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

Dbamy o groby 
swoich bliskich, 

ale czy potrafi my 
z szacunkiem 

potraktować szczątki 
osób nam nie znanych?

- patrz rozkładówka

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



Co ze sobą zrobię po 
wyborach...?
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Rząd z nierządu
Pod naciskiem Brukse-

li rząd polski, rękami GUS, 
musiał wliczyć do PKB kwo-
ty wynikające z obrotu strefy 
„czarnej” i „szarej”: sprzedaży 
narkotyków, prostytucji, prze-
mytu papierosów i alkoholu. 
Ponieważ sfera ta nazywana 
jest szarą lub czarną, bo na 
ogół jest nieprzenikalna, wy-
liczenie kwot wzięto z „sufi -
tu” posiłkując się plotkami z 
„Faktu”. Wyszło dużo, apetyty 
wzrosły.. 

Bo jakby tak, według wyli-
czeń „sufi towych”, opodatko-

wać heroinę i usługi seksual-
ne, starczyłoby w budżecie na 
żłobki, lekarstwa na nowotwo-
ry, a nawet na zakup czterech 
czołgów. Potrzeby państwa 
są tak duże, że grzechem jest 
uchylanie się od płacenia po-
datków przez „panie przy-
drożne” i opiekunów ćpunów. 
Opodatkować (ovacić i oakcy-
zować) możemy jednak tylko 
dobra dopuszczone do legal-
nego obrotu. Marihuana w 
połączeniu z seksem, jest dla 
wielu dobrem, ale dla urzęd-
nika dobrem niezalegalizowa-
nym. Powróciły wezwania: 
legalizować. Dość pruderii 
– krzyknęła radykalna młódź 
– kto nie pali i nie p... niech 
pierwszy kamieniem ciśnie.

Cóż, nie cisnę, bo i mnie 
zdarzało się... i się zaciąga-
łem... Ale to, że zgrzeszyć 
może nawet ksiądz nie zwal-
nia kościoła z potępienia grze-
chów. Legalizacja oznacza, że 
państwo przyzwala, bo chce 
czerpać zysk z procederu. 
Odłożę tu kwestie „trawy”, 
zajmę się prostytucją. Jest to 
„najstarszy zawód świata” i 
najstarsze są spory dotyczą-
ce rozwiązania tego proble-
mu. Prostytucja w Polsce od 
przynajmniej 100 lat nie była 
karana. Karze podlegał „orga-
nizator” procederu, zwłaszcza 
ten, który przemocą lub pod-
stępem wymuszał świadczenie 
usług. Ale, przyznam, jakoś 
nie żal mi rajfurów czy sute-
nerów, którzy z tego powodu 
trafi ali do więzień. Zakazane 
prawem jest także korzystanie 
z usług osób nieletnich, czy 
nieświadomych z przyczyn 
choroby. Nie można także na-
ruszać podstawowych praw 
osoby świadczącej usługi, w 
tym zwłaszcza naruszania jej 

nietykalności cielesnej. Prawo 
stoi na straży dobra każdego 
obywatela, pani prostytutka 
i pan prostytut są na równi z 
innymi chronieni przed gwał-
tem, zniewagą, naruszeniem 
godności osobistej i własności 
prywatnej. 

Prawo więc w tym sensie 
legalizuje prostytucję, że nie 
zakazuje pod groźbą sankcji i 
chroni podstawowe dobra oso-
by pracującej. Możliwe jest 
także dochodzenie przez panią 
prostytutkę niezapłaconego 
wynagrodzenia (każda nawet 
ustnie zawarta umowa jest 
chroniona prawem), a także 
żądania odszkodowania jeśli 
wymuszony sposób wykona-
nia usługi doprowadziłby do 
szkody. 

W przypadku legalizacji 
prostytuujący się panowie i 
panie nie będą lepiej chronie-
ni, przeciwnie zmuszeni zosta-
ną do rejestrowania i płacenia 
haraczu. Legalizacja może być 
korzystna dla klientów,  reje-
stracja w przeszłości chroniła 
przed upowszechnianiem cho-
rób wenerycznych. Ale mając 
w dużym poważaniu takową 
klientelę, nie widzę powodu, 
by jej robić dobrze. Opodat-
kowanie może też okazać się 
z punktu widzenia fi skusa 
złudą dodatkowych docho-
dów. Urzędnik skarbowy nie 
będzie przecież kontrolował, 
czy dana osoba pod kołderką 
trzyma kasę fi skalną.

Pal licho zyski. Ale, tu mnie 
resztka sumienia targa, nie 
chciałbym, by mój rząd, po-
wstały pod fl agą biało-czer-
woną żył z nierządu i zyskał 
miano rajfura. Chciałbym 
odrobinę szacunku dla Rzeczy 
Pospolitej Polaków zachować.

     Jarosław Kapsa      

RóżneRóżneRóżneRóżne

MELODIA

Taką dziwną melodię życie gra.

Czasem ledwo słyszalne jest jej

brzmienie, czasem znów słychać 

mocne akordy.

Mrożące krew w żyłach.

Taką dziwną melodię życie gra.

Usiłuję czasem, wytężam słuch, bo

pragnę usłyszeć melodię

kojącą moją duszę, niosącą

pokój, dającą odpoczynek.

Lecz cóż taką dziwną melodię

życie gra, a ja nie umiem uchwycić

właściwego rytmu.
Małgorzata Ferens

Mieszka w Portadawn (Wielka Brytania) od ponad dwóch lat. Pochodzi z województwa śląskiego. 
Od dawna pisze wiersze, przemyślenia, które jej zdaniem pisze samo życie posługując się jej skromną 
osobą.

Od lewej: Jarosław Marszałek i Mirosław Soborak, 
zastępcy prezydenta miasta Częstochowy
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Skromne zakupy
W sklepie z wędlinami:
- Poproszę szynkę.
- Mam kroić w plastry?
- No, niech pani kroi.
Ekspedientka kroi, kroi i kroi. W pewnym 
momencie pyta:

-Już?
Klient patrzy i kręci głową:
- Nie. 
Ekspedientka dalej kroi, aż w końcu 
klient sie odzywa:
- O,o ten plasterek poproszę!

Chyba też będą musiał 
wyjechać... Tylko gdzie?

Jestem zmęczony... 
Nareszcie odpocznę w mojej 

Dąbrowie Górniczej
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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 identyfi kujących się narodo-
wo i religijnie. Znajdujemy się w tym szczęśliwym dla nas położeniu, że 
„znak fi rmowy” 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 fi nansowe, 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 fi -
nansowania nie są spójne i przemyślane. Harmonijny podział środków musi 
przecież uwzględniać wydarzenia kulturalne o wysokiej randze artystycznej, 
rozpoznawalne w kraju i za granicą, jak choćby Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” czy Festiwal Wiolinistyczny im. Broni-
sława Hubermana oraz ich promocję w ramach turystyki kulturalnej. Nie 
możemy również zapominać o wsparciu działalności Zespołu Pieśni i Tańca 
„Częstochowa”, jako jednego ze „znaków fi rmowych” naszego miasta. Oczy-
wiście, wsparcie dla kultury masowej ze strony miasta też powinno się zna-
leźć, jednak imprezy, które Pani wcześniej wymieniła, kojarzone są bardziej z 
rozrywką, bo przeważa tam element zabawy i wspólnego piknikowania.

- 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 kultu-
ry?
- Chaotyczny obraz częstochowskiej kultury wynika z istoty jej upra-
wiania, braku stabilizacji w zakresie poszerzania odbiorców i zakłóce-
nia relacji instytucji z uczestnikami kultury, co jest w moim odczuciu 
bardzo niepokojące.

- Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że obecnie kultura w Często-
chowie traktowana jest jak zwykły „produkt", który musi się 
sprzedać i zwrócić?
- 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 in-
nych form zarządzania kulturą, z naciskiem na debatę, partycypację, 
współodpowiedzialność, animowanie i negocjacje decyzji. To wyzwa-
nie dla „ludzi kultury”, konsumentów kultury, samych instytucji kultury 

i dla władzy publicznej, która nie zapominajmy, ma w swoich kompe-
tencjach 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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Dlaczego tak dużo w Częstochowie wisi plakatów  wyborczych?
Bo można je wieszać za darmo!

Niektóre lampy oświetleniowe przy ulicach Częstochowy (a we wła-
daniu miasta jest ich ponad 3,5 tysiąca) prawie zginają się w pół pod 
naporem dowieszanych wciąż plakatów wyborczych kandydatów na 
radnych i prezydenta miasta. A na tym nie koniec – wybory dopie-
ro za dwa tygodnie. Potykacze, koziołki, słupki brutalnie dewastują 
miejską zieleń, tylko dlatego, że kandydatom wolno. Miejski Zarząd 
Dróg i Transportu w Częstochowie w pierwszych dniach października 
wydał komunikat: „(...) Zgoda na umieszczanie plakatów i haseł wy-
borczych nie wymaga wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego, jak 
również nie podlega opłacie”. 

Pierwszy raz w tym roku władze miasta Częstochowy wprowadziły 
nowy zwyczaj: każdy komitet wyborczy może do woli korzystać z pasa 
drogowego i nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Dlaczego uboga, za-
dłużona Częstochowa nie jest zainteresowana kilkudziesięcioma tysiącami 
złotych z przeznaczeniem na nową ławkę, huśtawkę, czy chociaż na po-
sprzątanie po wyborach? Nie jest, bo zdaniem częstochowskiego zarządu 
dróg uniemożliwia to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Krakowie z czerwca 2013 roku, w którym stwierdzono, że „(…) plakat 
wyborczy, spełniający cechy materiału wyborczego nie jest reklamą w 
rozumieniu ustawy o drogach publicznych”. Trudno polemizować z pra-
womocnymi wyrokami sądu, nie mniej jednak inne, znacznie bogatsze od 
Częstochowy miasta znalazły własne, zgodne z prawem rozwiązania.

W Krakowie zarząd dróg wprowadził umowy cywilno-prawne. Każdy 
komitet wyborczy musi podpisać umowę, podobnie jak zainteresowana 
promocją w pasie drogowym fi rma. Reklamę może zamieścić każdy, za-
wsze, nie tylko w czasie wyborczym, ale każdy musi za powierzchnię wy-
korzystywaną w pasie drogowym zapłacić. 

Wrocław również pobiera opłaty. Plakatów i innych elementów wybor-
czych wieszanych w pasie drogowym nie traktuje jako reklamę. Zarząd 
dróg wydaje decyzję o zajęciu drogi na własność, w przypadku okresu 
wyborczego przez komitet wyborczy.

A Częstochowa? Nasze władze – jak twierdzi zarząd dróg – zapatrzyły 
się na Gdynię. Tylko, że w Gdyni kandydaci znają umiar i tak jest od ponad 
20 lat. My natomiast całkowicie zrezygnowaliśmy z kontroli nad tym, co, 
kto i gdzie wiesza.

O to, jak poradziły sobie inne miasta i jak w ramach obowiązujących 
przepisów okiełznały przedwyborcze plakatowe szaleństwo zapytaliśmy 
dyrekcje tamtejszych zarządów dróg.

Gdynia
- U nas, w Gdyni, tak było od zawsze. Nigdy przy wyborach samorzą-

dowych żaden komitet nie płacił za wykorzystywanie przestrzeni w pasie 
ruchu drogowego. Dotyczy to każdego elementu infrastruktury, także lamp 
oświetleniowych, należących do miasta. Każdy kandydat, który chce się 
„zareklamować” w pasie ruchu drogowego, musi przestrzegać naszych 
rygorystycznych zasad. Komitety wyborcze zgłaszają do Zarządu Dróg 
miejsca oraz ilość wieszanych plakatów. Zarząd dróg doskonale wie ile 
plakatów wisi na konkretnej ulicy i gdzie. Nie ma więc mowy o jakiejkol-
wiek samowoli. Wprawdzie Urząd Miasta idzie na rękę komitetom wybor-
czym i oddaje przestrzeń miejską za darmo, ale wyłącznie na określonych 
warunkach i pod pełną kontrolą Zarządu Dróg. 

W przypadku niezastosowania się któregokolwiek z kandydatów inter-
weniuje straż miejska.

Oczywiście w mieście Gdynia są miejsca, w których absolutnie nie 
wolno wieszać plakatów wyborczych. Nie wolno na ulicy Świętojańskiej, 
na Skwerze Kościuszki i w nadmorskich ciągach pieszych. Te miejsca są 
wyłączone.

Kraków
- Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy rezygnować z dodatkowych do-

chodów. U nas w Krakowie przestrzeń publiczna jest płatna, niezależnie 
od tego czy chce  z niej skorzystać fi rma czy też kandydat w wyborach 
samorządowych. Podobnie jak i w innych miastach Polski dużym zain-
teresowaniem komitetów wyborczych cieszy się oświetlenie uliczne. Za 
jeden metr kwadratowy dziennie komitety muszą zapłacić 2,47 zł. Dla 
porównania, w wyborach do Europarlamentu do kasy miasta wpłynęło 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pobieranie opłat po pierwsze dyscyplinu-
je komitety wyborcze, po drugie mamy pełną kontrolę w kwestii estetyki 
miasta i utrzymania porządku, po trzecie zapewnia bezpieczeństwo pie-
szym i kierującym, a po czwarte mamy środki, gdy po wyborach trzeba 
plakaty posprzątać.

Poznań
- W Poznaniu rozwiązaliśmy ten problem z wieszaniem plakatów wybor-

czych podczas kampanii samorządowej zupełnie inaczej niż gdzie indziej. 
U nas nie ma zgody na wieszanie reklam na lampach ulicznych (oczywiście 
poza tymi, które należą do zakładu energetycznego). Komitety wyborcze 
mogą prezentować swoich kandydatów tylko w wyznaczonych miejscach, 
na słupach ogłoszeniowych.

Przyjęte przez miasto zasady pozwalają panować nad ilością plakatów, 
gdyż są tylko na słupach, a potem nie mamy problemów z ich usuwaniem. 
Na szczęście nie musimy się tym tematem zajmować.

Katowice
- My w zarządzie dróg nie będziemy się w tej sprawie wypowiadać, cho-

ciaż rzeczywiście komitety wyborcze mogą z przestrzeni pasa drogowego 
korzystać nieodpłatnie. To jednak nie była nasza decyzja tylko władz mia-
sta. Pyta Pani czy dużo mamy lamp, to powiem, że ponad 20 tysięcy, ale nie 
będę się w tej sprawie więcej wypowiadać.

