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zęstochowianie wybrali - i prezydenta miasta, i radnych.
Wszystkim wygranym należą się gratulacje. Zanim jednak
zapomnimy o wyborczym szaleństwie sprzed kilku dni, warto
podjąć próbę podsumowania historycznej już dziś kampanii
wyborczej anno Domini 2014.
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Analiza wyborcza:
najwięksi wygrani i przegrani

Co było przyczyną tego, że jedni przegrali, a inni odnieśli sukces?

Rozgrywającym w tych wyborach od samego
początku był Sojusz Lewicy Demokratycznej.
To oni nadawali kierunek tej kampanii i absolutnie wszystko działo się według ich scenariusza.
Wbrew temu, co jeszcze przed chwilą myślał
sobie elektorat, współpracownicy kampanijni i
koalicjanci, nikt z nich nie grał pierwszoplanowej roli – tylko SLD, a w nim „grupa trzymająca
władzę”. Sztuczka polegała na umiejętnym rozegraniu ewentualnych konkurentów politycznych,
którym do dziś wydaje się, że to oni o czymkolwiek decydowali. Rozprowadzeni po kątach nie
są jednością, więc nie stanowią zagrożenia, a
okruchy z pańskiego stołu i tak by komuś przypadły. Lud natomiast dostał na pół roku przed
wyborami pakiet remontów dróg i mostów przytłaczających rozmiarów, i zapomniał, że przez
ponad 3 lata, prócz dokończenia kilku projektów
poprzedników, nic się nie działo (dedykowane
chorym na amnezję kierowcom, np. ul. Rejtana).
Wystarczyło w kilka miesięcy przed wyborami
zablokować remontami większość ulic w mieście
i w niepamięć poszły sporne tematy: faktury z ul.
Jarzynowej opłacone z publicznych pieniędzy,
sprzedaż kamienicy Aleja 49 i budowa galerii
śródmiejskiej, nadprodukcja marketów etc...
Jaki przekaz dali wyborcy ludziom władzy w
naszym mieście? Mieszkańcy są bierni, przyjmą
wszystko cokolwiek im rządzący zechcą dać:
* młodzież woli tandetne imprezy niż atrakcyjne zawodowo kierunki w oświacie z szansą na
lepszą przyszłość,
* absolwentom nie przeszkadza wieloletni status bezrobotnego lub praca na czarno za grosze,
są wdzięczni za 6-miesięczny staż w budżetówce,
* bezrobotnym wystarcza – zamiast stałej pra-

cy - kurs zawodowy, choć już dziś certyﬁkat (bez
doświadczenia) nic nie znaczy,
* urzędnicy miejscy wybierają strach i chaos w
nadziei na nietykalność i zatrudnienie,
* pracujących (poza miejskimi jednostkami)
mogą otaczać zgliszcza, byleby przed nosem
mieli dobry chodnik i równą drogę z punktu A
do B,
* przedsiębiorcy wybierają ucieczkę z całym
dobytkiem do Radomska, Katowic, Poznania, a
nawet do Gdańska zamiast zawalczyć o byt w
rodzimym mieście,
* seniorów cieszy tania ﬁliżanka herbatki na
kartę seniora, a kompletnie nie wzrusza wizja
braku opiekunek (bo młodych coraz mniej), gdy
zniedołężnieją.
Ta władza i kolejna także, już wie co interesuje
mieszkańców, już wie, że powinna przez kolejne
4 lata powielić schemat działania z poprzedniej
kadencji. I tak będzie, bo tak zdecydowaliśmy.
SLD, mimo okazałego zwycięstwa miało
chrapkę na jeszcze więcej. W kuluarach Sojuszu
mówiło się o stworzeniu drugiego komitetu wyborczego, niby bezpartyjnego, coś na wzór komitetu Marandy. Fama głosi, że na listach do rady
miasta mieliby się znaleźć przyjaciele Sojuszu, a
niekoniecznie jego członkowie – znani, lokalni
celebryci: artyści, sportowcy, dziennikarze, biznesmeni, działacze społeczni i wszyscy ci, dla
których zabrakło miejsca na głównej liście SLD.
Z całą pewnością pomysł był wart uwagi, gdyż
dodatkowych kilku radnych działających ręka w
rękę z wiodącym nurtem, byłoby skutecznym lekarstwem na niekomfortowe dziś koalicje z PO
czy Marandą. Problem stanowił kandydat na prezydenta, bo Krzysztof Matyjaszczyk zbyt mocno
związany jest z partią, by ktokolwiek uwierzył,
że nagle zmienił front na nieeseldowski. Pomysł

nie wypalił w wykonaniu SLD, zrealizował go
komitet „Mieszkańcy Częstochowy”. Za 4 lata
może być jednak nieaktualny, bo jeśli Marandzie
przyszłoby do głowy „kupczyć” dla korzyści
własnych na przykład z lewicą, to żadna próba
niby-bezpartyjnych komitetów z logiem partyjnym w tle, nie będzie mieć racji bytu.

