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CZĘSTOCHOWY

Artur 
Warzocha
Kandydat

Zjednoczonej 
Prawicy

M
at

er
iał

 Ko
m

ite
tu

 W
yb

or
cz

eg
o P

ra
wo

 i S
pr

aw
ied

liw
oś

ć, 
W

ar
sz

aw
a u

l. N
ow

og
ro

dz
ka

 84
/8

6

R E K L A M A



OKF
L i s t o p a d 
 z

6  XI
godz. 14.15 –  KLUB JIMMY'EGO 

(Wielk.Bryt./Irl./Fr.  2014)
godz. 16.15 -  MAMA (Kanada 
2014)
godz. 18.45 -  20 000 DNI NA ZIEMI 

(Wielk.Bryt. 2014)
godz. 20.30 -  KLUB JIMMY'EGO 

(Wielk.Bryt./Irl./Fr.  2014)

XV KONKURS NA FILM AMATORSKI 
„CZĘSTOCHOWA W KADRZE”

7 - 8  XI godz. 16.30 – PO-
KAZY FILMÓW KONKURSOWYCH  

wstęp wolny
9 XI godz. 17.00 

FINAŁ KONKURSU 
zaproszenia

10 - 11  XI godz. 17.00 
- POKAZY FILMÓW NAGRODZO-

NYCH  wstęp wolny     
                             
7  XI
godz. 14.30 – GOTTLAND (Polska/
Czechy 2014) 
godz. 18.30 -  GOTTLAND (Polska/
Czechy 2014) 

godz. 20.30 -  KLUB JIMMY'EGO 
(Wielk.Bryt./Irl./Fr.  2014)

8  XI
godz. 18.30 -  GOTTLAND (Polska/
Czechy 2014) 
godz. 20.30 -  KLUB JIMMY'EGO 
(Wielk.Bryt./Irl./Fr.  2014)

KINO WOLNOŚĆ  
- PRZEGLĄD FILMÓW 
DOKUMENTALNYCH  

wstęp wolny

10  XI
godz. 15.30 -  Z PUNKTU WIDZENIA 

NOCNEGO PORTIERA (Polska 1977)

SZCZUROŁAP (Polska 1986)
FAN (Polska 1987)

11 XI
godz. 15.30 – USŁYSZCIE MÓJ 
KRZYK (Polska 1991)
DOKĄD (Polska 1990)

10 - 11 XI
godz. 18.30 – GOTTLAND (Polska/
Czechy 2014) 
godz. 20.30 – KLUB JIMMY'EGO 
(Wielk.Bryt./Irl./Fr.  2014)

12 - 13  XI
godz. 14.30  - GOTTLAND (Polska/
Czechy 2014) 

godz. 16.30 -  KLUB JIMMY'EGO 
(Wielk.Bryt./Irl./Fr.  2014)
godz. 18.30 -  GOTTLAND (Polska/
Czechy 2014) 
godz. 20.30 – KLUB JIMMY'EGO 

(Wielk.Bryt./Irl./Fr.  2014)

14 XI
godz. 15.00 – SŁUŻBY SPECJALNE 

(Polska 2014)
godz. 17.00 – ZIMOWY SEN (Tur-
cja/Niem./Fr. 2014)
godz. 20.30 - SŁUŻBY SPECJALNE 
(Polska 2014)

15  XI
godz. 14.30 -  SŁUŻBY SPECJALNE 

(Polska 2014)
godz. 16.30 –  ZIMOWY SEN (Tur-
cja/Niem./Fr. 2014)
godz. 20.00 -  2001: ODYSEJA 

KOSMICZNA (USA 1968)

16 XI
godz. 15.00 – SŁUŻBY SPECJALNE 

(Polska 2014)
godz. 17.00 - ZIMOWY SEN (Turcja/
Niem./Fr. 2014)
godz. 20.30 – SŁUŻBY SPECJALNE 

(Polska 2014)

OD 17 LISTOPADA KINO 
BĘDZIE NIECZYNNE Z POWODU 

REMONTU. PRZEWIDYWANE 
ZAKOŃCZENIE REMONTU  

– LUTY 2015.
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Konstytucja, głupki...
Jeżeli ktoś na bardzo wyso-

kim stanowisku nie ma kultu-
ry wrodzonej, odziedziczonej 
czy wyuczonej, to niech przy-
najmniej udaje, że ją posiada. 
Udzielam tej rady, w związku 
z awanturą związaną z wy-
powiedzią pana Sikorskiego 
(wypowiadał się jako minister, 
karcony jest jako marszałek).

Przypomnę tu (bo, gdy fe-
lieton się ukaże sprawa będzie 
nieświeża i zapomniana): pani 
Premier udzieliła panu Mar-
szałkowi Sejmu ostrej repry-
mendy grożąc, że nie będzie 

tolerowała... Stała się rzecz 
przeoczona przez obserwa-
torów zajętych rozszarpywa-
niem nielubianego Sikorskie-
go. Otóż wypowiadając się w 
taki sposób Pani Premier dała 
publicznie do zrozumienia, 
że ma Konstytucję tam, gdzie 
ją możemy w... pocałować. 
Konstytucja nie przypadkowo 
czyni Marszałka Sejmu drugą 
osobą w państwie, to Sejm 
bowiem powołuje i kontroluje 
rząd. Rugając Marszałka Pani 
Premier robi wrażenie, że jest 
odwrotnie, to ona rządzi, po-
wołując i kontrolując Sejm. 

Są realia i jest litera prawa. 
W PRL był Sejm, rząd, sądy, 
a faktyczną władzę decyzyjną 
miał I sekretarz KC PZPR. Nie 
będę przeczyć: w demokracji 
partyjnej I sekretarze czterech 
„pezetpeerów” mają realną 
większą władzę niż wszelkie 
organy konstytucyjne. Pani 
Premier będąca I sekretarzem, 
pewnie może powołać i od-
wołać Marszałka Sejmu, być 
może także powołać sobie 
Sejm (wybrać posłów), wedle 
swego uważania, a nawet jej 
rzeczywista władza decyzyj-
na ustawiać ją może ponad 
Prezydentem RP. Nie przeczę: 
zdarza się w każdym kraju, że 
jest prawo, sądy, policja, a rze-
czywistą władzę na ulicy ma 
najsilniejszy bandyta.

Istotne jest coś innego. Cała 
nasza Polska jest organizmem 
zbudowanym na szkielecie ja-
kim jest Konstytucja. Dlatego 
mówimy, że Rzeczpospolita 
Polska jest państwem prawa, 
dlatego stosowana jest formu-
ła „prawo króluje”. Króluje!!! 
Królem może być nastoletnia 
dziewczynka (św. Jadwiga) 
albo gruby dupek żołędny 
(Korybut Wiśniowiecki), ale 

w imię szacunku do instytucji 
państwa każdy przed królem 
chylił głowę. Jeżeli króluje 
Prawo, to miarą naszego pa-
triotyzmu, obywatelskości, 
kultury, cywilizacji itd. jest 
publiczny szacunek okazy-
wany Konstytucji. Choćby to 
miał być pozór, choćby to miał 
być dowód hipokryzji, choćby 
to sprzeczne było z realiami... 
tak ma być, bo nam się kon-
strukcja bytu niepodległego 
państwa rozleci.

Minimum kultury obowią-
zuje każdego uczestnika życia 
publicznego. W Częstochowie 
Prezydent Miasta i Przewodni-
czący Rady Miasta są z jednej 
partii, w dodatku są dobrymi 
znajomymi. Ale nie do po-
myślenia byłoby gdyby Pre-
zydent, poważnie lub żartem, 
publicznie zrugał Przewodni-
czącego. Ba, nie tylko w Czę-
stochowie, ale i w Olsztynie, 
Lelowie, Kłobucku, Popowie 
byłoby to absolutnie niedo-
puszczalne. Kultura nakazuje, 
by w formach przestrzegać 
zasady równoważności dwóch 
organów samorządu terytorial-
nego.

Dlaczego tego minimum 
kultury zabrakło Pani Pre-
mier?

Nie wiem. Jest 7 grzechów 
głównych i 77 grzechów po-
mniejszych. Gdzieś w tym 
mieści się zawrót głowy zbyt 
szybkim awansem społecz-
nym. Może więc przydatna 
jest cnota pokory, przyjęcie, że 
szacunek społeczny nie wyni-
ka tylko z uczuć do wdzięku i 
siły pani Kopacz, ale z szacun-
ku dla Konstytucji określającej 
miejsce i kompetencje Prezesa 
Rady Ministrów. Psucie tego 
jest wyjątkowo nietaktowne.

   Jarosław Kapsa      

RADŁO OKRĘG 1 POZYCJA 3 
Trzech Wieszczów, Śródmieście, Stare Miasto  

LISTA 

PSL

Nazywam się Arkadiusz RADŁO. 
Mam 37 lat, jestem rodowitym Częstochowianinem. 
Ukończyłem Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. 
Zawodowo zajmuję się ochroną środowiska w administracji publicznej. 
Cechuje mnie pracowitość, rzetelność, komunikatywność oraz zaangażowanie 
w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów.

Jako Radny Miasta Częstochowy chciałbym skoncentrować się przede wszystkim na sprawach 
związanych z rozwojem naszego miasta, bezpieczeństwem mieszkańców oraz poprawą 
infrastruktury miejskiej, aby nam mieszkańcom Częstochowy żyło się lepiej.
Zachęcam Państwa do uczestnictwa w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r.

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe

w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów.

LISTA

PSLARKADIUSZ

KANDYDAT 
DO RADY MIASTA

CZĘSTOCHOWA
TU ZACZYNA SIĘ 

POLSKA
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- Jak Pan ocenia obraz częstochowskiego szpitalnictwa, czy i w 
jakim wymiarze odbiega on od standardów, choćby szpitali w 
województwie śląskim?
– Od standardów odbiega przede wszystkim jakość realizowa-
nych świadczeń oraz wyeksploatowana infrastruktura w zakresie 
sprzętu i pomieszczeń. Niepokojący jest także brak koordynacji 
pomiędzy poszczególnymi placówkami ochrony zdrowia, który 
powoduje, że pacjenci bardzo często mają problem z uzyskaniem 
podstawowej opieki. 

- Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie od wielu lat zwięk-
sza zadłużenie, brakuje mu stabilności finansowej. Co zrobić, 
aby uratować ten szpital przed zupełną degradacją?
– Jestem przekonany, że jest to jeden z najważniejszych proble-
mów, z jakim Częstochowa musi się zmierzyć. W trybie pilnym 
należy podjąć kroki naprawcze w kierunku opracowania kom-
pleksowego programu restrukturyzacji i oddłużenia placówki, co 
pozwoli doposażyć oddziały i przede wszystkim  podnieść jakość 
realizowanych świadczeń zdrowotnych. Tylko wtedy szpital bę-
dzie mógł leczyć chorego człowieka w optymalnych warunkach, 
umożliwiających skuteczną opiekę. 

- Jeśli wygra Pan wybory, podejmie Pan jako prezydent Czę-
stochowy ściślejszą współpracę z władzami województwa w 
sprawie poprawy oferty leczenia  Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego, w którym przecież leczy się gro mieszkań-
ców naszego miasta?
– Taka ścisła współpraca jest konieczna. Mamy w Częstochowie 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, który powinien być dalej 
rozwijany, jako wiodąca placówka w naszym regionie. Jednak na 
terenie miasta powinna działać prężna placówka miejska, oferują-
ca Częstochowianom specjalistyczne usługi zdrowotne. Obecnie, 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym pracuje świetna kadra, w tym 
mnóstwo doskonałych lekarzy, którym przyszło pracować w wa-
runkach, wręcz polowych. Tak nie może być! Obowiązkiem samo-
rządu jest dbać o to, by szpital miejski był odpowiednio doposa-
żony w sprzęt i środki na działalność, bo wysokość kontraktu jest, 

tradycyjnie niewystarczająca. Obecne traktowanie szpitala miej-
skiego przez władze miasta powoduje, że skazuje się tę placówkę 
na miano szpitala drugiej kategorii, a przecież tak nie powinno 
być. Z tego, co wiem, to rozmowy na temat współpracy władz 
miejskich z samorządem województwa na temat koordynacji dzia-
łań w zakresie opieki zdrowotnej w Częstochowie były niemrawe i 
były raczej inicjowane ze strony władz wojewódzkich.

- Jak Pan ocenia programy profilaktyczne i ich skuteczność, 
które są realizowane przez obecną władze, jeśli chodzi o edu-
kację i aktywizację mieszkańców? 
– W tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia, bowiem promocji 
zdrowia musi towarzyszyć zapewnienie niezbędnych warunków 
i standardów funkcjonalno-użytkowych, aby możliwa była akty-
wizacja wszystkich grup społecznych i dokonywanie „zdrowych” 
wyborów.