Wrocław
- We Wrocławiu przećwiczyliśmy to na wszystkie możliwe sposoby. Tyl-

ko odpłatność dyscyplinuje kandydatów. Dzięki sprawdzonemu systemowi 
wiemy kto powiesił plakaty i kto ma je zdjąć. W ubiegłym roku stworzyliśmy 
„zespół pogotowia śmieciowego”, który jeździł i zdejmował nielegalnie za-
wieszone plakaty. Było nas na to stać, bo przecież wzięliśmy pieniądze za ich 
powieszenie. Identyfi kacja komitetów wyborczych i odpłatność za korzysta-
nie z pasa drogowego to wielka korzyść dla zarządu dróg po wyborach, gdyż 
nie musimy na koszt podatnika usuwać elementów wyborczych.

Gdynia, na której się wzorowaliśmy, rzeczywiście nie pobiera opłat, ale 
tam z oplakatowania wyłączone są najbardziej reprezentacyjne części mia-
sta – i nas natomiast właśnie te najbardziej reprezentacyjne są najbardziej 
zaśmiecone, wszechobecnymi plakatami. 

No cóż..., nie dość, że władze Częstochowy lekką ręką uszczupliły 
wpływy miasta o pieniądze, które mogliśmy zarobić, to jeszcze narażają 
nas na koszt sprzątania po wyborczym bałaganie..., ale przecież nie z wła-
snej kieszeni.                                                                   Renata R. Kluczna

Pieniądze przepadły - śmieci wyborcze zostaną
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ZAWIERCIE                                      
ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 i 

czynne: pon. - sob. 8.00 -21.00, 
niedz. 8.00 -20.00

CZĘSTOCHOWA                                      
ul. Lipowa 33/39                        

czynne: pon. - sob. 7.30 -21.00, 
niedz. 8.00 -20.00

FILET Z KURCZAKA

10,99
kg

SCHAB B/K

11,99
kg

MAJONEZ WINIARY

2,99
szt3,99

250 ml

HERBATA TETLEY

7,59
opak.11,99

279 g

KIEŁBASA TORUŃSKA

8,99
kgFILET Z MINTAJA

5,99
kg

OSEŁKA ŚMIETANKOWA

2,49
szt3,99

100 tor.

JABKO

0,99
kg

0
kg

MANDARYNKA

2,99
kgTylko 4-5.11

PROMOCJA !

WODA ŹRÓDLANA

11,99
zestaw 7x1,5l+1,5l gratis 

PAPIER REGINA

6,99
szt9,99

8 rolek

RECZNIK PAPIEROWY

2,49
szt3,49

2 rolki

PLYN DO PŁU. SILAN

6,99
szt8,99

1 l

 Oferta ważna od 30.10 do 05.11

279 g
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W styczniu tego roku jeden z Czytelników podzielił 
się z nami wątpliwościami, co do osób zatrudnianych 
w spółce miejskiej Hala Sportowa Częstochowa sp. z 
o.o. przy organizacji imprez masowych. By nie opie-
rać materiału prasowego wyłącznie na pogłoskach, w 
lutym zadaliśmy HSC kilka pytań w sprawie podpisa-
nych przez spółkę umów o dzieło i zlecenie. Chcieli-
śmy wiedzieć, z kim (z osobami fizycznymi i firmami), 
na jakie czynności i za jakie pieniądze Hala zawarła 
umowy cywilno-prawne w roku 2013 i na początku 
2014. W imieniu spółki „głos” zabrał prezes Damian 
Lewandowski, który w przestanej odpowiedzi odmó-
wił redakcji dostępu do tych informacji, zasłaniając 
się ustawą o ochronie danych osobowych. W marcu 
ponowiliśmy nasze pytania i ponownie otrzymaliśmy 
odpowiedź odmowną. Redakcja wystąpiła więc z po-
zwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gliwicach zarzucając zarządowi spółki bezczynność, 
która wyrażała się poprzez zatajanie informacji pu-
blicznych. Naszym zdaniem (podobnie jak i zdaniem 
Sądu w Gliwicach) HSC w imieniu miasta Częstocho-
wy (stuprocentowego właściciela spółki) realizuje za-
dania publiczne, m.in. z zakresu zaspokajania potrzeb 
dotyczących kultury fizycznej i turystyki i – co chyba 
najważniejsze – dysponuje majątkiem publicznym i 
na nim zarabia. Wszystkie wydatki, w tym wydatki na 
realizację umów,  pokrywane są z publicznych pienię-
dzy. Sąd zwraca też uwagę na fakt, że są to pieniądze 
wypracowane na publicznym mieniu. W naszej opinii 
powinny być to więc wydatki jawne. Wyrok Sądu w 
Gliwicach nie pozostawia cienia wątpliwości: zarząd 
spółki jest zobowiązany do udzielenia żądanych przez 
redakcję informacji publicznych. 

Wyrwane – można by rzec – „na siłę” informacje 
publiczne pod koniec września HSC przesyła wreszcie 
do redakcji. Ale, ale... z zastrzeżeniem: 

„Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o. o. 
oświadcza, że przedstawione powyżej informacje, kie-
rowane są jedynie do osoby występującej o udzielenie 
informacji publicznej i podlegają ochronie zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawie o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W przypadku publicznego ujawnienia wskazanych 
powyżej informacji Spółka Hala Sportowa Często-
chowa oraz wskazane powyżej podmioty będą mogły 
dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 
sądowego”.

Jak nie kijem go to pałą... Najpierw przez 8 miesięcy 
próbowaliśmy zdobyć wiedzę o wydatkach za umowy, 

a gdy już ją mamy to możemy ją – zdaniem spółki – 
zabrać do grobu, a najlepiej od razu się w nim położyć, 
co w przypadku redakcji, której zadaniem jest przeka-
zywanie informacji Czytelnikom, nie jest przesadą. 

Długo zastanawialiśmy się w redakcji, co z tą sprawą 
zrobić – publikować czy też nie. Po licznych konsulta-
cjach prawnych, przedstawiamy naszym Czytelnikom 
odpowiedź Hali Sportowej Częstochowa dotyczącą 
zawieranych przez spółkę umów o dzieło i zlecenie.

Ponieważ odpowiedź HSC jest bardzo obszerna, w 
wersji papierowej „7 dni” publikujemy najistotniejsze 
fragmenty, natomiast na stronie internetowej gazety 
www.7dni.com.pl zamieszczamy pełną wersję infor-
macji publicznej przekazanej przez HSC.

„W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19 marca 2014 
roku wskazuję, że Spółka Hala Sportowa Częstochowa 
zawarła umowy cywilno – prawne z Jackiem Kędry-
kiem, Dariusz Smelą, Sylwią Pawłowską, Mateuszem 
Wierzbickim, Justyną Wrzalik, Marcinem Mazikiem, 
Anetą Dobrowolską, Sebastianem Nieradkiewiczem, 
Jackiem Jaśkiewiczem, Impel Cleaning Sp. z o.o., Ja-
rosławem Niesmacznym, Stanisławem Zesławskim, 
Michałem Pacho, Tomaszem Wójkowskim, Toma-
szem Ogłaza, Andrzejem Nowakiem, CNT Sp. z o. o., 
EL Sp. z o. o., Zofią Sieradzką.

Odnosząc się do pytania w pkt. 2 wskazanym w/w 
piśmie, wskazane osoby i podmioty wykonywały na-
stępujące czynności:

Czyszczenie podłóg (wykładzina PCV, wykładzina 
dywanowa, parkiet, glazura), czyszczenie parapetów, 
czyszczenie mebli, czyszczenie powierzchni urządzeń 
technicznych i sportowych, czyszczenie powierzchni 
sprzętu biurowego, sprzątanie widowni stacjonarnej 
(krzesełka plastikowe, fotele VIP, posadzki, ciągi ko-
munikacyjne) wokół areny sportowej, sprzątanie roz-
suwanych trybun dla publiczności, opróżnianie koszy 
na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanego przez 
zamawiającego kontenera, czyszczenie drzwi i bram  
w budynku, czyszczenie powierzchni grzejników, usu-
wanie pajęczyn, mycie i pielęgnacja roślin wewnątrz 
budynku, pielęgnacja roślin kwiatowych w wazonach 
i na trawnikach na zewnątrz budynku, czyszczenie ta-
blic i gablot ogłoszeniowo – reklamowych wewnątrz 
i na zewnątrz budynku, mycie okien (nie rzadziej niż 
1 raz na pół roku, a w razie konieczności częściej), 
czyszczenie ścian (wykończonych glazurą) i miejsco-
we mycie ścian pomalowanych (w razie konieczności), 
czyszczenie WC (muszle sedesowe, deski sedesowe, 
pisuary) i czyszczenie armatury sanitarnej (baterie 

umywalkowe i natryskowe), czyszczenie pojemni-
ków na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, 
uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papie-
rowych, mydła, kostek WC, odświeżaczy powietrza, 
zamiatanie parkingu, zamiatanie schodów wewnętrz-
nych, grabienie i pakowanie liści w worki w okresie 
jesiennym, usuwanie trawy z krawężników, opasek, 
chodników, parkingu”.

Równie obszerny opis, zarząd spółki, przedstawił w 
związku z innymi czynnościami: 

„Wykonywania przeglądów konserwacyjnych, ser-
wisowych urządzeń i systemów zgodnie z zakresem 
prac tym: przegląd central sygnalizacji pożaru wraz 
z panelami obsługi, modułami pętli dozorowych, mo-
dułami rozszerzeń, wbudowanymi drukarkami zda-
rzeń, zasilaczami oraz akumulatorami rezerwowymi, 
diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogra-
mowania serwisowego, kontrola poprawności pracy 
wszystkich pętli dozorowych (esserbus), kontrola po-
prawności pracy całej sieci central (essernet), spraw-
dzenie poziomu zabrudzenia detektorów automa-
tycznych dymu, sprawdzenie poprawności działania 
automatycznych czujek dymu i temperatury poprzez 
ich zadymienie oraz kontrola poprawności opisów i 
temperatury poprzez ich zadymianie oraz kontrola po-
prawności opisów elementów w systemie (...)”.

I teraz już wiemy, że w ramach czynności sprzątają-
cych należy uzupełniać papier toaletowy...

Na 19 wymienionych przez spółkę podmiotów oraz 
osób fizycznych, które otrzymały wynagrodzenia w ra-
mach umów o dzieło i zlecenie w ciągu kilku miesięcy 
(spółka  zarządza halą sportową na Zawodziu od 1 
sierpnia 2013 roku) Hala Sportowa Częstochowa wy-
dała 164.081,93 złotych.

 „Odnosząc się do ostatniego pytania wskazanego w 
pkt. 3 pisma z dnia 19 marca 2014 roku informuję, że:

* Krzysztof Kędryk otrzymał wynagrodzenie netto za 
2013 w wysokości 6.031,50 zł i za 2014 w wysokości 
1.206,30 zł

* Jarosław Niesmaczny otrzymał wynagrodzenie 
netto za 2013 w wysokości 7.802,50 zł i za 2014 w wy-
sokości 1.560,50 zł

* Dariusz Smela otrzymał wynagrodzenie netto za 
2013 w wysokości  3.133,52 zł i za 2014 w wysokości 
700,00 zł

* Sylwia Pawłowska otrzymała wynagrodzenie net-
to za 2013 w wysokości 300,00 zł

* Mateusz Wierzbicki otrzymał wynagrodzenie netto 
za okres 2013 w wysokości 500,00

* Justyna Wrzalik otrzymała wynagrodzenie netto za 
okres 2013 w wysokości 300,00

* Marcin Mazik otrzymał wynagrodzenie netto za 
2013 w wysokości 1.500,00 zł

* Aneta Dobrowolska otrzymała wynagrodzenie 
netto za 2013 w wysokości 8.432,00 zł

* Sebastian Nieradkiewicz otrzymał wynagrodzenie 
netto za 2013 w wysokości 4.004,00 zł

* Jacek Jaśkiewicz otrzymał wynagrodzenie netto za 
2013 w wysokości 2.140,00 zł

* Impel Cleaning Sp. z o. o. wystawiła za 2013 fak-
tury w wysokości netto 33.958,00 zł i za 2014 w wyso-
kości netto 9.240,00 zł

* SELW 2 Sp, z o. o wystawiła za 2013 faktury w 
wysokości netto 10.350,00 zł i za 2014 zł i za 2014 w 
wysokości netto 2.092,50 zł

* INSAL Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Stani-
sław Zesławski wystawił za 2013 faktury w wysokości 
netto 2.045,85 zł i za 2014 w wysokości netto 9.667,00 
zł

* Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Pacho za 
2013 faktury w wysokości netto 3.000,00 zł

* Kancelaria Radcy Prawnego CASE Tomasz Wój-
kowski wystawił za 2013 faktury w wysokości netto 
14.700,00 zł

* Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Ogłaza wy-
stawił za 2013 faktury w wysokości netto 31.650,00 zł i 
za 2014 w wysokości netto 5.850,00 zł

* PROGRES Doradztwo Gospodarcze Andrzej 
Nowak wystawił za 2013 faktury w wysokości netto 
1.000,00 zł i za 2014 w wysokości netto 200,00 zł

* CNT Sp. z o. o wystawiła za 2013 faktury w wy-
sokości netto 1.392,26 zł i za 2014 w wysokości netto 
240,00 zł

* EL Sp. z o. o. wystawiła za 2013 faktury w wysoko-
ści netto 2.950,00 zł

Damian Lewandowski
Prezes Zarządu, dyrektor naczelny
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.”

Niestety spółka nie podzieliła się z redakcją wiedzą, 
jakie czynności w ramach umów o dzieło i zlecenie 
wykonała każda osoba i firma. 

Zapewne wszystkie wydatki HSC są ważne, zwłasz-
cza że co roku spółka dotowana jest z budżetu miasta 
Częstochowy kwotą ponad 2 mln 700 tys. zł.