To tyle o wielkich wygranych wyborów
samorządowych.
Kolejne komitety wyborcze (trzy z końca listy) w zasadzie nie różniły się podczas kampanii.
Najwięcej pracy włożył Komitet Nowej Prawicy
Janusza Korwina-Mikke z kandydatem na prezy-

denta Sławomirem Kokotem. Przygniótł ich jednak wewnętrzny konﬂikt z Tomaszem Jaskółą.
Zamiast toczyć bój z konkurentami politycznymi, korwinowcy bili się między sobą o taboret
kandydata na prezydenta. Podobno od przybytku głowa nie boli, ale gdy siedzisko jest jedno,
ktoś musi ustąpić. Grupa Kokota i zwolennicy
Jaskóły przez ładnych kilkanaście dni „kopali się
po kostkach” w internecie, wymieniając epitety.
Ostatecznie Nowa Prawica zdobyła piąte miejsce
na siedem, co i tak - zważywszy na okoliczności i brak ﬁnansowania z zewnątrz - jest niezłym
wynikiem.

dokończenie na str. 3
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Fałszywy samorząd
Liderzy dwóch ugrupowań,
które wygrały wybory samorządowe w Częstochowie,
ogłosiło, że wybory owe zostały sfałszowane. W zasadzie
na takie enuncjacje należałoby
opuścić kurtynę wstydu, jako
na wybryki popie... staruszków.
Można bowiem zauważyć
dziadowską rozlazłość aparatu
administracji publicznej, niezdolnej do przeprowadzenia
czegokolwiek, tak jak należy.
Wątpliwe, by tego rodzaju

rozlazłe
nieudacznikostwo
zdolne było zawiązać spisek,
wymagający aktywnego działania kilkunastu tysięcy osób
w komisjach wyborczych, tak
by bez namacalnych śladów
sfałszować wybory. Śladem
owego „demona zła” mają
być ostateczne wyniki do sejmików samorządowych. Nie
tylko wyniki ich odbiegały od
sondaży, ale w dodatku rekordowa była ilość nieważnych
głosów. Tyle, że wytłumaczenie tego godziłoby w dobre samopoczucie naszych elit partyjnych. Wydaje się bowiem,
że wyborcy okazali gdzie mają
regionalną samorządność.
Marginalna ilość głosów
nieważnych była w wyborach
do rad gmin i wyborach wójtów. Oznacza to, że aktywna
mniejszość (bierna większość
nie chce mieć nic wspólnego z
Polską) wie jak i na kogo głosować. Problemy techniczne,
nieumiejętność przeglądania
kilkustronicowej książeczki,
nie tłumaczy blisko 20% nieważnych głosów w wyborach
sejmiku. Ciekawy socjolog powinien przeprowadzić badanie,
czy wyborca oddający ważny
głos wiedział na kogo, konkretnie z nazwiska, głosował. Przy
okazji mógłby zadać pytanie,
kto – konkretnie z nazwiska –
reprezentował nas w sejmiku w
poprzedniej kadencji.
Władze
samorządowego
województwa podejmowały
decyzje w sprawach naprawdę
ważnych dla naszych mieszkańców. Przyjęto program rozdziału środków europejskich
na najbliższe 5 lat (niezbyt
satysfakcjonujący dla Częstochowy), zarządzanie szpitalem

wojewódzkim budziło obawy
o nasze bezpieczeństwo zdrowotne, w praktyce zlikwidowano regionalne połączenie
kolejowe do Lublińca. Nie są
to rzeczy obojętne, patrząc z
tej perspektywy reprezentowały nas w sejmiku trzy małpy
(nie widząca, nie słysząca, nie
mówiąca). I słusznie obawiać
się można, że podobne trzy
małpy objawią się w tej kadencji.
Więcej jest posłów do Sejmu z Ziemi Częstochowskiej
niż radnych wojewódzkich.
Ordynacja została tak skonstruowana, że szanse mają
tylko reprezentanci dużych
partii politycznych. RAŚ jest
wyjątkiem, ze względu na liczebność Ślązaków, ale nie ma
szans przebicia się podobnych
„separatystów” z Podbeskidzia
czy częstochowskiego. Tak
ograniczona demokracja stała
się w praktyce władzą oligarchii aparatów partyjnych.
Zawodowi politycy przywłaszczyli regionalną samorządność, ponad głowami wyborców decydują, kto będzie
rządził jako Marszałek i na
co przeznaczone będą środki
leżące w gestii samorządu województwa. „Samorząd wojewódzki” powinniśmy pisać w
cudzysłowie, bo twór ten ma
dziś tyle wspólnego z samorządnością, ile krowa z koniem
wyścigowym.
Demokracja w Polsce przechodzi poważny kryzys. Winę
za to ponoszą właściciele Polski Ludowej, czyli duże partie
polityczne. Jak to się mówi w
slangu ćpunów: psalmy pic po
LSD...
Jarosław Kapsa
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choinki cięte i doniczkowe