- Jakie formy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej przygo-
tował Pan dla mieszkańców? 
– Promowanie i upowszechnianie zdrowego stylu, w tym aktyw-
nego wypoczynku, jest jednym z przykładów listy pilnych priory-
tetów zagospodarowania wolnego czasu. Zdrowa rekreacja prze-
kłada się na wiele obszarów rozwoju miasta i przede wszystkim 
ma wpływ na dobre samopoczucie oraz poprawę jakości życia 
mieszkańców.

- Jak zadba Pan o to, by częstochowianie mogli na co dzień 
korzystać z różnych form sportowej aktywności? 
– Częstochowa musi być miejscem, w którym można spędzać 
wolny czas na różne sposoby. Oprócz modernizacji sieci obiek-
tów sportowych, planujemy budowę skateparku w zabudowie 
lokalnej i ścianek wspinaczkowych na terenie dzielnic oraz roz-
budowę, a następnie połączenie w jedną spójną całość ścieżek 
rowerowych z zachowaniem najnowszych standardów europej-
skich. Ważne jest także oplecenie miasta ścieżkami spacerowymi 
i zwiększenie terenów zielonych w mieście, których jest zdecy-
dowanie za mało. 

- Od wielu lat mówi się o budowie aquaparku, obiecywali to 
prezydent Wrona i obecny Krzysztof Matyjaszczyk. Na tym 
jednak się skończyło. W Pana programie idea aquaparku się 
powtarza. Jak zamierza Pan zrealizować ten pomysł? Czy fak-
tycznie jest to możliwe?
– Oczywiście, że tak. Atrakcyjność oferty rozrywkowej nie tylko 
przyciąga turystów, ale stanowi również istotny czynnik wpływa-
jący na ocenę miasta przez samych mieszkańców. Dlatego, po do-
kładnej analizie finansowej, powrócimy do pomysłu i realizacji wy-
budowania Parku Rozrywki, a w nim aquaparku w Częstochowie.

- Dziękuję za rozmowę.

Z Arturem Warzochą, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej częstochowskiej prawicy na 
Urząd Prezydenta Częstochowy, rozmawia Justyna Derda.

Zadbam o zdrowie mieszkańców
dokończenie ze str. 1
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O tym, że ubywa mieszkańców Częstochowy wiemy już od 
lat. Dane statystyczne dotyczące demografii w Częstochowie na 
podstawie informacji z Państwowej Komisji Wyborczej są nie-
co lepsze, niż pokazuje rzeczywistość, ale i tak porażają. 

W poprzednich wyborach samorządowych w roku 2010 według 
PKW Częstochowa liczyła 232.321 mieszkańców, liczba wybor-
ców natomiast wynosiła 194.995 osób.

Rok 2014 i kolejne wybory samorządowe – teraz jest nas 224 509, 
a liczba uprawnionych do głosowania wynosi 188 432 wyborców. 
Optymistyczne wyliczenia PKW pokazują, że w ciągu 4 lat z Czę-
stochowy ubyło 7.812 mieszkańców, skurczył się też elektorat o 
6.563 wyborców.. Okazuje się, że Częstochowa jest jednym z naj-
bardziej starzejących się, najbardziej schorowanych i wyludniają-
cych się miast w Polsce.

Porównaliśmy: 
w Polsce ubywa 147 osób dziennie 
Częstochowa

- 5 osób dziennie 
Gdynia

- 3 osoby dziennie 
Kraków

- 1 osoba dziennie 
Warszawa

+ 13 osób dziennie 

Jeśli tendencja malejącej liczby mieszkańców Częstochowy, 
w tym i wyborców, nie zostanie zatrzymana, już niebawem nie 
będzie miał kto głosować.

red.

Częstochowę opuszcza 5 osób dziennie R E K L A M A

Serwis internetowy Poloniusz.pl prze-
prowadził ostatnio badanie wśród ponad 
1000 Polaków planujących pracować za 
granicą. Ankiecie dotyczyła ich motywa-
cji wyjazdowych. Odpowiadając na py-
tanie „Czemu chcesz pracować za grani-
cą?”, najwięcej, bo aż 59% respondentów, 
zaznaczało jedną z dwóch odpowiedzi: 
„Chcę dorobić / zarobić” oraz „Polska 
mnie męczy / rozczarowuje”.

- To, że ponad połowa polskich emi-
grantów opuszcza kraj z powodów finan-
sowych, nie było dla nas niespodzianką 
– wyjaśnia Łukasz Kuncewicz, szef ser-

wisu Poloniusz.pl, największego portalu 
z ogłoszeniami o pracę poza Polską. - To, 
co nas zaskoczyło, to stopień przygnębie-
nia wśród wyjeżdżających. Opcja «Pol-
ska mnie męczy / rozczarowuje» była 
tak samo popularna jak opcja związana 
z chęcią zarobku. To może być wyraźny 
sygnał, że decyzja o emigracji nie ma je-
dynie podłoża finansowego.

Trzecią najpopularniejszą opcją było 
„W Polsce nie mogę znaleźć pracy”. Ten 
dramatyczny powód wybrało aż 34% 
respondentów ankiety. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się „Chcę poznać 

innych ludzi / inną kulturę” oraz „Nauczę 
się języka i znajdę lepszą pracę w Polsce”, 
uzyskując odpowiednio 26% i 17%. - To 
w sumie budujące, że około jednej trzeciej 
Polaków wyjeżdża z pozytywnych pobu-
dek (chęć rozwoju, poznania świata). Jest 
duża szansa, że ci ludzie wrócą do kraju, 
bogatsi o różnorodne doświadczenia. Z 
drugiej strony trochę jednak szkoda, że 
pozostałe dwie trzecie wyjeżdżających nie 
myśli o wyjeździe w ten sposób – analizu-
je Łukasz Kuncewicz.

red.

Czemu Polacy emigrują za granicę?
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„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE GRANTOWYM

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

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

Szczegóły konkursu na stronie
bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

W dzisiejszym odcinku cyklu „101 po-
wodów…” opowiem o tym, jak Krzysztof 
Matyjaszczyk próbuje ratować własną 
skórę… Bo jak inaczej nazwać fakt, że 
w trybie stachanowskim realizuje się „za 
pięć dwunasta” inwestycje, które można 
było zrobić zupełnie normalnie w ciągu 
minionych 4 lat? Wystarczyła tylko sys-
tematyczna praca władz miasta – a tego 
niestety zabrakło. Za to teraz dzieją się 
cuda z pominięciem normalnych procedur 
prawnych – wybrałem jako temat wiodący 
niniejszego odcinka budowę przedłużenia 
ulicy Śląskiej.

1) 18 września Miejski Zarząd Dróg 
ogłasza postępowanie przetargowe na 
budowę przedłużenia ulicy Bohaterów 
Monte Cassino do ulicy Śląskiej. Pierwsza 
ciekawostka – jako kryterium oceny ofert 
w 70% widnieje cena i aż w 30% termin 
realizacji inwestycji, liczony w dniach. 
Skąd taki pośpiech?

2) 3 października następuje otwarcie 
ofert – do przetargu zgłosiły się 3 firmy. 
Najtańsza z nich oferowała wykonawstwo 
za niespełna 7 mln zł, ale zgodnie z SIWZ 
Miejski Zarząd Dróg wybrał ofertę o 1 
mln zł droższą. Dlaczego? Z prostej przy-
czyny – firma P.H.U. „Domax” z Borono-
wa zaoferowała o 18 dni kalendarzowych 
krótszy okres wykonawstwa. I znowu – po 
co ten pęd? Częściowa odpowiedź już jest 
– wszystkie firmy zastrzegają się, że ukoń-
czą inwestycję nie później niż do piątku 28 
listopada, na 2 dni przed…(wyjaśnienie na 
końcu artykułu). Warto przy okazji zauwa-
żyć, że „Domax” zatrudnił do kosztory-
sowania jasnowidza – zwycięska cena to 
7,911 mln zł, przy maksymalnej wartości 
zamówienia, jaką ujawnił na otwarciu 

ofert Miejski Zarząd Dróg 7,936 mln zł. 
Dokładnie o 0,3% (25 tys. zł) mniej niż 
nieprzekraczalna granica – szansa na taki 
„strzał” to prawie jak trafić „szóstkę” w 
Totka. Gdybym był złośliwy, napisałbym 
że w MZD są zainstalowane „pluskwy”…

3) 9 października mamy oficjalne ogło-
szenie wyników postępowania – znowu 
w najszybszym możliwym tempie (przy 
założeniu, że MZD dochował elementów 
procedury powiadamiania wykonawców 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień pu-
blicznych – czego i tak w tej chwili nikt 
nie jest w stanie sprawdzić).

4) Na chwilkę zaburzymy chronologię 
– mały krok wstecz. W dniu 24 września 
Urząd Miasta Częstochowy wydaje de-
cyzję nr 4/2014, znak AAB.7011.35.2014 
o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na: „Budowie przedłu-
żenia Al. Bohaterów Monte Cassino do ul. 
Śląskiej w Częstochowie”– droga katego-
rii powiatowej, klasy "Z" zbiorcza. Teraz 
będzie najlepsze - na podst. art. 17 ust. 1 
ustawy o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, zgodnie z wnioskiem 
Miejskiego Zarządu Dróg, Prezydent 
Miasta Częstochowy wykonujący zadania 
z zakresu administracji rządowej - nadaje 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej rygor natychmiastowej 
wykonalności, uzasadniony ważnym inte-
resem społecznym i gospodarczym. Oczy-
wiście o tym, jaki to ważny interes spo-
łeczny i gospodarczy wystąpi dla miasta 
Częstochowy w drugiej połowie listopada 
A.D. 2014, nie dowiemy się z decyzji ani 
słowa. Możemy się jedynie domyślać… 

W tym miejscu dygresja – przez 3 lata 
w mieście nie działo się nic albo niewiele. 
Inwestycje drogowe (przygotowane przez 
poprzedników Krzysztofa Matyjaszczyka) 
szły sobie swoim rytmem, bez specjalnego 
pośpiechu. W ostatnim roku przed wybo-
rami nastąpił „drogowy szał” – remontuje 
się i poprawia wszystko na raz. O jakości 

tych prac krążą już legendy – niestety, 
wszystkie niedoróbki będzie widać jak 
na dłoni dopiero za kilka lat. Budowa 
przedłużenia Al. Bohaterów Monte Cas-
sino do ul. Śląskiej to jednak coś więcej 
niż przedwyborczy remoncik. Mamy do 
czynienia z poważną inwestycją, która ma 
służyć miastu przez kilkadziesiąt lat. Dwa 
miesiące przed wyborami samorządowy-
mi zdecydowano się dla potrzeb realizacji 
tego przedsięwzięcia na tryb porównywal-
ny tylko z najgorszymi czasami komuni-
zmu, kiedy zabierano prywatną własność 
z dnia na dzień, właściwie bez możliwości 
odwołania. O tym, że inwestycja ta nie jest 
społecznie obojętna, na łamach Tygodnika 
„7 dni” już pisaliśmy – głos w tej sprawie 
zabierali oburzeni właściciele jednej z wy-
właszczanych działek. Sprawa brzydko 
pachnie tym bardziej, że już za chwilę przy 
jednej z działek przylegających do nowo 
budowanej drogi powstanie kolejny czę-
stochowski supermarket – rodzaj inwesty-
cji ulubiony przez Krzysztofa Matyjasz-
czyka i kolegów z magistratu.

Postanowiliśmy jako redakcja Tygo-
dnika „7 dni” zapytać w trybie ustawy o 
dostępie do informacji publicznej o poru-
szone powyżej kwestie:

Temat: zapytanie prasowe 
Data: 2014-10-22 12:55
Do: Urząd Miasta Częstochowa
Od: Tygodnik Regionalny "7 dni"
Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 

września 2001r. O dostępie do informacji 
Publicznej (DZ.U.NR112 poz.1198,z późn. 
zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie 
informacji w następującym zakresie:

1.Jaka była data wydania decyzji o po-
zwoleniu na budowę (decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji drogowej) doty-
czącej budowy przedłużenia ul. Śląskiej do 
ul. Korczaka/Monte Cassino?

2.Z jaką datą ta decyzja stała się osta-
teczna?

3.Z jaką datą został wydany dziennik 
budowy? 

4.Z jaką datą firmie wykonawczej został 
przekazany teren budowy?

5.Prosimy o przesłanie dokumentu po-
zwolenia na budowę (decyzji ZRID).

