
ARTUR WARZOCHA 
- kandydat zjednoczonej prawicy 
na prezydenta Częstochowy:
44 lata, ukończył WSP w Częstochowie, studia 
podyplomowe z zakresu europejskich stosunków 
finansowo-ekonomiczno-prawnych w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie
Dziennikarz, pedagog, samorządowiec, polityk.

Był między innymi:
 rzecznikiem prasowym Wojewody 
     Częstochowskiego Szymona Giżyńskiego
 asystentem politycznym Szefa Kancelarii 
     Prezesa Rady Ministrów
 doradcą  Wojewody Śląskiego 
     -wiceprzewodniczącym Rady Miasta Częstochowy
 I Wicewojewodą Śląskim, 

Obecnie :
 radny Sejmiku Województwa Śląskiego,
 główny specjalista kontroli państwowej 
    w Najwyższej Izbie Kontroli
 wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych 
    Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

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

42 (544) 23.10-29.10.2014

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

TYGODNIK REGIONALNYDy
str

yb
uc

ja 
 w

 sie
cia

ch
: R

uc
h, 

Ga
rm

on
d, 

Ko
lpo

rte
r -

 1 
zł 

(w
 ty

m
 8%

 VA
T) Kolportaż  bezpośredni - Egzem

plarz bezpłatny

42 R E K L A M A

?WYBORY

cz
yt

aj
 st

r. 
3

Materiał Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Kaczyński w Częstochowie

W piątek 24 października, o godzinie 17.00 gościem Artura Warzochy będzie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 
Kaczyński. Prezes PiS oficjalnie wesprze częstochowskiego kandydata PiS na prezydenta miasta w Muzeum Monet 
i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, mieszczącym się przy ul. Jagiellońskiej 67/71.

Niebawem  
Wszystkich Świętych. 

O trendach 
w przystrajaniu 

grobów najbliższych 

czytaj str. 9
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Party cypujem
Nie jestem aż tak kompe-

tentny, by odpowiadać na py-
tanie: ”o co tam panie w po-
lityce”... U mnie normalnie: 
pędzę z nyndzy w nędzę, a jak 
się rozpędzę to w jeszcze w 
większe.

Kolega z łamów mnoży  po-
wody dla których ktoś ma nie 
zostać prezydentem. Sam dla 
ułatwienia Czytelnikom mogę 
podać dwa powody dla któ-
rych nie jestem Prezydentem 
Częstochowy. Po pierwsze: 
nie chcę mi się. Po drugie: nie 
chce mnie lud częstochowski. 
Więcej wyliczać nie muszę, 

żywię bowiem przekonanie, 
że prezydentem mojego mia-
sta może zostać tylko ten, 
kto tego chce i w dodatku 
jego chcą ludzie. Czy to, że 
nie jestem i nie chcę być pre-
zydentem (radnym, posłem, 
sołtysem, prezesem), zwalnia 
mnie z odpowiedzialności  za 
miasto? Bynajmniej. Każdy 
wybór, każdego obywatela 
miasta Częstochowy rodzi 
konsekwencje. Moim prywat-
nym zdaniem tylko zadekla-
rowany idiota wybiera innym 
na złość, normalna większość 
ludzi pokłada w wybranym 
kandydacie nadzieję, że ów 
zrobi coś dobrego. Wiemy też, 
że samotny dobry człowiek 
jest skazany na pożarcie, w 
demokracji liczy się zdolność 
tworzenia decydującej o lokal-
nej polityce większości. Nie 
oznacza to jednak, że kiero-
wać się musimy sondażową 
siłą znaczków partyjnych. W 
ostatecznym rachunku, to nie 
kolektyw partyjny, ale indy-
widualny człowiek odpowiada 
przed nami i przed swoim su-
mieniem. 

Pech (o ile tylko) chciał, 
że na wybory samorządowe 
nakłada się wybór projektów 
tzw. budżetu partycypacyjne-
go. Nie byłem jego zwolenni-
kiem, uważam za niesmaczną 
sytuację, gdy ludzie nie mogą 
decydować o sprawach naj-
ważniejszych (np: o wielolet-
nim planie najważniejszych 
dla miasta inwestycji), za to 
pozwala im się bawić w wska-
zywanie, gdzie zrobić huśtaw-
kę dla dziecka czy ławeczkę 
dla staruszka. Jeśli nie wiemy 
czy, kiedy, po co i gdzie po-
wstanie spalarnia odpadów, 
albo czy, kiedy i którędy po-
wstanie połączenie dzielnicy 

Trzech Wieszczów z DK-1, 
czy, kiedy i którędy powiezie 
nas tramwaj na nowej linii itd, 
itp; partycypacja obywatelska 
staje się zabawą w wyzna-
czonej piaskownicy. Zabawą, 
dodajmy, o zasadach tak kla-
rownych jak gra w dupniaka. 
Urzędnik decydować będzie, 
które projekty zostaną do-
puszczone pod głosowanie (od 
niego zależy uznanie realności 
szacowanych kosztów i moż-
liwości wykonania), urzędnik 
ma także wpływ na prioryte-
towanie (piękne „brukselskie” 
słowo) promocji zgłoszonych 
projektów. 

Lecz mimo mych zastrze-
żeń, drogi ludu częstochow-
ski: chciałeś wolności, to z 
niej korzystaj. Dobijaj się, 
walcz o swoje, promuj wybra-
ne przez ciebie propozycje na 
własnych stronach, fejsach, 
ulotkach. Nie daj się zagłuszać 
kampanią wyborczą. Żądaj od 
nachodzących Ciebie w do-
mach, podwórkach, szkołach 
i kościołach kandydatów na 
radnych, by otwarcie jedno-
znacznie powiedzieli, które z 
obywatelskich pomysłów oso-
biście popierają. Może to być 
z korzyścią  dla ogółu, skończ-
my z wyborem młodych, 
pięknych, którzy w dodatku 
pragną być jeszcze zdrowymi 
i bogatymi. Zacznijmy obok 
człowieka wybierać konkret.

Partycypacja nie jest zaba-
wą towarzyską. Nie jest jed-
norazowym party przy piwku, 
w rezerwacie dla aborygenów 
między byłym basenem a osie-
dlem bloków. To także wybo-
ry, to także odpowiedzialność, 
to także konsekwencje.

Obywatelu: partycypuj, nie 
śpij, nie ziewaj, śpiewaj...

      Jarosław Kapsa      

 

Już nie pamiętam   

Już nas nie ma nad stojącą wodą,

Na nierównych drogach i pośród zieleni.

To nic, że odszedłeś, 

Przecież nie ty jeden istniejesz.

Już nie ma dni radosnych,

Na cmentarzu szatana spoczęło moje serce.

To nic, że moje uszy nie mają pożywki,

Przecież ludzie w ogóle nie słyszą i żyją.

Już nie pamiętam miłości do ciebie,

Na szczęście nie była prawdziwa.

To nic, że śpię na kaktusach,

Przecież budzę się, co dzień.

Paulina Surma

Paulina Surma - ur. 23. 12. 1986 r., absolwentka filologii polskiej i wiedzy o społeczeństwie  w 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie realizuje studia doktoranckie w zakresie lite-
raturoznawstwa. 

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

Radny Zbigniew Niesmaczny (SLD) 
i radny Marcin Maranda (niezrzeszony)

Wiesz... jesteśmy sprytniejsi i dlatego to my 
wygramy wybory. Ty pijesz kawę z papierowego 

kubka, a ja z filiżanki...

2 8 5

6 3 8

7 4 3

6 1 9

3 8 4

5 1 8

9 5 1

Odpoczynek
- Synku, czy odpoczywasz w ciągu dnia? - pyta matka żonatego syna.
- Po obiedzie, kiedy ona sypia godzinkę albo półtorej.
- Jaka ona?
- No moja żona.
- Ale ja pytam, kiedy ty wypoczywasz, a nie twoja żona.
- No właśnie. Kiedy ona śpi, ja wypoczywam.
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- Czy Częstochowa jest, w Pana opinii, ośrodkiem o dużych ambicjach 
kulturalnych?
- Bez wątpienia. Nasze miasto jest marką znaną na całym świecie, budzącą 
pozytywne skojarzenia, nie tylko wśród osób identyfikujących się narodo-
wo i religijnie. Znajdujemy się w tym szczęśliwym dla nas położeniu, że 
„znak firmowy” związany z Częstochową, z jej rozpoznawalnością, otrzy-
maliśmy niejako za darmo. Jest to swojego rodzaju przywilej, ale i wielkie 
zobowiązanie, stojące przed każdą władzą. 

- W jaki sposób wykorzystać siłę kultury i tkwiące w niej szanse?
- Dużym ambicjom kulturalnym musi służyć pełne wykorzystanie poten-
cjału ludzkiego. W Częstochowie mieszka i z Częstochowy pochodzi spore 
grono artystów i twórców, którzy osiągnęli sukces krajowy lub międzyna-
rodowy. W oparciu o ich dorobek należy stale wzmacniać i doceniać kul-
turę, jako wartość samą w sobie oraz zapraszać do współpracy instytucje 
samorządowe i stowarzyszenia kulturalne, jednocześnie wspierając twór-
ców kultury związanych z miastem, poprzez stabilny system stypendialny i 
systematyczne dotacje na realizację konkretnych projektów. 

- Czy obecna władza odpowiednio dba o wizerunek kulturalny miasta? 
- Obecna władza nie pojmuje kultury jako pracy, która wzbogaca wrażli-
wość, rozwija myślenie, buduje tożsamość, pozwala rozumieć świat, two-
rzy i pielęgnuje więź z drugim człowiekiem...

- W tym roku duże środki finansowe, zarządzający miastem skiero-
wali na organizację przedsięwzięć typu: „Aleje tu się dzieje" i „Frytka 
OFF", a wydarzenie wysokiej rangi, jak przykładowo prezentacja ha-
ftowanej reprodukcji obrazu Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem", 
nie została wsparta żadną dotacją ze strony władz. Jak Pan ocenia po-
dział funduszy na rzecz kulturalnego rozwoju miasta?
- To bardzo dobry przykład, który pokazuje, że wdrażane mechanizmy 
finansowania nie są spójne i przemyślane. Harmonijny podział środków 
musi przecież uwzględniać wydarzenia kulturalne o wysokiej randze arty-
stycznej, rozpoznawalne w kraju i za granicą, jak choćby Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” czy Festiwal Wiolinistyczny im. 
Bronisława Hubermana oraz ich promocję w ramach turystyki kulturalnej. 
Nie możemy również zapominać o wsparciu działalności Zespołu Pieśni i 
Tańca „Częstochowa”, jako jednego ze „znaków firmowych” naszego mia-
sta. Oczywiście, wsparcie dla kultury masowej ze strony miasta też powin-
no się znaleźć, jednak imprezy, które Pani wcześniej wymieniła, kojarzone 
są bardziej z rozrywką, bo przeważa tam element zabawy i wspólnego pik-

nikowania.
- Jak Pan ocenia kondycję i funkcjonowanie głównych ośrodków kul-
turalnych w Częstochowie?
- O kondycji artystycznej kreacji w częstochowskim środowisku świadczą 
niechlubne statystyki głównych ośrodków kulturalnych. W moim przeko-
naniu zatracono myśl, że nie chodzi o ilość, ale o jakość. Nie sprzyja to z 
pewnością stworzeniu optymalnego klimatu i warunków dla bogatego życia 
kulturalnego.

- Z czego zatem wynika chaotyczny obraz częstochowskiej kultury?
- Chaotyczny obraz częstochowskiej kultury wynika z istoty jej uprawia-
nia, braku stabilizacji w zakresie poszerzania odbiorców i zakłócenia relacji 
instytucji z uczestnikami kultury, co jest w moim odczuciu bardzo niepo-
kojące.

- Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że obecnie kultura w Częstochowie 
traktowana jest jak zwykły „produkt", który musi się sprzedać i zwró-
cić?
- Odnoszę wrażenie, że jest właśnie traktowana jako „produkt”, który nie 
tylko musi się sprzedać i zwrócić, ale przede wszystkim zaspokoić maso-
wą potrzebę rozrywki. Musimy więc zmienić nastawienie i stworzyć realne 
szanse, sprzyjające również rozkwitowi kultury, która nie może ciągle prze-
grywać z komercją i kulturą popularną.

- W częstochowskich propozycjach kulturalnych mało uwagi poświęco-
no dotychczas kulturze wysokiej. Może warto przekonywać mieszkań-
ców również do ambitnej oferty...
- Naturalnie. Obecne władze wyraźnie nie są zainteresowane promocją 
nowatorskich i niekonwencjonalnych projektów kulturalnych, szczególnie 
tych, łączących kulturę wysoką z jej szerokim odbiorem. Konieczne jest za-
tem wypromowanie lokalnych mecenasów kultury, przede wszystkim tych, 
którzy wspierają niekomercyjne inicjatywy kulturalne o wysokim poziomie 
artystycznym.

- Jakie widzi Pan rozwiązanie, czy konieczne jest zbudowanie nowej 
polityki kulturalnej?
- Nowa polityka kulturalna musi być oparta na zasadach elastyczności i 
prymatu kryteriów jakościowych nad ilościowymi. Wymaga więc innych 
form zarządzania kulturą, z naciskiem na debatę, partycypację, współod-
powiedzialność, animowanie i negocjacje decyzji. To wyzwanie dla „ludzi 
kultury”, konsumentów kultury, samych instytucji kultury i dla władzy pu-

blicznej, która nie zapominajmy, ma w swoich kompetencjach realizowanie 
polityki kulturalnej miasta.

- Jakie priorytety w obszarze kultury przyjmie Pan za najważniejsze, 
jeśli wygra wybory?
- Najwyższej dbałości o kulturalny wizerunek Częstochowy musi towa-
rzyszyć stworzenie profesjonalnej strategii promocyjnej miasta, opartej 
na kulturze. Konieczne jest opracowanie spójnej polityki informacyjnej, 
dotyczącej wydarzeń artystycznych w Częstochowie oraz zainicjowanie 
współpracy z ośrodkami informacji kulturalnej w kraju i za granicą. Ważne 
jest także podjęcie działań na rzecz zwiększenia dostępu do dóbr kultury, 
wsparcie działań placówek artystycznych i włączenie w życie kulturalne 
mieszkańców.

- Dziękuję za rozmowę.
Justyna Derda

Rozmawiamy z Arturem Warzochą, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości oraz 
zjednoczonej częstochowskiej prawicy na Urząd Prezydenta Częstochowy.