Renata R. Kluczna

Sąd zmusił spółkę do udzielenia informacji publicznej

W Urzędzie Miasta w ciągu ostat-
nich 4 lat zaroiło się od młodych funk-
cjonariuszy SLD oraz osób należących 
do różnych zaprzyjaźnionych z obec-
ną władzą stowarzyszeń, zrzeszeń itp. 
Stało się tak mimo tego, że nierzadko 
kompetencje tych osób do zajmowa-
nia określonych stanowisk były po 
prostu kiepskie. Ustawa o pracowni-
kach samorządowych narzuca pewne 
określone wymagania przy zatrudnia-
niu, a przede wszystkim obowiązek 
przeprowadzenia postępowania kon-
kursowego. Od czego jednak spryt i 
pomysłowość? Sposobów obchodze-
nia „dookoła” wymogów ustawy jest 
sporo:

1) zatrudnianie urzędników w ra-
mach zastępstwa – bez konkursu

2) zatrudnianie na stanowisku „po-
moc administracyjna” – bez konkursu, 
za to z późniejszym szybkim przekwa-
lifikowaniem

3) organizowanie konkursów z ła-
twym do przewidzenia wynikiem po-
stępowania, na co bardzo często skar-
żą się publicznie osoby uczestniczące 
w takich „zmaganiach”. Przykład z 
ostatnich dni: http://sylwiadomagal-
ska.blogspot.com/2014/10/dosyc-ku-
moterstwa-panie-prezydencie.html

Warto pokazać skalę tego zjawiska 
na przykładzie zatrudniania w Urzę-
dzie Miasta Częstochowy na tzw. za-
stępstwo. Posłużę się przysłaną przez 

zaprzyjaźnionego internautę odpo-
wiedzią dyrektora generalnego UM 
Częstochowy, Piotra Gerascha, na za-
pytanie w trybie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej w tej sprawie:

„W odpowiedzi na wniosek z dnia 
18 września 2014 r. o udostępnienie 
informacji publicznej na temat zatrud-
nienia pracowników w Urzędzie Mia-
sta Częstochowy na stanowisku urzęd-
niczym w ramach zastępstwa, poniżej 
podaję liczbę zatrudnionych według 

załączonej tabeli:
Liczba osób zatrudnionych w Urzę-

dzie Miasta Częstochowy na stanowi-
sku urzędniczym – na zastępstwo

Te liczby porażają – mamy 52 do 
JEDNEGO na korzyść osób zatrudnio-
nych w Urzędzie Miasta na zastępstwo 
po tzw. „uważaniu”. Jeszcze gorzej 
sytuacja wygląda w spółkach komu-
nalnych, gdzie ustawa o pracownikach 
samorządowych po prostu nie obo-
wiązuje. Hulaj dusza, piekła nie ma 
– i tak oto przez ostatnie 4 lata wokół 
częstochowskiego samorządu wyrosły 

i umocniły się całe rodzinne klany – 
Iżyńskich, Lewandowskich, Danków. 
O krewnych, chrześniakach, znajo-
mych i sąsiadach prezydenta Jarosła-
wa Marszałka, zatrudnionych w Urzę-
dzie Miasta, spółkach komunalnych i 
innych jednostkach organizacyjnych, 
krążą już całe legendy. Czasami zresz-
tą łatwe do zweryfikowania jak np. w 
przypadku nadwornego prezydenckie-
go fotografa, zamieszkałego na tej sa-
mej ulicy i pod tym samym numerem 

domu (różnica tkwi w literkach „a” i 
„b”), co sam Jarosław Marszałek (bli-
sko ulicy Marszałkowskiej).

Żartobliwie mówiąc, pod rządami 
Krzysztofa Matyjaszczyka możliwa 
jest kariera  w iście amerykańskim 
stylu. Koronnym tego przykładem jest 
Anna Potrzebowska (zdjęcie dzięki 
uprzejmości Adriana Biela). Ta młoda 
osoba zaczynała pracę w urzędzie jako 
osobista asystentka prezydenta Ma-
tyjaszczyka, później było stanowisko 
kierownika kancelarii prezydenta, a 
obecnie jest już p.o. zastępcy dyrek-

tora generalnego Urzędu Miasta Czę-
stochowy. Półtora roku temu rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Częstocho-
wy, Włodzimierz Tutaj, tak tłuma-
czył pierwszy awans Potrzebowskiej: 
„Jej dotychczasowe doświadczenia 
zawodowe, w tym między innymi 
koordynowanie pracy sekretariatu 
prezydenta miasta w zakresie kontak-
tów zewnętrznych oraz współpracy z 
jednostkami organizacyjnymi miasta, 
z pewnością pozwalają na kierowa-
nie małym, trzyosobowym zespołem, 
zajmującym się obsługą administra-
cyjno-organizacyjną prezydenta”. Jak 
widać, w tym przypadku kompetencje 
rosły błyskawicznie i obecnie pozwa-
lają już na zarządzanie całą, blisko 
1000-osobową kadrą urzędniczą w 
magistracie.

Czym na co dzień zajmuje się Anna 
Potrzebowska, na początku kadencji 
nazwana przez Jarosława Marszałka 
w rozmowie z dziennikarzem „poży-
tecznym stworzeniem”? Na pewno 
lubi podróże zagraniczne – w latach 
2013-14 przejęła, z rąk Krzysztofa 
Matyjaszczyka i innych jego zastęp-
ców, rekord w ilości „zwiedzonych” w 
ramach obowiązków służbowych kra-
jów. Wyliczmy na podstawie danych z 
UM Częstochowy:

1) 25-30 maja 2013 – Portugalia 
(wizyta robocza – kształcenie w tury-
styce)

2) 10-15 października 2013 – Wło-
chy (wymiana doświadczeń w dziedzi-
nie turystyki)

3) 14-17 maja 2014 – Austria (wy-
jazd szkoleniowy – turystyka piel-
grzymkowa)

4) 25-30 maja 2014 – Portugalia 
(wyjazd studyjny – kształcenie w tu-
rystyce)

5) 05-08 września 2014 – Turcja 
(prezentacja roli samorządu w rozwo-
ju częstochowskiej gospodarki i han-
dlu)

6) 14-19 września 2014 – Wielka 
Brytania (wizyta szkoleniowa „Mło-
dzi w Europie”)

Jak widać, Urząd Miasta ma w oso-
bie pani Anny Potrzebowskiej wybit-
nego fachowca od turystyki – i to nie 
tylko teoretyka, ale i praktyka. Czym 
jeszcze się zajmuje na co dzień w ra-
mach obowiązków służbowych „nowa 
siła” częstochowskiego magistratu? 
Na pewno lubi fotografować – wi-
dać to było choćby po tym, jak z za-
pałem i dziecięcą radością na twarzy 
„pstrykała” kolejne zdjęcia z telefo-
nu komórkowego pracownikom fir-
my „Premium Media”, podczas prób 
udaremnienia im przez urzędników 
transmisji z obrad Rady Miasta Czę-
stochowy.

Myślę, że wystarczy na dziś tej 
wyliczanki burzącej krew każdego w 
miarę przyzwoitego „samorządowca” 
– do wyborów pozostało dokładnie 
21 dni, czyli tyle, ile wynosi karciane 
„oczko”. Miejmy nadzieję, że próby 
zakłamywania sondaży wyborczych, 
nachalne podlizywanie się częstocho-
wianom i zalepianie miasta tonami 
tekturowej makulatury zostaną defini-
tywnie zakończone za 3 tygodnie. Jak 
w innej karcianej grze powiemy wte-
dy Krzysztofowi Matyjaszczykowi: 
„sprawdzam”.

Artur Sokołowski

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 87
POWÓD 87:  polityka 

kadrowa ekipy Krzysztofa 
Matyjaszczyka – czy to już 
nepotyzm, partyjniactwo i 
kolesiostwo, czy jeszcze?

Liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Częstochowy na stanowisku 

urzędniczym – na zastępstwo

Rok

w drodze naboru 

(art. 12 ust. 1 ustawy 

o pracownikach 

samorządowych)

poza naborem (art. 12 ust. 2 ustawy 

o pracownikach samorządowych)

2011 - 10

2012 1 16

2013 - 11

2014 - 15

Raze

m
1 52
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tel. 537 909 808

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa
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W dniu 12.10.2014. odbyły się I zawody spinningo-
we „Puchar Rybnika 2014”, które zorganizował Okręg 
PZW Katowice. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą tych 
zawodów został częstochowski wędkarz Tomasz Rał. 

Pan Tomasz to doświadczony spinningista i członek 
Klubu Spinningowego WKS SPINER Częstochowa. 
Na swoim koncie ma Mistrzostwo Okręgu Częstocho-
wa, Grand Prix Okręgu oraz udział w wielu prestiżo-
wych zawodach na terenie całej Polski. Z dużych ryb 
ma złowionego szczupaka 105 cm oraz sandacza 85 
cm, które do „maluszków” nie należą. Jednak przy ry-
bie, którą złowił podczas zawodów mogą wyglądać na 
małe rybki. 

Przechodząc do sedna artykułu nie zwycięstwo w 
zawodach okazało się dla pana Tomka najważniejsze a 
to, co mu je zapewniło. Był to sum o długości 244 cm, 
ważący 96,5 kg (jest to waga ofi cjalna ryby). Ważenie 
takiego okazu okazało nie lada problemem dla orga-
nizatorów, ponieważ nikt nie był przygotowany na aż 

takiego „potwora”. Nieofi cjalnie ryba ta ważyła ponad 
100 kg. 

Sum został złowiony na woblera Salmo HORNET 
9F (nie zbyt dużą przynętę) natomiast na kołowrotku 
była plecionka 0,2 mm (to jest niesamowite, że wy-
trzymała taki ciężar). Samo holowanie ryby trwało 
2,5 godziny (wędkarze mieli darmową przejażdżkę 
po zalewie Rybnickim, ponieważ ryba bez problemu 
ciągnęła łódź). Pan Tomasz, jak sam powiedział, nie 
wyholowałby tej ryby gdyby nie podpowiedzi Dawida 
Zawrina, kolegi, który był z nim na łodzi i ma wielkie 
doświadczenie w połowach sumów. 

Sum 244 cm to nieofi cjalny rekord Polski złowionej 
ryby metodą spinningową. 

Ja wraz z całą redakcją Tygodnika 7 dni gratuluje-
my złowienia takiego okazu.

Tekst: Robert Amborski
Zdjęcia: Dawid Zawrin

Potwór 
złowiony 

na spinning 

R E K L A M A
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@Wyborcza mniemanologia 
    stosowana
denver@op.pl: Trzeba wierzyć, że ludziska w 

Częstochowie widzą i wiedzą oraz swój niewyprany 
rozum mają. Ale doświadczenie uczy, że pospolitych 
głupków jest ci u nas dostatek. Warto też mieć na uwa-
dze, że wśród potencjalnych wyborców Częstochowy, 
jeśli brać formalne/papierowe wykształcenie, które 
dzisiaj bywa wielce mylące, ok. 25% legitymuje się 
wykształceniem wyższym (w tym: 18% mgr), poli-
cealnym - ok. 4%, średnim - ok. 38%, zasadniczym 
zawodowym i niższym - reszta (33%). A samorząd 
to emanacja tej struktury społecznej - demokracja ma 
swoje prawa. Dla wielu Raczek to "geniuś". A prze-
cież wiadomo, że barachło.

ryszardraczek@gmail.com: Ryszard Raczek - 
Wielce Szanowna Pani Redaktor. Proszę uprzejmie o 
przeprowadzenie analizy list wyborczych i przyjrzenie 
się kandydatom oskarżonym przez PROKURATURĘ 
.Podkreślam oskarżonych.To jest moment, w którym 
przynoszą wstyd Częstochowie.Niewydolność Sądó-
w,ośmiesza tzw "domniemanie niewinności" Wielu 
ptaszków winno odlecieć w polityczny niebyt.

Stefan Mikuła: Panie Raczek wali panu w dekiel, 
a pan się z tym obnosi niczym wioskowy głupek. Pisz 
pan donos do prokuratury, a nie piskaj na forum.

K4riss: Życzę Piotrowi Strachowi powodzenia i 
pewnego mandatu.

@Sokołowski ograł Raczka
Synszyl: Raczek to pajac, który potrzebuje "rekla-

my" by zwrócić na siebie uwagę. Nie ma nic ważnego 
i istotnego dla życia publicznego miasta do powiedze-
nia. Może tylko skandalem, pieniactwem sądowym 
etc.usiłować zwrócić na siebie uwagę. Tandeta.

ryszardraczek@gmail.com: Ryszard Raczek - 
Uzasadnienie orzeczenia prowadzi do wniosku, że 
tryb wyborczy pozwala na kłamstwa i bezpodstawne 
obrzucanie błotem niewinnych ludzi.Odsyłanie przez 
sąd do procesów cywilnych powoduje, jak słusznie 
podkreśla redakcja, przy użyciu szulerskich metod , 
ogrywanie uczciwych obywateli.O braku zgody, na 
publiczne wykorzystywanie mojego wizerunku,w-
spominam marginalnie.Natomiast podkreślam, że 
moje opłaty za usługi reklamowe,obniżają dotacje 
dla MPK.Natomiast wyprowadzanie pieniędzy z kas 
biletowych MPK, przez członków rodzin działaczy 
PiS, dotacje zwiększa. To dopiero jest ogrywanie , czy 
okradanie mieszkańców. Wyrażam nadzieję, że redak-
cyjny śledczy podejmie ten temat. Służę szczegółami.

Stefan Mikuła: Raczek weź na luz, bo robisz z sie-
bie durnia większego niż baobab.

aaaa@op.pl: Jak to? To Przedsiębiorstwo ma 
wiedzę o uszczupłeniu wpływów i nie zawiadomiło 
o przestępstwie organy ścigania? Jeśli to prawda, to 
władzom grozi odpowiedzialność kara. Dobrze, ze 
nas pan poinformował o tym fakcie.

@Polityka kadrowa ekipy Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka – nepotyzm, partyjniactwo i ko-
lesiostwo? 

denver@op.pl: Na magistrackim folwarku, jakim 
uczynił go Matyjaszczyk, włodarz sprawuje nadzór 
nad czeladzią. Jego zadaniem jest również zbieranie 
informacji o nastrojach pracowników co nie przyspa-
rza mu popularności. Nadzór nad kobietami zatrud-
nionymi na folwarku sprawuje dworniczka. Dziewki 
folwarczne wykonują lżejsze prace... Faworyty magi-
strackie pracują w usługach, rzadziej w "produkcji"... 
Po zmianie włodarza nastaje zwykle czas nowych 
dziewek i faworyt.### Dzisiejsze magistrackie fawo-
ryty w niczym nie przypominają dawnych dworskich 
faworyt - zawsze bogatych, często wpływowych, 
zazwyczaj pięknych i czasem obdarzonych wielką 
inteligencją. Jedno ich łączy, to kobiety niemal bez 
wyjątku nieszczęśliwe. Porzucane dla młodszych, 
zdradzane, upokarzane przez króla i dworzan, zmu-
szane do pokornego znoszenia upokorzeń, znienawi-
dzone przez poddanych.

a.k.urbanscy@wp.pl: wszyscy z plakatów pięknie 
wykrzykują...nasze miasto...obudzimy energię...przy-
zwoity i solidny... a w gruncie rzeczy każdy patrzy 
tylko na możliwości pogrubienia własnego portfela. 
Stanowiska i funkcje rozchodzą się po znajomości, 
kompetencji brak. Jest jedna rzecz co się udała... 
ukatrupili to miasto bez reszty, jeszcze krąży trochę 
zombi, które szukają nadzieji, ale rychło i oni padną 
z braku perspektyw. Dzisiaj w Częstochowie mamy... 
Wielkie okrąglutkie ZERO państwo samorządowcy i 
to Wam zawdzięczamy

Oddajcie 
nam za 
paliwo!

Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
mają pretensje do prezydenta Ma-
tyjaszczyka, bo obiecał im w imieniu 
miasta pokrywać koszty dowozu dzie-
ci do szkół, a nie wywiązuje się z tej 
obietnicy. Zapowiadaja nawet prote-
sty i pikiety, ale na razie czekają jesz-
cze cierpliwie na przelewy. W imieniu 
sporej grupy rodziców o problemie 
opowiada jeden z ojców.

– Wożę córke do szkoły codziennie, 
bo jej problem polega na tym, że od 
czasu do czasu traci orientację prze-
strzenną i mogłaby po prostu zabłądzić. 
Dodatkowo w tym czasie nie potrafi -
łaby także przypomnieć sobie adresu 
szkoły, więc nawet poproszenie kogos 
o wskazanie kierunku jest niemożliwe – 
tłumaczy Andrzej Wytrzymały, ojciec 
Klaudii.

Ponieważ pojawiające się spo-
radycznie krótkie zaniki pamięci u 
dziewczynki są nie do przewidzenia, 
rodzice po prostu nie dopuszczają do 
sytuacji, w której uczennica zmuszona 
byłaby podróżować samodzielnie. Oj-
ciec Klaudii opowiada, że w zeszłum 
roku szkolnym problemy z pokryciem 

kosztów transportu nie występowały. 
W tym jednak roku gmina tnie koszty 
jak tylko może.

– Po pierwsze nie wzięto pod uwagę, 
że rodzice po dowiezieniu dziecka do 
szkoły nie czekaja tam na nie, tylko wra-
cają do swoich zajęć. Pokrywanie więc 
kosztów przejazdu wyłącznie z miejsca 
zamieszkania do szkoły i z powrotem 
starcza na połowę realnych wydatków 
na paliwo – tłumaczy Wytrzymały. 
– Drugi problem jest taki, że gmina ob-
licza długośc trasy chyba na podstawie 
map Google, które nie dość, że często 
podają fałszywe informacje skracając 
drogę przez nieprzejezdne podwórka 
między blokami, nieraz nie uwzględ-
niają świeżo wprowadzonych zakazów 
skrętu, czy wjazdu, to jeszcze nijak się 
mają do rozkopanego miasta i realnej 
długości trasy przejazdu – żali sę pan 
Andrzej.

Problem ustalenia rzezczywistych 
kosztów pzrejazdu rodzice chcieliby 
renegocjować z gminą, bo ich zdaniem 
liczby wpisane przez urzędników są 
mocno zaniżone.

Najbardziej jednak pilny obecnie jest 
problem braku przelewów.

– Pomijając już kwestię ilości ki-
lometrów, bezspornym jest fakt, że 
gmina powinna wysłać pieniądze, a 
nie robi tego, chociaz jest już dwa 
tygodnie po terminie – Andrzej Wy-
trzymały bezradnie pokazuje umowę 
podpisaną w imieniu gminy przez 
dyrekcję szkoły, która też jest w tej 
sytuacji bezsilna.

hubb

Koniec październka, to czas, kie-
dy odwiedzamy i porządkujemy 
groby bliskich nam osób, palimy 
znicze, składamy kwiaty, okazując 
tym należny im po śmierci szacu-
nek. Są jednak sytuacje, kiedy po-
stępowanie ludzi wobec zmarłych 
budzi duże wątpliwości. W marcu 
2012 roku z zaciekawieniem śledzi-
łem doniesienia gazet, dotyczące 
odnalezienia szczątków ludzkich 
w związku z prowadzonym remon-
tem kościoła św. Zygmunta.

Zabytki trzeba odnawiać
To najstarsza parafi a w Czę-

stochowie. Pierwsza historyczna 
wzmianka o niej pochodzi z wyka-
zu świętopietrza z lat 1325-27. Po-
czątkowo jej siedzibą był drewnia-
ny kościół p.w. Najświętszej Maryi 
Panny na Jasnej Górze, a od 1382 r. 
kościół św. Zygmunta, postawiony 
najprawdopodobniej po roku 1356, 
tj. po otrzymaniu przez Częstocho-
wę praw miejskich. Pamiętajmy, że 
ówczesna Częstochowa, to osada 
skupiona przy rzece Warcie. Osa-
da w pobliżu Jasnej Góry to była 
wówczas Częstochówka, jej pozo-
stałość to m.in. Rynek Wieluński.

Parafi a św. Zygmunta do 1474 r 
była zarządzana przez księży die-

cezjalnych. W tym bowiem roku 
oddano ją w administrację OO. 
Paulinom, którzy przy niej zało-
żyli klasztor (zachowany do dziś 
budynek klasztorny powstał w la-
tach 1769-1787) i prowadzili dusz-
pasterstwo do 1864 r. tj. do czasu 
skasowania klasztoru przez władze 
carskie.

Cmentarz był tam od dawna
Wiadomym było, że w obrębie 

kościoła znajdował się cmentarz. 
Oprócz mieszkańców miasta, grze-
bano na nim m.in. OO. Paulinów, 
osoby chojnie wspierające działal-
ność parafi i, pochowane tam zostały 
również ofi ary epidemii, które na-
wiedzały nasze miasto. Z biegiem 
czasu cmentarz rozrastał się, obejmo-
wał większą część dzisiejszego pla-
cu Daszyńskiego, aż po ulicę Ogro-
dową. Przez setki lat cmentarz przy 
parafi i św. Zygmunta był największą 
nekropolią w naszym mieście, na 
której pochowano dziesiątki tysięcy 
mieszkańców.

Podczas realizacji projektu wy-
tyczenia alei łączącej Starą i Nową 
Częstochowę w latach 1818 – 1826, 
rozebrano kaplicę cmentarną, a sam 
cmentarz przeniesiono w rejon uli-
cy Fabrycznej (obecnie Mielczar-

skiego), a w 1882 roku ostatecznie 
do osady Kule, nazywanej tak od 
nazwiska właścicieli tej ziemi. Tyle 
historii.

Szczątki pozostały
Po raz pierwszy na szczątki ludz-

kie pochodzące z cmentarza przed 
kościołem św. Zygmunta natknię-
to się podczas remontu kanalizacji 
w okolicy I Alei w latach 80-tych. 
Przystepując do remontu kościoła i 
parafi i św. Zygmunta w 2012 roku, 
jak zawsze w takich przypadkach, 
pierwszeństwo przed budowlań-
cami otrzymali archeolodzy. Prace 
archeologiczne były prowadzone 
w większości w kościele i budynku 
klasztornym, na zewnątrz w tere-
nie przyległym do kościoła zostały 
wykonane pobieżnie. Odnaleziono 
ludzkie szczątki, jednak nie zrobi-
li tego archeolodzy i nie na terenie 
parafi i lecz znaleziono je na działce 
położonej przy ulicy Sudeckiej w 
dzielnicy Lisiniec.

Rozsypano kości po mieście
Trudno się dziwić, że kiedy na ła-

mach Gazety Wyborczej przeczyta-
łem artykuł zatytułowany „Skandal, 
ludzkie szczątki i gruz wywozili 
ciężarówkami”, zacząłem śledzić 
doniesienia w tej sprawie. Ukaza-
ło się kilka publikacji, również w 
tygodniku „7 dni” (z 29 III 2012), 
które opisały to zdarzenie.

Gazeta Wyborcza donosiła, że 
teren został zabezpieczony przez 
policję, a prokuratura wszczęła 
śledztwo. Właściciel terenu, chcąc 
go podwyższyć, zamówił ziemię 
i gruz od fi rmy, która zajmuje się 
takimi zleceniami. Ta sama fi rma 
prowadziła prace ziemne przy re-
moncie kościoła i parafi i św. Zyg-
munta. W ten oto sposób szczątki 
trafi ły na działkę przy ulicy Sudec-
kiej. W tym miejscu sprawa urywa 
się. Wiem tylko, że szczątki miały 
zostać pochowane na cmentarzu ko-
munalnym.

Czy ostatecznie tam trafi ły? Jaki 
był wynik śledztwa prowadzonego 
przez prokuraturę w tej sprawie?

Dzisiaj próżno szukać w archi-

wum Gazety Wyborczej artykułu, 
na który powołuję się. Nie znajdzie-
my też żadnego śladu o wynikach 
śledztwa prowadzonego w tej spra-
wie przez prokuraturę.

Trzeba było posprzatać
Kilka tygodni później wycho-

dząc z cmentarza zauważyłem 
pomarańczowego Volkswagena 
Transportera, który zatrzymał się 
przy wejściu na cmentarz Kule, 
sąsiadującym z ogródkami dział-
kowymi. Z samochodu wysiadło 
trzech mężczyzn, którzy zaczę-
li wynosić z niego białe, pękate, 
płucienne worki. Zainteresowa-
ny, przystanąłem w nie wielkiej 
odległości przyglądając się temu 
dziwnemu zdarzeniu. Mężczyźni 
wyniesli z samochodu około 10 
worków. Wszystkie złożyli w wy-
kopanym pod murem dole, który 
był prawdopodobnie miejscem po 
znajdującym się tam wcześniej 
grobie. Zapytałem jednego z nich, 
co jest w workach. Odpowiedział 
mi, że to te szczątki znalezione na 
Lisińcu, o które było tyle hałasu.

W tym samym momencie, kiedy 
próbowałem zrobić zdjęcie, mój 
rozmówca został przywołany do 
porządku przez swoich kolegów. 
Oczywiscie, jak nie pozwolono mi 
wykonać zdjęcia, do dzisiaj jednak 
pamiętam to zdarzenie.

Pozostają zagadki
Jeżeli to jest epilog historii zwią-

zanej z odnalezieniem tych szcząt-
ków, pochodzących z dawnego 
cmentarza znajdującego się w obrę-
bie kościoła i parafi i św. Zygmunta, 
powstaje wiele pytań. Dlaczego nie 
pochowano tych szczątków z należ-
nym im szacunkiem? Dlaczego tego 
pochówku nie upamiętnia stosowna 
tablica pamiątkowa? Dlaczego nie 
opublikowano wyników śledztwa, 
które prowadziła prokuratura?

Być może uda się uzyskać odpo-
wiedzi na niektóre z tych pytań od 
Czytelników. Jeśli macie Państwo 
jakieś informacje na ten temat to 
prosimy o kontakt z redakcją.

Leszek Kuliński

Jak potraktowano ludzkie szczątki

W tym miejscu zakopano opisywane w tekście worki. Foto: L. K.
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Rowerzyści nie mają w Czę-
stochowie łatwo. Chociaż mia-
sto buduje ścieżki i wytycza 
drogowe pasy ruchu dla rowe-
rów, rowerzyści korzystają z 
nich niechętnie. Przyczynami 
takiego stanu rzeczy zajmiemy 
się za tydzień, a dziś przyjrzy-
my się jego skutkom.

Piesi chętnie i często na-
rzekają w listach do redakcji 
na „panoszenie się” rowerzy-
stów na chodnikach, a głów-
ne grzechy rowerzystów dają 
się zakwalifi kować do trzech 
kategorii. Są to braki w umie-
jętnościach, braki w kompe-
tencjach i brak empatii wobec 
wspólmieszkańców.

Braki w umiejętności jazdy 
dostrzec łatwo. Zawodzi ele-
mentarna zdolność omijania 
przeszkody i hamowania. Piesi 
czują się na chodnikach zagro-
żeni. Część rowerzystów po 
prostu jeździć rowerem nie po-
trafi . Nie potrafi ą jechać wol-
no – wtedy ich tor jazdy robi 
się zygzakowaty, nieprzewi-
dywalny, nierzadko dochodzi 
przez to do potrąceń pieszych. 
Nie potrafi ą hamować – albo 
maja niesprawne hamulce i 
zatrzymują się dopiero na pie-

szym, albo hamowanie kończy 
się utratą równowagi zesko-
kiem z roweru i potrąceniem 
pieszych. Zwłaszcza Czytel-
nicy narzekają na „niedziel-
nych rowerzystów”. Jeden z 
maili zawierał taki opis: „(...)
eleganckie panie na rowerach 
z koszami, ubrane w powłó-
czyste suknie, mają kapelusze 
z wielkim rondem i ciemne 
okulary. Spod tego ronda i zza 
okularów nie widzą nikogo 
i niczego. Może wyobrażają 
sobie, że jadą po łące, a może 
są zajęte obserwowaniem, 
czy aby yorkowi w koszu nie 
przekrzywiła się kokarda". 
Przykład jest ekstremalny, 
ale niestety prawdziwy; brak 
umiejętności jazdy u tych pań 
jest rażący.

Jeśli chodzi o brak kompe-
tencji, to zdaniem narzeka-
jących pieszych, rowerzyści 
przede wszystkim nie mają 
pojęcia o tym, że na chodni-
ku wcale nie są uprzywilejo-
wani. Poza tym nie znają się 
na pokonywaniu przejść dla 
pieszych, bo powinni przepro-
wadzać rower przez zebrę a nie 
przejeżdżać po niej w pędzie, a 
zwłaszcza nie zajeżdżać drogi 

pieszym, nie wiedzą, że zamiar 
zmiany kierunku jazdy należy 
sygnalizować, a także nie są 
świadomi zakazu używania 
sygnałów dźwiękowych w 
terenie zabudowanym. Zasad-
ność tych zarzutów zweryfi -
kujemy niebawem, bo pewne 
wątpliwości budzi kwestia, czy 
przepisy o ruchu drogowym 
mają zastosowanie również na 
chodniku. Zwrócimy się też do 
policji drogowej z pytaniem 
gdzie tak właściwie jest miej-
sce dla rowerzysty na jezdni. 
Część Czytelników sugeruje 
bowiem, że trzymanie się środ-
ka pasa ruchu uniemożliwia 
tzw. wyprzedzanie rowerzy-
sty „na trzeciego” a manewr 
ten jest częstą przyczyną ze-
pchnięcia rowerzysty z jezd-
ni na chodnik i jego nagłego 
wtargnięcia między pieszych.