Z poważaniem         
Renata Kluczna   

 
Tygodnik "7 dni"
Odpowiedź nadeszła po 13 dniach – 

wyjątkowo szybko, jak na standardy Urzę-
du Miasta:

Pani Renata Kluczna

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 
22 października 2014r. o udostępnienie 
informacji publicznej informuję, że tutej-
szy organ w dniu 24 września 2014r. wy-
dal decyzję nr 4/2014 o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie przedłużenia Alei Bohaterów 
Monte Casino do ulicy Śląskiej w Często-
chowie (znak sprawy AAB.7011.35.2014). 
Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 
31 października 2014r. W dniu 16 paź-
dziernika 2014 r został wydany dziennik 
budowy. Zgodnie z wnioskiem Inwestora 
został nadany przedmiotowej decyzji ry-
gor natychmiastowej wykonalności, co 
jest zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Odnośnie punktu 4 
informuję, że tutejszy organ nie posiada 
wnioskowanej informacji. W myśl art. 4 
ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
U. z 2014r., poz. 782) z zapytaniem w po-
wyższej sprawie wnioskodawca winien 
wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i 
Transportu w Częstochowie, ul. ks. J. Po-
piełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa. 

W zakresie przesłania wymienionej 
decyzji nr 4/2014 informuję, że ustawa z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych 
przewiduje doręczenie decyzji jedynie 
wnioskodawcy, natomiast pozostałe stro-
ny są zawiadamiane na piśmie i w drodze 
obwieszczenia (obwieszczenie z dnia 25 
września 2014 r. o wydaniu w/w. decyzji 
umieszczono na tablicy ogłoszeń tut. urzę-
du w dniach od 25 września 2014 r. do 9 
października 2014 r. i na stronie interne-
towej urzędu od dnia 25 września 2014 r. 
do 9 października 2014 r. oraz w prasie 
lokalnej Gazety Wyborczej – dodatek czę-
stochowski, ogłoszone w dniu 30 wrze-
śnia 2014 r., wraz z pouczeniem). 

dokończenie na str. 6

PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 96
POWÓD 96: KOMUNO 

WRÓĆ, czyli inwestycja 
drogowa jak za czasów 
Stalina (przedłużenie ulicy 
śląskiej)



Ogłoszenie zlecone i opłacone przez komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 004630841

1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.

Kandydaci Ziemi Częstochowskiej
do Sejmiku Województwa Śląskiego
SŁUCHAĆ POLAKÓW, ZMIENIAĆ REGION

Postaw na wiedzę
i doświadczenie

naszych kandydatów

16 LISTOPADA 2014
wybierz Prawo i Sprawiedliwość

dla Siebie, Rodziny, Regionu

Ogłoszenie zlecone i opłacone przez komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 004630841

1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.

Kandydaci Ziemi Częstochowskiej
do Sejmiku Województwa Śląskiego
SŁUCHAĆ POLAKÓW, ZMIENIAĆ REGION
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.

Kandydaci Ziemi Częstochowskiej
do Sejmiku Województwa Śląskiego
SŁUCHAĆ POLAKÓW, ZMIENIAĆ REGION
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
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sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
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Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
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Społecznej.
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Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.

Kandydaci Ziemi Częstochowskiej
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu
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stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego
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pracując m.in. na rzecz:
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•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.

Kandydaci Ziemi Częstochowskiej
do Sejmiku Województwa Śląskiego
SŁUCHAĆ POLAKÓW, ZMIENIAĆ REGION
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl
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Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 
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•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
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wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.

Kandydaci Ziemi Częstochowskiej
do Sejmiku Województwa Śląskiego
SŁUCHAĆ POLAKÓW, ZMIENIAĆ REGION
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
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7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
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i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.
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Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
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Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
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nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
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Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
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deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
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chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.

Kandydaci Ziemi Częstochowskiej
do Sejmiku Województwa Śląskiego
SŁUCHAĆ POLAKÓW, ZMIENIAĆ REGION
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1 |  Majer Ryszard Bogdan
Doktor nauk społecznych, wykładowca Akade-
mii im. Jana Długosza, radny miasta Częstocho-
wy, żonaty, dwójka dzieci. Wcześniej: w Sejmiku 
Województwa Śląskiego (2006-2009) szef Komi-
sji Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządo-
wych, jako Zastępca Prezydenta Miasta Często-
chowy m.in. kierował zespołem opracowującym 
pierwszy w Częstochowie Program Wsparcia 
Seniorów, wprowadził opiekę medyczną do 
przedszkoli oraz zwiększył liczbę usług reha-
bilitacyjnych dla osób starszych w mieście. Od 
2011 pełni funkcje Społecznego Rzecznika Praw 
Osób Starszych, udziela informacji, porad i pro-
muje rozwiązania prosenioralne.
W Sejmiku będę zabiegał o godne życie w Re-
gionie Częstochowskim, poprzez:
•  aktywizację i szkolenia dla osób po 45. roku 

życia oraz preferencyjne warunki zatrudnienia 
dla osób w wieku przedemerytalnym;

•  inwestycje w nowe technologie, które posze-
rzą możliwość zatrudnienia także w regionach 
wiejskich oraz rozwój środowiska akademi-
ckiego w tym powołanie Uniwersytetu Czę-
stochowskiego;

•  rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego NMP, w szczególności onkologii, geria-
trii, szpitalnego oddziału ratunkowego;

•  rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępno-
ści szczególnie w obszarach wiejskich.

Więcej: www.ryszardmajer.pl

2 |  Jasińska Krystyna
Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycz-
nej. Była dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Żarkach, kierownikiem Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Myszkowie oraz wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury i Edukacji Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Odbyła staż w Nor-
wegii w zakresie doskonalenia usług publicz-
nych, uczestniczyła w seminariach i wyjazdach 
studyjnych w Anglii, Portugalii, Czechach. Obec-
nie – nauczyciel. Ekspert z listy MEN ds. awansu 
zawodowego nauczycieli, egzaminator matural-
ny z języka angielskiego, wiceprezes Stowarzy-
szenia Promocji Rodziny oraz Wspierania Osób 
Starszych „OPOKA”.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego, 
ponieważ uważam, że rozwój naszego subregio-
nu może być szybszy i sprawniejszy, jeśli właś-
ciwie wykorzystamy kolejną transzę środków 
z Unii Europejskiej. Ich sprawiedliwy podział to 
dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Okręg 
Częstochowski, czyli Częstochowa oraz powiaty 
częstochowski, myszkowski i kłobucki muszą 
dostawać więcej niż do tej pory, aby skutecznie 
realizować swoje zadania.
Jako radna Sejmiku będę wspierać wszystkie 
działania lokalnych samorządów, których ce-
lem będzie prowadzenie walki z bezrobociem, 
ochrona zdrowia, lepsza edukacja, poprawa 
sytuacji życiowej młodego pokolenia i osób 
starszych.

3 |  Kocik Beata
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, pracuje w Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Częstochowie. Jako samorządo-
wiec – Radna Miasta Częstochowy jest wice-
przewodniczącą Komisji Edukacji oraz aktyw-
nym uczestnikiem Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej.
Oprócz zamiłowania do pracy, pomocy potrze-
bującym, lubię zimą jeździć na nartach, latem 
żeglować i chodzić po górach.
Moje cele w sejmiku województwa śląskiego to:
•  zadbanie o sprawiedliwy podział nowych 

środków unijnych – zawartych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 
zgodny z potrzebami Częstochowy i całego 
regionu

•  walka o sprawiedliwy podział środków i fun-
duszy oraz podejmowanie korzystnych decyzji 
w naszych sprawach

•  ścisła współpraca z samorządami i lokalnymi 
liderami z różnych środowisk na rzecz wspie-
rania wspólnych inicjatyw – wobec władz i in-
stytucji szczebla wojewódzkiego i krajowego

•  aktywne włączenie się w sprawy edukacyjne 
i społeczne

•  na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwijania przedsiębiorczości, zaangażo-
wanie się w utworzenie w naszym regionie 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej.

4 |  Gątkiewicz Irena Maria
Wykształcenie wyższe techniczne: mgr inż. geo-
deta, rzeczoznawca majątkowy. W latach 1973-
1999 urzędnik w administracji państwowej. 
W latach 1999-2001 burmistrz Miasta i Gminy 
Krzepice oraz radna Rady Miejskiej w Krzepi-
cach. W latach 2002-2011 prowadzenie działal-
ności gospodarczej.
Jako radna zamierzam walczyć z bezrobociem, 
pracując m.in. na rzecz:
•  młodzieży, poprzez wspieranie szkolnictwa 

zawodowego
•  przedsiębiorstw, wprowadzając ulgi i ułatwie-

nia, aby zatrudniali absolwentów szkół zawo-
dowych

•  rodzin wielodzietnych i matek samotnie wy-
chowujących dzieci.

Chcę, aby nasze województwo było zarządzane 
MĄDRZE, GOSPODARNIE I SPRAWIEDLIWIE.

5 |  Perliński Andrzej
Lat 56, żonaty, czworo dzieci.
Od 1983 do 1990 – zatrudniony w Przędzalni 
Czesankowej Elaneks w Częstochowie. 
Od 1990 do 2002 roku – Wójt Gminy Kłomnice.
Od 2003 do 2010 roku – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Od 2011 do 2014 roku – Kierownik Gminnego 
Centrum Pracy w Koniecpolu.
Głównym priorytetem moich działań będzie 
efektywne przeciwdziałanie bezrobociu po-
przez większe wykorzystanie funduszy unijnych 
dla osób bezrobotnych oraz lokalnych firm. 
Bardzo ważnym celem będzie również wsparcie 
osób starszych poprzez umożliwienie im pobytu 
w wyspecjalizowanych placówkach, rozwijanie 
ich zainteresowań oraz ochronę zdrowia.

6 |  Wroński Maciej
Lat 40, wykształcenie wyższe techniczne. Żona 
Małgorzata i syn Miłosz. Od jedenastu lat zwią-
zany zawodowo z Pocztą Polską. Naczelnik 
Urzędu Pocztowego Częstochowa 17. Członek 
Zarządu Unii Laikatu Katolickiego.
Do moich zadań jako radnego będzie należało 
dbanie o interesy Naszego Regionu, o sprawied-
liwy i zrównoważony podział środków z budżetu 
wojewódzkiego. Zobowiązuję się do uczciwej 
i rzetelnej pracy. Swoje obowiązki będę wyko-
nywał z należytą starannością i niezbędnym 
zaangażowaniem oraz dbałością o to, aby za-
twierdzane plany inwestycyjne odzwierciedlały 
potrzeby wyborców Naszego Regionu.

7 |  Pawłowska Anna
Deklaruję uczciwe zaangażowanie w sprawy 
ważne dla mieszkańców.
Będę słuchać ludzi, służyć radą i doświadcze-
niem, zabiegać o realizację ważnych dla naszego 
regionu projektów.
Moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas 
pracy jako Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, 
Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału w Urzędzie 
Marszałkowskim i Sekretarz Miasta Częstocho-
wy gwarantują skuteczność podejmowanych 
działań.
W sposób szczególny będę koncentrować się 
na inicjatywach związanych ze wzmacnianiem 
naukowych, edukacyjnych i kulturalnych funkcji 
Częstochowy oraz skuteczniejszym wykorzysty-
waniem wyjątkowych walorów przyrodniczych 
i kulturowych naszego regionu, dla wzmacnia-
nia jego atrakcyjności turystycznej i tworzenia 
nowych miejsc pracy.

8 |  Pudełek Stanisław
Wykształcenie wyższe techniczne, znaczne do-
świadczenie w przemyśle ciężkim, wieloletnia 
praca za granicą – stanowiska kierownicze.
W sejmiku chciałbym aktywnie działać na rzecz 
rozwoju regionu.

9 |   Kaptacz Anna
Pielęgniarka od 38 lat pracująca w ochronie 
zdrowia. Pedagog, nauczyciel akademicki, ma-
nager ochrony zdrowia. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Współorganiza-
tor oraz pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej powołana do utworzenia Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
Pomagam, wspieram i daję nadzieję.

10 |  Leszczyński Dariusz
Wykształcenie wyższe, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alko-
holowymi w Częstochowie, wieloletni członek 
Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmiku będę zabiegał o większe środki fi nan-
sowe na rozwój Ziemi Częstochowskiej, w szcze-
gólności zwrócę uwagę na rozwój gospodarczy 
i jakość ochrony zdrowia.
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dokończenie ze str. 4
Obwieszczenie zawiera wszyst-

kie niezbędne informacje dotyczą-
ce przedmiotowej inwestycji. W 
związku z powyższym nie jest moż-
liwe doręczenie Pani decyzji nr 
4/2014 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej.