NAWADNIANIE

duży wybór, atrakcyjne ceny
od 35 zł choinki cięte

Kiermasz Świąteczny
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ul. Kiedrzyńska 34
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BODY
project

LADY

BODY project LADY oferuje szeroki wachlarz usług związanych z poprawą zdrowia,
kondycji oraz modelowania własnej sylwetki.
Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań potrafimy dopasować optymalny
program fitness dla każdej osoby.
Korzyści wynikające z uczestnictwa
w naszych zajęciach:
• poprawa sprawności ﬁzycznej
• poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej
• wzrost odporności organizmu
• poprawa metabolizmu
• uelastycznienie skóry
• kontrola wagi ciała
• zmniejszenie tkanki tłuszczowej,
a zwiększenie tkanki mięśniowej
• lepsze samopoczucie
• rozładowanie stresu

Proponujemy:
• zabiegi odmładzające
• slimLine Hydrofusion
(zabieg wykonywany w kapsule)
• dermio Care – pielęgnacja zjonizowanym tlenem
• brainLight – Świetlny masaż mózgu

BODY
project

LADY

Aleja Jana Pawła II 56/58
42-200 Częstochowa
pon-pt: 9.00 – 20.30, sobota: 10.00 – 14.00
+48 34 374 38 72
info@bodyprojectlady.pl
https://www.facebook.com/bodyprojectlady000
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najwięksi wygrani i przegrani
dokończenie ze str. 1

Drugie miejsce od końca należy się komitetowi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Grzegorz
Boski wykonał minimalne minimum, by nikt lokalnemu PSL-owi nie zarzucił, że kandydata nie
było. Prawdą jest natomiast, że Boski nie mógł
liczyć na wsparcie kolegów partyjnych. Wielkim
nieobecnym wyborów samorządowych okazał się
poseł Artur Bramora, który nie biegał od domu do
domu agitując za kandydatem swojego ugrupowania. Sweetfoci też sobie razem nie zrobili. Pozostali ludowcy startowali albo do sejmiku wojewódzkiego albo zabiegali o funkcje w ościennych
gminach, zajęci własną promocją nie mieli już
czasu dla Boskiego. Zresztą przez wiele lat PSL
w Częstochowie nie istniało, w tych wyborach
nie powąchało nawet dymka konkurentów.
Dobrze, że wynik częstochowskiego PSL-u
nie przełożył się na notowania krajowe, bo
byłaby bryndza. Ostatni z dolnej trójki to Armand Ryﬁński z „Wolnego Miasta Częstochowy”. Na początku wydawało się, że kandydat
z zewnątrz o lewicowych, antyklerykalnych
poglądach może zagrozić Matyjaszczykowi.
Takie założenia mieli twórcy komitetu, w tym
Marek Drygas i Leszek Kulawik. I być może
by tak było, gdyby Ryﬁński miał jakąkolwiek
kampanię. Wyborcy nie mieli zbyt wielu okazji do zapoznania się z planami kandydata dla
miasta, które podobno Ryﬁński miał, ale już
się nie dowiemy. A tak na marginesie, udało
się koledze Ryﬁńskiego z Twojego Ruchu Robertowi Biedroniowi w Słupsku.

ludzie chętni do roboty i inni z pieniędzmi. Dziś
niektórzy „sponsorzy” ze wstydem przyznają, że
uwierzyli w bezpartyjność Marandy, chęć polaryzacji społecznej (oddzielenia się od dotychczasowej władzy) i wprowadzenia zmian w upadającej Częstochowie. Niektórzy darczyńcy ujrzeli
światełko w tunelu także dla siebie, pozostali nie
daliby nawet złotówki, gdyby wiedzieli, że sponsorują kampanię radnego, a nie prezydenta. Stalo
się – Maranda radnym został.
Kampanię wyborczą komitetu „MCz” wielu nawet zwolenników Marandy - określało mianem:
„kampanii miłości” a kandydata, że „stoi w rozkroku”. Pan Marcin „wisiał” na każdym slupie i
chodził na spotkania z mieszkańcami, ale nigdy
kategorycznie nie opowiedział się przeciwko
swojemu konkurentowi z lewicy - nie był z nim,

ale też nie przeciw. Dziś jest podobnie. W poniedziałek i podobnie w środę, podczas sesji rady
miasta, Maranda nie był już tak chętny do zmian
w Częstochowie, a i ta bezpartyjność straciła znaczenie. Pokazał próbkę gierek politycznych, ale
chyba dla własnej, bo przecież nie dla mieszkańców, korzyści. Wniosek jest oczywisty, kandydat
„MCz” nigdy „nie stał w rozkroku”, wręcz przeciwnie postawił stanowczy krok w lewą stronę,
bliżej suwenirów.
Pan Maranda nie uwzględnił jednak drobnego
elementu – taki numer można zrobić tylko raz.
Za 4 lata kontrkandydaci i media przypomną
elektoratowi, jak to było z tą obiecywaną przed
wyborami w 2014 roku polaryzacją władzy przez
Marcina Marandę.
Nietrudno dziś przewidzieć przebieg sesji,