Częstochowa  kulturalny znak jakości
dokończenie ze str. 1
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Jako, że je-
stem przedsta-
wicielem han-
dlowym, często 
odwiedzam róż-

ne miasta, zarówno te dalsze, jak i te bliższe. 
Jako, że interesuję się polityką z zaciekawieniem 
obserwuję kolejną kampanię wyborczą. I wiecie 
Państwo co, nigdzie nie ma takiego syfu, zawalo-
nych od samej ziemi po samo niebo lamp, tektu-
ry walającej się po chodnikach i porozrywanych 
banerów. Ale ten brud nie jest jeszcze najgorszy. 
Jako zawodowy kierowca jestem przerażony 
tym, w jaki sposób zawieszone są plakaty i ba-
nery. Nad, pod i niemalże na znakach!

Z ciekawości zadzwoniłem do zarządu dróg, 
zapytać co na to „właściciel” drogi. Odesłano 
mnie do komunikatu na stronie internetowej. 
Odszukałem i czytam w nim: „... Miejski Zarząd 
Dróg wyraża zgodę na umieszczenie plakatów 
i haseł wyborczych na słupach i latarniach... z 
wyłączeniem... słupków i słupów z umieszczo-
nymi: znakami drogowymi, nazwami ulic; urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; sygna-
lizatorów sygnalizacji drogowej...”. Jeżdżę po 
mieście i zastanawiam się czy ubiegający się o 
nasze głosy kandydaci są po prostu głupi albo le-
niwi (nie rozumieją albo po prostu nie przeczy-
tali komunikatu) albo celowo robią nas, swoich 
wyborców w konia (świadomie wieszają się tam, 
gdzie nie wolno). Jakby nie było, świadczy to o 
ich krytycznie niskim poziomie i lekceważeniu 
swoich wyborców. Robią z nas głupków, chcą 
nas reprezentować, a jawnie, łamią prawo! Tak 
samo będą postępować kiedy zostaną radnymi! 

I dotyczy to przedstawicieli wszystkich partii, 
które się do tej pory wywiesiły - od prawa do 
lewa, od PiS-u, przez PO, po SLD i przedstawi-
cieli partii Pana Marandy.

Niech się nie dziwią później, że ludzie ich 
nienawidzą, że frekwencja jest tak niska. Może 
ktoś wreszcie zainicjuje akcję w stylu nie głosu-
ję na tych, co wiszą nielegalnie! Wstyd! Tylko 
czekać, aż ktoś przez nich zginie, bo Wasze pla-
katy zasłaniają widoczność i odwracają uwagę 
od znaków! A na dowód tego, że nie ściemniam 
podsyłam parę zrobionych przez weekend zdjęć.

A i jeszcze jedno. Idąc po piwo do sklepu 
minął mnie jeden z kandydatów z mojego osie-
dla, który sprzątał swoje zerwane plakaty. Może 
idzie lepsze...?

Pozdrawiam
Stały Czytelnik”.

R E K L A M A

Spotkanie z kandydatami na prezydenta Częstochowy
28 października Koło Naukowe Politologów AJD organizuje debatę z udziałem kandyda-

tów na prezydenta Częstochowy. Udział w spotkaniu zapowiedzieli: Grzegorz Boski, Sła-
womir Kokot, Marcin Maranda, Krzysztof Matyjaszczyk, Armand Ryfiński, Andrzej Sze-
wiński, Artur Warzocha. Do udziału w spotkaniu z kandydatami organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców Częstochowy (przewidziane są pytania z sali).  
Spotkanie odbędzie o godz. 11.00 w auli nr 1.01 przy ul. Zbierskiego 2/4 (budynek Wydziału Nauk 
Społecznych na terenie kampusu AJD, dojście również od strony al. Armii Krajowej 13/15).

„Robią wyborców w konia
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Kiedyś mieliśmy do czynienia z propagandą 
komunizmu, dziś mówimy o marketingu poli-
tycznym. Ogólne zasady – niegdyś propagan-
dy, dzisiaj politycznego public relations  - nie 
zmieniły się: politycy częściej apelują do emocji 
niż do rozumu wyborców. Doskonale wyczuł to 
mistrz autoreklamy III Rzeszy – porównanie 
może nieco szokować - Joseph Goebbels, który 
sprytnie wykorzystywał najbardziej prymi-
tywne instynkty niewykształconego motłochu. 
Obecnie jesteśmy wyedukowani, ultranowo-
cześni, błyskotliwi, przebojowi, obyci w świecie. 
Czy jednak nie równie łatwo można nami ma-
nipulować? 

Najpopularniejsza „mądrość” marketingu poli-
tycznego głosi - „nikt ci tyle nie obieca, co polityk 
przed wyborami”. Nadmiar deklaracji ze strony 
kandydatów na prezydenta miasta i radnych spra-
wił, że wybory przestały odgrywać swoją główną 
rolę – dawać wyborcom alternatywę, nadzieję na 
zmianę warunków życia, czy na lepsze rządy. Po-

litycy konfabulują, nierzadko celowo wprowadza-
ją elektorat w błąd, traktując ludzi jako „maszyny 
głosujące”. Współcześni wyborcy to jednak nie 
bezrozumny motłoch z czasów propagandy go-
ebbelsowskiej. Rozbudzone kiedyś nadzieje, nie-
spełnione podczas kadencji, zawsze kończą się w 
raczej bliższej perspektywie „czerwoną kartką” 
dla partyjnych działaczy za naganny sposób upra-
wiania polityki, za afery, przekręty, za nepotyzm i 
kolesiostwo, za bezczelność, pychę i nieuctwo, a 
w perspektywie dalszej - zszarganiem nazwiska u 
potomnych.

Częstochowskie elity polityczne obiecują wy-
borcom wiele, w ramach marketingu politycznego. 
Tematem do analizy jest to, czy kandydaci wierzą 
we własne obietnice i możliwość ich realizacji. 
Znacznie bardziej jednak zdumiewa inny fakt – 
wszystkie komitety wyborcze mają pewność, że 
wygrają wybory samorządowe (16.listopada).

Tygodnik „7 dni” zapytał komitety o ich prze-
czucia wyborcze.

Nowa Prawica JKM
Zamierzają wprowadzić do Rady Miasta 5-6 

radnych. W przypadku kandydata na prezydenta 

Sławomira Kokota padła odpowiedz: „...póki piłka 
w grze walczymy”.

Mieszkańcy Częstochowy
Chcieliby, aby w nowej radzie ich komitet re-

prezentowało 15 radnych. Kandydat na prezyden-
ta Częstochowy Marcin Maranda – ich zdaniem 
– wejdzie do drugiej tury, w której spotka się z 
kandydatem PO Andrzejem Szewińskim. Komitet 
twierdzi, że ostatecznie wygra ich kandydat.

Prawo i Sprawiedliwość
Komitet chce mieć w nowej kadencji 15 rad-

nych. Zakłada, iż wybór prezydenta miasta nie obę-
dzie się bez drugiej tury, którą ostatecznie wygra 
Artur Warzocha, kandydat PiS-u.

Platforma Obywatelska
Komitet satysfakcjonuje wprowadzenie powyżej 

15 radnych. Ich zdaniem nie będzie drugiej tury 
wyborów na prezydenta Częstochowy: „Andrzej 
Szewiński wygra w pierwszej turze”.

Polskie Stronnictwo Ludowe
Komitet chciałby, aby 6-7 kandydatów otrzy-

mało mandat radnego. Ich kandydat na prezyden-
ta Częstochowy, Grzegorz Boski, ma spotkać się 
w drugiej turze z Krzysztofem Matyjaszczykiem. 
Finał starcia dwóch kandydatów – zdaniem PSL-
-u – w 99,9 proc. zakończy się sukcesem Boskiego.

Sojusz Lewice Demokratycznej 
Lewica Razem
Jest przeświadczony, że wprowadzi do Rady 

Miasta co najmniej 15 radnych. Kandydat na pre-
zydenta miasta Krzysztof Matyjaszczyk – ich zda-
niem – zwycięży w pierwszej turzy wyborów.

Wolne Miasto Częstochowa
Komitet przyznaje, że ich celem jest wprowa-

dzenie do Rady Miasta wszystkich, 28 radnych. 
Zadowoli ich jednak ósemką. Zdaniem komite-
tu ich kandydat Armand Ryfiński w drugiej turze 
zmierzy się w kandydatem PiS-u Arturem Warzo-
chą. Prezydentem Częstochowy na kolejne cztery 
lata – w ich ocenie – zostanie Armand Ryfiński.

Koncert życzeń komitetów wyborczych zweryfi-
kują wyborcy – już 16. listopada. 

Renata R.Kluczna

POWÓD 81:  miejska ka-
mienica z działką w centrum 
miasta (ulica Przemysłowa 
9) sprzedana bez przetargu 
przez Jarosława Marszałka 
za 50.000 zł (część 1)

W cyklu „101 powodów…” na-
deszła pora na szczegółową analizę 
sprawy, która przemknęła jak meteor 
przez lokalne media wiosną tego roku, 
nie doczekawszy się szczegółowego 
wyjaśnienia i rozliczenia. Miejska 
nieruchomość o której mowa w ty-
tule, przeszła w ręce fundacji bardzo 
silnie personalnie powiązanej ze Zbo-
rem Kościoła Zielonoświątkowego 
„Hosanna” w Częstochowie za cenę 
50.000 zł i to bez przetargu. Jak widać 
materia sprawy jest bardzo delikatna 
i poruszanie się w niej wymaga od-
powiedzialności. Postaram się zatem 
nie epatować zbyt daleko idącymi ko-
mentarzami, niemniej na jedno muszę 
zwrócić uwagę. Gdyby analogicznej 
transakcji z jakimkolwiek związkiem 
wyznaniowym lub podmiotem powią-
zanym, jaką przeprowadził Jarosław 
Marszałek (z upoważnienia Krzysz-
tofa Matyjaszczyka), dopuścił się w 
Częstochowie prezydent z szeroko 
rozumianej prawicy, zostałby (w prze-
nośni) publicznie spalony na stosie i 
rozstrzelany przez media. Tymczasem 
nad tym „wyczynem” Marszałka z 
lipca ubiegłego roku zapadła głucha 
cisza – bardzo znamienna!!!

Zacznę od przedstawienia suchych 
faktów, czyli maila w powyższej spra-
wie wysłanego 9 maja 2014 r. przez 
redakcję Tygodnika Regionalnego „7 
dni” do Urzędu Miasta Częstochowy.

„Do: Urząd Miasta Częstochowy
Od: Tygodnik Regionalny 7 dni
Na podstawie rozdziału pierwsze-

go art.4 ust.1 ustawy Prawo Prasowe 
z dnia 26 stycznie 1984 r. oraz na 

podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej (DZ.U.NR112 
poz.1198, z pózn. zm.) zwracam się  z 
prośbą o udostępnienie drogą elektro-
niczną informacji publicznej w nastę-
pującym zakresie:

 W związku z Zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Częstochowy nr 1612/13 
z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości zabudo-
wanej położonej w Częstochowie przy 
ulicy Przemysłowej 9, zwracamy się z 
następującymi pytaniami:

1. Proszę o podanie celu sprzedaży? 
Dlaczego cel ten nie został wskazany 
w Zarządzeniu?

2. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego 
w powyższym Zarządzeniu brak jest 
jakiegokolwiek uzasadnienia?

3. Proszę o komentarz do faktu, 
iż w powyższym Zarządzeniu cenę 
nieruchomości położonej w ścisłym 
centrum miasta, o powierzchni 617 m 
kw. zabudowanej trzykondygnacyjną 
kamienicą ustalono na kwotę 80 zł za 
m kw. 

4. W jakim okresie w powyższej 
kamienicy zostali wykwaterowani na-

jemcy lokali komunalnych? Jak roz-
strzygnięto kwestię nakładów ponie-
sionych przez lokatorów na ulepszenie 
tych lokali?

5. Jakie nakłady na ww. nierucho-
mość poniósł w latach 2010 – 2013 za-
rządca budynku, ZGM TBS sp. z o.o.? 
Proszę o wyszczególnienie w ujęciu 
rodzajowo-kosztowym wszystkich 
wydatków związanych z remontami 
bieżącymi i ewentualnymi moderniza-
cjami poniesionych na ww. budynku.

6. W związku z powołaniem w pod-
stawie prawnej art. ustawy o gospo-
darce nieruchomościami mówiącego o 
udzielonej bonifikacie od ceny, proszę 
o wskazanie wysokości przedmioto-
wej bonifikaty w ujęciu kwotowym i 
procentowym. Dlaczego informacja ta 
nie została ujawniona w treści Zarzą-
dzenia?

7. W związku z błyskawiczną roz-
biórką kamienicy po jej sprzedaży 
przez nowego właściciela, proszę o 
informacje, w jakiej dacie wydano 
decyzję o nakazie rozbiórki (zgodę na 
rozbiórkę) i na czyj wniosek?

8. Proszę o podanie wartości nie-
ruchomości wynikającej z operatu 
szacunkowego sporządzonego na po-

trzeby transakcji i wskazanie rzeczo-
znawcy majątkowego odpowiedzial-
nego za ustalenie tej wartości.

9. Proszę o informacje, czy w po-
wyższym operacie uwzględniono fakt 
wydania w dniu 19 grudnia 2012 r. 
decyzji o warunkach zabudowy usta-
lającej dla terenu działki sposób zago-
spodarowania „zabudowa usługowa i 
mieszkaniowa”. Jeśli tak, jak powyż-
sza decyzja wpłynęła na wartość nie-
ruchomości?

10. Proszę o szczegółowe wyja-
śnienie podstawy prawnej i faktycz-
nej zastosowania w tym przypadku 
bezprzetargowego trybu sprzedaży 
nieruchomości. Proszę o wyjaśnienie, 
dlaczego tej informacji nie ma w treści 
Zarządzenia.

11. Proszę o wskazanie, jaką wie-
dzę w momencie dokonania transakcji 
posiadał Urząd Miasta Częstochowy 
o wcześniejszych dokonaniach i do-
świadczeniu Fundacji „EUROHELP”, 
szczególnie na polu prowadzenia do-
mów pomocy matkom w ciąży, będą-
cym w trudnej sytuacji życiowej.

12. Proszę o wyjaśnienie, na czym 
będzie polegać dalsza współpraca 
Urzędu Miasta z Fundacją „ EURO-
HELP” w zakresie realizacji projektu 
„Dom życia” (o czym Fundacja in-
formuje na swojej stronie interneto-
wej). Proszę o wskazanie dokładnych 
informacji dotyczących ewentualnej 
wspólnej realizacji projektów unij-
nych, ze wskazaniem roli Gminy Mia-
sta Częstochowy. 

13. Proszę o podanie ilości pisem-
nych i ustnych skarg wniesionych 
do prezydenta i Straży Miejskiej w 
związku z naruszeniami porządku pu-
blicznego w okresie 2008 – 2014 na 
nieruchomości przy ulicy Przemysło-
wej 9 i 9 a. Proszę o informację, czego 
dotyczyły ewentualne skargi.