Jak widać, wszystko co napisa-
łem powyżej, okazało się prawdą. 
Inwestor prawdopodobnie wszedł 
w teren 17 października 2014 r. 
(dzień po wydaniu dziennika bu-
dowy). Teoretycznie wszystko 
odbyło się zgodnie z prawem, choć 
posmak czasów stalinowskich 
pozostał - jak napisał sam Urząd 
Miasta, decyzja ZRID stała się 
prawomocna w dniu 31 paździer-
nika, dopiero w dwa tygodnie po 
rozpoczęciu prac budowlanych. 
Te ostatnie zaczęto tylko dzięki za-
stosowaniu nadzwyczajnego trybu 
– nadaniu decyzji rygoru natych-
miastowej wykonalności. Gdyby 
jednak ktoś z Państwa Czytelni-
ków miał dowody (zdjęcia itp.), 
że stało się to jednak jeszcze wcze-
śniej niż 17 października, bardzo 
proszę o kontakt na adres e-mail 
Artur.sokolowski@onet.pl  

Pora na wyjaśnienie zagadki, co 
takiego warte jest: wydania milio-

na złotych więcej niż oferowała 
najtańsza firma, nagięcia do granic 
możliwości wszystkich procedur 
i robienia inwestycji „na wariac-
kich papierach”? Wiemy o tym już 
prawie na pewno - 30 listopada w 
Częstochowie odbędzie się druga 
tura wyborów samorządowych o 
fotel prezydenta Miasta Często-
chowy. Krzysztof Matyjaszczyk 
i jego otoczenie w tej chwili po 
prostu rozpaczliwie walczą – już 
nie tylko o reelekcję. To jest de-
speracja pewnej grupy osób oba-
wiających się o to, że po zmianie 
prezydenta nie ocalą skóry przed 
możliwymi zarzutami – niegospo-
darności, łamania prawa, działania 
na szkodę interesu publicznego. W 
tym celu szasta się kolejnymi mi-
lionami wydawanymi z publicznej 
kasy, by zwiększyć szansę Krzysz-
tofa Matyjaszczyka na kolejną 
kadencję, jak to widać na powyż-
szym przykładzie. 

Najśmieszniejsze i najsmutniej-
sze zarazem jest to, że MZD od po-
czątku działał w złej wierze, a ter-
min realizacji inwestycji zgłoszony 
przez zwycięską firmę był niereal-
ny i niemożliwy do dochowania. 
Dowód? Ależ bardzo proszę – za-
cytujmy informację podaną przez 
nadworny portal częstochowskie-
go SLD: „Wszystko idzie zgodnie 

z naszymi założeniami. Jeśli tylko 
pogoda pozwoli, przedłużenie bę-
dzie gotowe do 20 listopada” - in-
formuje Mariusz Sikora, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg i Trans-
portu w Częstochowie. 

Niestety dla dyrektora Sikory, 
zgodnie z warunkami przetargu 
i zawartą umową firma P.H.U. 
„Domax” powinna zakończyć 
inwestycję w ciągu 25 dni, czyli 
do dnia 10 listopada. Domyślam 
się, że życzliwość MZD nie zna 
granic i aneksowanie umowy co 
do terminu jest właściwie formal-
nością – byle tylko zdążyć z za-
kończeniem prac przed drugą turą 
wyborów prezydenckich w dniu 
30 listopada.

Deklaruję w tym miejscu jedno 
– jeżeli wyborcy w dniu 16 listo-
pada wyrażą aprobatę dla mojej 
kandydatury do Rady Miasta, spra-
wę tej inwestycji prześwietlę do 
„spodu”, a zmarnotrawiony milion 
złotych z publicznej kasy trafi do 
niej z powrotem. Nawet, jeśli bę-
dzie to wymagało wyegzekwowa-
nia tych środków finansowych w 
drodze pozwania przez Miasto na 
drodze cywilnej decydentów-mar-
notrawców i ściągnięcia pieniędzy 
z ich majątku prywatnego. 

Artur Sokołowski
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PUBLICYSTYKA: 101 POWODÓW, dla których Matyjaszczyk musi odejść - 96
Inicjatywa budowy liczników przy sygnaliza-

cjach świetlnych na najważniejszych skrzyżo-
waniach miasta cieszy się coraz większą popu-
larnością. Pomysł spotkał się z poparciem setek 
mieszkańców na portalach społecznościowych oraz 
stał się jednym z wiodących tematów samorządo-
wej kampanii.  

Kto z nas lubi stać w korku? Co dzień skarżymy 
się na długie, wymuszone postoje w drodze do pracy 
czy szkoły. Remonty lub też zła organizacja ruchu w 
mieście powodują, iż oczekiwanie w ciągu aut irytuje i 
skutecznie uprzykrza nam życie. Na to, jak usprawnić 
ruch w Częstochowie pomysłów jest wiele, jednak w 
ostatnim czasie największym zainteresowaniem cie-
szy się koncepcja montażu liczników przy sygnaliza-
cjach świetlnych.

Rozwiązanie dobrze znane z Wrocławia, Opola, 
Krakowa czy nawet Piotrkowa Trybunalskiego jest 
genialne w swojej prostocie: urządzenie zamonto-
wane przy „światłach” odmierza czas pozostały do 
zmiany nadawanego sygnału. Kierowcy dojeżdżający 
do krzyżówki wiedzą, ile „zielonego” zostało i mogą 
podjąć decyzję o zwolnieniu lub dodaniu gazu. W dru-
gą stronę działa to identycznie - czekając na „zielone” 
wiemy, ile czasu pozostało, by ruszyć.

Liczniki wpływają na poprawę płynności ruchu 
oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy. Co więcej, sko-
ordynowany system sygnalizacji pozwoli stworzyć 
tzw. „zielone fale” i jeszcze informować kierowców, 
czy warto się spieszyć!

Coś, co jest standardem w wielu polskich miastach, 
jest tylko marzeniem w Częstochowie. Aż dziw, że 
nikt z naszych samorządowców na wpadł na zainsta-
lowanie liczników świateł na głównych skrzyżowa-
niach! 

Przybliżony koszt jednego licznika wynosi kilka 
tysięcy złotych. Ostatnio w Zabrzu testowo urucho-
miono liczniki na jednym z głównych skrzyżowań. 
Inwestycja kosztowała 20 tysięcy złotych. 

Skoro udało się w innych miastach, dlaczego ma 
nie udać się w Częstochowie? Postanowiłem założyć 
akcję na Facebooku by promować tą ideę. Profil „TAK 
dla liczników świateł w Częstochowie” zgromadził 
kilkaset polubień pierwszego dnia istnienia! Jak widać 
zainteresowanie jest spore, dlatego warto pochylić się 
nad tematem.

Zainteresuję tematem przyszłą władzę – być może 
jako radny, a na pewno jako społecznik - bez względu 
na to, kto ją będzie sprawował. Częstochowianie po 
prostu zasługują na innowacje i wygodniejsze życie.

Dominik Śpiewak

Cud  nad Wartą
Nie bez kozery pi-

szę o przysłowiowym 
cudzie. Nasz Gród 
Częstochowa znany 
jest niestety i z tego, 
że usługi medyczne są 

bodaj na ostatnim miejscu w kraju. Jest to opinia nie 
tylko moja, ale także grona moich licznych znajomych 
i samych pracowników służby zdrowia (choć ci ostatni 
wypowiadają opinie lękliwie rozglądając się czy, aby 
nikt nie słyszy).

Tymczasem, miałem okazję przekonać się, że jed-
nak zdarzają się chlubne wyjątki. Ów Cud nad Wartą 
to Centrum Leczenia Chorób Serca i Krążenia im. Po-
lonii Świata. Tak znajdujące się w Częstochowie przy 
ul. Mickiewicza 12.Wspomniany Oddział kierowany 
jest przez dr.n.med. Agatę Dydoń. Nie wiem, jak tego 
dokonała w/w Pani doktor, że w kierowanym przez sie-
bie Oddziele panuje wszechobecny ład i porządek. Do 
tego trzeba dodać uprzejmość, zrozumienie i fachowość 

tutejszych lekarzy. Tak jest począwszy od salowych, po-
przez personel pielęgniarski, lekarzy i skończywszy na 
samej Agacie Dydoń.

Gdybym sam tam nie trafił i nie widział na własne 
oczy, to bym nikomu nie uwierzył, że  tak wysokiej 
klasy oddział kardiologi znajduje się w naszym mieście. 
Tak trafnie dobrany personel i takie świetne nim kiero-
wanie to niewątpliwa zasługa zarządzania oddziałem.

Zwykle narzeka się na wyżywienie dla pacjentów 
szpitali, ale we wspomnianym oddziale tak nie jest. 
Posiłki są bardziej urozmaicone od tych jakie jadam w 
domu. Krótko mówiąc, czysto, porządnie i ze smakiem. 
Dodać należy, że zdiagnozowani pacjenci, a wymaga-
jący hospitalizacji  klinicznej, „bez próśb”, „z marszu” 
kierowani są i przewożeni do kliniki w Zabrzu do prof. 
M. Zębali. 

Kompetentnie, skutecznie, miło - nie przypuszcza-
łem, że kiedykolwiek tak powiem o służbie zdrowia w 
Częstochowie. Wielkie uznanie i ogromny szacunek dla 
Pani Doktor.

Krzysztof Rembiszewski     

TAK dla liczników świateł 
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SONDAŻ SONDAŻ SONDAŻ
przedwyborczy

Siedem tygodni temu publikowaliśmy wyniki pierwszego przed-
wyborczego sondażu, pokazującego wyborcze preferencje i sym-
patie częstochowian. Informowaliśmy wówczas, że pierwsze dwa 
miejsca zajęli Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) i Artur Warzocha (PiS). 
Przypominamy, że tych dwóch kandydatów na prezydenta Często-
chowy dzieliła różnica zaledwie jednego głosu. Teraz, po drugim 
sondażu, dystans wynosi dwa głosy, w dalszym ciągu na korzyść 
obecnego prezydenta. Różnica poparcia między Matyjaszczykiem a 
Warzochą wzrosła zatem z pół procenta – do całego procenta.

Platforma Obywatelska, z kandydatem na prezydenta senatorem 
Andrzejem Szewińskim, jest teraz trzecią siłą polityczną w mieście. 
Siedem tygodni temu, po naszym pierwszym sondażu, byłą czwartą, 
tuż za komitetem Wolne Miasto Częstochowa, który spadło obecnie 
na szóste, przedostatnie miejsce. Kandydat WMC w osobie posła Ar-
manda Ryfińskiego także zajmuje, po drugim sondażu, szóstą pozy-
cję w rankingu kandydatów na urząd prezydenta. Ryfiński odnoto-
wał przy tym największy spadek – aż o trzy pozycje w dół.

W górę poszły natomiast notowania Marcina Ma-
randy z „Mieszkańców Częstochowy”, awansował on 
bowiem z piątego miejsca na czwarte. Także bliżej 
czołówki przesunął się kandydat Nowej Prawicy, Sła-
womir Kokot – z pozycji szóstej na piątą. Nie bez zna-
czenia być może jest fakt, że obaj ci kandydaci – za-
równo Maranda, jak i Kokot, są bardzo aktywni, biorą 
udział w debatach i często pokazują się w mediach.

Nie zmieniła się, w porównaniu do wrześniowe-
go rankingu, pozycja ostatnia, którą jak zajmował, 
tak zajmuje Grzegorz Boski z PSL. W obu sondażach 
oddano na niego po jednym głosie - i co charaktery-
styczne - wyboru tego kandydata dokonywały osoby 
deklarujące uprzednio poparcie dla innych niż PSL 
komitetów wyborczych. 

Kampania wyborcza zrobiła jak widać swoje i dziś 
elektorat już tylko sporadycznie wybiera kandydata 
na prezydenta z opcji innej, niż wskazany komitet. Jest 
też spora różnica między wynikami pierwszych dwóch 
kandydatów a wynikami pozostałych pięciu – ci pierwsi 
zdublowali resztę peletonu i mają obecnie ponad dwu-
krotnie wyższe poparcie niż ci, którzy są za daleko, by 
można było powiedzieć, że depczą im po piętach.

Zmartwieniem natomiast dla wszystkich elit politycz-
nych naszego miasta powinien być fakt, że aż 33 procent 
z dwustu ankietowanych przez nas (teraz i poprzednio) 
wyborców nie zamierza pójść do wyborów w ogóle. 
Liczba ta przez siedem tygodni wzrosła z 29,5 proc. 
Równie niepokojące jest, że na tydzień przed pójściem 
do urn spora część wyborców nie ma jeszcze pojęcia na 
kogo odda swój głos. Siedem tygodni temu niezdecy-
dowanych było 13 proc., a obecnie jest ich aż 22 proc. Ci, 
którzy nie chcą głosować, jako powód zaznaczają naj-
częściej opcję „nie interesuję się polityką” - co pokazuje 
jak mieszkańcom polityka zbrzydła, zamiast być szansą 
na zmiany w naszym mieście.