podczas której dojdzie do rozstrzygnięcia, kto w
obecnej kadencji zostanie przewodniczącym rady
miasta. Za moment, gdy do rady dołączy Tomasz
Tyl (SLD) w miejsce Krzysztofa Matyjaszczyka,
lewica będzie miała 14 (na 28) radnych. Brakuje
im zaledwie jednego głosu do bezwzględnej większości. Są dwa warianty. Maranda wygłosi płomienną mowę o tym, że „to dla dobra Częstochowy nie chcem, ale muszem” poprzeć kandydaturę
Zdzisława Wolskiego (SLD). A drugi, że jeden z
radnych „MCz” za plecami Marandy dobije targu
z lewicą i zagłosuje za radnym Wolskim na przewodniczącego rady.

Za tydzień kulisy wyborcze Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości
Renata R. Kluczna
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Listę Wielkiej Czwórki... „pokerzystów”
otwiera Marcin Maranda z komitetu „Mieszkańcy Częstochowy", wcześniej dostał się do
rady miasta z listy Wspólnoty Samorządowej
Tadeusza Wrony. Gdy we wrześniu ubiegłego
roku Maranda zapowiedział utworzenie własnego komitetu wyborczego, środowiska prawicujące wydały z siebie okrzyk radości. Dziś
raczej cienko śpiewają. Okazało się bowiem,
że Maranda ograł wszystkich i jest największą
„niespodzianką” tegorocznych wyborów. Na
samym początku nikt nie zadał sobie pytania, o
co Marandzie chodzi? Otóż jedna z teorii głosi,
że głównym celem pana Marcina było utrzymanie się w radzie miasta. Jako radny wciąż
funkcjonuje w życiu publicznym, ma kontakt
z władzą, która rozdaje suweniry w różnej postaci. Ale jak tu zostać radnym, gdy Wspólnota
Samorządowa słabnie i jej szanse w kolejnych
wyborach maleją z dnia na dzień? Można przenieś się do innego ugrupowania. Gdyby Maranda przytulił się do Platformy Obywatelskiej
byłby jednym z wielu młodych „wilczków”
walczących o dobre miejsce na liście wyborczej do rady miasta. Mało prawdopodobne, by
„młodzież” PO dała mu miejsce powyżej 5 pozycji. Szanse, by zostać radnym miałby żadne.
Mógł zgłosić się do Prawa i Sprawiedliwości,
ale w zasadzie nie mógł, bo wspomnienia obu
stron ze współpracy sprzed lat, gdy Maranda
sympatyzował z PiS-em dzięki protekcji Izy
Nowak – raczej nie są miłe. SLD w owym czasie też nie było dla Marandy żadną alternatywą
– listy kandydatów na radnych napakowane
wiernymi towarzyszami, a dla Marandy miejsce pod koniec pierwszej dziesiątki. Poza tym
kilka miesięcy wcześniej został upokorzony
przez Matyjaszczyka (SLD) spektakularnym
usunięciem go z pracy w częstochowskim
MPK. Od tego czasu zawodowo opiekuje się
zasobami bibliotecznymi w jednej z okolicznych gmin. Stworzenie własnego komitetu
wyborczego nie jest jednak sprawą prostą,
potrzebny jest sztab ludzi i pieniądze. Gesty
ramion od siebie i do siebie z przekazem: ja
dla was, wy dla mnie – pomogły. Znaleźli się
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Mieszkańcy powiatów nie stawiają na górnolotne ideały partyjne.
Do władzy dopuścili lokalnych samorządowców.

Gminami nie będą rządzić partie
Walka o władzę toczyła się nie tylko w Częstochowie. W
ościennych gminach było równie „gorąco”. Na 30 gmin regionu
częstochowskiego, w skład którego wchodzą trzy powiaty (częstochowski, kłobucki i myszkowski) tylko ośmiu wybranych włodarzy reprezentuje duże ugrupowania polityczne. Pozostałych 22
wywodzi się z własnych, samorządowych komitetów wyborczych.
Najwyraźniej mieszkańcy „terenu” nie stawiają na partyjniactwo,
co więcej czerwoną kartkę dostali w większości ci kandydaci na
wójtów i burmistrzów, których ugrupowania mają przedstawicielstwo w sejmie.
W powiecie częstochowskim powiało „świeżą krwią”. Na 16 gmin aż
9 będzie miało nowych wójtów i burmistrzów.
W powiecie kłobuckim na 9 gmin czterema będą rządzili nowi włodarze.
Najmniej zmian wprowadzili mieszkańcy powiatu myszkowskiego.
Na 5 gmin władza zmieni się tylko w jednej.
Powiat częstochowski
Blachownia - burmistrz Sylwia Szymańska (KW samorządowy) zastąpiła Anettę Ujmę (KW samorządowy)
Dąbrowa Zielona – ponownie wójtem została Maria Włodarczyk (PSL)
Janów – wójt Joanna Ścigaj (KW samorządowy) zastąpiła Sławomira
Krzyształowskiego (KW samorządowy)
Kamienica Polska – ponownie wójtem został Cezary Stempień (KW
samorządowy)
Kłomnice – obecny wójt Piotr Juszczyk (KW samorządowy) wygrał z
Adamem Zającem (KW samorządowy)

