyszłości Czę-
stochowy” przez obecną władzę SLD.A przecież te 
pieniądze pochodzą wyłącznie z naszych podatków! 
Podatków jednych z najwyższych prawie we wszyst-
kich dziedzinach w kraju! By się lansować politycy 
SLD dołożyli do prywatnego klubu setki tysięcy zło-
tych bez skutecznej kontroli. To wszystko powoduje, 
że bliżej Częstochowie do szarego końca w rankingu 
miast, gdzie nie ma pracy, upadają kolejne duże za-
kłady, skąd firmy wynoszą swoją działalność, a ludzie 
stąd wyjeżdżają, gdzie nie ma przyszłości i nie będzie 
sportu na najwyższym poziomie. Przykład Włóknia-
rza, legendy, historii i niegdyś lidera znanego w całej 
Polsce pokazuje jedno, pod takimi rządami w naszym 
mieście niedługo niezostanie nic wartościowego. AZS 
Częstochowa na dnie, Raków spadł do niższej ligi... A 
jaką przyszłość może zbudować obecny Prezydent z 
SLD, skoro we wszystkich dziedzinach Częstochowa 
stacza się na dno? Sport jest tego najlepszym przykła-
dem

Przykre, ale prawdziwe.
Czytelnik, wierny kibic Włókniarza”.
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Rodzina 
Rozmawiają dwie kobiety:
- Czy jesteś za liczną rodziną?
- Raczej nie. Uważam, że dwóch mężów 
powinno wystarczyć dzisiejszej kobiecie.

Pełna wygoda 
- Tatusiu, co to jest cywilizacja?
- Cywilizacja ma miejsce wtedy, gdy 
chcąc dowiedzieć się, jaka jest pogo-
da zamiast otworzyć okno włączamy 
telewizor.
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"Czy to koniec Włókniarza Częstochowa  
i żużla w Częstochowie pod rządami SLD?

W
yborcze szaleństw

o
Tradycyjnie, co cztery lata Częstochowę – podobnie jak inne m

iasta w Polsce – 
ogarnia szaleństwo wyborcze. Kandydaci na radnych i prezydenta obwieszeni na 
ulicznych słupach próbują przekonać do siebie wyborców – wygładzonym

i twa-
rzam

i i m
glistym

i hasłam
i. W

achlarz obietnic sprowadza się to jednego wniosku: 
każdy Kom

itet W
yborczy zapewnia, że po zwycięstwie, Częstochowa stanie się 

m
iastem

 m
lekiem

 i m
iodem

 płynącym
. I co najdziwniejsze: każdy z Kom

itetów
 

jest przekonany, że wybory wygra.
Prezentujem

y listy kandydatów na radnych do Rady M
iasta Częstochowy 

wszystkich Kom
itetów W

yborczych (pierwsze trzy nazwiska, na stronie interneto-
wej www.7dni.com

.pl będą pełne listy kandydatów na radnych).