Po braku umiejętności i bra-
ku kompetencji trzecim obsza-
rem, w którym pojawiają się 
zastrzeżenia do rowerzystów 
jest brak empatii. To temat nie-
co bardziej abstrakcyjny. Na-
rzekają zwłaszcza rodzice ma-
łych dzieci i rodzice pchający 
wózki, a także osoby starsze. 
Problem z brakiem empatii 

trudno jasno zdefi niować, więc 
posłużmy się przykładami. 
„Być może rowerzysta mnie 
widzi i może nawet zamierza 
ominąć, ale robi to dopiero 
w ostatniej chwili”, „ktoś je-
dzie za mną i popędza mnie 
dzwonkiem, a widzi, że nie 
ma miejsca bym mu ustąpiła”, 
„rowerzysta przejeżdża blisko 
wózka, nie myśląc o tym, że 
nie widzące go dziecko może 
wyciągnąć rączkę, drugi już 
raz jakiś  rowerzysta uderzył 
w taki sposób mojego synka i 
pewnie nawet tego nie zauwa-
żył”, „jeżdżą po piracku, jak 
szaleńcy” - tego typu zarzutów 
jest sporo i znalezienie rozwią-
zań może być trudne, bo po-
trzeba obudzić w rowerzystach 
wyobraźnię i zdolność prze-
widywania. Będziemy jednak 
próbować. Jeśli macie więc 
Państwo pomysły na to, jak 
pomóc zarówno rowerzystom, 
jak i pieszym – prosimy o zgła-
szanie ich do naszej redakcji. 
To temat rzeka, ale przed nami 
sezon zimowy, który można 
przeznaczyć na nasmarowanie 
roweru i rachunek sumienia.

hubb
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Aron na emeryturze
Aron, owczarek niemiecki, policyjny pies, przeszedł na emeryturę. Zdo-
bywca mistrzostwa Polski i wielu tytułów wojewódzkich, od 30 wrze-
śnia 2014 roku, po 8 latach służby, pożegnał się z policyjną pracą. 
9-letni Aron i jego przewodnik asp. Wojciech Bożek byli najbardziej 
rozpoznawalnymi policjantami w Częstochowie. Kilkadziesiąt razy, to 
właśnie ten duet spotykał się z uczniami częstochowskich szkół, gdzie 
w czasie spotkań profilaktycznych policjant przypominał dzieciom i 
młodzieży o bezpiecznych zachowaniach. Autorski program policjan-
ta "Jak ustrzec się przed pogryzieniem przez psa"  był przedstawiany 
w niemal wszystkich przedszkolach i szkołach Częstochowy i powiatu 
częstochowskiego. Szczególnie lubiany przez dzieci, które uczył jak się 
zachowywać w razie kontaktu z obcym psem. Gdy Aron miał siedem 
miesięcy, zaopiekował się nim przewodnik psów policyjnych - Woj-
ciech Bożek. Już od początku owczarek posiadał duże predyspozycje 
do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Po szkoleniu policyjnym, 
w 2006 roku rozpoczął służbę w częstochowskiej policji. Okazał się 
znakomitym fachowcem, zdobywcą Mistrzostwa Polski i wielu tytułów 
w organizowanych zawodach na najlepszego psa policyjnego do wy-
szukiwania zapachów materiałów wybuchowych. W czasie swojej służ-
by w Policji, Aron ciężko pracował. Wielokrotnie był angażowany do 
sprawdzeń budynków w przypadkach zgłoszeń alarmów bombowych. 
Uczestniczył także w zabezpieczeniach wielu  imprez masowych, w 
tym  zabezpieczeniu organizacji mistrzostw piłkarskich Euro 2012 w 
Polsce. Mało kto także wie, że Aron ma drugie, służbowe imię - Zabol. 
30 września 2014 roku Aron przeszedł na zasłużoną emeryturę. Teraz 
odpoczywać będzie w domu swojego przewodnika - Wojciecha Bożka. 

Wspomnienie Marka Perepeczki

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza w piątek, 31 
października o godz. 18.00 (Scena duża) na koncert wspomnieniowy 
Marka Perepeczki. Wcześniej, bo o godz.13.00,  w III Alei Najświętszej 
Maryi Panny – wlot od Placu Biegańskiego - nastąpi uroczyste odsło-
nięcie ławeczki sławnego aktora.

Święto Halloween dla najmłodszych
W najbliższą niedzielę 2 listopada w Centrum Handlowym Auchan w Po-
czesnej zapanuje „halloweenowa” atmosfera. Od godziny 14.00 do 17.00 
dzieci będą mogły wziąć udział w
warsztatach plastycznych i tanecznych animacjach. Każdy będzie miał 
okazję przygotować własnoręcznie budzące grozę stwory. Pod okiem 
animatora powstaną między innymi papierowe pająki, czy balonowe 
zjawy. Maluchy będą także mogły stworzyć dla siebie wyjątkowy ko-
stium kościotrupa, oryginalną torbę na słodycze, czy rozświetlające każdą 
ciemność lampiony. Uczestnicy spotkania wspólnie zatańczą z miotłą, a 
także poznają kroki „tańca połamańca”. Będzie też okazja, by poznać naj-
większe sekrety mumii, czy rozwiązać tematyczną krzyżówkę. Na uczest-
ników zabawy czekają drobne upominki. Spotkanie zakończy spektakl 
teatralny pt. „Cudowna lampa All Ad Dina”, za sprawą którego mali wi-
dzowie przeniosą się do pełnego przygód świata. Wstęp wolny.

Ślizgawka wróci na Plac Biegańskiego

Mieszkańcy naszego miasta wywalczyli powrót miejskiej ślizgawki do 
centrum miasta. Lodowisko może znów stanąć na najważniejszym czę-
stochowskim placu, również dzięki temu, iż wygasła umowa z Galerią 
Jurajską, która przez trzy poprzednie lata utrzymywała obiekt. Ślizgaw-
stochowskim placu, również dzięki temu, iż wygasła umowa z Galerią 
Jurajską, która przez trzy poprzednie lata utrzymywała obiekt. Ślizgaw-
stochowskim placu, również dzięki temu, iż wygasła umowa z Galerią 

ka o rozmiarach 16 na 30 metrów stanie w pobliżu Odwachu i będzie 
czynna w godzinach 10.00 – 20.00. Ośrodek Sportu i Rekreacji, który 
zarządza ślizgawką, obiecuje dołożyć starań, by była ona otwarta już na 
Mikołajki i jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, powinna funk-
cjonować do końca lutego. Wstęp na miejską ślizgawkę, podobnie jak 
w latach ubiegłych, będzie bezpłatny. Osoby nie posiadające własnego 

Siedem soczystych marchewek 
otrzymuje Bank Żywności w 
Częstochowie za rozpropago-

wanie programiu zagospodarowania 
warzyw i owoców objętych embargiem. 
Stowarzyszenie przyjęło dotychczas 
200 ton produktów. Żywność ta trafi do 
ok. 10 000 mieszkańców Częstocho-
wy i regionu. W rolnictwie marnuje się 
ponad jedna trzecie upraw rolnych, zarówno na etapie upraw, 
transportu, magazynowania i handlu. Produkty rolne marnują się 
także na dużą skalę w sytuacjach kryzysowych, do których należy 
tegoroczne embargo na polskie płody rolne.

Bank Żywności w Częstochowie zorganizował nawet akcję 
„Nie marnuj warzyw i owoców”. Wspólnie bawili się wychowan-
kowie częstochowskich przedszkoli, uczniowie, seniorzy oraz 
przedstawiciele częstochowskich organizacji pozarządowych. 
Za pomysłowe zwrócenie uwagi mieszkańców Częstochowy na 
problemy całego Regionu marchewki (tym razem wirtualne) wwę-
drują do częstochowskiego Banku Żywności.

Siedem kijów dostaje tym 
razem Krzysztof Maty-
jaszczyk, jako kandydat 

unikający udziału w debatach. 
Czytelnicy wyrażali rozczarowanie 
juz po debacie odbytej na Poli-
technice Częstochowskiej, o której 
pisaliśmy w wydaniu z drugiego 
października. Wtedy komentarze 
były utrzymane w tonie rozczaro-
wania spowodowanego tym, że 
silny kandydat oddaje starcie wal-
kowerem. Przedwczoraj odbyła 
się druga debata – tym razem na 
Akademii im. Jana Długosza. Na 
tym przedwyborczym spotkaniu 
kandydatów obecny prezydent 
również sie nie pojawił. Teraz ko-
mentarze są jeszcze mniej przy-
chylne. Wyborcy uważają, że obecny prezydent Częstochowy lekcewa-
ży zarówno elektorat, jak i uczelnie, które go na prezydenckie debaty 
cierpliwie zapraszają.

Zaczynamy nowy cykl artykułów, do którego powstania zainspirowały nas listy Czy-
telników. W wielu z nich pojawiają się te same tematy dotyczące bolączek mieszkań-
ców. Każdy opisując swój problem podaje oczywiście inne przykłady, ale w nadesłanej 
przez Państwa korespondencji można wyraźnie dostrzec kilka wiodących wątków. Przeważają problemy dotyczące 
poruszania się po mieście i trzymania zwierząt. Spróbujemy się im przyjrzeć, zdiagnozować ich przyczyny i poszukać 
metod ich rozwiązania. Cykl "Miasto przyjazne" ma więc za zadanie otworzyć nam oczy, zwrócić uwagę na kłopoty 
sąsiadów i obudzić w nas nieco empatii, byśmy sami tworzyli warunki przyjazne dla innych, nie czekając aż władze 
i politycy zabiorą się za wyręczanie mieszkańców. Zaczynamy od problemów z rowerzystami, a za tydzień opiszemy 
problemy z psami. W kolejce czekają problemy z gołebiami, problemy rodziców pchających wózki, problemy pasaże-
rów komunikacji miejskiej, problemy inwalidów i wiele jeszcze innych. Prosimy jednocześnie o dzielenie sie swoimi 
spostrzeżeniami i opiniami, moze razem uda nam się przynajmniej część z tych problemów rozwiązać.
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W związku z tym, że 25 października obchodzili-
śmy Światowy Dzień Makaronu, przygotowa-

liśmy kilka makaronowych porad. W gruncie rzeczy 
gotowanie makaronu nie należy do najprostszych ku-
linarnych czynności. Ilość wody, soli czy oliwy często 
potrafi zgubić niedoświadczonych kucharzy. Wystar-
czy jednak zapamiętać kilka trików, a przygotowanie 
makaronu będzie proste jak bułka z masłem!

1. Na głęboką wodę
Makaron lubi wodę, jednak wszystko w granicach 

zdrowego rozsądku. Pierwszorzędną zasadą pod-
czas gotowania jest napełnienie garnka odpowied-
nią ilością wody – mianowicie na litr powinno przy-
padać 100 gram pasty. 

2. Hartowanie tak i nie
Kolejnym ważnym elementem jest hartowanie 

makaronu zimnym strumieniem wody.  Czy jest to 
konieczne? Okazuje się, że nie zawsze. W przy-
padku gdy gotujemy makaron do dania z 
sosem, w momencie przelewania go zimną 
wodą spłukujemy z niego skrobię i sól, przez 
co sos będzie mniej 
spojony z naszą pastą. 
Jednak gdy zależy nam 
aby makaron był w do-
brym stanie jeszcze na-
stępnego dnia, warto 
go zahartować.  

3. Kto czyta  
         nie błądzi

Należy dokładne 
przeczytać na etykie-
cie sposób przygo-
towania makaronu. 
„Od dłuższego czasu 

modne stało się 
gotowanie maka-
ronu al dente. W wie-
lu przypadkach się ono 
sprawdza, jednak zdarzają się makarony, które 
powinniśmy gotować nieco dłużej. Ważną zasadą 
jest stosowanie się do zaleceń producenta i goto-
wanie go tak jak napisane jest na opakowaniu. Acz-
kolwiek warto co jakiś czas sprawdzać twardość 
makaronu, bo wiele zależy także od garnka, wody 
i ognia – radzi Beata Szostak, współwłaściciel firmy 
Międzybrodzki Makaron.

4. Jakość wody przede wszystkim
Kolejną ważną, a często kompletnie niezauwa-

żalną kwestią jest jakość wody. Chodzi tu przede 
wszystkim o wodę „twardą”, czyli tą bogatą w 

sole mineralne.  Wrze ona w wyższej 
temperaturze, przez co potrzeb-

ne jest więcej energii aby ją 
zagotować.  

5. Z solą trzeba ostrożnie
Jeśli zależy nam na 

czasie, pamiętajmy 
aby dodać sól dopie-
ro w momencie wrze-
nia wody - w przeciw-
nym razie, będziemy 
musieli czekać nieco 
dłużej na jej zago-
towanie. Istotne jest 
także, żeby nie prze-
solić, 1 łyżka soli przy-
padać powinna na 1 
litr wody.

Poradnik Makaronoholika

Po ostatnich dwóch kolejkach, w których AZS 
wyraźnie pokonał mocniejszych i wyżej noto-
wanych rywali wśród fanów, rozpowszechnił się 
pogląd, że być może miejscowa drużyna będzie 
objawieniem rozgrywek. Niestety już w ostatnią 
sobotę Akademicy zostali sprowadzeni na ziemię, 
za sprawą porażki z Transferem Bydgoszcz 1:3.

Drużyny przystępujące do sobotniego spotkania 
były sąsiadami w tabeli PlusLigi co zwiastowa-
ło wyrównany pojedynek, jednak początek spo-
tkania należał zdecydowanie do podopiecznych 
Marka Kardosa. Częstochowianie dobrze grali w 
obronie i wykorzystywali bezlitośnie błędy byd-
goszczan, zdobywając cztery pierwsze punkty 
spotkania, a na przerwie technicznej prowadzili 
już pięcioma oczkami. Akademicy nie zamierzali 
zwalniać, nawet podnieśli poprzeczkę dokładając 
bardzo dobrą zagrywkę. Dzięki temu na drugiej 
przerwie technicznej prowadzili 16:8. Bydgosz-
czanie próbowali poprawić swoją grę, jednak na 
zmianę wyniku pierwszego seta było już za póź-
no i gospodarze wygrali zdecydowanie 25:17. 
Bardzo słaba pierwsza odsłona sobotniego spotka-
nia podziałała mobilizująco na gości, którzy od po-
czątku drugiego seta znacznie poprawili swoją grę, 
szczególnie w polu serwisowym. Marek Kardos 
próbował ratować przyjęcie poprzez wprowadzenie 
Maksima Khilko za Rafała Szymurę, jednak na nie-
wiele się to zdało i na pierwszą przerwę techniczną 
AZS schodził przegrywając 1:8. Akademicy pró-
bowali odrabiać straty, jednak bardzo dobre akcje 
mieszał z prostymi błędami. Mimo tego częstocho-
wianie zdołali zbliżyć się na trzy oczka, ale już po 
kilku minutach przewaga gości wzrosła do sześciu 
punktów. W końcówce bydgoszczanie popisali się 
bardzo dużym spokojem, kontrolując wynik i nie 
popełniając błędów własnych, wygrali drugiego 
seta 25:18.