Koniecpol – burmistrz Ryszard Suliga (KW samorządowy) zastąpił Józefa Kałużę (KW samorządowy)
Konopiska – wójt Jerzy Żurek (KW samorządowy) wymienił Jerzego
Sochę (KW samorządowy)
Kruszyna – ponownie wójtem została Jadwiga Zawadzka (KW samorządowy)
Lelów – wójt Krzysztof Molenda (PSL) pokonał Jacka Lupę (KW samorządowy)
Mstów – wójt Tomasz Gęsiarz (KW samorządowy) zastąpił Adama Jakubczaka (PSL)
Mykanów – wójt Dariusz Pomada (KW samorządowy) wymienił
Krzysztofa Smelę (PSL)
Olsztyn – ponownie wójtem został Tomasz Kucharski (KW samorządowy)
Poczesna – kolejny raz wójtem jest Krzysztof Ujma (KW samorządowy)
Przyrów – wójt Robert Nowak nadal jest przy władzy (PSL)
Rędziny – wójt Paweł Militowski (KW samorządowy) pokonał Waldemara Chmielarza (KW samorządowy)
Starcza – ponownie wójtem został Wiesław Szymczyk (KW samorządowy).
Powiat kłobucki
Kłobuck – burmistrz Jerzy Zakrzewski (KW samorządowy) zastąpił
Krzysztofa Nowaka (SLD)
Krzepice – ponownie burmistrzem został Krystian Kotynia (PSL)
Lipie – nadal funkcję wójta pełniła będzie Bożena Wieloch (PSL)
Miedźno – wójt Piotr Derejczyk (KW samorządowy) zastąpił Andrzeja
Szczypiora (KW samorządowy)
Opatów – nadal funkcję wójta pełni Bogdan Sośniak (KW samorządowy)

Liczy się sztuka

Ma być zakaz wyprowadzania
psów – to jest. Nieważne jaki
Okazały dziesięciopiętrowiec przy ul Lelewela3/9 stoi między dwoma parkingami, a
okala go wąski trawnik z tyłu i małe trawniczki pod oknami z przodu. Oddzielają one okna
mieszkańców parteru od chodnika. W jeden z
tych trawniczków jest wbita tabliczka zakazująca wyprowadzanie psów na plac zabaw. Sześć
dni po opublikowaniu opisującego to zjawisko
listu od Czytelnika spytaliśmy mieszkańców co
sądzą na temat wbitego w trawnik napisu.
– Takie widocznie mają w tym roku tabliczki,
ale placu zabaw nie ma – mówi zapytana przez
nas mieszkanka – w piłkę czasem maluchy grają za blokiem, jak parking jest pusty – dodaje i

mówi, że pewnie takie tabliczki są
wszędzie, bo komu chciałoby się
projektować dwa wzory.
– Może tabliczka dotyczy placu zabaw na Ryneczku, tam gdzie stoją
automaty do bujania dzieci, tam jest taki kawałek
sztucznego trawnika – domyśla się kolejna rozmówczyni wskazując dłonią
kierunek. – To jest najbliższy plac zabaw o jakim wiem
– dodaje.
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Sp. z o.o.

Instalacje sanitarno - grzewcze
Cz-wa, ul. Jagiellońska 59/65
Tel: 34 370 90 40
Sprzęt, akcesoria

Pank
i
–
wójt
Bogdan Praski (PSL) zastąpił
Zbigniewa Wydmucha (KW samorządowy)
Popów – ponownie wójtem został Bolesław Świtała (KW samorządowy)
Przystajń – wójt Henryk Mach (KW samorządowy) zastąpił Andrzeja Kucharczyka (KW samorządowy)
Wręczyca Wielka – nadal wójtem jest Henryk Krawczyk (SLD)
Powiat myszkowski
Myszków – ponowie burmistrzem został Włodzimierz Żak (PO)
Koziegłowy – powtórnie burmistrzem jest Jacek Ślęczka (KW samorządowy)
Niegowa – wójt Dorota Hajto-Mazur (KW samorządowy) zastąpiła
Krzysztofa Motyla (KW samorządowy)
Poraj – ponownie wójtem został Łukasz Stachera (KW samorządowy)
Żarki – burmistrz Klemens Podlejski nadal jest przy władzy (KW
samorządowy).