14. Proszę o wskazanie, czy w mo-
mencie zawarcia transakcji z Gminą 
Miasta Częstochowa odnośnie działki 
72/2 wskazanej w powyższym Zarzą-
dzeniu, właścicielem sąsiedniej dział-
ki 72/1 był ten sam podmiot? Jeśli tak, 
czy okoliczność ta była podstawą do 
zastosowania trybu bezprzetargowego 
sprzedaży?

15. Czy w dniu 26 lipca 2013 r. pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk był 
obecny w pracy? Jeśli tak, to na jakiej 
podstawie Zarządzenie w powyższej 
sprawie podpisał z jego upoważnienia 
Jarosław Marszałek, nie będący wła-
ściwym resortowo zastępcą?

Red. nacz. Renata Kluczna”

Zanim dojdziemy do odpowiedzi 
ze strony Urzędu Miasta, słówko ko-
mentarza z mojej strony - tak się bo-

wiem składa, że byłem współautorem 
pytań zadawanych przez redakcję. 
Dlaczego prezydent Matyjaszczyk 
nie pytał w tej sprawie o zgodę Rady 
Miasta? Bo nie musiał – na podsta-
wie §4 uchwały nr 40/V/2011 Rady 
Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 
2011 r. w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruchomościami, prezydent 
może samodzielnie sprzedawać nie-
ruchomości o wartości do 250.000 
zł. Dlaczego wartość nieruchomości 
wyniosła tylko 50.000 zł? Określił ją 
rzeczoznawca majątkowy w tzw. po-
dejściu mieszanym, metodą kosztów 
likwidacji. Obliczenia i cała zawar-
tość operatu zapewne jest bez zarzu-
tu, jednak błąd merytoryczny został 
popełniony i to na samym począt-
ku – przy wyborze podejścia. Moim 
zdaniem, a wypowiadam się nie jako 
dziennikarz (którym nie jestem), lecz 
jako fachowiec w branży gospodar-
ki nieruchomościami i były naczel-
nik Wydziału Mienia Urzędu Miasta 
Częstochowy, nie należało takiego 
operatu przyjmować do stosowania. 
W podejściu mieszanym określa się 
bowiem tzw. wartość odtworzeniową 
nieruchomości. Ustawa o gospodar-
ce nieruchomościami (art. 152 ust. 
3) dopuszcza taki precedens tylko 
wyjątkowo, gdy nie można w żaden 
sposób ustalić wartości rynkowej nie-
ruchomości. Nikt nie wmówi mi, że 
dla działki przy ul. Przemysłowej 9 
nie dało się ustalić wartości rynkowej 
(podejściem porównawczym), któ-
ra powinna być punktem wyjścia do 
sprzedaży działki.

Obrazowo tłumacząc – gdyby tak 
samo, jak stało się to w przypadku 
kamienicy przy ulicy Przemysłowej 9, 
wycenić wartość odtworzeniową po-
łowy miejskich nieruchomości w Ale-
jach Najświętszej Maryi Panny (np. w 
Alei 49), wyszłyby nam również kwoty 
śmiesznie niskie,  a może nawet równe 
zeru – z uwagi na wysokie koszty roz-
biórek składnika budynkowego. Wła-
śnie dlatego ustawodawca wprowadził 
takie, a nie inne obostrzenia przed 
określaniem wartości odtworzeniowej, 
wyraźnie preferując wartość rynkową 
– jak widać w tym wypadku ktoś nie-
dokładnie przeczytał ustawę (a może 
właśnie tak to miało być?). Upsss, 
zdaje się, że właśnie podpowiedziałem 
Jarosławowi Marszałkowi w jaki spo-
sób można posprzedawać tanio i bez 
przetargu kolejne częstochowskie ko-
munalne „srebra rodowe”. Całe szczę-
ście, że do wyborów samorządowych 
już niedaleko i „zrywny Jarek” raczej 
nie zdąży…

Artur Sokołowski

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 81
Tygodnik 7 dni rozpoczął nowy 

cykl publicystyczny, w którym au-
tor - zgodnie z tytułem – wskazuje 
101 konkretnych, merytorycznych 
powodów, dla których mieszkańcy 
powinni w nadchodzących wybo-
rach samorządowych pożegnać bez 
żalu ekipę rządzącą miastem przez 
ostatnie 4 lata. 
Wszystkie odcinki (101) zamieszcza-
ne są na naszej stronie internetowej 
www.7dni.com.pl – codziennie jeden 
odcinek. Pierwszych sześć publikacji 
jest już w internecie. Najciekawsze 
odcinki  będziemy prezentować także 
w wersji papierowej Tygodnika 7 dni, 
w każdym numerzenaszej gazety. 

Wyborcza mniemanologia stosowana



Wędkarz42 (544) 23.10-29.10.2014

W połowie października na rzece Warcie w miej-
scowości Jaskrów odbyły się zawody spławikowe 
kół: LAKORD, WODNIK i WYKROMET. Sied-
mioosobowe drużyny rywalizowały o przepiękny 
puchar ufundowany przez koło „Wodnik”, które było 
organizatorem tych zawodów. 

Zasady tych zawodów nie zmieniły się od lat: za-
wodnicy losowali tylko strony mostu i potem sami 
wybierali miejsce do wędkowania, każdy mógł zgło-
sić maksymalnie 5 najdłuższych ryb (1 milimetr – 1 
punkt). Trzeba przyznać, że sędziowie mieli pełne 
ręce roboty, bo prawie wszyscy uczestnicy przynieśli 
do miary komplety ryb. 

Z 21 zawodników tylko dwóch nie złowiło mia-
rowej ryby. Dominowały przede wszystkim pokaźne 
płocie i małe leszczyki, ale złowiono również: oko-
nie, jelce i kiełbie. W zawodach drużyny Wykrometu 
i Wodnika „szły łeb w łeb” a o zwycięstwie tej pierw-
szej zdecydowały 3 cm, czyli praktycznie kawałek 
ogona jednej ryby. 

Na koniec dodam, że wszystkie ryby wróciły w 
stanie żywym do Warty. 

RSA

 Zawody 
trzech Kół

Wyniki zawodów:
Drużynowo
WYKROMET – 6.405 pkt
WODNIK – 6.375 pkt
LAKORD – 2.910 pkt

Indywidualnie
Jerzy Bekus – KOŁO WYKROMET– 1.270 pkt
Piotr Ciężkowski – KOŁO WYKROMET – 1.175 pkt
Łukasz Morel – KOŁO LAKORD – 1.165 pkt
Andrzej Brędzel – KOŁO WODNIK – 1.125 pkt
Wiesław Zatoń – KOŁO WODNIK – 1.045 pkt
Jerzy Kardas – KOŁO WYKROMET – 1.035 pkt

R E K L A M A

INFORMACJA
IV Liceum Ogólnokształcące

im. Jarosława Dąbrowskiego,
przy ul. Łukasińskiego 40 w Częstochowie

oraz
Liga Ochrony Przyrody

i Klub Akwarystów
zapraszają

w dniu 26.10.2014 r., w godzinach 10.00 – 13.30  
na giełdę ryb, roślin i ptaków egzotycznych oraz sprzedaż 

pokarmów dla ryb, ptaków i gryzoni, a także wystawę 
minerałów z Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

WSTĘP WOLNY
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Rozmowa z Arturem Gaw-
rońskim, kandydatem do 

Rady Miasta

 Patrząc na ilość interpelacji składa-
nych przez wszystkich radnych widzimy, że 
jest Pan jednym z tych najbardziej aktyw-
nych. Jakich spraw mieszkańcy zgłaszają do 
pana najwięcej?

 Najwięcej zgłoszeń dotyczy infrastruktu-
ry, czyli dróg, chodników, oświetlenia, parkin-
gów, kanalizacji, czy ekranów dźwiękochłon-
nych. Jest przy tym wiele wniosków o zmianę 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego oraz uchwalenie miej-
scowych planów przestrzennych. Wiele jest też 
skarg osób, które uważają się za pokrzywdzone 
przez Urząd Miasta, gdy próbowali załatwić ja-
kąś sprawę, a spotkali się z odmową ze strony 
urzędu. 

Coraz częściej zgłaszają się mieszkańcy 
niezadowoleni  z lokalizacji marketów w ich 
bliskim sąsiedztwie, pomagam wtedy w przy-
gotowaniu wniosków do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego o odrzucenie warunków 
zabudowy  i jak dotychczas, były to odwołania 
skuteczne.

  Oprócz tego, co możemy znaleźć w in-
terpelacjach, pomaga Pan mieszkańcom w 
innych sprawach?

  Staram się żadnej sprawy nie bagateli-
zować. Na przykład poważnym problemem, 
którego nie widać w moich interpelacjach, są 
próby usuwania lokatorów z kamienic. Na te-
renie Częstochowy w dziwnych okoliczno-
ściach przejęto wiele kamienic, których nowi 
właściciele zaczynają swoje rządy od usuwania 
lokatorów mieszkających tam od lat. Metody 
są różne, od częstych podwyżek czynszów, aż 
do stosowania szykan i rozmaitego zatruwa-
nia lokatorom życia. Przygotowanie pism oraz 
odwołań w takich sprawach bywa szczególnie 
czasochłonne. 

 Czy pośród wspomnianych tematów są 
sprawy, które może Pan uznać za swoją naj-
większą porażkę i największy sukces?

  Najbardziej niezadowolony jestem z tego, 
że nie udało mi się powstrzymać sprzedaży ka-
mienic przy Starym Rynku. Ich lokatorzy od 
lat zwracali się do miasta o możliwość wykupu 
mieszkań. Budynki jednak  zostały sprzedane 
bez ich zgody i niezgodnie z prawem. Gdy zgło-
siłem popełnienie przestępstwa do prokuratora, 
ten nie chciał mnie uznać za stronę w sprawie. 
Kiedy skierowałem skargę wyżej, też umorzono 
postępowanie po wyjaśnieniu wiceprezydenta, 
że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Po raz 
kolejny nie odpuściłem i rozpoczęło się śledz-
two, które wykazało winę urzędnika. Nie wysłał 
on pisma o możliwości pierwokupu. Skończyło 
się zalecaniem ukarania tego urzędnika, który nie 
dopatrzył się  trybu administracyjnego, a ludzie 
przeszli drogę przez mękę tracąc majątek całego 
życia...

Ojców sukcesu jest natomiast z zasady wielu... 
Kiedy zgłaszałem ulicę Kopcową do Budżetu 
Miasta Częstochowy, wielu  radnych pytało, gdzie 
ona jest. Tymczasem projekt po wielkich bataliach 
został przyjęty, a obecnie jest realizowany. Z uli-
cy korzystają setki mieszkańców dojeżdżających 
na rynek w dzielnicy Zawodzie. W sumie udało 
się zrealizować wiele wniosków, które składałem. 
Powstał parking i boisko przy szkole nr 48, udało 
się przegłosować zmianę studium dla dzielnicy 
Mirów. W budżecie na rok 2014 przyjęto do reali-
zacji 15 moich wniosków, ale z pewnością to nie 
tylko moja zasługa. Pomogła aktywność miesz-
kańców. To dowód na to, że tylko dzięki stałemu 
kontaktowi i wspólnym działaniom można wiele 
zmienić w naszym mieście.      

          
  W związku z tym ocenia Pan swoją sku-

teczność w Radzie Miasta jako wysoką?

Wprowadziłem pod obrady Rady Miasta 
kila projektów stanowisk, uchwał i wiele zmian 

w uchwałach proponowanych przez prezydenta. 
Zawsze staram się analizować projekty porów-
nując je z rozwiązaniami z  innych miast. Dzięki 
temu zgłaszam sprawdzone i skuteczne rozwią-
zania, a co do oceny mojej pracy, to wolę, żeby 
się wypowiedzieli wyborcy.

  Startuje Pan w wyborach ponownie 
jako kandydat do Rady Miasta. Jakie Pan ma 
pomysły  na rozwiązanie problemów w na-
szym mieście?

    
 Brałem aktywny udział w przygotowaniu 

programu dla mieszkańców, którego całość to 
ponad 60 stron, a w wersji 22-stronicowej  jest 
przedstawiony na stronie naszego kandydata na 
prezydenta Częstochowy, pod adresem arturwa-
rzocha.pl. 

Program  jest swoistą umową  z mieszkańca-
mi, który chcemy realizować po wygranych wy-
borach,  stawiając na rozwój Częstochowy we 
wszystkich dziedzinach życia. Program wskazu-
je wiele nowych rozwiązań, które mają doprowa-
dzić do tego, by mieszkańcy nie opuszczali na-
szego miasta i  zachęcić do powrotu tych którzy 
już z niego wyjechali. 

  Jak do tego doprowadzić?

  Jest kilka ścieżek prowadzących do tego celu. 
Częstochowa posiada olbrzymi, ale dotychczas 

bardzo słabo wykorzystany potencjał – dobre 
położenie, duży obszar, tradycje rzemieślnicze, 
prężne i ambitne uczelnie. Dzięki należytemu 
wykorzystaniu tego potencjału, Częstochowa 
może stać się w przyszłości jednym z najlepiej 
rozwijających się miast w Polsce. Rozwój gospo-
darczy miasta i tworzenie nowych miejsc pracy 
ma kluczowe znaczenie – w każdym zakresie – 
dla podnoszenia poziomu i jakości życia miesz-
kańców. Poprzez wzrost konkurencyjności czę-
stochowskich firm oraz przyciągnięcie nowych 
inwestorów spoza Częstochowy stworzymy 
częstochowskim firmom możliwość uzyskania 
bezpłatnego wsparcia w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych i innych zewnętrznych form 

finansowania; przez inwestycje w edukację 
dzieci i młodzieży,  Częstochowskie szkoły i 
uczelnie będą kształcić młodzież wielokierunko-
wo – przygotowując ją do samodzielnego życia 
i pracy. Spójny i efektywny system kształcenia 
powinien zakładać współdziałanie wszystkich 
instytucji, począwszy od przedszkoli, poprzez 
szkołę podstawową, gimnazjum, szkoły śred-
nie, aż po studia trzech stopni, z doktoranckimi 
włącznie. Spośród najważniejszych kwestii w 
obszarze polityki społecznej w Częstochowie 
sprawą o znaczeniu priorytetowym jest czynnik 
demograficzny. Poza silnym odpływem osób 
młodych z miasta, społeczeństwo Częstochowy 
„starzeje się”. Samorząd terytorialny nie jest w 
stanie podnieść osobom starszym rent i eme-
rytur, by żyło im się lepiej, ale posiada pewne 
instrumenty, które chcemy wykorzystać, by pod-
nieść jakość życia w naszym mieście. Kluczem 
do zmian będzie wsparcie rodziny jako podsta-
wowej komórki zabezpieczenia społecznego, bo 
dzięki oparciu w niej zachowana jest godność i 
poczucie bezpieczeństwa. Rodzinę zamierzamy 
wspierać we wszystkich możliwych obszarach 
działania samorządu, szczególnie mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
doświadczające ubóstwa i marginalizacji oraz 
osoby starsze. Autentycznym partnerem zamie-
rzonych działań będą organizacje pozarządowe 
aktywizujące znaczną cześć mieszkańców. 