Początek trzeciej partii to wreszcie gra jakiej 
można się spodziewać po sąsiadach w ligowej ta-
beli, czyli walka punkt za punkt. Niestety po pierw-
szej przerwie technicznej goście zaczęli uciekać. 
Popełniali oni dużo mniej błędów, a Akademicy, 
niezależnie od starań, nie mogli wrócić do poziomu 
prezentowanego w premierowej odsłonie spotka-
nia. Bydgoszczanie bardzo regularnie powiększali 
przewagę ostatecznie bardzo pewnie wygrywając 
25:16. 

Początek czwatrej partii ponownie należał do go-
ści, którzy szybko odskoczyli na cztery oczka. Co 
gorsza gracze AZS-u wyraźnie stracili nadzieję na 
końcowe zwycięstwo i nie mogli się odnaleźć na 
boisku. Wydawało się że losy spotkania są przesą-
dzone, a zespół z Bydgoszczy osiągną bezpieczną 
przewagę (10:15), gdy do boju zerwali się Akade-
micy. Bardzo szybko doprowadzili do remisu 17:17 
i... zupełnie się zacięli. Transfer zdobył aż siedem 
oczek z rzędu, a Akademicy musieli zapomnieć o 
choćby jednym oczku w ligowej tabeli. W końców-
ce jeszcze zerwać kolegów swoimi zagrywkami, 
jednak set i mecz był stracony.

Standardowo już, przed wysłaniem tego numeru 
gazety do druku, nie jest znany wynik środowego 
spotkania AZS-u z Lotosem Trefl Gdańsk, nato-
miast w sobotę Akademicy udadzą się do Będzina, 
gdzie zmierzą się z miejscowym MKS Banimexem.

Dk

AZS Częstochowa - Transfer Bydgoszcz 1:3 
(25:17, 18:25, 16:25, 21:25)

AZS Częstochowa: De Amo, Udrys, Szymura, 
Kaczyński, Janeczek, Przybyła, Stańczak (libero) 
oraz Buczek, Napiórkowski, Khilko, Marcyniak

Transfer Bydgoszcz: Woicki, Jurkiewicz, Duff, 
Jarosz, Waliński, Cupković, Nally (libero) oraz Bo-
nisławski, Wolański, Marshall, Gunia.

MVP: Dawid Gunia.

Podsumowanie 
siódmej kolejki APLN

Niestety kapryśna aura nie pozwoliła na rozegranie najważniejsze-
go spotkania w minionej kolejce. Obfite opady deszczu uniemożliwiły 
drużynom Klub 54 Exact Systems i ZC Michaś zmierzyć się w hicie 
kolejki. Spotkanie to rozegrane zostanie w piątek – 7 listopada i naj-
prawdopodobniej wtedy dowiemy się kto zostanie mistrzem jesieni. 
Należy zauważyć, że mimo wszystko w 7 kolejce działo się wie-
le ciekawego. A to dzięki dobrej postawie Korala Kłobuck, SGP i 
Azzarro. Drużyny Korala i SGP przebudziły się ostatnio i odnio-
sły dwa z rzędu zwycięstwa, ostatnio nawet z wyżej notowanymi 
drużynami. Azzarro w meczu, w którym skazywany był na poraż-
kę, mocno postawił się Meblodrewowi wywalczając jeden punkt. 
Przed nami ciekawa końcówka rundy jesiennej.  
W następnym tygodniu czeka nas nadrabianie zaległości. Wszystkie me-
cze zaległe również gwarantują dużą dawkę emocji. ZC Michaś - Koral 
Kłobuck, Jagiellończycy – Drog Bud i na koniec Hit Jesieni ZC Michaś 
– Klub 54 Exact Systems – ZAPRASZAMY.

Poniżej prezentujemy terminyspotkań zaległych. Zapraszamy na Miej-
ski Stadion Piłkarski „Raków” do oglądania spotkań „na żywo”.

red.
4.11 
godz. 19.00 ZC Michaś - Koral Kłobuck (VI kolejka) 
godz. 20.30 Drog Bud – Jagiellończycy (IV kolejka)
7.11 
godz. 19.00 ZC Michaś - Klub 54 Exact Systems (VII kolejka)

M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty

1 PGE Skra Bełchatów 6 18 18:1 474:357

2 Lotos Trefl Gdańsk 6 17 18:4 531:456

Asseco Resovia Rzeszów 6 17 18:4 530:455

4 Transfer Bydgoszcz 6 12 15:10 491:469

5 Jastrzębski Węgiel 6 12 14:10 547:487

6 AZS Politechnika Warszawska 6 11 14:11 548:551

7 Cerrad Czarni Radom 6 10 12:10 503:497

8 Cuprum Lubin 6 8 11:13 520:549

9 AZS Częstochowa 6 7 9:12 466:503

10 BBTS Bielsko-Biała 6 5 9:16 539:575

11 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 6 4 6:15 437:492

12 Indykpol AZS Olsztyn 6 3 7:17 488:549

13 Effector Kielce 6 2 4:18 401:447

14 MKS Banimex Będzin 6 0 4:18 447:535

AZS sprowadzony na ziemię
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Coraz krótszy dzień, pochmurne 
niebo, wiatr i wilgoć, a na domiar złe-
go rozchwianie wewnętrznego rytmu 
zmianą czasu na zimowy powoduje 
często kiepski nastrój zwany jesienną 
chandrą. Przyznają sie do niego goście 
odwiedzający naszą redakcję, a mu od 
tygodnia podpytujemy ich o sposoby 
na poprawę samopoczucia.

Ruch dla pań
Nasze rozmówczynie pytane o prze-

pis na pokonanie marazmu i apatii jako 
najlepszą metodę wskazały taniec. Nie 
chodzi tu jednak o bywanie na balach 
i dyskotekach a o regularne ćwiczenia. 
Najlepsza jest samba, zumba, czy jakaś 
jakaś forma aerobiku przy muzyce. Panie 
podkreślają tu, że konieczność stawienia 
się na czas jest czynnikiem motywującym 
do wyjścia z domu bez względu na pogo-
dę, dodatkowo zaś mówią o mobilizują-
cym wpływie grupy. W gronie koleżanek 
z kursu panie mają jakby więcej siły, czy 
wytrzymałości. Z uśmiechem też dodają, 
że miło jest odpocząć nieco od partnera. 
Mniej pań mówi o regularnym chodzeniu 
na basen, czy na siłownię. Wspomniana 
została także joga, traktowana nie tylko 
jako gimnastyka, ale jako system ćwiczeń 
oddechowych, i relaksacyjno-medytacyj-
nych świetnie wpływających na nastrój i 
ogólną kondycję. W dalszym ciągu jed-
nak wskazują uprawianie jakiejś formy 
aktywności fi zycznej jako remedium na 
ponury nastrój.

– Relaksowi sprzyja oderwanie się od 
codzienności, zmiana otoczenia, wysta-
wienie się na działanie nowych bodźców 
– tłumaczy Mariusz Kowal, psycholog z 
Częstochowy. – Wskazanie akurat tych 
sposobów na pozbycie się chandry wła-
śnie przez panie wcale więc nie musi 
oznaczać, że ruch, czy taniec jest lepszy 
akurat dla kobiet niż dla mężczyzn. Raczej 
należy przypuszczać, że to współczesne 
uwarunkowania kulturowe powodują, że 
panie odczuwają niedosyt zorganizowa-
nego, regularnego ruchu, wspólnej zaba-
wy w grupie, czy brak tych paru godzin w 
tygodniu, które byłyby tylko dla nich.

Kilka z naszych rozmówczyń poleca 
solarium, wizytę u fryzjera lub kosme-
tyczki, jedna proponuje udanie się na za-
kupy, a jeszcze inna czytanie poezji.

Kapcie i kanapa 
dla panów
Ponad połowa mężczyzn spytanych o 

metodę jesienną chandrę, co może wydać 
się zaskakujące, radzi... obejrzeć roman-
tyczną komedię! Ich zdaniem można 
ostatecznie pofatygować się do kina, ale 
lepiej wziąć fi lm z wypożyczalni, czy 
obejrzeć go w Internecie. Panowie pod-
kreślają przy tym, że fi lm musi być ko-
niecznie „durny i odmóżdżający”. Zaraz 
po komediach plasują się: oglądanie ka-
baretów (na żywo lub w TV), wertowanie 
stron internetowych z dowcipami rysun-
kowymi i... czytanie kolorowej prasy ko-
biecej. Pojawiało się również gotowanie.

Wskazanie właśnie takich metod przez 
naszych rozmówców wydawało nam się 
początkowo nieco zaskakujące. W świe-
tle jednak tego co mówi psycholog zaczy-
namy rozumieć czego brakuje panom.

– Podobnie jak i w przypadku pań cho-
dzi oczywiście o zajęcie się czymś nietypo-
wym, niecodziennym – wyjaśnia Mariusz 
Kowal. – We współczesnym świecie męż-
czyźni częściej są w ruchu, więcej pracu-
ją fi zycznie, częściej jeżdżą samochodem. 
Nic więc dziwnego, że brakuje im właśnie 
błogiego lenistwa, beztroskiego odpręże-
nia zamiast codziennego wysiłku i logicz-
nego myślenia o załatwianiu spraw.

Hobby dla seniorów
Ci, którzy mają już wnuczki, pro-

ponują zabranie ich na ryby, spacer po 
lesie połączony z grzybobraniem, czy 
jesienne grabienie liści i spalenie ich w 
ramach porządków na działce. Osoby 
starsze częściej wspominają o zaszyciu 
się w cichym kątku sam na sam z ja-
kimś ulubionym hobby – mogą to być 
gry w szachy, karty, czy domino. Czę-
sto wspominanym hobby jest też maj-
sterkowanie. Kilka osób pasjonujących 
się zbieractwem radziło zrobić general-

ne porządki w swoich kolekcjach.
– Jeśli chodzi o osoby starsze, to już nie 

są one tak łase na nowe, nieznane bodźce 
– zauważa psycholog. – Seniorzy wspo-
minają o rzeczach w których czują się 
komfortowo, które są dla nich własną en-
klawą, do których chętnie wracają, bo są 
to rzeczy znane i lubiane. Można jednak z 
dużym prawdopodobieństwem przypusz-
czać, że codzienność nie pozostawia im 
wiele czasu na rozwijanie zainteresowań, 
czy pielęgnowanie pasji. Również więc 
jest to rodzaj odskoczni od rutyny, tylko 
raczej w sferę czegoś co się dobrze koja-
rzy – dodaje pan Mariusz.

Hartowanie 
dla młodzieży
Nasi niepełnoletni rozmówcy mówią, 

że dla nich relaks to muzyka, komiksy, 
internet, gry, oglądanie fi lmów, odwie-
dzanie pubów i klubów ze znajomymi. 
Wielu z naszych młodszych rozmówców 
śmieje się z „jesiennej chandry” - mówią, 
że „zły biomed to zabobon”, uspokajają, 
że  „na lumbago jeszcze przyjdzie czas”... 
Optymizmem napawa to, że odpytani na-
stolatkowie wskazują również rekreację 
ruchową jako dobrą metodę na poprawie-
nie nastroju. Nie pojawia się ona wpraw-
dzie na czołowych miejscach, wspomina-

ją o niej dopiero w dalszej kolejności, ale 
za to wymieniają ją absolutnie wszyscy.

Jazda na rowerze króluje, jazda na 
rolkach jest mniej popularna, jogging i 
nordic walking są za nimi w tyle, ale za 
to ich zwolennicy zapewniają, że moda 
na jogging właśnie wraca, a nordic wal-
king dopiero się rozwija. Młodzi ludzie 
podkreślają przy tym, że dyscypliny ple-
nerowe trzeba praktykować bez względu 
na pogodę, żeby nabrać krzepy i odpor-
ności. Kilka młodych osób stroni jednak 
od pleneru. Tu ukazała się różnica płci – o 
siłowni mówili chłopcy, a o jodze dziew-
częta.

Używki 
dla wszystkich?...
Okazuje się, że nie stronimy od ła-

godnych używek. Wprawdzie zdajemy 
sobie sprawę z tego, że mogą powo-
dować rozmaite skutki uboczne, ale 

bez względu na wiek niemal każdy 
wspomniał o jakimś swoim ulubionym 
„dopalaczu”. Przede wszystkim jest to 
kawa, zaraz po niej czekolada lub ka-
kao, różne ciasta i słodycze, również 
słabe alkohole, zwłaszcza grzaniec z 
korzennymi przyprawami.

– Kawa w pierwszej fazie działania 
podnosi nieco ciśnienie i może mobili-
zować, ale po około godzinie powoduje 
odprężenie – mówi Mariusz Kowal. – 
Alkohol także odpręża, a także odbloko-
wuje emocje, kakao natomiast pobudza 
wydzielanie endorfi n, podobnie jak i in-
tensywne ćwiczenia fi zyczne – uzupełnia 
psycholog.

Endorfi na popularnie nazywana jest 
„hormonem szczęścia”, widzimy zatem, 
że czy dżdżystego jesiennego popołu-
dnia skierujemy swe kroki na siłownię, 
czy do cukierni, wyjdziemy stamtąd 
uśmiechnięci.

hubb

Akcja „Znicz” 2014
W tym roku akcja „Znicz” potrwa 

cztery dni. Rozpocznie się 31 paździer-
nika, a zakończy 3 listopada. W tym 
czasie wiele osób pokona setki kilome-
trów, by odwiedzić cmentarze. Będzie 
to tym samym czas wzmożonego ruchu 
na polskich drogach. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników zatłoczonych ulic 
będą czuwać funkcjonariusze. Podczas 
trwania akcji "Znicz" na trasy wyjedzie 
znacznie więcej patroli niż w każdy 
inny dzień roku. W trosce o bezpie-
czeństwo na drogach policjanci będą 
sprawdzać, czy kierowcy poruszają się 
z odpowiednią prędkością, skontrolu-
ją również stan techniczny pojazdów i 
zbadają trzeźwość kierujących. Podczas 
kontroli drogowych będą także zwracać 
uwagę na to, czy dzieci podróżują w fo-
telikach, a młodzież i dorośli zapinają 
pasy bezpieczeństwa. Jesienna pogoda 
- deszcz, mgła, spadek temperatury 
wpływa niekorzyst-
nie na warunki 
na drogach 
oraz wi-
doczność 
i bezpie-
czeństwo 
p i e s z y c h . 
Pamiętajmy, 

że od 31 sierpnia, osoby poruszające się 
wieczorami poza terenem zabudowa-
nym, mają obowiązek noszenia elemen-
tów odblaskowych. Policjanci będą 
przypominać o tym obowiązku oraz 
zachęcać, by odblaski były elementem 
garderoby również w terenie zabudo-
wanym. Ponadto większa liczba funk-
cjonariuszy będzie czuwać nad zacho-
waniem porządku oraz płynności ruchu 
w okolicach cmentarzy i kościołów. W 
tych szczególnych dniach, by ułatwić 
komunikację, wprowadzane są zmiany 
organizacji ruchu. Warto zapoznać się 
z nimi jeszcze przed wyjazdem. 