Nie wszyscy zagadnięci przez nas lokatorzy orientują się w kwestii tabliczki. Część
mówi, że nie wie o co chodzi, część nie zwraca uwagi na napisy, a inni mówią, że ich to nie
dotyczy, bo nie mają zwierząt. Sporo jednak
osób ma już już wyrobione zdanie w kwestii
tabliczki. Zazwyczaj jest to zdanie dowcipne.
– Może plac zabaw tu był, zanim stał blok, a
tabliczka jest na
pamiątkę? Może
to jest jakaś historyczna, zabytkowa tabliczka?
– zgaduje kolejny
z zagadniętych lokatorów.
– To sąsiedzi
okolicznych bloków
postawili
nam tu tę tablicz-

Renata R. Kluczna
kę, żebyśmy nie wyprowadzali psów pod ich
oknami – od razu odpowiada kolejny mieszkaniec bloku.
– Kiedyś przy Zimorowicza ktoś narzekał,
że pies z naszego bloku narobił do piaskownicy, więc pewnie dlatego administracja to
postawiła prewencyjnie – podsuwa kolejna
hipotezę jego sąsiad.
Pytaliśmy o tę zabawną sytuację w administracji budynku. Pracownicy powiedzieli, że
oczywiście wiedzą o tej ewidentnej pomyłce,
a zlecenie zamiany napisu na właściwy już
zapewne zostało złożone. Trzeba tylko poczekać, aż zostanie wykonane i to kwestia czasu.
Dodali też, że istotny jest przekaz o utrzymaniu czystości, kierowany do właścicieli psów.
Będziemy się jeszcze przyglądali tej sprawie,
a Czytelnika, który jako pierwszy zawiadomił
nas o tej sprawie, prosimy o ponowny kontakt
z redakcją.
hubb
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Wtorek (02.12.2014) dla niektórych z nas
był bardzo pracowitym dniem. Złożyliśmy
wraz z panią red. Renatą Kluczną obszerne
zeznania w Komendzie Powiatowej Policji
w Lublińcu - w sprawie podejrzenia fałszowania faktur i wyłudzania dotacji od Urzędu
Miasta Częstochowy przez stowarzyszenie
"Speedway Fan Club". Warto podkreślić, że
Policja w Lublińcu (do której, po naszym
wniosku, przeniesiono z Częstochowy śledztwo) szybko nas znalazła, zaprosiła, wnikliwie przesłuchała, przyjęła kopie kolejnych
faktur "KAZMET-u" z ulicy Jarzynowej i
inne informacje. Widać gołym okiem, że
sprawa ta rusza do przodu. I tu dygresja przez pół roku śledztwa Komenda Miejska
Policji w Częstochowie NIE WPADŁA NA
TO, że warto w tej sprawie byłoby w ogóle przesłuchać kogokolwiek istotnego. Ja w
Częstochowie zgłosiłem się na Policję „na
świadka” jako ochotnik po 4 miesiącach dochodzenia, po tym jak zorientowałem się, że
sprawa "idzie" na umorzenie. Musiałem przy
pomocy prawie awantury dopraszać się o to,
żeby w ogóle odebrano ode mnie zeznanie.
Rozmową z panią Renatą Kluczną (która dziś
w Lublińcu zeznawała „bite” 2 godziny) częstochowska Policja nie była zainteresowana
w ogóle. Przy okazji naszych dzisiejszych
zeznań wyszło też zupełnym przypadkiem,
że kluczowe dla sprawy osoby (co do faktu
przesłuchania których przez Częstochowę
byliśmy do dziś przekonani na 200%), nie
tylko nie zostały przesłuchane, ale wręcz
zidentyﬁkowane!!! Mam nieodparte wra-