 Czyli trzeba poprawić wszystko?...

 Trzeba nieustannie poprawiać, a zwłasz-
cza stosować nowe rozwiązania. Faktycznie, 
powinno się wprowadzać zmiany na lepsze w 
każdej dziedzinie, ale ważne jest, by żadnej nie 
zaniedbywać ani żadnej nie faworyzować kosz-
tem innych. By rozwój miasta był dynamiczny i 
stabilny, musi być wszechstronny, ale planowany 
rozsądnie i odpowiedzialnie. Takie rozwiązania  
zakłada nasz program, który chcemy razem z 
mieszkańcami realizować. 

  Dziękujemy za rozmowę.

Prawo i Sprawiedliwość

                                                                                        głosuj na

Blisko 
ludzkich spraw

Artur 
Gawroński
Kandydat do Rady Miasta

tel. kontaktowy: 602 819 608

Rozwój musi trwać nieustannie

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
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Tomasz Jędrzejczak, Sekretarz Stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów odwiedził zie-
mię częstochowską. Wizytę rozpoczął w ubiegły 
poniedziałek w Śląskim Oddziale Regionalnym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Częstochowie, następnie był w gminie 
Mykanów i przedszkolu „Kotek Leon”, potem 
zwiedzał Gospodarstwo Agroturystyczne „Nieza-
pominajka” w Garnku w gminie Kłomnice a na 
koniec zawitał do Gminy Lelów. 

Na spotkaniu z przedstawicielami instytucji 
rolniczych w siedzibie ARiMR rozmawiano o 
rozwoju polskiej wsi oraz pozyskiwaniu fundu-
szy unijnych dla terenów wiejskich. Wiele uwagi 
poświęcono nowym płatnościom bezpośrednim 
oraz roli instytucji rolniczych takich jak Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, polegającej na 

dotarciu do każdego rolnika, poinformowaniu go 
o pojawiających się zmianach i pomocy w skła-
daniu wniosków, by szybko i sprawnie wypłacić 
pieniądze. 

Potem minister Jędrzejczak podziwiał inwe-
stycje zrealizowane ze środków pomocowych 
wdrażanych przez ARiMR. Najpierw spotkał się 
w gminie Mykanów z rodziną państwa Kiciów, 
beneficjentami programów wdrażanych przez 
Agencję oraz dziećmi z przedszkola „Kotek 
Leon”, które powstałego dzięki środkom z działa-
nia „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

W Garnku w gminie Kłomnice Tomasz 
Jędrzejczak odwiedził gospodarstwo agro-
turystyczne „Niezapominajka” państwa Ślę-
zaków, również beneficjentów programów 
wdrażanych przez ARiMR. Ich gospodarstwo 

wpisane jest do rejestru zagród edukacyjnych.
Na ziemi lelowskiej wizyta rozpoczęła się od 

spotkania z wójtem  Jackiem Lupą który przedsta-
wił osiągnięcia gminy oraz zapoznał zebranych z 
historią Lelowa, miasta dwóch kultur. Rokrocznie 
w Lelowie odbywa się „Święto Ciulimu - Czu-
lentu Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej - 
Lelowskie Spotkania Kultur”. Minister i goście 
z ARiMR skosztowali ciulimu lelowskiego, któ-
ry stanowi odpowiednik żydowskiego czulentu. 
Po degustacji zwiedzili zespół szkół w Lelowie, 
gdzie spotkali się z uczniami i gronem pedago-
gicznym.

Na koniec Tomasza Jędrzejczaka zawitał do 
siedziby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Częstochowie.

Tekst i zdjęcia: Paweł Gliński

Minister Tomasz Jędrzejczak 
odwiedził nasz region

zachowano pisownię 
oryginalną

@Nocne wieszanie
ryszardraczek@gmail.com: Ryszard Ra-

czek - Do zobaczenia w sądzie w trybie wy-
borczym. Panu Sokołowskiemu brakło od-
wagi, że metodą strusia chowa się za skrótem 
red.A tak przy okazji zadam pytanie wstęp-
ne.Co budzi większy niesmak? Zamawianie i 
płacenie za usługi w trybie ustawowym , czy 
wykorzystywanie kościołów i mszy świętych 
do propagandy wyborczej? O wiecach PiS w 
kościołach informują obiektywne media.Na 
dziś wystarczy. Jutro proces oskarżonego 
o wyprowadzenie z PEC 8,5 mil zł Sławo-
mira Świerczyńskiego. Bez zbytniej złośli-
wości nadmieniam , że również do "Gazety 
Ciepłowniczej" A tym sam do kieszeni tzw 
obecnie "dziennikarzy" Nazwiska znane red. 
Oczywiście cdn. Ryszard Raczek bezpartyj-
ny kandydat do RM Częstochowy.

anonim: Ciekawe czy posprzataja po so-
bie później

Tadeusz: niech wieszają plakaciki,mają 
szczęście że to ONI tam nie wiszą ;)

bigbit@poczta.onet.pl: No to może by naj-
pierw zasięgnąć takich informacji a potem 
pisać taki komentarz. Spółka, niezależnie 
od tego jaka- miejska czy prywatna, jest od 
tego, by zarabiała pieniądze. Nie widzę nic 
zdrożnego w tym, że wiesza plakaty byłym 
członkom zarządu pod warunkiem, że zara-
bia na nim tak samo, jak na każdym innym.

Stefan Mikuła: Nagrabią sobie tyle, że ich 
w końcu powieszają na choince.

@Wyborcze szaleństwo
tomasz_1960@o2.pl: Na Północy startuje 

największy przekręt z ul. Jarzynowej szef 
KAZMETU Janusz Danek. Jak można wy-
brać kogoś kto wyłudza nasze publiczne pie-
niądze na własne cele???!!!

jop@gmail.com: proszę o sprostowanie 
nazwy komitetu z SLD na SLD Lewica ra-
zem

b0ozar@o2.pl: Nie ma w tych wyborach 
takiego komitetu jak "Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej". Zachowajcie chociaż minimum 
rzetelności dziennikarskiej. Wiem, że to 
trudne, ale z tak prostymi rzeczami poradził-
by sobie przeciętny gimnazjalista.

synszyl: b0ozar - zwał jak zwał, Sojusz nie 
sojusz, lewica nie lewica, ważne że "Lewi-
zna razem". Żadna etykieta nie zmieni faktu, 
że ta częstochowska "lewica" to grupa cwa-
nych kombinatorów, pajaców i "lasek" - asy-
stentek, masażystek i śpiewających.

Stefan Mikuła: Chusteczkowa ta północ 
jeśli wybiera SLD i Marszałka... frajerzy.

@rtur: Mieszkańcy Częstochowy jeden 
mandat biorą na bank,to więcej niż pew-
ne...!!! Mam nadzieję że dwa ;)

anonim: Połnoc -2 mandaty SLD 2 PO i 
1 PIS.

@Irmina: Na Północy nikt z Mieszkańców 
Częstochowy nie ma szans. Ergo - nie ma 
Miesz. Częst. w Radzie Miasta

anonim: SLD, PO, PIS to partie rodzinne 
jak widać. Nie głosujcie na tą patologię!

@rtur: Z północy pewne mandaty - Strach, 
Marszałek, na bank Gawroński i być może 
Michalski, jeden mandat PO. Pozostałe po-
dzielą - może Danek (pomimo "afery" Jarzy-
nowej ;)i myślę że druga osoba z Mieszkań-
ców Częstochowy ;)

anonim: Lewica na Rakowie to straszna 
kondensacja parchów i przekrętów. Faktycz-
nie menażeria niespotykana. Jest nawet pani 
świadcząca usługi dla ludności.

Wampiriada na start
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie wraz z 

Oddziałem Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Częstochowie cyklicznie organizują otwartą akcję poboru krwi pod 
hasłem „WAMPIRIADA”, w której udział biorą uczniowie częstochowskich 
szkół ponadgimnazjalnych.

Celem „Wampiriady” jest promowanie i popularyzowanie honorowego 
krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej.

Tegoroczna akcja odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. w  godz. od  
9.00 do 15.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w 
Częstochowie, Al. NMP 56.

Dodatkowych informacji udziela biuro OR PCK w Częstochowie tel.34 324 
77 58, 502 741 525.

red.

W Klubie im. gen. „Grota” w Wieluniu odbył się w piątek wykład pt. „Jan No-
wak Jeziorański-kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP”.

Żeby nikt 
nie zapomniał

– Organizujemy takie spotkania dość często – mówi Mirosław Kubiak z wieluń-
skiego klubu „Grota”– na przykład szóstego listopada wybieramy się pod Mokrą, 
gdzie spotkamy się z prof. Markiem Dutkiewiczem.

Pana Mirosława można znaleźć w wieluńskim Zespole Szkół przy ul. Wojska 
Polskiego, albo skontaktować się z nim pod adresem mailowym kubiak.lo2@onet.
pl.

Funkcjonujące w całej Polsce Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego 
„Grota” działają w oparciu o Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej. 

Do podstawowych zadań Klubów należy przekazywanie opartej na najnow-
szych badaniach wiedzy historycznej, obejmującej dzieje Polski i losy jej obywate-
li w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennego komunistycznego 
zniewolenia i oporu społecznego do 1989 roku.

Na obszarze działania łódzkiego Oddziału IPN funkcjonują obecnie Kluby im. 
gen. „Grota” w Kaliszu, Wieluniu, Sieradzu, Pabianicach, Piotrkowie Trybunal-
skim, Skierniewicach, Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim, Głownie, Ostrowie 
Wielkopolskim i w Zduńskiej Woli.

red.
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 Olsztyński Hubertus 
Charytatywne obchody święta jeźdźców w Olsztynie, przyciągnę-
ły na błonia zamkowe przy Spichlerzu prawie stu jeźdźców i tłu-
my widzów. Miłośnicy koni i amatorzy mocnych wrażeń, kosztu-
jąc specjałów kuchni staropolskiej z entuzjazmem przyglądali się 
pogoni za lisem. Można było posmakować domowych ciast i na-
lewek. Specjały lokalnej kuchni serwowała restauracja Spichlerz i 
członkinie z Klubu Aktywności Lokalnej GOK Olsztyn. Oprawę 
muzyczną zapewniło Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Arty-
stycznych "Talent" w Częstochowie. Na imprezie nie zabrakło po-
kazów rycerskich, ogniska i atrakcji dla dzieci. Królową tegorocz-
nej gonitwy i laureatką nagrody wójta Gminy Olsztyn - Tomasza 
Kucharskiego, została Kinga Będkowska na koniu Maków z KJ 
„Laredo” w Częstochowie. Laureatką w konkursie na najpięk-
niejszą parę - za najciekawszy strój - została Matylda Sałajewska. 
Dochód z jak zwykle udanego Hubertusa, zostanie przeznaczony 
na międzynarodową wymianę młodzieży. Imprezę pod patrona-
tem Wójta Gminy Olsztyn zorganizowali: Gmina Olsztyn, Rotary 
Club Częstochowa, Restauracja Spichlerz, Jurajska Grupa GOPR.

 Projekt NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
W Częstochowskim OKF już po raz piąty jest realizowany projekt 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (NHEF). W poprzednich la-
tach uczestniczyło w nim ponad 10 tysięcy uczniów rocznie. W 
tym roku organizatorzy zostali docenieni i otrzymali prestiżowy 
Certyfikat Filmoteki Narodowej. Do projektu zgłoszono już ponad 
1200 uczniów, którzy co miesiąc będą przychodzić  na zajęcia.
- Widownią kina dzisiaj w Polsce jest młodzież. To jest ich forum 
informacji o świecie, o kondycji człowieka, wyborach moralnych. 
Muszą przyjść na to spotkanie z filmem przygotowani. Muszą się 
do wiedzieć i przeżyć, jak o tym świecie myśleli wielcy artyści 
kina. Muszą się nauczyć z ekranem dyskutować, a nie tylko przed 
nim wypoczywać. – mówi Jerzy Stuhr, ambasador projektu.
Idea projektu jest prosta. Nauczyciele zapisują swoich uczniów na 
wybrany z oferty cykl i od października do kwietnia, raz w mie-
siącu przychodzą wraz z nimi do kina. Przed pokazem odbywają 
się prelekcje, a nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne do 
wykorzystania podczas lekcji. Tematyka cykli jest bardzo róż-
norodna - część spotkań poświęcona jest zagadnieniom filmo-
znawczym i audiowizualnym, część - kulturowym i społecznym. 
Tajniki powstawania filmu, niepełnosprawność i wykluczenie, 
tolerancja, ekologia, emocje, fobie i uprzedzenia społeczne, ste-
reotypy, komercjalizacja kultury, konsumpcja, prawa człowieka, 
uzależnienia, poszukiwanie tożsamości i siła reklamy - to tylko 
wybrane tematy spotkań z filmem, z którymi spotykają się ucznio-
wie częstochowskich szkół w Kinie Iluzja. W ofercie programu 
można znaleźć produkcje polskie, europejskie i inne, dostosowane 
do wszystkich poziomów edukacyjnych.

 Otwarto Dom Polski Południowej w Brukseli
Dzięki wspólnemu wysiłkowi województw śląskiego, małopol-
skiego i opolskiego otwarto Dom Polski Południowej w Brukseli, 
którego ideą jest promowanie południowych regionów Polski.
- To jest kolejny etap budowania naszej pozycji w Unii Europej-
skiej. Chcemy pokazać, że w Brukseli można wspólnie zdziałać 
więcej. Jestem przekonany, że nam się to uda. 10 lat polskiej obec-
ności w Unii Europejskiej pokazały, że środki unijne dlatego są 
dobrze wykorzystywane, bo potrafiliśmy się z tymi wyzwaniami 
zmierzyć wspólnie, dostrzegliśmy potrzebę współpracy, którą 
warto kontynuować i rozwijać – mówił podczas otwarcia marsza-
łek Mirosław Sekuła.
Dom Polski Południowej ma realizować swe cele poprzez m.in. 
koordynację wspólnych działań i projektów promujących regiony 
go współtworzące wobec instytucji unijnych i na forum europej-
skim, współuczestniczyć w projektach unijnych i wydarzeniach 
tzw. Agendy Instytucji Unii Europejskiej. 
Kierunek działalności Domu Polski Południowej wyznaczają prio-
rytety określane każdego roku przez wszystkich partnerów Domu. 
W 2015 roku należeć będą do nich: innowacje (nowoczesne tech-
nologie, inteligentne specjalizacje, w tym), energia (w tym ochro-
na środowiska i gospodarka wodna) oraz problemy demograficzne 
i aktywne starzenie się.
Pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Dom Polski Po-
łudniowej w Brukseli i oficjalną inauguracją jego działalności jest 
wystawa „Architektura Małopolski, Śląska i Opolszczyzny – 10 
lat PL w UE”.