Mundurowi w godzinach szczytu 
będą kierować ruchem przy cmenta-
rzach. 

W trakcie podróży zachowajmy 
ostrożność, cierpliwość i zdrowy 
rozsądek. Pamiętajmy, że nadmier-
na prędkość, jazda pod wpływem 
alkoholu czy niestosowanie się do 

znaków na drodze 
mogą być tragiczne 
w skutkach nie tylko 
dla sprawców wy-

kroczeń, ale także 
innych uczest-

ników ru-
chu dro-
gowego.

red.

Prawo i Sprawiedliwość

                                                                                  głosuj na

Praca dla 
Częstochowy

Artur 
Sokołowski
Kandydat do Rady Miasta
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Artur Sokołowski

W nadchodzących wyborach samorządowych proszę o oddanie na mnie głosu.
Obiecuję, że nie zawiodę zaufania, jakim mnie obdarzycie!   3-2-1 – START!!!

MÓJ PROGRAM DLA OKRĘGU NR 1 
Śródmieście – Stare Miasto – Trzech Wieszczów
 Śródmieście:
Zmiana „betonowej pustyni” pl. Biegańskiego w miejsce przyjazne dla ludzi
Poprawa jakości otoczenia bloków komunalnych – zieleń, ławki, chodniki
Wstrzymanie decyzji o budowie galerii handlowej w III Alei NMP 49
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ulicach Śródmieścia
 Stare Miasto:
Rewitalizacja Starego Rynku i otoczenia – powstrzymanie dalszej degradacji
Zmiana wizerunku rejonu ulic Ogrodowej i Małej – dawnego „serca” miasta
Przebudowa skrzyżowania ulic Mirowskiej i Nadrzecznej wraz z otoczeniem
Remonty szkół publicznych zlokalizowanych w dzielnicy Stare Miasto
 Trzech Wieszczów:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów
Stworzenie terenów zieleni – „Promenada Śródmiejska”, zieleńce, skwery
Rewitalizacja otoczenia obszaru zakładów „Wełnopol” i „Stradom”
Wzrost komfortu życia w blokach komunalnych – remonty, chodniki, parkingi
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Coraz krótszy dzień, pochmurne Kilka z naszych rozmówczyń poleca ne porządki w swoich kolekcjach.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

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

KOMPUTEROWE DORABIANIE KLUCZY
KODOWANIE IMMOBILIZERÓW
NAPRAWA PILOTÓW, ZAMKÓW I STACYJEK
AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW

R E K L A M A

Dlaczego warto stosować 
suplementy diety

Wyniki badań naukowych wskazują, że w wy-
niku przetwarzania i konserwowania żywności, 
uprzemysłowienia upraw, skażenia środowiska oraz 
złych nawyków żywieniowych i stresu, nie jeste-
śmy w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu 
na ważne dla zdrowia składniki odżywcze. Brak 
tych składników w naszym codziennym pożywie-
niu doprowadza do niedoborów, a co za tym idzie 
systematycznego osłabienia odporności organizmu 
i powstania wielu chorób, w tym szczególnie cho-
rób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga, otyłość, 

cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choro-
by serca, choroby reumatyczne i nowotwory. 

Tak więc wprowadzanie suplementów o określo-
nych wartościach odżywczych jest bezwzględną ko-
nieczności. Pamiętajmy, że nasz organizm z każdym 
dniem staje się starszy, i bardziej  pozbawiany właści-
wych wartości odżywczych.

Przykładem może być preparat „Freedom Active” 
na bazie aloesu. Zawiera on glukozaminę ważną dla 
optymalnej pracy stawów. Glukozamina jest podsta-
wowym składnikiem budulcowym chrząstek stawo-
wych, a jej niedobory wpływają na zaburzone funk-
cjonowanie stawów. Glukozamina występuje również  
w wiązadłach oraz ścięgnach. Źródło glukozaminy  
jest w krabach, rakach, krewetkach oraz małżach.

Chrząstka stawowa ma dużą odporność na tarcie 
dzięki temu intensywny  wysiłek nie ma zgubnego 

wpływu na kości Chrząstka stawowa pomaga w ab-
sorbowaniu wstrząsów, dzięki czemu można biegać, 
pływać lub jeździć na rowerze bez obaw o to, że gwał-
towny ruch wykonany przez nas niemal nieświado-
mie zaciąży na stanie naszych łokci lub kolan. Jednak 
chrząstka ma tendencje do „wycierania się” Nie jest to 
proces gwałtowny  najczęściej dochodzi do niego na 
skutek kolejnych mikrourazów, 

„Freedom Active” zawiera również Chondro-
itynę, odpowiedzialną za wytrzymałość stawów. 
To ważny składnik chrząstki stawowej. Siarczan 
chondroityny jest głównym składnikiem macierzy 
zewnątrzkomórkowej, pełni istotną rolę w utrzy-
maniu integralności strukturalnej tkanki chrzęst-
nej. Ze względu na swoją strukturę zapewnia 
odpowiednią „amortyzację” stawom, co ma szcze-
gólne znaczenie dla osób intensywnie ćwiczących.

Nie bez znaczenia jest też zawarty w „Freedom 
Active” kolagen. Jest to białko tkanki łącznej. Ma 
ono bardzo wysoką odporność na rozciąganie i sta-
nowi główny składnik ścięgien i stawów. Hydrat ko-
lagenu. Jest postacią żywego kolagenu, czyli budową 
jest zbliżony do kolagenu ludzkiego. Organizm nie 
traktuje hydratu kolagenu jako obcego ciała. Nie jest 
przez niego drzucany. Dzięki temu komórki wytwa-
rzające kolagen ustrojowy pod wpływem hydratu  
kolagenu zwiększa swoją produkcję i tym samym 
nasz organizm zwiększa ilość kolagenu.

Jeśli interesuje Państwa tematyka zdro-
wych stawów, to więcej informacji można 
uzyskać w Instytucie Urody i Medycyny 
Estetycznej „Natura”, przy ul. Śląskiej 6 lub 
pod numerem telefonu 694 180 075.
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Andrzej Szewiński i kandydaci na rad-
nych z ramienia PO kontunuują spotka-
nia z mieszkańcami oraz przedsiębior-
cami. Byli m.in. w centrum handlowym 
„Jagiellończycy”. Andrzej Szewiński wy-
słuchał uwag dotyczących braku wspar-
cia ze strony miasta dla małych i średnich 

przedsiębiorstw i przedstawiał swoje pro-
pozycje wsparcia dla lokalnego biznesu.

– Sam przez wiele lat prowadziłem firmę 
i jako były przedsiębiorca jestem w stanie 
bardziej dostrzec bolączki i bariery roz-
woju lokalnego biznesu. Oprócz wielkich 
inwestorów to właśnie rozwój lokalnego 

biznesu stanowi silną bazę rozwoju go-
spodarczego Częstochowy, dlatego jego 
wsparcie będzie jednym z priorytetów 
mojej prezydentury – powiedział Andrzej 
Szewiński.

– Wielu mieszkańców podczas rozmów 
podkreślało problem braku pracy, szcze-

gólnie widoczny wśród młodych osób. 
Ostatnie lata są trudne dla rozwijających 
się rodzin, z których część małżeństw było 
zmuszonych do opuszczenia miasta w 
poszukiwaniu pracy, często poza granice 
kraju. Tę sytuację potrzeba pilnie odwró-
cić - dodał Szewiński.

Andrzej Szewiński 
kontynuuje kampanię bezpośrednią

Materiał KW Platforma Obywatelska RP

- Jak podsumuje Pan mijającą kadencję?
- To moja druga kadencja w Radzie Miasta. Miesz-

kańcy docenili moją wcześniejszą pracę obdarzając 
mnie ponownie zaufaniem, o czym świadczy najlepszy 
wynik w okręgu nr 4 (Raków, Wrzosowiak, Ostatni 
Grosz). Oceniając mijającą kadencję jestem zadowolo-
ny ze zrealizowanych inwestycji, których byłem inicja-
torem lub współinicjatorem. Indywidualnie złożyłem 
ponad 200 interpelacji, co pozwoliło pomóc interweniu-
jącym u mnie mieszkańcom. Przed wyborami w 2010 
roku przygotowałem program wyborczy dla dzielnic z 
okręgu nr 4, który oparłem na realiach, a nie na „kon-
cercie życzeń”. Sporo z tych punktów zostało zrealizo-
wanych, co pozwala ze spokojem poddać się ponownej 
weryfikacji przez wyborców.

W obecnej kadencji rady miasta awansował Pan na 

przewodniczącego komisji. To wyróżnienie, ale rów-
nież pewna odpowiedzialność i dodatkowa praca.

Zostałem wybrany przewodniczącym Komisji In-
frastruktury i Ochrony Środowiska i miałem przyjem-
ność pełnić tę funkcję przez całą kadencję. Moja pra-
ca w komisji przyniosła pozytywne skutki w postaci: 
monitoringu miejskiego (do którego przekonaliśmy 
prezydenta), wprowadzenia parkomatów zamiast kart 
parkingowych, poprawy stanu dróg, rozwoju sieci dróg 
rowerowych dla których przyjęliśmy specjalne standar-
dy, a także setkami indywidualnych wniosków. 

- Na Pańskiej stronie internetowej można prze-
czytać o podejmowanych działaniach, jak i zrealizo-
wanych inwestycjach w okręgu wyborczym.

- Nadszedł czas podsumowań, w związku z tym za-
mieściłem spis inwestycji, których byłem inicjatorem 

lub współinicjatorem. Jestem zadowolony z realizacji 
moich wniosków takich jak budowa ul. Botanicznej, 
przebudowa ul. Lechonia, przebudowa łącznika drogo-
wego pomiędzy Al. Pokoju i ul. Łukasińskiego, remont 
ul. Skośnej i ul. Stromej czy też budowa boisk przy SP 
49 i SP 8. Mam również wkład w budowę hali sporto-
wej dla Gimnazjum nr 7 oraz zakup systemu urządzeń 
publikujących głosowania radnych w Internecie. Ważna 
dla mnie była przebudowa kompleksu garaży przy ul. 
Kasztanowej. Zreorganizowanie terenu ponad 80 ga-
raży było wręcz pierwowzorem dla innych podobnych 
inicjatyw lokalnych. Kiedy zaczynaliśmy słyszałem od 
wielu osób, że to się „nie uda”. Współpracując z miesz-
kańcami, udowodniłem, że jednak można. Inne inwe-
stycje to m.in. remont chodników i schodów pomiędzy 
Bohaterów Katynia 9,13,13a i 13b. Pozornie banalny 
problem, którego nikt przez lata nie potrafił rozwiązać 
przerzucając na siebie odpowiedzialność. 

- Co zamierza Pan zrobić w kadencji 2014-2018 
jeśli zostanie Pan ponownie radnym?

- Chcę kontynuować to co rozpocząłem. Na pewno 
skupię się na infrastrukturze drogowej m.in. remon-
tach istniejących dróg np. kontynuacji ul. Lechonia, 
Wierzbowej, Bohaterów Katynia, czy też innych ulic 
w dzielnicach Raków i Ostatni Grosz wskazywanych 
przez mieszkańców i rady dzielnic. Stawiam też na bez-
pieczeństwo – czyli zwiększenie kamer monitoringu 
miejskiego, budowę i modernizację oświetlenia ulicz-
nego oraz o wyznaczenie bez szkody dla kierowców 
nowego przejścia dla pieszych od CH Jagiellończycy w 
kierunku biblioteki miejskiej. Ponadto, chciałbym aby 
powstało boisko przy Szkole Podstawowej nr 36 i VI 
LO, place zabaw dla dzieci oraz kolejne place ruchowe 
dla seniorów. W następnej kadencji, chciałbym także 
kontynuować pracę nad utworzeniem skweru zieleni w 
dzielnicy Wrzosowiak. Lubię wyzwania, które z satys-
fakcją realizuję.

- Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję i pozdrawiam czytelników Tygodnika Re-

gionalnego „7dni”.

Program wyborczy dla okręgu nr 4 
 Wrzosowiak, Raków, Ostatni Grosz
1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez częstsze 

patrole Straży Miejskiej oraz współpracę z Policją. Kon-
tynuacja rozbudowy monitoringu, tak by Raków, Wrzo-
sowiak i Ostatni Grosz były postrzegane jako bezpieczne 
rejony Częstochowy.

2. Wyznaczenie i budowa parku miejskiego lub skwe-
ru zapewniającego enklawę zieleni dla mieszkańców 
naszych dzielnic.

3. Poprawa nawierzchni dróg oraz przygotowanie pla-
nu i realizacji budowy tych dróg, gdzie nie ma jeszcze 
nawierzchni.

4. Systematyczna modernizacja i budowa nowego 
oświetlenia ulicznego.

5. Budowa nowych miejsc do uprawiania sportu dla 
dzieci i młodzieży (np. boisko dla SP 36) oraz placów 
rekreacji ruchowej dla seniorów.

6. Uporządkowanie oznakowania drogowego, wyzna-
czenie nowych przejść dla pieszych (m.in. od CH Jagiel-
lończycy do przystanku tramwajowego) oraz przebudo-
wa niebezpiecznych skrzyżowań na ronda lub kierowane 
sygnalizacją świetlną.

7. Racjonalne uporządkowanie funkcjonowania ko-
munikacji miejskiej, tak aby była dopasowana do potrzeb 
mieszkańców.

8. Rozbudowa dróg rowerowych i wyznaczenie pa-
sów rowerowych (m.in. wzdłuż Bohaterów Katynia), 
które przyłączone do istniejącego układu dróg rowero-
wych zagwarantują bezpośredni i bezpieczny dojazd do 
centrum miasta i innych dzielnic.