żenie, że jedyną istotną czynnością śledczą
wykonaną przez p. nadkomisarz Małgorzatę
Więcek z częstochowskiej KMP - Wydz. ds.
Walki z Przestępczością Gospodarczą, było
przesłuchanie p. Janusza Danka (rzecz miała miejsce przed odnalezieniem kolejnych
faktur KAZMET-u) i przyjęcie jego wersji
zdarzeń. To oczywiście tylko subiektywne
odczucie. Ale to już historia...
A teraz reﬂeksja natury ogólnej: lubię
odwiedzać Lubliniec i Radomsko. Za każdym razem widzę to samo - te miasta idą do
przodu. W obu prężnie funkcjonują pięknie
urządzone i wyposażone Specjalne Strefy
Ekonomiczne, a w każdej z nich po KILKANAŚCIE NOWYCH FIRM. A są to przecież
miejscowości 6-7 razy mniejsze od Częstochowy. Lubliniec to prawdziwa perełka
- drogi świetnej jakości, miasto schludne,
zadbane, instytucje publiczne pracujące w
przyzwoitych warunkach, pracownicy w
nich jacyś tacy... normalni, niezmanierowani. Sporo młodzieży wśród przechodniów,
u ludzi nie widać tej częstochowskiej... nerwowości w zachowaniu, każdy sprawia tu
wrażenie, że wie co do niego należy i co ma
robić. Dla mnie - Europa w pigułce. Radomsko - kiedyś zapyziałe, prowincjonalne miasteczko obok metropolitarnej Częstochowy,
dziś prawdziwy mały tygrys gospodarczy, z
niesamowitym oddziałem ŁSSE. Czuje się
zapał i zaangażowanie władz miasta, czują
to inwestorzy... Kiedyś znane jako stolica
zalewajki - dziś tę tradycje kultywuje się tu
nadal (i pięknie!), ale Radomsko to przede
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wszystkim miasto z przyszłością. Z
miejscami pracy, z perspektywami, z
oddziaływaniem na mini-subregion.
Władze? Różne opcje polityczne, ale
ważne jest olbrzymie zaangażowanie
w pracę na rzecz miasta!!! W Lublińcu
burmistrz jest z PO, w Radomsku rządzi
pani prezydent z poparciem PiS. Dziś
przekonałem się z radością, że w takich miastach Państwo Polskie i jego służby działają,
tak jak należy. Po prostu normalność. Taka
zwykła, a taka piękna.
Częstochowa jest chora. Bardzo chora.
Mam nadzieję, że ta choroba nie jest śmiertelna, ale nie zawahałbym się przed postawieniem tezy, że nasze miasto gnije, psuje się,
umiera - bardzo powoli, ale jednak... Dzieje
się to na naszych oczach. Ten "rak" tkanki
społecznej oczywiście najbardziej widoczny
jest na szczytach władzy - bardzo symptomatyczne jest zapewne to, co działo się na poniedziałkowo-środowej sesji Rady Miasta, ale to
tylko część większej całości. W mieście, które umiera, nic nie działa tak jak powinno, bo
nikomu na niczym nie zależy poza własnym
partykularnym interesem. W takim mieście
jego przyszłe elity emigrują, zanim tymi elitami zostaną, a duch samorządności zaczyna
zamierać. W tego typu mieście nawet służby państwowe zaczynają lekceważyć swoje
obowiązki (przykład, od którego zacząłem).
Takie miasto bardzo łatwo ulega wszystkim
negatywnym procesom społecznym - to jest
po prostu erozja społeczeństwa. Jeżeli chcemy uratować Częstochowę od losu Detroit
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Klub Literacki Złota Jesień
Awaria sprzętu w pracy

Rozpoczęta droga – nieudana
uspokoił mnie gęsty wzmacniacz mózgu
walka z sekretarką – przegrana
spoglądam w białe kwadraty.
Zły człowiek niszczy moje fundamenty
zaczynam budować od nowa
marzenia rozsadzają mi głowę
modlę się.
Wygodny fotel – już nie pocieszyciel
reżyseruję serial komediowy
wulgarni ludzie – mam to gdzieś
udaję czarnego kota z bajki.
Ślepa kobieta produkuje moje łzy
szykuję jedwabną chustkę
wspomnienia wrzucają mnie do smoły
oddycham głęboko.

Paulina Surma

Paulina Surma - ur. 23. 12. 1986 r., absolwentka ﬁlologii polskiej i wiedzy o społeczeństwie w
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie realizuje studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.
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albo
Sosnowca, powinniśmy zacząć od uzdrawiania ducha miasta, czyli napra- w i a n i a
dusz ludzi tu mieszkających i tworzących
naszą społeczność lokalną. To trudny proces,
ale my, częstochowianie, musimy sami przez
to przejść. Być może nadchodzące 4 lata są
nam bardzo potrzebne... Być może musimy
sobie uświadomić, jak nisko już upadliśmy,
zanim podniesiemy się i pomaszerujemy ku
lepszej przyszłości. Wiem jedno - nie można tej przyszłości budować na kłamstwie,
wiarołomstwie, nadużywaniu zaufania, fałszywych obietnicach, prywacie i dorabianiu się fortun na służbie dla dobra ogółu.
Jestem zdeterminowany, by Częstochowę
naprawiać. Takich osób jak ja jest zapewne więcej - mowa tu o naprawianiu w skali
makro- i mikro-. Ponad partyjnymi i bezpartyjnymi podziałami, ponad prywatnymi
"grupami wpływów", "lobbies", "małymi
interesami" i "brudnymi geszefcikami".
Częstochowianie, mieszkańcy Częstochowy, częstochowiacy, będziemy razem w tym
dziele? Wierzycie, że to się może udać?
Artur Sokołowski
Radny Miasta Częstochowy
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@Kto z kim trzyma w radzie miasta?

frantic.freelancer@gmail.com: Że częstochowska PO
to szkaradna prostytuta, to już wiemy. A Maranda niech
zapomni o jakiejkolwiek "karierze" pozapartyjnego
ugrupowania w mieście, będącego realną alternatywą dla
SLD-PO-PIS. Okazałby się taką samą sitwiarską kanalią.
W przyszłych wyborach 1% głosów. Tylko twarda opozycja wymagająca i skutecznie kontrolująca poczynania
mniejszościowego organu stanowiącego czyli Matyjaszczyka. Co ten potraﬁ pokazał przez ostatnie cztery lata.
anonim: cóż tu więcej można powiedzieć. Maranda
dostanie etat w spółce komunalnej.
anonim: No i wyszło szydło z worka. Głosy oddane na
Marandę to głosy stracone
niefrantic.freelancer@gmail.com: Frantic - rozumu
życzę ...!
kaczordonaldpawlak@gazeta.pl: Oj Maranda Maranda.... co za wstyd... tylko garniturek z butonierką, a pod
spodek pustka