Dominuje klasyka
- Od dwóch, czy trzech lat największym powodzeniem cieszą się znicze 

z tak zwanego "szkła lodowego" czyli wyglądającego jak popękana tafla 
lodu – mówi pani Agnieszka handlująca sezonowo pod cmentarzem przy 
ul. Rocha. Są one najdroższe, ale jednocześnie cieszą się największym zain-
teresowaniem cmentarnych złodziejaszków. – Na szczęście jednak pojawia 
się coraz więcej ubranych po cywilnemu policjantów, którzy w nocy starają 
się ich wyłapywać.

Nasza rozmówczyni mówi, że jej teść ma wielką szklarnię chtyzantem. 
Kwiaty te są najbardziej popularne, a zdaniem naszej rozmówczyni najlepiej 
sprzedają sie te w kolorze zóółtym, czy przybrudzonym pomarańczowym. 
Jeśłi natomiast chodzi o kwiaty cięte, to przez ostatnie dwa, czy trzy lata 
coraz więcej osób pyta o kwiaty białe. Czasami nawet białe kwiaty były wy-
kupowane jeszcze przed zapadnięciem zmroku.

Podobne są obserwacja pana Marka, który handluje przy cmentarzy na 
Kulach.

– Wydawało mi się, że te przezroczyste, pokryte siateczką niby-pęk-
nięć znicze to sezonowa, krótkotrwałą moda, ale drugi, czy trzeci rok 
ludzie o nie pytają, więc wiadomo, że to towar, który sprzeda się na pew-
no. Oczywiście małe, tradycyjne lampki z czerwonego, czy żółtego szkła 
też sprzedają się bardzo dobrze – informuje nasz rozmówca i zauważa, 
że te lampki ustawiane są najczęściej na starych, opuszczonych grobach, a 
zwłaszcza na mogiłach żołnierzy radzieckich. – Sam je ustawiałem, jeszcze 
gdy przychodziłem tu ze szkoła porządkować groby, a teraz ustawiają je moje 
dzieci. Klasyka zawsze jest w modzie – dodaje z przekonaniem.

Także i jego zdaniem dominującymi kolorami kwiatów doniczkowych są 
odcienie żółte i pomarańczowe.

Pan marek za ponadczasowe uważa też wieńce z gałęzi iglaków, ale 
mówi, że osobiście nie lubi tych sztucznych, plastikowych.

Zarówno pani Agnieszka, jak i pan Marek zauważają, że odwiedzający 
groby stali się w ostatnich latach coraz bardziej leniwi. Zgodnie twierdzą, 
że mało komu chce się zabierać z domu szczotki do czyszczenia grobów, 
czy bańki na wodę. Mówią, że pod cmentarzami ostatnimi laty pojawiły się 
proszki i pasty do szorowania, szczotki ryżowe, czy nawet środki nabłysz-
czające do polerowanych marmurów.

Biel przestaje królować
O popularności białych zniczy wiedzą także właściciele kwiaciarni, któ-

rzy przed listopadem rozszerzają swoją ofertę także o znicze. W kwiaciar-
niach także można już znaleźć przezroczyste spękane znicze.

– Nasza kwiaciarnia zniczy akurat nie ma, ale za to oferujemy usługę po-
legającą na dostarczaniu kwiatów na wskazane kwatery – mówi pani Karina 
z kwiaciarni „Clivia” przy ul. Nowowiejskiego. – Wiele osób pracuje za gra-
nicą i nie zawsze może wziąć wolne podczas Wszystkich Świętych i Zaduszek, 
zatem taka poczta kwiatowa sprawdza się doskonale.

Pani Karina zauważa jednak odejście od bieli i przewiduje, że czas jej 
dominacji już mija.

– Obecnie klienci pytają zwłaszcza o kwiaty w kolorze fioletowym, który 
tradycyjnie kojarzy się z żałobą, ale także rozchwytywane są jaśniejsze odcie-
nie, jak wrzosowy, czy liliowy.

Klienci kwiaciarni „Clivia” chętnie zamawiają bardziej strojne wieńce i 
wiązanki. Oprócz odcieni fioletów widać też w kwiaciarni dużo przygotowa-
nych wiązanek w kolorze bordowym, czy ciemnoczerwonym.

– W ubiegłym roku wiele osób interesowało się kwiatami ciętymi, a do łask 
wracają goździki, zapewne ze względów praktycznych – pani Karina wyja-
śnia, że te kwiaty są bardzo odporne i względnie długo zachowują świeżość 
w porównaniu z innymi.

– Bardzo popularne w tym okresie są także margaretki, a także tradycyjne 
róże – dodaje kwiaciarka.

Oby nie zabrakło balonów
Nasi rozmówcy zauważają też, że idąc na cmentarz z dziećmi należy się 

przygotować na zakup balonów wypełnionych lżejszym od powietrza helem.
– Teraz najwięcej jest tych ze srebrzystej folii, a klasyczne zaczynają od-

chodzić do lamusa. Dzieci jednak na to narzekają, bo z gumowego balonu 
można było wziąć wdech i zaczerpnąwszy w płuca helu mówić przez chwilę 
śmiesznym głosem, co było ulubioną zabawą dzieciaków, a w przypadku 
balonu z nierozciągliwej folii ta sztuczka się nie udaje – zauważa pan marek 
wspominając dawne czasy.

hubb

Pełne spektrum pomocy
Odwiedzają chorych, pacjentów szpitali, pensjonariuszy domów pomo-

cy, pomagają dzieciom w świetlicach środowiskowych, ochoczo wspierają 
zbiórki żywności, organizują festyny i akcje społeczne. Aktywność wolon-
tariuszy i różnorodność podejmowanych działań społecznych pokaże tego-
roczna edycja „Barw Częstochowskiego Wolontariatu”

– Konkurs jest okazją do wyrażenia wdzięczności wolontariuszom indy-
widualnym, koordynatorom szkolnych kół wolontariatu i grupom wolonta-
riuszy, którzy, na co dzień bez wahania poświęcają swój czas aby bezinte-
resownie pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w Częstochowie. 
Chcemy również w ten sposób promować wolontariat wśród mieszkańców. 
– mówi Kazimierz Słobodzian, prezes. Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy 
„Agape”, zapraszając Czytelników do wzięcia udziału w konkursie.

– Nominacje wolontariuszy i koordynatorów szkolnych kół wolontariatu 
przyjmujemy od organizacji pozarządowych, parafii, instytucji publicznych 
oraz osób prywatnych do 14 listopada, a ogłoszenie laureatów nastąpi na 
Gali Wolontariatu, 12 grudnia – zapowiada Kazimierz Słobodzian.

red.

„Szanowni Państwo,
z tego co wiem, kilka lat temu 

na cmentarzu Kule były zamy-
kane bramy (od 22 do 7 rano). 
Słyszałem też, ze na innych 
cmentarzach wyznaniowych w 
Częstochowie bramy są zamy-
kane. Obecnie bramy wejściowe 
na cmentarz „Kule” w Często-
chowie od strony ul. Rolniczej i 

ul. Cmentarnej nie są zamykane na noc. Brakuje też samej bramy przy 
wejściu na ten cmentarz od strony ogródków działkowych zlokalizowa-
nych od strony północnej cmentarza przy ul. Rolniczej.

Dlaczego tak jest?
Wiem też od osób sprzedających znicze i kwiaty przy tym cmentarzu, 

że osobom fizycznym biuro kancelarii cmentarnej nie udziela odpowie-
dzi na tego typu pytania, a kuria archidiecezjalna w Częstochowie do-
brze zna sprawę zaniechań co do cmentarza.”

nazwisko i adres do wiadomości redakcji

Idąc na cmentarz możemy przygotować się na zakupy nieopodal cmentarnej bramy, albo wyposażyc się w odpowiednie 
akcesoria wcześniej. Okazuje się, że od tego, czy zostawimy zakupy na ostatnią chwilę, czy przygotujemy się z wyprze-
dzeniem może zależać wygląd grobów naszych bliskich, ponieważ przy cmentarzach obowiązuje nieco inna moda niż w 
kwiaciarniach i sklepach ze zniczami w centrum miasta.



Gdy w 2011 roku Pani Krystyna zo-
stała wybrana na Przewodniczącą 
Rady Dzielnicy Zawodzie-Dąbie, 

jej doświadczenie w tej dziedzinie było zniko-
me. Jednak  trzy  lata działalności sprawiły , że 
stała się bogatsza  o wiedzę dość  specyficzną 
, a mianowicie jak poruszać  się w świecie ad-
ministracyjnych labiryntów.  Podczas rozwią-
zywania wielu różnych spraw mieszkańców, 
poznała  osoby, które swoim doświadczeniem 
zawodowym i mądrością życiową, wspierały ją 
w pokonywaniu biurokratycznych barier. Pani 
Krystyna wykazała się również wielkim  darem, 
jakim jest zjednywanie sobie lokalnych mediów. 
Wykazała  kilka  razy, że bez ich pomocy wie-
lu trudnych spraw nie dało by się rozwiązać, a 
presja i zainteresowanie prasy, radia i telewizji 
jest skutecznym narzędziem w obalaniu niezro-
zumiałych i nielogicznych decyzji urzędniczych. 
Pani Krystyna została Przewodniczącą Dzielni-
cy, w czasie kiedy nad jej mieszkańcami zaczęły 
się gromadzić  czarne chmury. Ta zapomniana 
i niedoinwestowana Dzielnica, była traktowana 
przez Urząd Miasta dość  marginalnie, jednak 
poprzez działalność  przewodniczącej, jej po-
święcenie i zaangażowanie, teren ten zaczął zy-
skiwać  na ważności i wartości. Takie decyzje 
urzędników jak,  likwidacja Szkoły Podstawo-
wej nr 22 i  Internatu przy ul. Legionów, stały się 
pierwszymi ciężkimi sprawami z jakimi musiała 
się zmierzyć  Pani Krystyna. Można jednak po 
czasie stwierdzić, że zadanie swoje wykonała 
doskonale i przy wdzięczności mieszańców do-
stała mandat na dalszą pracę w ich imieniu. A 
pracy dla dobra Dzielnicy Pani Krystyna się nie 
boi, co udowodniła w ciężkim boju z ,, Imperium 
śmieciowym” które na terenie naszej Dzielnicy, 
starało się wybudować  kompostownię . Wyeli-
minowanie tej szkodliwej i bezsensownej in-
westycji, która zagrażała zatruciu ujęcia wody 
pitnej i skażeniu terenu,  nasza Przewodnicząca 
uważa za swój największy sukces. Jednak nie 
było by to możliwe bez wsparcia takich osób 
jak: pan Artur Warzocha Radny Sejmiku i pan 
Artur Gawroński Radny Miejski.  Wspomina-
jąc te osiem miesięcy walki, wiele spotkań i 
konsultacji, długie godziny debat i zjednywa-
nia sobie sprzymierzeńców, w oku Pni Krysty-

ny zakręciła  się łezka, symbol włożonej pracy, 
zaangażowania i poświęcenia.  Następnym jej 
i mieszkańców problemem , było rozwiązanie 
kwestii składowania odpadów szkodliwych i 
niebezpiecznych przy ul. Dębowej. Po  czasie 
można jednak stwierdzić, że również i z tego 
zadania wywiązała się doskonale. Zawodzie, jak 
sama nazwa wskazuje stale jest zagrożone po-
wodzią i podtopieniami, rok 2007 i 2010 był dla 
mieszkańców horrorem. Nieremontowane od II 
Wojny wały są słabe i przesiąkają, a koryto rze-
ki  jest płytkie i zanieczyszczone. W 2007  roku 
tragedia była bardzo blisko, jednak determina-
cja społeczności i różnych służb oddaliła widmo 
katastrofy. Nasz problem znany był wszystkim 
instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeń-
stwo, jednak przez wiele lat w tej kwestii nic 
nie zrobiono, relacjonuje Pani 
Krystyna - wzdychając przy 
tym mocno. No  cóż, tak nie-
zrozumiałego i zagmatwanego 
prawa wodnego to jeszcze nie 
widziałam-relacjonuje,  tyle 
niedorzeczności i sprzeczno-
ści doprowadza do niemocy 
urzędniczej, a ludzie dalej żyją 
w strachu przed powracającym  
co rok widmem powodzi. Po-
mimo tych wszystkich proble-
mów, temat rzeki Kucelinki,  za 
sprawą Pani Krystyny nabrał 
tępa i są już plany rekonstruk-
cji i wzmocnienia  wałów.  W 
dzielnicy Zawodzie-Dąbie mieszka sporo ludzi 
samotnych i starszych, którzy w wolnych chwi-
lach nie mają miejsca  do wzajemnych spotkań,  
gdzie mogli by uatrakcyjnić   swoją jesień ży-
cia. I na ten problem znalazła rozwiązanie nasza 
Przewodnicząca, doprowadzając w roku 2013 
do otwarcia , bardzo potrzebnej i  oczekiwanej  
,, Akademii Seniora”. Pomieszczenie po starej 
plebani udostępnili Ojcowie Bernardyni z Ko-
ścioła św. Jana z Dukli, ktoś podarował okna, 
ktoś inny farbę, meble, telewizor, DVD  i inne 
potrzebne do działalności  sprzęty. Całą Akade-
mię udekorowaliśmy pięknymi obrazami poda-
rowanymi przez Liceum Sztuk Pięknych. Były 
też chwile załamań, wspomina Pani Krystyna, 

ale tylko na moment,  bo dobre słowa od klu-
bowiczów, zawsze dodawały jej siły do dalszej 
działalności. Teraz Akademia liczy blisko sie-
demdziesiąt osób i dalej się rozwija, a do nas 
coraz częściej zaczynają   zgłaszać się ludzie z 
innych dzielnic Częstochowy. Często w naszej 
Akademii organizujemy  wycieczki/ Kalisz, Wi-
sła, Hotel Gołębiewski/  które służą nie tylko 
wypoczynkowi ale  i rehabilitacji naszych senio-
rów. Pani Krystyna podjęła się jeszcze większe-
go wyzwania, którego organizacja kosztowała 
ją wiele pracy, wysiłku i poświęcenia. Pierwszy 
Piknik na Zawodziu to była wielka impreza, z 
loterią fantową, restauracją, grillem, z występa-
mi na scenie, artystów i  młodzieży sportowej. A 
seniorki z wielką pieczołowitością dbały o gości 
częstując ich kawą, herbatą i ciastem  własnego 

wypieku. Wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi, 
że w końcu na dzielnicy coś się dzieje. Wielkim 
szacunkiem i nadzieją Krystyna Stefańska darzy 
miejscową młodzież, ma z nimi świetny kontakt, 
gdyż wie, że przyszłość dzielnicy i jej rozwój 
leży w rękach tych młodych, często ambitnych i 
zaangażowanych ludzi. I dlatego z myślą o nich 
Pani Krystyna zainicjowała i doprowadziła do 
realizacji, mieszczący się przy Gimnazjum nr 
17 ,,Park Rekreacyjno – Sportowy”, który jest 
miejscem spotkań miejscowej młodzieży. Za  
swoją działalność społeczną, była wielokrotnie 
nominowana do wielu konkursów np.: ,,Kobieta 
na  medal” i ,,Człowiek Roku 2013” odbywa-
jących się na szczeblu regionalnym, gdzie zdo-
bywała wysokie miejsca. - Mam jeszcze wiele 
pomysłów, aby mieszkańcom dzielnicy żyło się 
lepiej i wygodniej - mówi Pani Krystyna. - Jed-
nak do realizacji tych planów, potrzebna mi jest 
Państwa  pomoc, na którą bardzo liczę w zbliża-
jących się wyborach 16 listopada. A za zaufanie 
jakim mnie Państwo obdarzą  z  góry serdecznie 
dziękuję - podsumowuje Krystyna Stefańska.