9. Budowa nowych odcinków ekranów akustycznych 
wzdłuż DK-1 i remont uszkodzonych przez podpalaczy.

10. Czytelne i właściwe oznakowanie kolejnych ulic 
zgodnie z wprowadzonym Miejskim Systemem Infor-
macji Turystycznej.

Inwestycje i zadania, których inicjatorem 
lub współinicjatorem był Jacek Krawczyk

1. Przebudowa ul. Lechonia - od ul.11-go listopada do 
ul. Sadowej
2. Budowa ul. Botanicznej - od ul. Gajowej do ul. Ja-
giellońskiej
3. Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy Al. Po-
koju, a ul. Łukasińskiego (przy Rezerwacie Archeolo-
gicznym)
4. Przebudowa ul. Źródlanej
5. Rozbudowa monitoringu wizyjnego m.in. w dziel-
nicy Raków i Ostatni Grosz
6. Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum nr  7

7. Przebudowa ul. Szczytowej i ul. Stromej
8. Przebudowa ul. Równoległej
9. Budowa boiska przy SP 49 przy ul. Jesiennej
10. Budowa boiska przy SP 8 przy ul. Szczytowej
11. Przebudowa ul. Witkiewicza w ramach przebudo-
wy pl. Orląt Lwowskich
12. Remont chodników ze schodami przy ul. Bohate-
rów Katynia 9, 13,13a i 13b
13. Remont chodnika wzdłuż ul. Bohaterów Katynia 
od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Cisowej
14. Zreorganizowanie terenu i budowa oświetlenia 
kompleksu garaży przy ul. Kasztanowej
15. Nowe wiaty przystankowe m.in. przy ul. Bohate-
rów Katynia 7 i ul. Bór/Wczasowa
16. Wycinka starego drzewostanu przy ul. Perla i ul. 

Asnyka na wniosek okolicznych mieszkańców
17. Zablokowanie połączenia SP 53 i Gim. 18 zgodnie 
z oczekiwaniami rodziców i grona pedagogicznego
18. Wprowadzenie urządzenia liczącego i publikujące-
go głosowania radnych
19. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy 
ul. Księżycowej
20. Stanowisko Rady Miasta w sprawie utworzenia 
Miejskiego Parku "Wrzosowiak"
21. Montaż tzw. aktywnego przejścia dla pieszych 
przy Al. Jana Pawła II na wysokości TZN
22. Nazwanie ronda imieniem Marka Czernego 
23. Przystąpienie i podjęcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego: Focha - Śląska - Sobie-
skiego - Wolności

Podsumowanie dwóch kadencji 
– rozmowa z Jackiem Krawczykiem



Materiał KW Platforma Obywatelska RP

Podgryzane orzeszki… i policja
Pani Maria zamierzała kupić zapięcie do roweru, 

ale przy okazji kupiła orzechy na wagę. Kontynuując 
zakupy Pani Maria otworzyła torebkę ze zważonymi 
orzechami i je jadła. Niestety Pani Maria nagle poczuła 
potrzebę fizjologiczną; zostawiła więc cały koszyk na 
terenie sklepu i skierowała się do wyjścia z hali, do ubi-
kacji. Przy wyjściu Panią Marię zatrzymał ochroniarz, 
który próbował zaprowadzić ją na zaplecze. Pani Maria 
wróciła więc na teren sklepu po koszyk, żeby zapłacić. 
Okazało się jednak, że z koszyka zniknęło opakowanie 
z orzechami, które jadła. Wezwana została policja, a 
Pani Maria została oskarżona o kradzież. Dostała man-
dat, który przyjęła, pomimo że nie czuła się winna. Czy 
Pani Maria może coś jeszcze zrobić?

Przede wszystkim, nie należy spożywać produk-
tów, których jeszcze się nie kupiło. Zabranie rzeczy z 
półki nie powoduje jej nabycia – to następuje zazwy-
czaj dopiero przy kasie w momencie płatności. Ale 
też jedzenie lub zjedzenie produktów, za które się nie 
zapłaciło, nie robi z nas automatycznie złodzieja. Aby 
stwierdzić wykroczenie, należy udowodnić klientowi 
kradzież lub przywłaszczenie. Klient nie powinien za-
tem zachowywać się w sposób wskazujący na zużycie 
(choćby częściowe) rzeczy, bez zamiaru zapłacenia. 
W razie przyjęcia mandatu można jeszcze zwrócić 
się do Sądu Rejonowego o uchylenie mandatu, trzeba 
jednak będzie wskazać okoliczności, z których wyni-
ka, że zachowanie nie stanowiło wykroczenia. To już 
może okazać się trudne. Jeżeli nie czujemy się winni, 

lepiej odmówić przyjęcia mandatu. Przede wszystkim 
jednak podkreślmy – nic nie upoważnia konsumenta 
do spożycia niekupionego jeszcze towaru, chyba że z 
okoliczności wynika, że jest to dopuszczalne, np. wy-
stawione próbki żywności do degustacji. 

Dziecko zrobiło to niechcący, 
czy muszę płacić?

W czasie zakupów mój 4-letni synek zrzucił z półki 
kilka szklanych butelek. Dwie z nich stłukły się. Czy jako 
rodzic odpowiadam za takie zniszczenia?  
Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest, 
że sprawca szkody jest zobowiązany do jej napra-
wienia. Ta generalna reguła została jednak nieco 
zmodyfikowana w przypadku szkód, jakie spowo-
dowały dzieci. Należy bowiem pamiętać, że zgod-
nie z wolą prawodawcy osoby, które nie ukończy-
ły 13 roku życia, nie ponoszą odpowiedzialności 
za wyrządzone przez siebie straty.  
Wprowadzone w tym zakresie rozwiązanie nie ozna-
cza jednak, że sklepy są bezsilne. W sytuacji takiej, 
zgodnie z art. 427 Kodeksu cywilnego, obowiązek na-
prawienia powstałych szkód spoczywa na osobie, któ-
ra jest zobowiązana do nadzoru nad małoletnim. War-
to podkreślić, że ustawodawca, tworząc  ten przepis, 
zakreślił bardzo szeroki krąg podmiotów, które mogą 
być zobowiązane do zrekompensowania określonych 
strat. Do grupy tej niewątpliwie będą należeć rodzice. 
Trzeba jednak podkreślić, że redakcja przedstawia-
nego przepisu pozwala na obciążenie odpowiedzial-
nością także innych osób, np. nauczyciela w czasie 
szkolnej wycieczki czy opiekuna na koloniach. Warto 

jednak zastanowić się, czy sklep w każdym przypad-
ku będzie mógł skutecznie domagać się zrekompen-
sowania strat wyrządzonych przez dziecko klienta? 
Ustawodawca nałożył obowiązek zapewnienia od-
powiednich warunków techniczno-organizacyjnych, 
pozwalających na zapoznanie się z oferowanymi pro-

duktami. Co za tym idzie, w niektórych przypadkach, 
konsument nie będzie musiał odpowiadać za szkody. 
np. w sytuacji, gdy towary zostały ustawione w formie 
niestabilnych konstrukcji. Warto jednak podkreślić, że 
każdy tego rodzaju przypadek musi być rozpatrywany 
w sposób indywidualny.      
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 Policjanci zatrzymali sprawcę 
       pobicia konduktora
Umorzenie sprawcy nie oznacza zakończenie 
czynności policyjnych. Przekonał się o tym 
25-letni sprawca, który w kwietniu na dworcu 
PKP w Częstochowie uderzył i kopnął w twarz 
konduktora, gdy ten poprosił go bilet, a nastep-
nie opuszczenie pociągu. Pokrzywdzony do-
znał obrażeń głowy. Napastnik uciekł z miejsca 
zdarzenia. Po pewnym czasie sprawa została 
umorzona, jednak nie oznaczało to zakończenia 
policyjnych poszukiwań napastnika. Działania 
mundurowych doprowadziły ich do 25-letniego 
Sebastiana R. Mężczyzna został zatrzymany w 
Jaworznie. Usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała 
konduktora.

 Okradł ojca z paneli
Policjanci z Komisariatu V Policji zatrzymali 
20-letniego częstochowianina, który systematycz-
nie okradał swojego ojca z przygotowanych do po-
łożenia w domu, paneli. Jak się okazało, syn wraz 
kolegą wyciągał panele z pudełek, a następnie od-
dawał je w miejscu ich zakupienia. Proceder ten 
powtarzali aż sześć razy. Puste pudełka zakrywali, 
aby sprawa się nie wydała. Gdy 64-letni mężczy-
zna chciał przystąpić do remontu okazało się, że po 
panelach nic nie pozostało. Poszkodowany zgłosił 
kradzież na Policję, a mundurowi szybko ustalili 
sprawców. Teraz  20-letni częstochowianin i jego 
kolega mogą odpowiedzieć za kradzież i  oszu-
stwa.

 Ugryzł żonę w nos, usłyszał zarzut
Policjanci zostali wezwani na interwencję do jed-
nego z mieszkań na ulicy 1 Maja w Częstocho-
wie. Zgłaszającą była kobieta, która stwierdziła, 
że jej małżonek od około pół roku znęca się nad 
nią psychicznie i fizycznie. Miarka jednak się 
przebrała, gdy w trakcie awantury, będący pod 
wpływem alkoholu mąż, ugryzł ją w nos. Inter-
weniującym policjantom tłumaczył, że zrobił to 
z miłości do swojej partnerki. Mundurowi zatrzy-
mali nietrzeźwego 62-letniego częstochowianina. 
W jego organizmie stwierdzono prawie 1,5 pro-
mila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty znę-
cania się fizycznego i psychicznego nad żoną i 
został objęty policyjnym dozorem.

 Poszukiwanie 
       świadkowie pożarów
Policjanci z Olsztyna prowadzą czynności w spra-
wie pożaru, do którego doszło nad ranem w Olsz-
tynie na ulicy Karłowatej Sosny. W wyniku pożaru 
spaleniu uległo wyposażenie stajni oraz zginęły 
znajdujące się w środku  zwierzęta. Przyczyny 
tego zdarzenia ustali biegły w czasie  przepro-
wadzanych oględzin. Jak ustalili mundurowi, w 
miejscu tym i okolicy,  wcześniej doszło do dwóch 
pożarów - dniu 14/15 października oraz w dniu 28 
września. Policjanci proszą o zgłaszanie się osób, 
które posiadają informacje w sprawie tych zdarzeń 
lub posiadają informacje dotyczące osób, które 
mogły przyczynić się do powstania pożarów.  W 
sprawie tej Policja gwarantuje anonimowość. Pro-
simy o kontakt z Komisariatem Policji w Olsztynie 
tel. 0-34 369-0970 lub pod numerem 997. 

 Chciał popatrzeć na akcję służb ratunkowych
W minioną sobotę po południu na telefon alar-
mowy zadzwonił mężczyzna, który powiadomił 
o bombie w kamienicy na ulicy 1 Maja w Czę-
stochowie. Ten telefon spowodował ewakuację 
26 mieszkańców kamienicy oraz akcję wielu 
służb ratunkowych, w tym Policji. Mundurowi 
pirotechnicy sprawdzili kamienicę, aby miesz-
kańcy mogli wrócić do swoich domów. Okazało 
się, że był to głupi „żart”. Jednocześnie śledczy 
zajęli się poszukiwaniem bombowego „żartow-
nisia". Ostatecznie policjanci z Komisariatu I 
Policji w Częstochowie wpadli na trop 21-letnie-
go mieszkańca pobliskiej kamienicy. Mężczy-
zna został zatrzymany. Śledczym powiedział, że 
wypił za dużo alkoholu i z głupoty, aby popa-
trzeć, jak działają służby ratownicze, zadzwonił 
na Policję. Teraz spełnienie tego życzenia może 
kosztować go długoletni pobyt w więzieniu oraz 
pokrycie kosztów akcji, które można oszacować 
na kwotę od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Częstochowian został już objęty 
dozorem policyjnym.

Kronika 
policyjna
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Polskie prawo spadkowe oparte jest na zasadach 
swobody testowania i dowolnego dysponowania ma-
jątkiem za życia, dlatego może się zdarzyć, że najbliż-
sza rodzina zostanie pominięta przez spadkodawcę w 
testamencie lub spadkodawca za życia rozporządzi 
całym swoim majątkiem na rzecz osób trzecich. Taka 
sytuacja może prowadzić do pokrzywdzenia najbliż-
szej rodziny, dlatego do kodeksu cywilnego została 
wprowadzona instytucja zachowku. Uprawnionymi 
do zachowku są zstępni (czyli dzieci, wnuki), małżo-
nek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byli by powo-
łani do spadku. Uprawnionym do zachowku są także 
osoby, które zostały co prawda powołane do spadku, 
ale nie uzyskały w wyniku dziedziczenia przysługują-
cego im zachowku (majątku odpowiadającego warto-
ści zachowku).  

Zasadą jest, że zstępni, małżonek oraz rodzice 
mają prawo żądać zapłaty zachowku w wysokości po-
łowy wartości udziału, jaki przypadałby im przy dzie-
dziczeniu ustawowym, natomiast gdy uprawniony do 
zachowku jest małoletni albo niezdolny do pracy – 
dwie trzecie tego udziału spadkowego. Przy ustaleniu 

udziału spadkowego nie uwzględnia się spadkobier-
ców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wy-
dziedziczeni Otrzymany udział mnoży się przez czy-
stą wartość spadku (czysta wartość spadku obejmuje 
wszystkie aktywa spadku, co do zasady powiększone 
o darowizny dokonane przez spadkodawcę za życia, 
pomniejszone o wszystkie pasywa, z wyłączeniem z 
pasywów z tytułu zachowków i zapisów zwykłych), a 
otrzymana wartość stanowi zachowek przysługujący 
uprawnionemu. 

Na koniec niniejszych rozważań należy podkre-
ślić, że zachowek jest roszczeniem pieniężnym i sta-
nowi jedynie ekonomiczną wartość części spadku, 
jaka powinna przypaść uprawnionemu. Oznacza to, że  
nie jest możliwe uzyskanie konkretnych składników 
majątku spadkowego, które dla uprawnionego mogą 
mieć wartość sentymentalną. Natomiast dochodzić 
roszczenia o zachowek uprawnieni mogą przed są-
dem cywilnym, w okręgu którego spadkodawca miał 
ostatnie miejsce zamieszkania. Roszczenie o zacho-
wek przedawnia się z upływem 5 lat od dnia otwarcia 
spadku.

Roszczenie o zachowek w polskim systemie prawnym

SPÓRZ W PRAWO !
Adwokat Wojciech Heluszka 

tel. +48 691 692 311      e-mail: wojciechheluszka@wp.pl
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Kandydat na Prezydenta 
Andrzej Szewiński 

z wizytą w "Jagiellończykach"

czytaj w środku