Renata R. Kluczna
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zachowano pisownię oryginalną

 @Włókniarz Częstochowa – agonia czy wegetacja? 
Bizarre78@wp.pl: Tak jak bardzo przeszkadzaja mi ludzie 

z SLD w Nierządzie Miasta tak bardzo nie zycze sobie zeby ja-
kiekolwiek pieniadze szly na prywatny biznes i sport zawodowy. 
Jesli sport zawodowy nie potrafi sie sam sfinansowac oznacza to 
ze poprostu albo zawodnicy sa przeplacani albo istnieje zbyt male 
zapotrzebowanie na tenze. Dawanie pieniedzy publicznych prowa-
dzi do patologii. Ot co.

synszyl: Dlaczego te Marszałki, Matyjaszczyki i Wierne nie sie-
dzą jeszcze pierdlu?

donaldkaczorpawlak@gazeta.pl: i pomyśleć że wszystko co 
dobre dla CKM Włókniarz Częstochowa zdarzyło się za Tadeusza 
Wrony i za co już po przebudowaniu stadionu czerwona banda któ-
ra w sile licznych egzekutyw partyjnych zasiadająca na stadionie 
podziekowała mu organizujac referendum i nazywając ch...m. i 
pomyśleć że ci czerwoni "przyjaciele" przyklejeni do klubu i klubu 
kibica jak tylko mogli wspierali to chore referendum. no co teraz 
mówi na stadionie ta czerwona choł...? Znowu wszystkiemu wi-
nien Wrona?:-)))))))))))))

Anonim: juz jako 8 mio latek w 1950 roku pieszo z bleszna cho-
dilem na zuzel nie wyobrazalem sobie ze cz-wa moze byc go po-
zbawiona za to cosie stalo obecny prezydent i wszyscy jego akolici 
powinniskonczyc swe kariery POLAK
@Sąd zmusił spółkę do udzielenia informacji publicznej

ryszardraczek@gmail.com: Ryszard Raczek - Szanowna Pani 
Redaktor. Ze względu na brak czasu ograniczę się tylko do jednej 
prośby, która obrazuję przysłowie o belce we własnym oku ... Pro-
szę zapytać Pana nadredaktora Artura Sokołowskiego, jak nadzoro-
wał mienie komunalne gdy w Urzędzie Miasta Częstochowy w la-
tach 2006-2009 Pan Prezydent Tadeusz Wrona zatrudniał Go jako 
naczelnika wydziału. Pozawalał, aby nadzorowana spółka tj MPK 
wypłaciła Panu mecenasowi Pacud za przegrany proces z prześla-
dowanym pracownikiem MPK 65 tysięcy zł. A podobną kwotę 
za poprzedni również przegrany proces innemu prawnikowi. Gdy 
dodamy wynagrodzenie za trzeci przegrany proces to otrzymamy 
kwotę zbliżoną , a nawet wyższą od wydatków Hali Sportowej. I 
to właśnie jest ta belka,(jedna z wielu ) której CBA Sokołowski nie 
widzi we własnym oku.

anonim: To byl poszkodowany czy jakas polityczna zajadla .....
finansistaxxxxxxx@wp.eu: A zna Pan starą rzymską maksymę 

prawniczą - "umów należy dotrzymywać"? Bo... inaczej rosną od-
setki. Krzysiu wołałby później, że to narażenie miasta na odsetki 
karne.

ryszardraczek@gmail.com: Ryszard Raczek- Tylko za pośred-
nictwem Redakcji mogę odnieść się do opinii Pana Sokołowskiego 
, Jaskóły i innych, którzy wzywają mnie do "odszczekania"( język 
świadczy o kulturze tych panów), a jednocześnie blokują swoje 
strony za pośrednictwem Redakcji przedstawiam niezbite dowo-
dy. Fragment protokółu kontroli MPK. cyt strona 9 z 17 W dniu 
!8 maja 2007 roku Spółka zawarła z Kancelarią Prawa...(PACUD) 
..Koszty ww kancelarii adwokackiej wyniosły 55 160 zł netto brutt 
67 295,20zł!!!(pisownia zgodna z protokółem. Pytanie? Kto i co 
musi prostować? Prawda Was wyzwoli z nienawiści i podłości, któ-
re luzują Wam zwoje mózgowe, niczym moje linki przy banerze 
wyborczym.

anonim: Wnosząc z treści tego pisma, nie ma żadnych wąt-
pliwości, że mamy do czynienia z ćwierćinteligencją na posadzie 
dyrektora. Ćwierćinteligencja nie powinna być wynagradzana z 
miejskiej kasy.
@Pieniądze przepadły - śmieci wyborcze zostaną 

frantic.freelancer@gmail.com: Jak zwykle tępe naśladow-
nictwo w wydaniu tępych ludzi administracji Matyjaszczyka. Na 
Gdynię się zapatrzyli, a wyszło jak zawsze. Brud, smród i ubóstwo.

marek.kusy@poczta.onet.pl: Tak na pewno było by fajnie aby 
komitety opłaciły wieszanie plakatów. Ale tu jest problem bo są 
różne komitety z różnym budżetem. Patrząc na kampanie w Czę-
stochowie to komitety gdzie NIE stoi za nimi ugrupowanie poli-
tyczne nie mają szans w starciu z dużymi i jak przyszło by im za 
wszystko płacić do znów pojawiły by się pomysły aby jedni mogli 
inni zakaz. Po prostu po wyborach zgodzie z prawem karać .

@Miasto przyjazne
wozny87@poczta.fm: Ciekawe, że autor wylicza problemy 

wszystkich uczestników ruchu za wyjątkiem kierowców samocho-
dów. Wg mnie nie bez przyczyny, bo rządzący tym miastem, nie 
tylko obecnej ekipy, bo wcześniejsze też nie są bez grzechu, swoją 
energię skupiają głównie na budowaniu szerokich i szybkich jezdni 
dla tychże samochodów, kompletnie zapominając o pieszych czy 
rowerzystach. A opisując sprawy rowerowe należałoby najpierw 
zapoznać się z tematem i może samemu pojeździć na rowerze po 
mieście zanim zacznie się wypisywać takie brednie. Po pierwsze 
co oznacza sformułowanie: rowerzyści przede wszystkim nie mają 
pojęcia o tym, że na chodniku wcale nie są uprzywilejowani? Otóż 
rowerzyści nie są nie tyle nieuprzywilejowani co nie mają prawa, 
poza kilkoma wyjątkami jeździć po chodniku. Rower to pojazd a 
jego miejsce jest na jezdni. Jeśli zaś kierowca samochodu skarży 
się, że rowerzyści "spowalniają" ruch to niech idzie na piechotę, 
rowerzyści są po prostu uczestnikami tegoż ruchu. Po drugie trud-
no, żeby rowerzyści nie przejeżdżali blisko wózków z dziećmi i 
pieszych w ogóle, skoro zazwyczaj zamiast wydzielić pasy dla ro-
werów w jezdni infrastrukturę dla nich tworzy się poprzez zabranie 
części chodnika pieszym jak ma to miejsce np na Monte Casino 
czy obecnie na Jana III Sobieskiego. A wszystko tylko po to, żeby 
"wywalić" rowerzystów z jezdni żeby nie "przeszkadzali" samo-
chodom mknąć po śródmiejskich autostradach.

Marian rzuca się w oczy każ-
demu, kto odwiedza biuro pro-
mocji częstochowskiego Teatru 
im. Adama Mickiewicza. Jest 
jegomościem postawnym, mimo 
wyglądu łachmaniarza dystyn-
gowanym wielbicielem sztuki 
i wielkim koneserem teatru. 
Czerwony melonik i białe buty 
są jego ulubionymi, nieodłącz-
nymi dodatkami. Choć z natury 
małomówny, Marian zgodził się 
na rozmowę, by zainteresować 
teatrem czytelników Tygodnika 
„7 dni”

– Pojawiłem się pierwszy raz 11 lat 
temu na Pikniku Teatralnym w Olszty-
nie – wspomina Marian. – Stworzono 
mnie specjalnie na tę okazję i nawet 
pamiętam, że planowano mnie zosta-
wić w lesie.

Marian opowiada, że użył wtedy 
całego swojego wdzięku i uroku, by 
wprosić się do jednego z aut jadących 
do Częstochowy. Gdy dotarł do teatru 
zaprzyjaźnił się z pracownikami, a 
szczególnie upodobał sobie biuro 
promocji.

– Oczywiście nie tylko tam pracuję, 
czasami witam gości przy głównym 
wejściu do teatru, nierzadko podróżu-
ję, bywam na różnorodnych akcjach z 
wolontariuszami, czasem biorę udział 
w warsztatach, bywało, że pomieszki-
wałem chwilowo w magazynie – Ma-
rian mówi, że przez ostatnie 11 lat 
zdążył już poznać teatr od podszewki 
i żadne z teatralnych zakamarków nie 
są już dla niego tajemnicą.

Teatr go zauroczył
– Początkowo oglądałem wszyst-

kie sztuki bez wyjątku – opowiada 
Marian. – Siedziałem na widowni i 
przyglądałem się grze aktorów, ko-
stiumom, dekoracjom, kolorowym 
światłom, słuchałem muzyki... Na 
początku kilka osób się nawet dziwiło, 
że takiego obdartusa ktoś do teatru 
wpuścił – relacjonuje lekko rozba-
wiony Marian i dodaje, że widzowie 
się szybko do jego obecności przy-
zwyczaili, podobnie jak pracownicy 
teatru. Raz tylko zdarzyło mu się spo-
wodować niebezpieczną sytuację

– Wybrałem się wtedy na prze-
chadzkę po wyższych piętrach teatru. 
Pomagały mi koleżanki z biura pro-
mocji, bo samodzielnie nie potrafię 

poruszać się po schodach – tłumaczy 
Marian. – Podtrzymywały mnie więc 
za ramiona i szliśmy tak we troje. Jed-
na z osób pracujących w teatrze nie 
spodziewała się tam mnie i przerazi-
ła się na mój widok nie na żarty. Od 
tamtej pory staram się nie zaskakiwać 
nikogo swoją obecnością i trzymam 
się raczej oświetlonych miejsc.

Obecnie Marian ma mnóstwo za-
jęć związanych z pracą w biurze pro-
mocji, ale w dalszym ciągu lubi by-
wać na widowni. Czas na to znajduje 
przede wszystkim podczas festiwali. 
Wtedy obowiązkowo ogląda wszyst-
kie przedstawienia.

Odwiedziny 
zawsze go cieszą
Marian, mimo swojej mrukliwości, 

dość łatwo nawiązuje kontakty i na-
wet ma już rzeszę swoich fanów i fa-
nek. W słoneczne dni lubi wystawiać 
swoje ulubione krzesło poza drzwi 
bura promocji i rozdawać przechod-
niom foldery z repertuarem teatru. 
Często wtedy pozuje do zdjęć. Nie 
pozwala jednak nikomu się zanadto 
spoufalać. Lubi zachowywać umiar i 
dystans, dlatego nie godzi się by mu 
dzieciaki siadały na kolanach, czy 
szarpały za nos. Uważa, że w instytu-
cjach kultury trzeba pamiętać o odpo-
wiednim zachowaniu.

– W biurze promocji mam ciągle 
kontakt z ludźmi, a właściwie z całymi 
grupami ludzi – mówi Marian. – Do 
teatru bowiem ludzie bardzo lubią 
chadzać wspólnie. Można spotkać 
grupy dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także grupy samych nauczycieli, 
zbiorowe bilety zamawiają emery-
ci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
cechy rzemiosł, firmy często fundują 
bilety swoim pracownikom – Marian 
opowiada, że miłośnicy teatru przy-
jeżdżają regularnie z całego regionu 
i dalszych okolic. Teatr ma wiernych 
miłośników w Radomsku, Bełcha-
towie i Piotrkowie Trybunalskim. 
Regularnie odwiedzają go grupy z 
Wielunia, Opola, z Zabrza i całej 
aglomeracji śląskiej.

– Niektórzy przyjeżdżają do nas z 
całkiem odległych stron, a największą 
rzeszę stałych bywalców z całej Pol-
ski mają festiwale – Marian zauważa, 
że na festiwalach pojawiają się wi-
dzowie z Gdańska, Warszawy, Ło-
dzi, Wrocławia, czy Krakowa i są to 

nierzadko od wielu lat te same osoby, 
które zatrzymują się w Częstochowie 
na parę dni, by uczestniczyć w wyda-
rzeniach kulturalnych, a przy okazji 
zwiedzić miasto i jego okolice.

Nie stroni 
od nowoczesności
– Początkowo nie byłem entuzja-

stą internetu i mediów społeczno-
ściowych, byłem przekonany, że to 
dobre tylko dla młodzieży – przyzna-
je Marian. – Odkąd jednak zacząłem 
zaglądać na teatralną stronę na fa-
cebooku zdziwiłem się, że udziela się 
tam tak wiele osób w wieku dojrza-
łym – Marian ocenia, że facebooko-
wi fani teatru im A. Mickiewicza to 
przede wszystkim osoby w wieku 
powyżej 35 lat. Dodaje też, że zna-
komitym pomysłem na rozreklamo-
wanie teatru były niedawne spotka-
nia z aktorami.