Redakcja nie ingerowała 
w treści nadesłane przez kandydatkę
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Pierwsza 
wygrana AZS-u

Gracze AZS-u wyszli do niedzielnego spotkania bardzo 
zmotywowani. Wielu kibiców i ekspertów zastanawiało 
się czy punkt wywalczony w spotkaniu z Jastrzębskim 
Węglem to jednorazowy przebłysk czy też był sygnałem 
wzrostu formy podopiecznych trenera Kardosa.

Akademicy mocno zaczęli pierwszą partię, od prowa-
dzenia 6:3. Radomianie szybko pozbierali się po począt-
kowym szoku i na pierwszej przerwie technicznej już 
prowadzili dwoma punktami. Goście zdołali zwiększyć 
prowadzenie do trzech oczek, ale chwilę później stanęli 
niemal w miejscu, co od razu wykorzystali gospodarze. 
Wtedy w pole serwisowe wszedł Mateusz Przybyła, dzię-
ki któremu na drugiej przerwie technicznej prowadził już 
AZS. Środkowy nie zwalniał ręki, a Akademicy zdobyli 
sześć punktów z rzędu. Trener Czarnych poprosił o czas, 
jednak na niewiele się on zdał. Seta atakiem po bloku 
zakończył Michał Kaczyński.

AZS nie zwolnił tempa również w drugiej odsłonie 
spotkania. W polu zagrywki ponownie stanął Przyby-
ła, który swoim serwisem siał postrach wśród przeciw-
ników. Częstochowianie objęli prowadzenie 4:0 i nie 
zwalniali do pierwszej przerwy technicznej, na którą 
schodzili prowadząc aż siedmioma punktami. Atomowy 
początek AZS-u zdezorientował Czarnych, ale zaczęli 
powoli odrabiać straty, jednak zatrzymali się na różnicy 
czterech oczek (9:5). Taka przewaga gospodarzy utrzy-
mywała się do drugiej przerwy technicznej. Po niej AZS 
jeszcze bardziej podkręcił tempo i głównie za sprawą 
rozgrywającego, Miguela Angela de Amo, który świetnie 
radził sobie na zagrywce i w bloku, odniósł bardzo pew-
ne zwycięstwo do 18.

Trzecia partia miała bardzo wyrównany przebieg, a 
walka toczyła się punkt za punkt. Dwupunktowe prowa-
dzenie dopiero w połowie seta objął AZS (14:12), ale już 
po kilkunastu sekundach na tablicy wyników widniał re-
mis. Taki rezultat utrzymywał się przez całą partię, ale 
końcówka znów należała do AZS-u. Po skończeniu trzech 
kluczowych piłek przez Rafała Szymurę Akademicy mo-
gli cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie 
PlusLigi.  

Po sobotniej wygranej AZS zajmuje dziesiąte miejsce 
w tabeli. W środę Akademicy walczyli na wyjeździe z 
Effektorem Kilece, jednak w momencie wysłania tego 
numeru gazety do druku jego wynik nie był jeszcze zna-
ny. Natomiast w sobotę, w Częstochowie, AZS podejmie 
Transfer Bydgoszcz.  

dk

AZS Częstochowa - Cerrad Czarni Radom 3:0 

(25:21, 25:18, 25:22)

AZS Częstochowa: De Amo,Przybyła, Janeczek, 

Szymura, Udrys, Kaczyński, Stańczak (libero) oraz 

Chilko.

Cerrad Czarni Radom: Kędzierski, Pliński, 

Grzechnik, Wachnik, Westphal, Oivanen, Kowalski 

(libero) oraz Żaliński, Kampa, Bołądź, Ratajczak.

MVP: Rafał Szymura

Happening 
"Częstochowa 
dla rowerów"

W najbliższy piątek, 24 października o godzinie 11:00, na wiadukcie ko-
lejowy w Al. NMP (Aleja/Piłsudskiego-Wilsona) odbędzie się happening 
pt. "Częstochowa dla rowerów". Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi 
na potrzebę tworzenia funkcjonalnej i dobrze oznakowanej infrastruktu-
ry rowerowej w naszym mieście. Organizatorzy zapraszają serdecznie 
wszystkich miłośników rowerowych wojaży do wzięcia w nim udziału.
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„Wnoszę o publikację w całości poniższego sprostowania 
do tekstu Artura Sokołowskiego - pod tytułem „POWÓD 68: 
radny SLD Janusz Danek i faktury firmy „KAZMET” z ulicy Ja-
rzynowej” w ramach cyklu PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, 
dla których Matyjaszczyk musi odejść. 

Autor bezpodstawnie zarzuca, że Urząd Miasta Częstocho-
wy w odpowiedzi, jaką wysłał redakcji „7dni” na pytania do-
tyczące rozliczeń Speedway Fun Club, zawarł nieprawdziwe 
informacje. Tymczasem wszystkie informacje zawarte w tej 
odpowiedzi były zgodne z prawdą, także w zakresie stwier-
dzenia, że Urząd Miasta nie posiada w swojej dokumentacji 
oryginałów ani kopii faktur żadnych klubów i stowarzyszeń 
sportowych rozliczających się z miejskich dotacji. Są one w 
referacie sportu UM przedstawiane wyłącznie do wglądu i 
sprawdzenia, czy wydatek jest zgodny z celami dotacji. Po-
twierdzane jest to stosowną adnotacją o możliwości zalicze-
nia faktury do rozliczenia dotacji. Zgodnie z ministerialnym 
wzorem, w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, 
na które stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie, w czę-
ści dotyczącej zestawienia faktur, odnotowywany jest m.in. 
numer i data wystawienia dokumentu księgowego (czyli 
faktury). Ministerialny wzór sprawozdania nie posiada rubry-
ki na nazwę firmy wystawiającej fakturę. 

Dlatego nie można z niezachwianą pewnością stwier-
dzić, czy faktura danej firmy była, czy też nie, podstawą 
do rozliczenia części dotacji w latach minionych, poprze-
dzających fakt zakwestionowania kolejnych faktur wy-

stawionych przez dany podmiot. Trzeba pamiętać, że fak-
tury są dokumentami finansowymi stowarzyszeń, a nie 
Urzędu Miasta i miejscem ich przechowywania są – zgod-
nie z wszelkimi regulacjami prawnymi - siedziby stowarzy-
szeń przyjmujących te faktury oraz firm je wystawiających.  
Cytowane przez autora Zarządzenie nr 577/11 Prezyden-
ta Miasta Częstochowy dotyczące zmiany Zarządzenia nr 
2611/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywa-
nia budżetu Gminy Miasta Częstochowy przez samorządo-
we jednostki sektora finansów publicznych (z późn. zm.), 
które rzekomo miało świadczyć o nieprawdziwej informacji 
przekazanej przez Urząd Miasta, nie dotyczy zasad rozlicza-
nia dotacji przez stowarzyszenia (czego autor najwyraźniej 
nie doczytał lub świadomie nie zaznaczył). Zarządzenie to 
odnosi się do jednostek wymienionych w art. 9 Ustawy o 
finansach publicznych, czyli do zamkniętej listy jednostek 
sektora finansów publicznych. Znajduje to odzwierciedlenie 
także w załączniku nr 1 do wspomnianego Zarządzenia Nr 
2611/10 Prezydenta Miasta Częstochowy, zgodnie z którym, 
katalog dysponentów środków budżetowych jest zamknię-
ty i obejmuje jedynie jednostki organizacyjne Urzędu Mia-
sta ustalone Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta 
Częstochowy, miejskie jednostki budżetowe oraz zakłady 
budżetowe. 

Dotacje udzielane stowarzyszeniom przyznawane są na 
podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, zgodnie 
z którym:

1.Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje ce-
lowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jed-
nostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z 
realizacją tych zadań. 

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie 
z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono in-
nych zadań niż określone w ustawie – na podstawie umowy 
jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym 
mowa w ust. 1.

Jeżeli fragmenty Zarządzenia Prezydenta nr 577/11 (w 
którym zresztą także nie ma wprost zapisu, że kopie faktur 
stanowią dokumentację urzędową i muszą być archiwizo-
wane) były odnoszone do zasad rozliczeń organizacji poza-
rządowych, to jako pewna wskazówka trybu postępowania, 
a nie akt stanowiący podstawę rozliczenia dotacji. 

Z całym przekonaniem należy stwierdzić, że za prawdzi-
wość przedstawionych dokumentów finansowych odpowia-
dają przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zadaniem 
pracowników Urzędu Miasta Częstochowy jest ich weryfika-
cja pod kątem merytorycznym i finansowym, a więc zgod-
ności co do terminu ich wystawienia oraz zasadności wydat-
kowania ze względu na kosztorys zadania.

Włodzimierz Tutaj, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy”.

Kolejne sprostowanie Urzędu Miasta

W sobotę na własnej hali AZS pewnie wygrał z fawory-
zowanym Cerrad Czarnymi Radom 3:0. Było to pierwsze 
zwycięstwo Akademików w tym sezonie PlusLigi.
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Walory turystyczne Jury są znane wszystkim 
mieszkańcom regionu częstochowskiego, jednak 
część z nich wciąż wzbrania się przed eksploracją 
wielu pięknych i ciekawych miejsc. Że zabawa w 
„sporty ekstremalne” nie jest ani trudna, ani me-
cząca, ani niebezpieczna, pokazują członkowie 
Ekipy Jurajskiej przy Fundacji Jura. Tarzają się 
oni po jaskiniach, huśtają na linach, szaleją autami 
terenowymi i quadami po bezdrożach i wszystko to 
robią... z dziećmi!

– Są wśród nas pasjonaci różnych dyscyplin plenerowych, spa-
dochroniarze, czy płetwonurkowie, ale postanowiliśmy urządzać 
wspólne zabawy w taki sposób, by mogli w nich uczestniczyć wszy-
scy, od małych dzieci do seniorów – mówi Roman „Bursztyn” 
Awdziej, prezes Fundacji Jura. – Wystarczy wybrać kilka jaskiń 
poziomych, czyli takich, do zwiedzania których nie potrzeba lin, 
przeprowadzić między nimi trasę tak, by zjechać z twardych dróg, 
ale nie ugrzęznąć w błocie i na imprezę można zaprosić wszystkich, 
z babciami i wnuczkami włącznie – śmieje się miłośnik jurajskich 
plenerów. Niejednokrotnie takie wypady są połączone z akcjami 
dobroczynnymi i piknikami pod chmurką. Dla każdego jest prze-
widziana jakaś ciekawostka, na przykład gdy dorośli mozolnie 

przedzierają się terenówkami przez zarośla, dzieci mogą pobawić 
się zdalnie sterowanymi modelami podobnych terenówek.

– Nie potrzeba wyczynowych umiejętności sportowych ani 
nadzwyczajnej kondycji, a jeśli ktoś nie dysponuje autem przy-
stosowanym do bezdroży, może skorzystać z opracowanych tras 
alternatywnych po drogach asfaltowych – „Bursztyn” zaprasza 
wszystkich bez wyjątku do wspólnej zabawy. Mówi, że do Ekipy 
Jurajskiej może się przyłączyć każdy, bo wszystkie organizowa-
ne przez Fundację Jura imprezy są otwarte i tak zaplanowane, by 
skorzystanie z przewidzianych atrakcji nie stanowiło dla nikogo 
trudności.

hubb

R E K L A M A

W województwie śląskim w ubie-
głym roku było aż 3334 pożarów bu-
dynków mieszkalnych – to przeszło 
12% wszystkich tego typu zdarzeń w 
skali kraju.

Takie zdarzenia to ogromny problem dla po-
szkodowanych, ale okazuje się, że bardzo pomoc-
ne może być w takiej sytuacji domowe assistance, 
które wielu z nas ma w pakiecie z ubezpieczeniem 
domu czy mieszkania. Wiele osób jednak o tym 
nie wie. 

W ubiegłym roku strażacy, 27 tys. razy ga-
sili pożary budynków mieszkalnych – aż 12%  
wszystkich przypadków zarejestrowano w woj. 
śląskim (według danych Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej były to 3334 zdarzenia). 
Wybuchały one, w skali województwa, średnio 
co niecałe 20 minut  Wielu zdarzeń losowych nie 
sposób przewidzieć, a ich skutki zazwyczaj są 
bardzo dotkliwe. Niektóre z nich można jednak 
dosyć łatwo i niewielkim kosztem złagodzić.. Nie-
ocenione wsparcie w takich sytuacjach zapewnia 
usługa domowego assistance, która może pomóc 
począwszy od pilnowania zniszczonego mienia, 
aż po montaż mebli po powrocie.

Prywatny strażnik dobytku
Możliwość skorzystania z pomocy fachowców 

na telefon w przypadku pożarów to istotny i dosyć 
często wykorzystywany element usługi domowe-
go assistance. Pomoc z jednej strony minimalizuje 
straty, a z drugiej polega na zorganizowaniu po-
szkodowanym warunków do życia na czas dopro-
wadzenia do stanu używalności spalonego miesz-
kania lub do czasu zorganizowania innego lokum. 

W przypadku pożaru mieszkania usługa as-
sistance dla domu okazuje się być pomocą w 
rozwiązaniu najpilniejszych problemów i kom-
plikacji.

– Poszkodowanym posiadającym assistance 
domowe jest organizowany transport do rodziny, 

u której chcą zamieszkać, a w przypadku gdy nie 
mają takiej możliwości zapewnione zostaje za-
kwaterowanie w hotelu. Ochroną otoczone może  
także zniszczone mienie. Strażnik będzie czuwał 
nad mieszkaniem, podczas gdy ocalały dobytek 
zostanie przewieziony i przechowany w bezpiecz-
nym miejscu przez niezbędny czas –  mówi Piotr 
Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w 
Mondial Assistance.

A co jak sąsiad zaleje?
Podobnie jak w przypadku pożaru, także pod-

czas zalania mieszkania usługa domowego as-
sistance może być pomocna. Do najczęstszych 
przyczyn zalania zalicza się awarie rur i instala-
cji wodociągowych, nieumyślne pozostawienie 
otwartego kranu, a także awarie pralek lub zmy-
warek. Przytrafić się to może każdemu, nawet 
jeśli sami dokładamy wszelkiej staranności by 
do takiego nieszczęścia nie doszło, to nie może-
my mieć pewności, że tak samo postępuje sąsiad 
mieszkający piętro wyżej. 

– Podane przykłady nieszczęśliwych zdarzeń 
to jedne z gorszych scenariuszy, znacznie częściej 
dochodzi jednak do drobniejszych wypadków 
skutkujących zniszczeniem nieruchomości oraz 
niewielkimi usterkami, w przypadku których rów-
nież zadziała pakiet ubezpieczenia dla domu. As-
sistance obejmuje wsparcie i fachowe usługi wielu 
specjalistów m.in. hydraulika, elektryka, dekarza, 
ślusarza, stolarza i szklarza, a nawet interwencję i 
opiekę medyczną z poradą psychologa włącznie – 
dodaje Piotr Ruszowski.

W zależności od potrzeb domowe assistance 
może obejmować nie tylko akwaterowanie w 
hotelu i dojazd do niego, nadzór strażnika nad 
pustym mieszkaniem, czy ransport ocalałych 
rzeczy oraz pokrycie kosztów ich przechowa-
nia, ale także pomoc psychologa, a nawet ekipę 
sprzątającą do usuwania skutków pożaru czy 
zalania, Można także w ten sposób zapewnić 
sonie sługi ślusarza, hydraulika, elektryka, de-
karza, stolarza i szklarza.

red.

Lekko, łatwo i przyjemnie

Nowe źródła pomocy
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Mimo nieciekawych prognoz dotyczących przyszłych emerytur, aż 70% 
badanych Polaków wciąż nie oszczędza samodzielnie. Jak pokazały bada-
nia, dzisiejsi emeryci z regionu śląskiego nie są zadowoleni ze swojej sytu-
acji. Środki, które wypłaca ZUS, w większości przypadków nie wystarczają 
im na zaspokojenie potrzeb. Aż trzy piąte z nich nie jest usatysfakcjonowane 
poziomem życia – to i tak o jedną piątą mniej niż w innych rejonach Polski. 
11% żałuje, że nie oszczędzało samodzielnie, a ponad 26% twierdzi, że nie 
miało wpływu na swoją emeryturę, ani szans na jej lepsze zaplanowanie. 

Ze względu na społeczno-ekonomiczne zmiany, technologiczny postęp, 
rozwój medycyny oraz wzrost stopy życiowej ludności, wydłuża się nasze 
życie. Wśród osób starszych, zwiększa się równocześnie liczba osób nieak-
tywnych zawodowo. Są to zarówno osoby przechodzące na emeryturę, jak i 
te, które powinny jeszcze pracować, ale nie mają odpowiednich kwalifikacji 
lub przeszkadza im w tym zły stan zdrowia. W Polsce mamy do czynienia z 
jednym z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia dla osób w wieku 
55-64 lata, wynoszącym zaledwie 32%. Oznacza to, że ponad 3 miliony Po-
laków mogłyby jeszcze pracować, ale nie mają zatrudnienia – są zdani tylko 
na świadczenia emerytalne (dane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce).

W regionie śląskim mieszka 1 290 191 osób na emeryturze, które żyją 
przeciętnie: blisko 80 lat kobiety i 71 lat mężczyźni. Otrzymują świadcze-
nia średnio w wysokości 2085 zł brutto. Jest to niewiele, biorąc pod uwagę 
fakt, że wzrastają wydatki na opiekę zdrowotną, a także ceny leków. Rosną 
również koszty utrzymania. 

Badania potwierdzają, że sumy, którymi dysponują emeryci zamieszku-
jący woj. śląskie, dolnośląskie i opolskie, nie wystarczają na wszystkie wy-
datki. Sytuacja zmusza 17% z nich do podejmowania dodatkowego zajęcia, 
aby zapewnić sobie godziwy standard życia. Niemal 37% emerytowanych 
chętnie podjęłoby dodatkowe zajęcie, gdyby mieli taką możliwość lub gdy-
by pozwalał im na to stan zdrowia. Blisko 22% przyznaje, że zdarza im się 
prosić o finansowe wsparcie znajomych, rodzinę lub instytucje charytatyw-
ne. 9% chciałoby prosić o pomoc, ale nie wie, do kogo się zwrócić lub nie 
pozwala im na to duma.

– Ideą emerytury nie jest jednak poszukiwanie dodatkowych źródeł fi-
nansowania – zauważa dr Artur Fabiś, prezes Stowarzyszenia Gerontolo-
gów Społecznych. – Emerytura to czas, który z racji stanu zdrowia, ciężko 

przepracowanych lat, a przede wszystkim etapu rozwojowego, na jakim 
znajduje się człowiek dojrzały, powinien być spędzany na odpoczynku, re-
alizacji swoich pasji i zaspokajaniu swoich potrzeb – i nie chodzi tu o po-
trzeby podstawowe, tylko wyższego rzędu. Ale żeby można było próbować 
je realizować, niezbędny jest względny komfort życia. Nie można przecież 
oddać się kontemplacji sztuki, gdy głowę zaprząta myśl o niezapłaconych 
rachunkach – mówi ekspert. 

Badania pokazują, że świadomość emerytalna Polaków wzrasta. Tylko 15% 
naszych dziadków i rodziców przyznało, że samodzielnie oszczędzali poza obo-
wiązkowym ubezpieczeniem ZUS. Tymczasem wśród osób pracujących jest to 
już 30%. Pokolenie dzisiejszych emerytów z woj. śląskiego, dolnośląskiego i 
opolskiego twierdzi, że nie miało tylu możliwości oszczędzania (43%) lub li-
czyło na emeryturę z ZUS (37%), a 44% deklaruje, że nie było ich na to stać. 

Dzisiaj nadal 70% aktywnych zawodowo Polaków nie oszczędza na 
swoją emeryturę. Aż jedna piąta w ogóle nie zamierza dodatkowo oszczę-
dzać, licząc na emeryturę z ZUS i OFE. Prawie 64% osób z woj. śląskiego, 
dolnośląskiego i opolskiego aktywnych zawodowo chciałoby oszczędzać, 
ale nie ma na to środków, 16% chce oszczędzać, ale dopiero za jakiś czas, 
kiedy nacieszy się życiem. 

Najbardziej niepokojące jest to, że widmo niskiej emerytury wca-
le Polaków do oszczędzania nie mobilizuje. Życie po zakończeniu pra-
cy zawodowej w oczach osób pracujących kojarzy się podobnie, jak 
samym emerytom: w pierwszej kolejności z czasem wolnym i czasem 
dla siebie, ale zaraz potem  z brakiem pieniędzy. Osoby pracujące do-
datkowo nie doceniają nieco wagi chorób i złego stanu zdrowia, a także 
samotności. - Polacy wiedzą, jak będzie wyglądało ich życie po przej-
ściu na emeryturę i  mają świadomość, że nie będzie to pozytywna zmia-
na. Mimo to odsuwają problem od siebie – mówi Andrzej Popielski.  

Badanie „Emerytura jest bliżej niż myślisz” zostało przeprowadzone me-
todą CATI na przełomie kwietnia i maja 2014 r. przez Instytut Badawczy 
IMAS. Stosując dobór losowo-kwotowy, objęto nim ponad 1000 osób - 274 
osoby w wieku emerytalnym oraz 733 w wieku produkcyjnym - zamieszku-
jących teren naszego kraju. 

red.

Gratulujemy 
częstochowskim 
sportowcom

Martyna Klekot z BDC Unipol Często-
chowa.wygrała w niedzielę w Sosnowcu 
ogólnopolski kolarski wyścig przełajowy 
o Puchar Prezydenta Miasta zaliczony do 
challenge'u PZKol. Częstochowianka za-
jęła pierwsze miejsce w kategorii kobiet.  
Zawody odbyły się na stoku narciarskim w 
parku Środula. Trasa była bardzo wymaga-
jąca, ale jednocześnie bardzo dobrze przy-
ugotowana.  rywalizację wśród juniorów 
wygrał Bartosz Świerblewski, a w kate-
gorii juniorów młodszych siódme miejsce 
zajął Konrad Bielas. Trzecie miejsce wśró 
juniorek młodszych zajęła Zuzanna Kott, a 
Mateusz Bylica był szósty wśród młodzi-
ków.

Gliwice 
- Puchar Polski 
w szermierce

Antoni Krzemiński z WLKS-u Kmicic 
zajął drugie w kategorii juniorów młod-
szych. Po czterech wygranych pojedynkach 
Krzemiński przegrałw finale z Damianem 
Michalakiem z Piasta Gliwice. Częstocho-
wianin startował także w Pucharze Europy 
na Węgrzech, gdzie był drugi wśród Pola-
ków, a w klasyfikacji generalnej uplasował 
się na 33 miejscu. Dzięki temu osiągnięciu 
nasz zawodnik ma szanse pojechać na Pu-
char Świata i Europy.

red.

Tylko 40% emerytów z woj. śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego, jest zadowolonych z tego, jak zaplanowali 
swoją emeryturę - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez instytut 
IMAS. To i tak dość pozytywny wynik, bo o 10 punktów procentowych wyższy niż w innych rejonach Polski. 17% 
żałuje, że nie zdecydowało się na życie w innym kraju. 

Emeryci z regionu śląskiego  
niezadowoleni ze swojego poziomu życia
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Nazywam się Romuald Bryłai Kandyduję z komitetu Wolne 
Miasto Częstochowa, z okręgu nr 5 (Błeszno, Dźbów, Gnaszyn, 
Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, Podjasnogórska, Stradom). Mój 
numer na liście to 3.

Jestem Przewodniczącym Zrzeszenia Emerytów i Rencistów. 
Chcę tego samego, co emeryci - skończyć z pasożytnictwem ad-
ministracji i armią kolesi, którzy od lat zasiadają w Radzie Miasta, 
nie dbają o mieszkańców i tolerują rozkradanie budżetu i mienia.

Gdy się dostanę do Rady Miasta złożę następujące wnioski i 
będę walczył o ich zrealizowanie:

1. Likwidacja Straży Miejskiej
2. Zmniejszenie liczby urzędników o 1/3
3. Wycofanie dotowania szkół prywatnych
4. Ograniczenie personelu lub likwidacja MOPS
5. Obniżenie czynszów w mieszkaniach komunalnych do mi-

nimum
6. Likwidacja spółek - niekoniecznie wszystkich
Zrzeszenie Emerytów i Rencistów składało już dwa wnioski do 

prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka o likwidację Straży Miej-
skiej ale nieskutecznie. W odpowiedzi na ostatnie pismo zastępca 
prezydenta Przemysław Koperski opisał na dwóch stronach za-
sługi Straży i tysiące interwencji, zapominając wspomnieć licz-
nych zastrzeżeniach mieszkańców co do pracy Straży. Mówi  się 

w mieście o pobiciu przechodniów na ul. Krakowskiej, a także o 
kradzieży kaloryferów w jednej ze szkół i sprzedaży ich na złomo-
wisku, w co rzekomo mogliby być zamieszani pracownicy Straży 
Miejskiej (pismo z Urzędu 3.10.2013 r.)  Następnie będę 
żądał zmniejszenia liczebności urzędników, gdyż aby załatwić bła-
hą sprawę trzeba odwiedzić kilka biur, a to wynika z braku kompe-
tencji lub po prostu z lenistwa. Za czasów PRL było w magistracie 
350 osób.

Jeżeli chodzi o prywatne szkoły to uważam, iż winny się same 
utrzymywać a nie być finansowane z podatków mieszkańców, co 
innego szkoły państwowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia około 600 osób 
z tego 120 opiekunów, reszta to urzędnicy, którzy rozgrabiają kasę 
a wprowadzając odpłatnie opiekunów sąsiedzkich w miejscu za-
mieszkania zmniejszy się wydatki i zagwarantuje lepszą pomoc 
potrzebującym.

Co do opłat za mieszkania komunalne, to należy żądać wpro-
wadzenia stref, które obowiązują za wynajem lokali użytkowych, 
czyli trzech stref i ograniczyć opłaty za mieszkania do stopnia 
opłacalności, gdyż są to mieszkania dla mieszkańców o niskich 
dochodach i bezrobotnych którym należy się pomoc.

Niektóre spółki do likwidacji to zwykłe pasożytnictwo i okra-
danie społeczeństwa. Rada Miasta w której od lat są te same 

osoby jest skorumpowana, nie kontroluje wydatków i samowoli 
prezydentów Matyjaszczyka czy Marszałka. To dlatego dochodzi 
do oszustw i złodziejstwa. Ostatnie poczynania radnego Janusza 
Danka z SLD opisywanego w prasie, jako prezesa Speedway Fan 
Club, za brak rozliczeń na zakupy rowerów i akcesoriów Danek 
przedstawia faktury nie istniejących firm a prezydent Matyjasz-
czyk to toleruje. Zamiast rozliczyć się dokładnie z pobranych do-
tacji Janusz Danek pojechał na zawody żużlowe do Anglii, a w do-
wód uznania dla radnego Danka, prezydent Matyjaszczyk wstawił 
go na listę radnych i przeznaczył na dotację Speedway Fan Club 
31 tys. złotych. To zakrawa na korupcję i fałszerstwa całej ekipy 
SLD rządzącej Częstochową. Dlatego chciałbym się dowiedzieć 
(społeczeństwo, a także emeryci też) skąd Matyjaszczyk i inni 
SLD-owcy mają kasę na tak drogie banery, lawety... Czy może ze 
sprzedaży placu i kamienicy przy Al. 49, czy może ze sprzedaży 
kamienicy przy ul. Przemysłowej 9?