– Bezpośrednio po tych spotka-
niach przybyło na naszym profilu 
ponad 100 nowych przyjaciół teatru, 
okazuje się więc, że akcja doskonale 
trafiła w potrzeby naszych drogich 
widzów – zauważa Marian i dodaje, 
że mieszkańcy Częstochowy i oko-
lic wcale nie pojawiają się w teatrze 
tylko jako widzowie, ale są także 
bardzo ciekawi tego, co dzieje się 
za kulisami, pragną poznać teatr od 
kuchni, czy samodzielnie popróbo-
wać sztuki aktorskiej.

Wszystkich zaprasza 
na warsztaty
– Warsztaty aktorskie dla młodzieży 

także przyciągają wielu młodych lu-
dzi, nie tylko z samej Częstochowy, bo 
udział w takich warsztatach to nauka 
wielu praktycznych umiejętności przy-
datnych w życiu codziennym – argu-
mentuje Marian. Opowiada, że podczas 
takich warsztatów otwiera się umysł 
i ciało. Jednocześnie można rozwijać 
wyobraźnię i wrażliwość, a także po-
zbyć się wstydu, czy skrępowania, od-
rzucić złe myślenie o swoim ciele, które 
wielu osobom przeszkadza. Można 
popracować nad dykcją i emisją głosu, 
poznać zagadnienia związane z chore-
ografią, czy charakteryzacją. 

– Warsztaty dla młodzieży odby-
wają się zazwyczaj trzy razy do roku, 
jedne w wakacje, jedne w ferie i jed-
ne, nieco dłuższe, przeważnie cztero-
miesięczne w roku szkolnym. Bardzo 
lubię te spotkania z młodymi ludźmi, 
chętnie w nich uczestniczę i podzi-
wiam młodzież zdobywającą nowe i 
ze wszech miar pożyteczne umiejętno-
ści – mówi Marian zapraszając czy-
telników do teatru i przypomina, że 
teatr to nie tylko spektakle, ale także 
mnóstwo innych działań podejmo-
wanych dla ludzi i z ludźmi. Marian 
obiecuje czytelnikom, że każdy znaj-
dzie w teatrze coś interesującego dla 
siebie, tylko trzeba dobrze poszukać.
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„Niech żyje wolność słowa i krytyka” pisali 
oburzeni internauci we wtorek przed połu-
dniem. Lajkowanie nie okazało się nielegalne.

Ewelina Balt (SLD Lewica Razem) pozwała 
Arkadiusza Szymanka (Niezależny Samorząd 
Województwa Śląskiego) w trybie wyborczym 

za udostępnienie linków w Internecie. Linkiem 
zwany jest odsyłacz do informacji, której użyt-
kownik Internetu nie tworzy osobiście, tylko 
udostępnia na swoich stronach, czy w portalach 
społecznościowych. Informacja jest więc kopio-
wana przez użytkownika, upubliczniana jego 
znajomym, którzy ją znów powielają i tak w kół-
ko. Może to być zdjęcie, rysunek, czy tekst. W 
tym przypadku chodziło o infografikę w formie 
tabelki ilustrującej źródła dochodów radnej Balt. 
Widnieją tam, oprócz zgromadzonych oszczęd-
ności w walucie i diety radnej, także dochody z 
przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, Poli-
techniki Częstochowskiej, oczyszczalni ścieków, 
spółki komunalnej z Będzina oraz akcje spółki 
Bioton. 

Informacja o ogromnej wartości akcji Biotonu 
zawarta w infografice jest błędna, dlatego że 30 
grudnia ubiegłego roku miał miejsce split akcji 
Biotonu w stosunku 100:1, a tak zwany dzień 
referencyjny, w którym Krajowy Depozyt Pa-
pierów Wartościowych podaje wartość akcji po 
splicie, został ustalony na 3 stycznia tego roku. 
Wypełniając oświadczenia majątkowe należy na-
tomiast podać dane na 31 grudnia poprzedniego 
roku. Z jednej strony trudno się więc dziwić au-
torom infografiki, że wzięli dane z oświadczenia 
radnej Eweliny Balt za dobrą monetę, bo dla-
czego niby mieliby podejrzewać radną o poda-
nie nieprawdy w oświadczeniu. Z drugiej strony 

trudno się dziwić samej radnej, że nie przewi-
działa tej niejednoznaczności i nie zapobiegła ta-
kiemu rozumieniu podanych przez nią w oświad-
czeniu informacji. Dyskusyjnym więc pozostaje 
czy to aby nie sama radna spowodowała w ten 
sposób wprowadzenia autorów tabelki w błąd.

– Lajkowaliśmy post z tą tabelką i przyszliśmy 
do sądu sprawdzić, czy to przypadkiem nie okaże 
się niezgodne z prawem – mówią Eryk i Kuba, 
którzy byli we wtorek w sądzie.

–To nie do pomyślenia, że ktokolwiek może 
chcieć ograniczać taką formę prezentowania in-
formacji jak dzielenie się nią w Internecie – mówi 
zdumiony Eryk i tłumaczy, że dla młodych ludzi 
czymś naturalnym i oczywistym jest dzielenie się 
informacją przez Internet, a pokazywanie czyichś 
publikacji wcale nie musi oznaczać agitacji, czy 
poparcia. Młodzi ludzie tak samo publikują to co 
pochwalają i to co krytykują, powstrzymując się 
nieraz od komentarza i uważając, że obrazki, czy 
dane mówią same za siebie.

– Internetu się nie powstrzyma i od lat już 
wiadomo, że jest on nie do ocenzurowania, tym 
bardziej zaskakujące się może wydawać, że to 
właśnie członkowie SLD występują z tak dziwny-
mi pozwami, bo to akurat  ich partia doskonale 
potrafi używać Internetu do reklamy i promocji i 
wydaje się, że dobrze znają rządzące Internetem 
prawidła – dodaje Kuba.
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Sąd oddalił pozew Eweliny Balt

Pierwszy wywiad Mariana
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Kiedy po raz pierwszy prze-
czytałem w internecie o pasie 
dla rowerów na ulicy Koper-
nika, pomyślałem, że to żart 
– Pisze w liście do naszej re-
dakcji Aleksander Kopia – Gdy 
naocznie przekonałem się, że 
faktycznie wymalowano pas 
tylko po jednej stronie ulicy (!), 
do śmiechu już mi nie było. Ale 
pas rowerowy na ulicy jedno-
kierunkowej w kierunku ruchu 
samochodów? To już zupełne 
kuriozum! Tworzenie na ulicy 
dwukierunkowej pasa dla rowe-
rów tylko w jednym kierunku 
jest absolutnie nieuzasadnione! 
Podobnie nie ma najmniejszego 
sensu wyznaczanie pasa dla ro-
werów na ulicy jednokierunko-
wej zgodnie z kierunkiem jazdy 
samochodów, tym bardziej na 
ulicy, gdzie mamy dwa pasy ru-
chu dla aut – jeden na wprost i 
jeden na wprost i w lewo. Pas 
rowerowy wymalowany jest 
jedynie przy prawej krawędzi 
drogi co zmusza rowerzystę do 
jazdy na wprost i uniemożliwia 
skręt w lewo bez łamania prze-
pisów, o ryzyku wypadku nie 
wspominając.

Od kilku lat w miastach Pol-
ski, a od kilkunastu w miastach 
Europy powszechnie stosuje się 
tzw. kontrapasy, czyli pasy dla 
ruchu rowerów pod prąd na uli-
cach jednokierunkowych. Roz-

wiązanie takie stosuje się aby 
zachęcić mieszkańców do ko-
rzystania z rowerów a nie samo-
chodów, dla wygody rowerzy-
stów i aby tworzyć w miastach 
tzw. niewidzialną infrastrukturę 
rowerową, czyli zamiast budo-
wać drogi rowerowe, dla rowe-
rów otwiera się istniejące ulice 
w tym ulice jednokierunkowe 
(jest to dużo tańsze i równie 
efektywne)

Tworzenia kontrapasów 
przewiduje zarówno kodeks 
drogowy jak i tzw. częstochow-
skie standardy rowerowe. Taki 
bubel powstał niestety na Ko-
pernika pomiędzy Nowowiej-
skiego a Śląską. Załamałem się 
zupełnie. Właśnie w tworzeniu 
infrastruktury rowerowej cof-
nęliśmy się o dobre dziesięć 
lat!  Mniej więcej na początku 
lat 2000 w Polsce zaczęło się 
mówić i tworzyć pierwsze kon-
trapasy. Tworzenie sytuacji jak 
na Kopernika w Częstochowie 
nijak nie przystaje do rozwią-
zań stosowanych dziś w kraju.

Jest to smutne tym bardziej, 
że opracowane z mozołem i 
przyjęte zarządzeniem prezy-
denta Częstochowy nr 1835/13 
z dnia 20 grudnia 2013 roku 
„Wytyczne do projektowania, 
wykonania i utrzymania dróg 
dla rowerów w Częstochowie” 
potocznie zwane. „standarda-

mi rowerowymi”, okazały się 
jedynie nikomu niepotrzebną 
makulaturą, a tzw. „społeczny” 
konsultant ds. infrastruktury 
rowerowej mianowany przez 
tegoż prezydenta – to taka sama 
fikcja jak „standardy”.

Standardy przewidują two-
rzenie kontrapasów. Natomiast 
wyznaczenie radnego Łukasza 
Kota (właśnie staruje w wy-
borach z listy SLD) na „spo-
łecznego konsultanta do spraw 
komunikacji rowerowej” jest 
najzwyczajniej farsą. Standardy 
nie są stosowane, a Łukasz Kot 
pełni funkcję talko propagando-
wą - oto prezydent rozmawia z 
rowerzystami... (...)

Nie wiem co powoduje, że w 
Warszawie, Krakowie i Gdań-
sku, ba w Radomiu i Lublinie 
do kwestii rowerowych pod-
chodzi się poważnie i ze znaw-
stwem, podczas gdy u nas od 
lat powstają wyłącznie buble. 
Wcale nie potrafimy korzystać 
z możliwości jakie już daje zno-
welizowany kodeks drogowy, a 
jak już gdzieś pojawi się droga 
dla rowerów, to rowerzyści dla 
swojej wygody i bezpieczeń-
stwa unikają jej jak diabeł świę-
conej wody…

Rozwiązanie z Kopernika, z 
Kościuszki i innych miejsc w 
Częstochowie (praktycznie nie 
ma dobrze wykonanej drogi ro-

werowej w naszym mieście) po 
pierwsze powoduje, że rowe-
rzyści z nich nie korzystają, a 
w niektórych przypadkach jest 
to wręcz niebezpieczne. Nie ma 
bowiem możliwości bezpiecz-
nego wjazdu na drogę rowero-
wą ani też możliwości płynnego 
i bezpiecznego włączenia się do 
ruchu tam, gdzie droga rowero-
wa się kończy. (...)

A moglibyśmy być pierwsi 
w regionie. Za te same pienią-
dze przy okazji remontu ulicy 
Kopernika na jej jednokierun-
kowym odcinku można było 
wyznaczyć tzw. kontrapas czy-
li pas dla ruchu rowerów „pod 
prąd”. Możliwości takie daje i 
kodeks drogowy i częstochow-
skie standardy rowerowe! Roz-
wiązanie takie z powodzeniem 
od kilku już lat stosowane jest 
w wielu polskich miastach.

Ba, takie kontrapasy można 
było wyznaczyć także na Wa-
szyngtona, Garibaldiego, Ka-
tedralnej… – na ulicach także 
(przynajmniej w części) jedno-
kierunkowych i świeżo wyre-
montowanych.

Kontrapas z definicji wyzna-
czany jest na drogach jednokie-
runkowych. Np. kontrapas na 
Katedralnej udrożniłby miasto 
na linii Galeria Jurajska-Cen-
trum...

Byłoby to ze wszech miar po-
żyteczne dla częstochowskich 
cyklistów i efektywne (a nie 
efekciarskie) otwarcie miasta 
dla jednośladów.

A tak, mamy standardy i 
mamy „konsultanta”. Miało być 
fajnie, a wyszło jak zwykle.

 Nagroda za podpalacza!!!!!
Pięć pożarów rozniecono w podobny sposób i o podobnej porze. Przy-

padek jest wykluczony, jak wynika z opinii biegłego „Stodoła Krzycha” 
została podpalona! Za wskazanie podpalacza czeka 10 tysięcy zł na-
grody.

Pożary zaczęły wybuchać w Olsztynie 28 września; spaliła się 
szopa, otoczenie stajni z drewnem opałowym, bryczką i sania-
mi, następnie stajnia z dwoma kucami w środku i niezamieszka-
ły jeszcze dom oraz lokal gastronomiczny z tarasem widokowym.  
W Urzędzie Gminy miejscowi właściciele nieruchomości, przedsiębior-
cy i wójt spotkali się z zastępcą częstochowskiego komendanta policji. 
Właściciele obiektów wzmogli monitoring, a policja zintensyfikowała 
czynności. Policja w Olsztynie reaguje na wszystkie sygnały i prosi oso-
by, które mogą pomóc, o anonimowy kontakt telefoniczny z komendą w 
Częstochowie pod numerem 343 691 255, z komisariatem w Olsztynie 
pod numerem 343 690 971 lub z numerem dyżurnym 997.