Gdy zrealizuje się moje postulaty, to starczy na pomoc szpita-
lom, remont ulic na peryferiach miasta, pomoc bezrobotnym, do-
finansowanie szkół państwowych. Myślę, że nawet stać by było 
miasto na wybudowanie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych i obniżenie lub likwidację opłat śmieciowych. 

Z poważaniem 
Romuald Bryła

W imieniu Emeretów i Rencistów

Romuald 
Bryła okręg 3 

miejsce 3

We wtorek 21 października An-
drzej Szewiński – kandydat na 
prezydenta Miasta Częstochowy 
odwiedził filię Żłobka Miejskiego 
przy ul. Sportowej.

Rozmawiał z dyrekcją i wychowawcami nie 
tylko o bieżących problemach, ale także przed-
stawiał długofalowe działania mające na celu 
poprawienie „żłobkowej” infrastruktury w Czę-
stochowie.

– To są już konkretne propozycje: chcemy 
utworzyć 3 placówkę, zwiększyć dofinansowa-
nie dla miejskich żłobków oraz utworzyć żłobki 

i przedszkola przyzakładowe. Są na to pieniądze, 
Polska ma do wykorzystania na ten cel aż 2 mld 
zł dofinansowania z EFS – powiedział Andrzej 
Szewiński.

Podczas spotkania podkreślił, jak ważnym 
wsparciem dla pracujących rodziców jest rozwój 
sieci przedszkoli i żłobków w Częstochowie. 
Prywatna, pełnoetatowa opiekunka to w obec-
nych czasach raczej luksus i wydatek zazwyczaj 
przekraczający możliwości przeciętnego rodzica. 
Według Andrzeja Szewińskiego dostęp do odpo-
wiednio wyposażonych żłobków i przedszkoli w 
pobliżu miejsca zamieszkania dziecka to obowią-
zek miasta. Równie ważna jest wykwalifikowana 
i odpowiednio wynagradzana kadra oraz opieka 
na najwyższym poziomie. Ilość dzieci przypa-

dających na jednego opiekuna, które wynika z 
ustawy, musi być bezwzględnie zachowana, aby 
opiekunowie realnie mogli zajmować się dzieć-
mi i poświęcić im maksimum potrzebnej uwagi.

Żłobek Miejski jak i jego filia są po termo-
modernizacji i mają kolorowe elewacje (dzięki 

zaangażowaniu i wnioskom radnych PO). Pla-
cówki wymagają jednak dalszych remontów  
i doposażenia sal.

Zapewnienie rozwoju sieci żłobków i przed-
szkoli to jeden z punktów programu wyborczego 
Andrzeja Szewińskiego.

Szewińskiego pomysł na żłobki

Materiał KW Wolne Miasto Częstochowa

Materiał KW Platforma Obywatelska RP

Kandydat na 
prezydenta Częstochowy 

Andrzej Szewiński (PO) 
z wizytą w żłobku
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R E K L A M A

 Konopie i marihuana 
Policjanci z częstochowskiego wydziału do wal-
ki z przestępczością przeciwko mieniu KMP w 
Częstochowie  zatrzymali 26-letniego mężczyznę, 
który na swojej posesji w miejscowości Brorowno  
uprawiał konopie. Mundurowi zabezpieczyli czte-
ry ponad metrowe krzaki konopi. W trakcie prze-
szukania pomieszczenia mieszkalnego, policjanci 
znaleźli także wytworzony już susz marihuany w 
ilości prawie 4 gramów.  Mieszkaniec powiatu czę-
stochowskiego został zatrzymany. Usłyszał  zarzu-
ty  uprawy i posiadania środków odurzających, za 
co grozi mu do 5 lat więzienia.
 Sznupek, Świetlik i odblaskowe pierwszaki 
uczą dzieci bezpiecznych zachowań na drodze
W Miejskim Domu Kultury, dzieci z częstochow-
skich szkół spotkały się z policjantami, Sznup-
kiem i Świetlikiem na spotkaniu profilaktycznym 
"Odblaskowe Pierwszaki". Uczniowie szkoły nr 
53 w Częstochowie w przedstawieniach profilak-
tycznych "Bądź bezpieczny" i "Kłopoty Czerwo-
nego Kapturka - czyli Odblaskowe Pierwszaki" 
nauczały rówieśników bezpiecznych zachowań na 
drodze. Dużym zainteresowaniem najmłodszych 
cieszyło się spotkanie ze Sznupkiem oraz Świe-
tlikiem. O bezpiecznych zachowaniach na drodze 
przypominali również policjanci, podczas  prelek-
cji o bezpieczeństwie. Każdy uczestnik spotkania 
otrzymał kamizelkę odbaskową.
 X Kampania Białych Serc
Komenda Miejska Policji w Częstochowie włą-
czyła się w X Kampanię Białych Serc, która trwać 
będzie do 26 października 2014 r.Działania często-
chowskich policjantów mają na celu propagowanie 
życia bez narkotyków. W ramach powyższej kam-
panii zostały już przekazane materiały edukacyjne 
właścicielom częstochowskich dyskotek. Funk-
cjonariusze Policji z Wydziału Prewencji KMP w 
Częstochowie przeszkolili także właścicieli klu-
bów w zakresie przepisów zawartych w Ustawie 
o przeciwdziałaniu przestępczości narkotykowej.
"Nie dla czadu"
"Nie dla czadu" to akcja społeczna, w której bio-
rą udział częstochowscy policjanci. W ramach 
współpracy Komendy Miejskiej Policji w Czę-
stochowie z Komendą Wojewódzką Państwo-
wej Straży Pożarnej w Katowicach wdrożono 
szkolenia w tym zakresie. Celem tego przed-
sięwzięcia jest zwrócenie uwagi mieszkańcom 

Częstochowy na problem 
potencjalnego zatrucia czadem. 
Przedstawiono też sposoby zabezpieczania się 
przed działaniem tlenku węgla. Ustalono, iż 
dzielnicowi w trakcie służby obchodowej będą 
ostrzegać przed działaniem czadu oraz  udzie-
lać informacji instruktażowych z prawidłowego 
korzystania z urządzeń grzewczych opalanych 
gazem, bądź też węglem.
 Budowlańcy rozbojarze
Policjanci zatrzymali, a częstochowski sąd tym-
czasowo aresztował dwóch pracowników budo-
wy, którzy pobili i okradli 20-letniego pracownika 
innej budowy. Jak ustalono, wszyscy trzej męż-
czyźni pili razem wczeźniej alkohol, a następnie 
wsiedli do samochodu jednego z mieszkańców 
Kielc. Sprawcy rozboju wywieźli pokrzywdzo-
nego do lasu za Częstochowę i tam po pobiciu i 
kradzieży telefonu, zostawili. Błąkający się po 
nocy mężczyzn zdołał po kilku godzinach dojść do 
drogi krajowej i stamtąd dojechać do Częstocho-
wy. Przebywający na delegacji mieszkańcy Kielc 
usłyszeli zarzut rozboju, za który grozi im do 12 
lat więzienia.
 Masz informacje o przypadkach handlu 
ludźmi – skontaktuj się z Policją
Komenda Główna Policji utworzyła skrzynkę e-
-mailową i infolinię, dzięki którym każdy, kto 
ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, 
będzie mógł się skontaktować z policjantami. 
Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.
pl. lub dzwoniąc pod numer 664 974 934, moż-
na zapobiec ludzkim tragediom. Będzie można 
również przekazać informacje dotyczące pedofi-
lii, czy pornografii dziecięcej. Infolinia ta będzie 
także wykorzystywana do kontaktów z organi-
zacjami pozarządowymi w zakresie niesienia 
pomocy ofiarom tych przestępstw. Policjanci 
będę obsługiwali infolinię od 6.00 do 22.00. W 
godzinach nocnych zgłoszenia i wszelkie infor-
macje można nagrać na sekretarkę, a funkcjona-
riusze kontaktować się będą z osobami zaintere-
sowanymi przekazaniem informacji.

Kronika 
policyjna

W końcu można upaść,
czyli co zmienia się 

w upadłości konsumenckiej
Moja teściowa wpadła w pętlę zadłużenia. 

Długo nikomu się nie przyznawała, że ma ja-
kiekolwiek kłopoty finansowe. Gdy w końcu 
sprawa się wydała, skala problemu przerosła 
nas z żoną. Teściowa zawarła w ciągu ostatnich 
trzech lat 22 umowy kredytu i pożyczki. Łączne 
zadłużenie wynosi 96 000 zł. Głównie brała ko-
lejne pożyczki na spłatę bieżących rat, których 
nie dawała rady opłacić z małej emerytury. I 
tak to się zaczęło. Od kredytu na zakup kom-
putera dla wnuczka. Teraz na emeryturze jest 
zajęcie komornicze i teściowej pozostaje jedynie 
660 zł na życie. Non stop telefony z pogróżka-
mi od firm windykacyjnych, banków i firm po-
życzkowych. Próbowaliśmy negocjować z wie-
rzycielami, poszliśmy po poradę do prawnika, 
chcieliśmy złożyć wniosek o upadłość. Okazało 
się, że nie będzie to możliwe, ponieważ teścio-
wa nie ma żadnego wartościowego majątku i 
sąd oddali wniosek z uwagi na brak środków, 
które pokryją koszty postępowania wycenione 
na 10.000 zł. To dla kogo jest to postępowanie 
upadłościowe, dla bogaczy?

Opisana przez konsumenta kwestia jest 
dobrze znana Federacji Konsumentów. 

Problem nadmiernego zadłużenia, który pojawił 
się po wielkim bumie kredytowym i następu-
jącym po nim kryzysie na rynku finansowym, 
dotyka coraz większej liczby gospodarstw do-
mowych. Stale rośnie liczba gospodarstw do-
mowych nie regulujących terminowo swoich 
zobowiązań. Wiele osób z powodu kłopotów 
finansowych ucieka w tzw. szarą strefę. Jest to 
wynikiem nie tylko niechęci konsumentów do 
spłacania długów, ale głównie ich bezradności. 
Brak zdolności kredytowej, firmy pożyczko-
we obiecujące magiczne wyjście z problemów, 
prawie niemożliwe negocjacje z wierzycielami, 
komornikami czy brak możliwości skorzystania 
narzędzi restukturyzacyjnych. Do tego wprowa-
dzona w 2009 r. do polskiego systemu prawa 
procedura tzw. upadłości konsumenckiej, która 
w praktyce okazała się praktycznie nie do zasto-
sowania. 

Na szczęście w dniu 23 września 2014 
r. Prezydent RP podpisał zmianę wa-

dliwych przepisów i polski konsument otrzy-
mał łatwiejszy dostęp do procedury ogłoszenia 

upadłości w sytuacji nadmiernego zadłużenia. 
Co uległo zmianie? Postępowanie o ogłoszeniu 
upadłości osoby fizycznej zostało zdecydowanie 
bardziej uproszczone. Zmienione zostały prze-
słanki dopuszczalności ogłoszenia upadłości, 
czyli kiedy możemy ogłosić upadłość konsu-
mencką. Konsument, który nie jest w stanie ter-
minowo regulować znacznej części swoich zo-
bowiązań, czyli popadł w stan niewypłacalności, 
nie ze swojej winy lub nie w wyniku swego rażą-
cego niedbalstwa, może złożyć wniosek o ogło-
szenie upadłości. Nawet, gdy konsument jest 
„winny”, czyli zachodzą przesłanki wykluczają-
ce, sąd może w wyjątkowych przypadkach ogło-
sić upadłość takiej osoby. Także wiele zmieniło 
się w zakresie kosztów postępowania. Najważ-
niejsze, że nowe rozwiązanie nie dyskwalifikuje 
na wstępie konsumentów, którzy nie posiadają 
majątku wystarczającego na zabezpieczenie 
kosztów samego postępowania. Obostrzenie to 
powodowało bardzo duży odsetek oddalanych 
wniosków o ogłoszenie upadłości. Jeżeli konsu-
ment nie posiada majątku lub środków na po-
krycie kosztów postępowania, sąd może zadecy-
dować o pokryciu tych kosztów tymczasowo ze 
środków Skarbu Państwa, które potem dopisuje 
się do listy długów konsumenta i spłaca wraz z 
innymi wierzytelnościami w planie spłaty. Poza 
tą ogromnie pozytywną zmianą zdecydowanie 
zmniejszone zostało wynagrodzenie syndyka 
za jego pracę wykonaną w trakcie postępowa-
nia.  Obniżeniu uległa także opłata od wniosku z 
200 zł do wysokości opłaty podstawowej: 30 zł. 
Skrócony zostaje także okres, w którym upadły 
konsument będzie zobowiązany do dokonywa-

nia spłat na rzecz wierzycieli z 5 do 3 lat. Po 
wykonaniu takiego planu spłaty sąd umarza 
pozostałe zobowiązania konsumenta. Sąd może 
nawet w szczególnych przypadkach, gdy sytu-
acja życiowa upadłego na to wskazuje,  zade-
cydować o umorzeniu pozostałych zobowiązań 
upadłego bez ustalania planu spłat. Gdy do ma-
jątku upadłego należy nieruchomość, w której 
konsument zamieszkuje, niestety będzie musiała 
ona zostać sprzedana. Jednak z kwoty sprzedaży 
sąd wydzieli upadłemu kwotę odpowiadająca 
nawet 24-miesięcznemu czynszowi najmu, aby 
konsument mógł wynająć mieszkanie. Poprzed-
nio okres ten nie przekraczał 12 miesięcy. Pozy-
tywnym rozwiązaniem jest także wprowadzenie 
możliwości zawarcia układu z wierzycielami 
na wniosek upadłego w trakcie postępowania. 
Może to pozwolić np. na zachowanie mieszka-
nia przy uzgodnieniu z wierzycielami takiego 
rozwiązania. 

W dużym uproszczeniu, postępowanie 
wygląda zatem tak. Wniosek upadłe-

go, postanowienie o ogłoszeniu upadłości, usta-
lenie i wycena majątku upadłego  przez syndyka, 
sprzedaż majątku dłużnika, ustalenie planu spłat 
na rzecz wierzycieli, po wykonaniu planu spłat 
umorzenie zobowiązań. W niektórych przypad-
kach rezygnacja z planu spłat lub też zawarcie 
układu z wierzycielami. Ustawa dokonująca 
zmiany przepisów dotyczących upadłości kon-
sumenckiej wejdzie w życie po upływie 3 mie-
sięcy od jej ogłoszenia, co oznacza, że pierwsze 
wnioski pod rządami nowych przepisów mogą 
zostać złożone pod koniec tego roku.       

 ⃰ ⃰  ⃰
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