Nagrodę fundują Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i 
Wójt Gminy Olsztyn.

 Częstochowski powiat wyróżniony
Powiat częstochowski został laureatem śląskiej edycji plebiscytu 

„Euro – Powiat” organizowanego przez Fundację Gospodarczą „Euro-
-Partner”. Powiat nasz otrzymał statuetkę i certyfikat potwierdzający, że 
spełnia on wymogi najlepszych powiatów Unii Europejskiej. Nagrody 
Fundacji Euro-Partner przyznawane są jednostkom samorządu tery-
torialnego, które uznano za wzorowo zarządzane. Oceniane są m.in.: 
wykorzystanie funduszy unijnych, współpraca z przedsiębiorcami, za-
rządzanie oświatą i służbą zdrowia oraz infrastrukturą komunalną, a 
także promocja powiatu przy wykorzystaniu jego walorów turystycz-
nych. Oceny samorządów dokonała Kapituła, w skład której weszli sta-
rostowie powiatów województwa śląskiego oraz eksperci ze Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Wernisaże w Miejskiej Galerii Sztuki
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie Czesław Tarczyń-

ski zaprasza  w piątek 7 listopada o godz.18.00 na wernisaż wystawy 
Justyny Jułgi "Rainforest" (malarstwo) w Sali Śląskej oraz wernisaż Ża-
nety Wojtali " Dehumanizacja" (grafika) w Galerii Promocji Młodych 
Antresola.

"Moja komenda" - mobilny przewodnik 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło aplikację „Moja ko-

menda”. Mobilna usługa ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów 
Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednost-
kę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Aplikacja zo-
stała przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w 
sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu lub zdrowiu. „Moja komen-
da” zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w 
Polsce. Została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po 
włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe 
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknię-
cie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie 
sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. 
Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jed-
nostki, ulicy lub kodzie pocztowym. Aplikacja dostępna jest na telefony 
z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App Store i Google 
Play. Usługa jest bezpłatna.

 Ławeczka Marka Perepeczki stanęła w III Alei
Pomysłodawcą ławeczki jest grono przyjaciół aktora, między in-

nymi Mieczysław Wyględowski i Andrzej Kalinin. Ławeczkę wy-
konał rzeźbiarz figuralny Wojciech Pondel (jest też autorem ławecz-
ki Władysława Biegańskiego w II Alei Najświętszej Maryi Panny). 
- Gdy zobaczyłam szkic ławeczki, to była chwila szczęśliwości i 
wzruszenia. Tak bardzo chciałam, od tylu lat, by gdzieś ten ślad po 
tym niesamowitym człowieku i aktorze był. Jestem wzruszona i 
bardzo Wam dziękuję za przybycie. Marek uwielbiał grać, reżyse-
rować, był człowiekiem teatru. Wiem, że żal po nim był prawdziwy. 
Byłby szczęśliwy, że znów jest między Wami – mówiła Agnieszka 
Fitkau-Perepeczko. 

Marek Perepeczko mieszkańcom Częstochowy dał się poznać 
jako dyrektor naczelny i artystyczny teatru im. Adama Mickiewi-
cza, aktor i inicjator wielu lokalnych działań kulturalnych. Za swą 
działalność został uhonorowany w 2000 roku nagrodą Miasta Czę-
stochowy w dziedzinie kultury za całokształt pracy artystycznej i 
twórczej. Doceniając jego pracę i wkład w rozwój kulturalny Czę-
stochowy w sierpniu 2006 roku, jego imieniem nazwano teatralne 
foyer.

Tydzień temu rozpoczęliśmy cykl artykułów „Miasto przyjazne”. Zajmiemy się w nim 
rozmaitymi sprawami, na które skarżą się nasi Czytelnicy w listach i mailach do redak-
cji. Pierwszy artykuł dotyczył ruchu rowerowego. Czytelnicy skarżyli się między innymi 
na to, że rowerzyści nie chcą korzystać ze ścieżek rowerowych. Nie trzeba było długo czekać na odzew. Dziś publi-
kujemy jeden z listów do redakcji, z którego dowiadujemy się dlaczego częstochowskie ścieżki dla rowerów wcale 
przyjazne rowerzystom nie są.

Na siedem marchewek zasłużyli sobie 
tym razem mieszkańcy Częstochowy i re-
gionu chętnie podwożący się do innych 
miast i współdzielący koszty paliwa, by 
oszczędzać unikając drogich (w porów-
naniu ze wspólną jazdą autem) biletów 
autobusowych i kolejowych. Dawniej po-
pularny był autostop, a teraz za pomocą 
Internetu można się umówić na podróż 
w dane miejsce. Kierowcy oferują podwózkę, a pasażerowie do-
rzucają się do kosztów paliwa. Taka forma podróżowania zysku-
je popularność a Internauci chwalą ją przede wszystkim. Część 
marchewek należy się oczywiście autorom serwisu BlaBlaCar, za 
pomocą którego podróżni się komunikują i umawiają.

Na siedem kijów zasłużył 
sobie prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk, bo konse-

kwentnie unika udziału w debatach 
prezydenckich. Inni kandydaci, jeśli 
są nieobecni, to usprawiedliwiają się 
obowiązkami parlamentarnymi, czy 
podróżami służbowymi. Prezydent 
Matyjeszczyk natomiast zdaje się 
być obojętny na ciekawość elektora-
tu i pojawiają się nawet głosy, że mu 
po prostu nie zależy na debatowaniu, 
bo jest i tak pewny swojej wygranej. 
Jego przeciwnicy zarzucają mu nato-
miast lekceważenie mieszkańców i 
przeciwników politycznych.

Malowane buble
Kandydat do rady miasta chce otworzyć miasto dla rowerów



Obserwując od kilku lat nasze miasto, zauważam 
niepokojące zjawiska wskazujące na jego 

postępującą degradację. Systematycznie zwiększa 
się liczba oferowanych do wynajmu i sprzedaży 
nieruchomości mieszkalnych i użytkowych, nie 
znajdujących nabywców i najemców, pustoszeją 
kiedyś atrakcyjne Aleje, znikają nawet najemcy z 
Galerii Jurajskiej.

Szerokim łukiem omijają nasze miasto inwesto-
rzy, bezbłędnie oceniający atrakcyjność lokalizacji 
dla potrzeb swoich inwestycji, a Częstochowa nie 
ma już opinii miasta interesującego gospodarczo, 
którą kiedyś miała. Według moich danych w pierw-
szej dekadzie 2001-2010 atrakcyjność lokalizacji 
ocenianych przez REAL, Mc Donald, Tesco oceniano 
najwyżej w kraju, z takiej opinii wynikła realizacja 
Galerii Jurajskiej w naszym mieście. Jak jest dzisiaj 
oceńcie sami.

Nasze dzieci podążają za inwestorami, wyjeżdżając 
do atrakcyjniejszych gospodarczo miejscowości, ci 
których oczekiwania są większe opuszczają kraj, ten-
dencja tych zjawisk jest rosnąca!

Praktycznie w całym okresie transformacji Często-
chowa miała pecha do niekompetentnych admini-
stratorów, choć to w ich przypadku to słowo mocno 
na wyrost. Bryluje wśród nich, w negatywnym tego 
słowa znaczeniu prezydent Matyjaszczyk. Co mówią 
na jego temat liczby?

GUS publikuje wskaźnik „G” opisujący wysokość 
dochodów bezpośrednich gmin, ja nazywam go 
„Wskaźnikiem Gospodarności”, bo odzwierciedla go-
spodarność. Posłużę się nim porównując dwie gmi-
ny. Aby analiza była bardziej obrazowa będą to dwa 
miasta: miasto pochodzenia pana Matyjaszczyka, 
które opuścił, czyli Radomsko oraz miasto, w którym 
osiadł i którym przez ostatnią kadencję zarządzał, 
oto wyniki:

Obecnie Radomsko wyprzedza Częstochowę w ran-
kingu gospodarności gmin polskich o 156 miejsc, są 
podstawy by sądzić, że opublikowany w 2015 r. wskaź-
nik „G” za rok 2014 ujawni prawdę jeszcze bardziej 
brutalną, bowiem zadziała efekt „kart mieszkańców” 
zachęcających naszych między innymi emigrantów 
do rozliczania podatków w gminach zamieszkania. 
Zasadne jest spodziewać się, że dystans Częstochowy 
do Radomska wzrośnie o więcej niż 80 miejsc! 

Kiedyś Częstochowa należała do najdynamiczniej 
rozwijających się polskich miast.

W Radomsku miejsc pracy stale przybywa i stają się 
bardziej atrakcyjne, w Częstochowie ubywa i miesz-
kańcy szukają jej poza Częstochową, do takiego po-
szukiwania i opuszczenia miasta udało się pobudzić 
Matyjaszczykowi mieszkańców, jak deklarował w po-
przedniej kampanii wyborczej!

Coś jednak dynamicznie wzrosło w tym czasie i są 
to dochody prezydenta i jego zastępców, w przy-
padku pana Marszałka chyba ponad dwukrotnie.

Moim zdaniem temu panu już dziękujemy i nie 
prosimy o więcej, nic nie wskazuje, że obecne hasło 
wyborcze zrealizowane może być z lepszym skut-

kiem niż poprzednie i 
strach pomyśleć, co mo-
głaby nam ta ekipa za-
fundować zamiast obie-
cywanego rozwoju!

Wskazane jest, aby za-
rządcą miasta był kom-
petentny najemnik nie 
zaś jedynie partyjny 
namiestnik. Namiestnik 
bierze łup, najemnik na-
tomiast wykonuje „czar-
ną robotę” dla korzyści 
zamawiającego, w na-
szym przypadku dla nas 
Częstochowian! 

Poważnym proble-
mem będzie wybór 
godnych przedstawi-
cieli mieszkańców na 
radnych! Do dyspozycji 
mamy człowieka z pra-
womocnym wyrokiem 

w sprawie gospodarczej, kilku z zarzutami prokura-
torskimi, całe stado „nieletnich dzieci”, duże stadko 
podrostków z praktyką teczkowych u lokalnych po-
słów i senatorów. 

Pracuję nad materiałami w formie ulotek, wska-
zujących najlepszych kandydatów na listach wy-
borczych wszystkich startujących ugrupowań dla 
wszystkich obwodów wyborczych. Proszę o wska-
zywanie osób o szczególnych walorach moralnych, 
kompetencjach i zdobytym doświadczeniu, aby 
uchronić często lepszych kandydatów przed oddzia-
ływaniem pierwszych numerów na liście.

Jarosław Dziwiński
członek stowarzyszenia obywatelskiego Oburzeni
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Zbliża się termin wyborów, wielu nie zamierza brać w nich udziału, zapewniam, że warto głosować ale tylko 
wtedy, gdy zrobimy to mądrze i oddamy głos świadomie na kandydata godnego naszego wyboru! 
Rezygnując z głosowania zostawiamy wybór tym, którzy rządzą nieudolnie i uwłaszczyli się na naszym mieście!

Masz głos w wyborach – nie milcz

Jarosław Dziwiński, jeden z Was, żonaty, dwoje dzieci, jeden wnuk, żadne z 
dzieci i wnuk nie wybrało Częstochowy na miejsce do życia. Co sprawiło,  że 
podjęli taki wybór, czy tylko oni, co zrobiły Wasze dzieci i co możemy zrobić 
my rodzice, dziadkowie, żeby kiedyś chcieli i mieli do czego wracać?

Wynik 
za rok

Pozycja 
w rankingu gmin

GMINA
Wskaźnik G 
 

2010 381. CZĘSTOCHOWA 1193,84

2011 361. CZĘSTOCHOWA 1239,71

2012 371. CZĘSTOCHOWA 1334,32

2013 437. CZĘSTOCHOWA 1376,21

Degradacja o 56 miejsc

Wynik 
za rok

Pozycja 
w rankingu gmin

GMINA
Wskaźnik G 
 

2010 324. RADOMSKO 1247,62

2011 312. RADOMSKO 1302,24

2012 276. RADOMSKO 1442,61

2013 281. RADOMSKO 1549.00

Awans o 43 miejsca

PROMOCJA
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Mistrz Świata w Wędkarstwie Spławikowym 
Michał Łebkowski nie zamyka swoich zaintereso-
wań tylko w jednej dyscyplinie wędkarstwa, o czym 
świadczą zorganizowane przez niego zawody spin-
ningowe, które przyciągnęły nad zbiornik Poraj spo-
rą grupę pasjonatów połowu ryb drapieżnych. 

Na rybaczówce PZW stawiło się 23 zawodników 
i jedna zawodniczka. O świcie 12 łodzi (każda z 
dwoma zawodnikami) rozpierzchło się po zbiorni-
ku w poszukiwaniu różnych drapieżników. Trzeba 
przyznać, że złowiono ich całkiem sporo. Były to: 
okonie, bolenie, szczupaki i sandacze. Zabrakło do 
kompletu tylko suma, choć nie wiadomo czy któryś 
z wędkarzy nie miał go na wędce, bo kilka ryb się 
urwało. 

Najbardziej emocjonująca była końcówka zawo-
dów, gdy bardzo silny wiatr zepchnął sporą grupę 
łodzi pod brzeg, a tam żerowały szczupaki. Kilka z 
nich błyskawicznie padło łupem zawodników. Miłe, 
że jedyna zawodniczka 14-letnia Julia Morawska 
złowiła szczupaka i sandacza, co dało jej miejsce na 

podium tym bardziej, że był to jej debiut w zawodach 
spinningowych. Również Michał Łebkowski, „Mistrz 
od spławika” pokazał, że jak się jest profesjonalistą w 
jednej metodzie to i w innej przychodzi to z łatwością, 
o czym świadczy jego czwarte miejsce. 

Po podliczeniu wyników zwycięzcy otrzyma-
li od niego upominki i udali się na ciepły posiłek, 
podczas którego deklarowali, że na pewno stawią się 
w komplecie na kolejną edycję tych zawodów. Na 
koniec dodam tylko, że ryby złowione w zawodach 
odzyskały wolność. 

Wyniki zawodów:
1. Andrzej Kucia – 2.530 pkt
2. Jarosław Grudziecki – 2.510 pkt
3. Julia Morawska – 2.160 pkt
4. Michał Łebkowski – 1.170 pkt
5. Dominik Wilczyński – 630 pkt
6. Kamil Kielan – 260 pkt
6. Mariusz Kwiatkowski – 260 pkt

Tekst: RSA, zdjęcia: Patryk Lisiński 

R E K L A M A

Zawody 
spinningowe sklepu 

zakupywedkarskie.pl
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W ubiegłym tygodniu starosta częstochowski 
Andrzej Kwapisz podpisał akt notarialny, na 
mocy którego przekazał Stowarzyszeniu Opieki 
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej grunt pod 
budowę nowego hospicjum stacjonarnego.

Zasoby lokalowe Stowarzyszenia Opieki Hospi-
cyjnej Ziemi Częstochowskiej okazują się niewy-
starczające, a ograniczona powierzchnia zajmowanej 
działki uniemożliwia niestety rozbudowę hospicjum. 
Budynek przy ul. Krakowskiej musi pomieścić od-
dział stacjonarny opieki paliatywnej, poradnie opieki 
paliatywnej, oddział dzienny opieki paliatywnej oraz 
Akademię Walki z Rakiem. Oprócz tych wszystkich 
działań na miejscu Stowarzyszenie zajmuje się także 
pacjentami przewlekle chorymi prowadząc hospi-
cjum domowe dla dzieci i dorosłych.

Potrzeby społeczne tymczasem rosną, średni wiek 
życia się wydłuża, a społeczeństwo niestety się sta-
rzeje. Konieczne jest więc stworzenie w regionie czę-
stochowskim zaplecza umożliwiającego rozbudowę 
oddziału stacjonarnej opieki paliatywnej, jak również 
umożliwiającego sprawowanie opieki nad osobami 
starszymi i nieporadnymi życiowo.

Przewidując nadchodzące potrzeby, Anna Kap-
tacz, prezes Stowarzyszenia już w lutym 2011 r. 
zwróciła się do starosty z prośbą o przekazanie w for-
mie darowizny jakiejś nieruchomości, która pozwoli-
łaby na budowę hospicjum z prawdziwego zdarzenia.

Władze powiatu bardzo poważnie potraktowały 
prośbę pani prezes. Przystąpiono więc do analizowa-
nia zarządzanych przez starostę nieruchomości Skar-
bu Państwa, by wyszukać teren jak najlepiej spełnia-
jący oczekiwania Stowarzyszenia.

Wybrano teren w Lubojence i zaproponowano 
go Stowarzyszeniu, a to zaakceptowało wybór sta-
rostwa. Niebawem rozpoczęto przygotowania do 
przekazania tej nieruchomości. Trzeba było wystą-
pić do byłych właścicieli, bądź ich spadkobierców, 
o zgodę na przeznaczenie gruntu na inny cel niż cel 
wywłaszczenia. Potem starostwo sporządziło operat 
szacunkowy i skierowało wraz ze Stowarzyszeniem 
wspólny wniosek do Ministra Skarbu Państwa o 
przekazanie nieruchomości. Starosta otrzymał od mi-
nistra pełnomocnictwo do zawarcia aktu darowizny 
na początku października.

red.

W ubiegły piątek, w siedzibie stowarzyszenia, 
przy ul. Ogrodowej 4 odbyło się pierwsza akcja wy-
dawania odzieży i zabawek dla wszystkich potrze-
bujących. Cieszyło się ono niespodziewanie dużym 
zainteresowaniem, które zaskoczyło organizatorów. 
Stowarzyszenie Green Cat utworzyli ludzie, którzy 
od dawna już aktywnie biorą udział w wielu akcjach 
dobroczynnych jako wolontariusze i sponsorzy. Do-
brze znają potrzeby mieszkańców i umieli przygoto-
wać ofertę, która trafiła w dziesiątkę.

Dlatego już pojutrze (w sobotę, ósmego) odbędzie 
się druga akcja wydawania odzieży. Organizatorzy 
planują takie akcje regularnie i dlatego Green Cat 

prosi o kontakt wszystkich, którzy posiadają niepo-
trzebne ubrania, zabawki, a także nieużywany sprzęt 
AGD, wózki, rowery i sanki, zbędne rzeczy, którymi 
mogą się podzielić. Numer telefonu na Ogrodową 4 
to: 572 696 696, a adres mailowy: biuro@greencat.
org.pl.

Jeśli akurat nasi Czytelnicy robią jesienne porząd-
ki w garażu, to Green Cat może Państwa odwiedzić 
i pomóc się pozbyć rzeczy cięższych i o większych 
gabarytach. Teren działania szczególnie uwzględnia 
Częstochowę i jej najbliższe okolice, ale założyciele 
chcieliby objąć zasięgiem cała Polskę.

red.

Nieruchomość w Lubojence ma nieco ponad 1,5 hektara i jest 
warta ponad 266 tys. zł.

Hospicjum dostało nowy budynek
Zielony Kot się rozpędza
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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

50 tys  
rata 545 zł 

również bez bik 
tel. 537 909 808

Sp. z o.o.

Instalacje   sanitarno -  grzewcze

Sprzęt, akcesoria

Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
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To już ostatnie tygodnie 
kampanii przed wybora-

mi samorządowymi, a Andrzej Sze-
wiński - kandydat Platformy Oby-
watelskiej na prezydenta miasta 
Częstochowy nie zwalnia tempa. 

Od niedzieli 26 pażdziernika przeby-
wał w Kijowie, gdzie jako jedyny polski 
senator był obserwatorem przebiegu 
wyborów do ukraińskiego parlamentu 
z ramienia Zgromadzenia Parlamentar-
nego NATO, kontynuował też kampanię 
bezpośrednią odwiedzając między inny-
mi częstochowskie centrum  handlowe 
“Jagiellończycy”, a także wziął udział w 
dwóch debatach telewizyjnych prezen-
tując swoje pomysły na miasto. 

Na Ukrainie Szewiński odbył cykl 
ważnych spotkań, wynikających z ka-
lendarza członków misji: m.in. z Prze-
wodniczącym Centralnej Komisji Wy-
borczej Mykhaylo Okhendovskym i 
szefami i członkami ukraińskich par-
tii politycznych startujących w wybo-
rach,  jak również z szefami delegacji 
z innych krajów, ambasadorami, ana-
litykami polityczymi, specjalistami 
ds. bezpieczeństwa, czy przedstawi-
cielami państwowych mediów ukra-
ińskich, które relacjonowały wybory. 
W niedzielę wyborczą odwiedził po-
nad 12 punktów czuwając nad de-
mokratycznym przebiegiem ukraiń-
skich wyborów.

Podczas spotkania z mieszkańca-
mi oraz przedsiębiorcami m.in. w 
centrum handlowym „Jagiellończy-
cy”. Andrzej Szewiński wysłuchał 
uwag dotyczących braku wsparcia 
ze strony miasta dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw i przedstawiał 
swoje propozycje dla lokalnego biz-
nesu. Sam przez wiele lat prowadził 
firmę i jako były przedsiębiorca jest 
w stanie bardziej wrażliwie spojrzeć 
na bolączki i bariery prowadzenia 
lokalnego biznesu. Wsparcie dla czę-
stochowskich przedsiębiorców, za-
pewnienie optymalnych warunków 
rozwoju i wyrównywanie szans na 
konkurowanie z napływającym ka-
pitałem zagranicznym, zwłaszcza w 

dziedzinie handlu, jest bardzo waż-
nym punktem jego programu wy-
borczego.

Te i inne pomysły Szewiński przed-
stawił podczas debat telewizyjnych, 
gdzie udowodnił, że jest merytorycz-
nie przygotowany do sprawowania 
funkcji prezydenta Częstochowy i 
jako jedyny przedstawił tak konkret-
ne rozwiązania.

Przed Andrzejem Szewińskim 
ostatni tydzień kampanii i nadal za-
mierza nadawać jej ton dystansując 
politycznych konkurentów. Napraw-
dę ma pomysł na nasze miasto.

• • •

DYNAMICZNY FINISZ 
KAMPANII ANDRZEJA SZEWIŃSKIEGO

Materiał KW Platforma Obywatelska RP
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Trudny sąsiad
Jestem właścicielką mieszkania w kamienicy i 

wraz z innymi mieszkańcami tworzymy małą wspól-
notę mieszkaniową. Niestety jeden sąsiad jest uciąż-
liwy – hałasuje, śmieci, nie płaci na rzecz wspólnoty. 
Co możemy zrobić, w sytuacji, gdy jest on właścicielem 
jednego z lokali?  

Katarzyna 

Wspólnoty mieszkaniowe są szczególną formą 
współwłasności w budynkach, a właściciele lokali są 
jednocześnie współwłaścicielami części wspólnych 
budynku i nieruchomości gruntowej, na której budy-
nek jest posadowiony. Całe szczęście, jeżeli chodzi o 
stosunki sąsiedzkie, zasada „wolność Tomku w swo-
im domku” jest znacznie ograniczona. 

Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzy-
maniem nie tylko jego lokalu, ale też jest obowiązany 
utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrze-
gać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach 
zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości 
wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający 
korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współ-
działać z nimi w ochronie wspólnego dobra (art. 13 
ust. 1 ustawy o własności lokali). Wspólnota miesz-
kaniowa może zatem uchwalić odpowiedni porządek 
domowy lub zobowiązać lokatorów do odpowiednie-
go zachowania (np. utrzymywanie porządku, cisza). 

Jeżeli sąsiad hałasuje w godzinach nocnych to 

można zawiadomić Policję, gdyż jest to wykroczenie 
zagrożone karą aresztu do 30 dni, karą ograniczenia 
wolności do 1 miesiąca lub grzywny do 5.000 zł (art. 
51 k.w.). 

Ponadto każdy z właścicieli obowiązany jest po-
nosić koszty utrzymania i zarządu nieruchomością 
wspólną (art. 14 u.w.l.). Wysokość składek na kosz-
ty zarządu ustalana jest w uchwałach wspólnoty, do 
których powinien stosować się także właściciel prze-
głosowany. W przypadku zalegania z płatnościami 
na rzecz kosztów zarządu takiego członka wspólnoty 
(właściciela jednego z lokali) wspólnota może pozwać 
o zaległe składki. Dochodzenie należności na rzecz 
wspólnot mieszkaniowych jest znacznie uproszczone, 
gdyż mogą być one rozpoznawane w postępowaniu 
upominawczym niezależnie od ich wysokości (art. 14 
ust. 2 u.w.l.). 

W skrajnych przypadkach jeżeli właściciel loka-
lu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego 
opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy 
przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu 
albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni ko-
rzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej 
uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie 
procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na 
podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywil-
nego o egzekucji z nieruchomości, a właścicielowi, 
którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo 
do lokalu zamiennego (art. 16 u.w.l.). Takie rozwiąza-
nie należy uznać jako ostateczność.

Adw. Tomasz Płachtej

SPÓRZ W PRAWO !
Adwokat Tomasz Płachtej 

tel. +48 792 371 035           e-mail: t.plachtej@gmail.com
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TYGODNIK REGIONALNY

ANDRZEJ SZEWIŃSKI 
NIE ZWALNIA TEMPA

Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta 
Częstochowy bierze udział w debatach, odwiedza przedsię-
biorców i handlowców, przedstawia pomysły na miasto.

czytaj w środku

R E K L A M A
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przedwyborczy

Materiał KW Platforma Obywatelska RP