Egzotyka,

ale rodzima
Kolejny raz Roman Kryst i Grażyna Łoś,
jako znawcy instrumentów ludowych z regionu częstochowskiego, zostali zaproszeni na
XIII Konkurs Gry na Ligawce organizowany
jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Łochowie. Roman Kryst jako muzyk często

bierze udział w tego typu konkursach, ale tym
razem, 30 listopada, jako wieloletni miłośnik
ludowych instrumentów, ich kolekcjoner i
ekspert, Kryst był w Łochowie w charakterze
jurora.
– Ligawka czyli tak zwana „Boża Trąba” to
polski ludowy instrument dęty, który jest jeszcze popularny i spotykany na Podlasiu i na
Mazowszu – mówi Roman Kryst i zaprasza
do zapoznania się ze zbiorami zgromadzonymi przez niego i przez Grażynę Łoś. – Chcemy przybliżać te ciekawe instrumenty osobom
odwiedzającym nasze wystawy, aby ocalić je od
zapomnienia i rozpowszechniać wiedzę o nich

w regionach Polski gdzie nie są znane. Dlatego
w naszych zbiorach obok tak ukochanych przez
nas harmonii i akordeonów znajdują się i dęte
instrumenty ludowe jak złóbcoki, trąbita, ligawka, heligonka i wiele innych, na których gra się
jeszcze w Polsce ale tylko w niektórych regionach, natomiast w pozostałych nie są znane.
Roman Kryst cieszy się, że wiele regionów
wciąż organizuje przeglądy i konkursy, bo
dzięki takim zachęca się dzieci i młodzież do
kultywowania tradycji muzykowania i rozpowszechniania gry na zapomnianych instrumentach.
hubb

@Oﬁcjalna lista radnych na najbliższe 4 lata

nina265@wp.pl: Brawo za tempo publikacji i gratulacje dla piszącego u Was - już radnego. Po tych wyborach czas oﬁcjalnie zawiązać koalicję PiS - SLD a lewicy razem nie bedzie
Anonim:: jeżeli PIS i Mieszkańcy Częstochowy nie dadzą się skur..ć matyjaszczykowi jakimiś synekurami to
za 4 lata na bank SLD poleci. Rada w takim składzie nie
będzie mogła wspierać prezydenta. Zobaczymy teraz ile
wart jest Maranda i Giżyński. Czy wybiorą szybkie pieniądze czy perspektywę władzy ...
beta37011@wp.pl: Panie Radny czy PiS wejdzie w koalicję z PO dla dobra Częstochowy ? A Panu życzę Przewodniczącego w Radzie Miasta.
marcel@op.pl: Przy takim wyniku wyborów i rozkładzie w radzie kluczową kwestią staje się zwycięstwo
Warzochy z PISu z Matyjaszczykiem z SLD w II turze
wyborów samorządowych. To daje cień nadziei na sensowną zmianę, bowiem wtedy prezydent może mieć autentyczne wsparcie radnych o podobnych poglądach na
priorytety rozwojowe miasta. A mieszkańcy mogą oczekiwać konsekwentnych działań hamujących rozwój niekorzystnych tendencji w życiu miasta. Każda koalicja z
SLD, obok utrwalania biurokratycznego układu, skończy
się korupcją polityczną, miernością i biernością. A poza
tym szkoda kolejnych 4 lat na wizerunkowe sztuczki, nachalną propagandę i tylko trwanie. Potrzeba nowych impulsów rozwojowych i nadziei na wstrzymanie osuwania
się miasta na pozycje prowincjonalnego zadupia.
frantic,freelancer@gmail.coml: Panie Sokołowski
cieszy pana obecność wśród radnych. Mam nadzieję, że
pan nie zdradzi ideałów służby publicznej i nie pozwoli
na rozprzestrzenianie się choroby partyjniackiego samorządu miasta ze wszystkimi jego patologiami. Ma pan
ułatwione zadanie by brylować w gronie takich gigantów
samorządowych jak nie przymierzając rad. Marszałek,
Baltowa, Kapinos, Wabnic czy Kot. Jeśli pan zawiedzie
moje oczekiwania - i w pojedynkę wiele można zdziałać - stępi swój słuch społeczny i spocznie na laurach,
będę pierwszym, który wymierzy panu sprawiedliwość.
Jestem biegły w przekleństwach. Bywam też okrutny.
anonim: @frantic dobrze prawisz. Panie Sokołowski
wyborcy to nie idioci co widać po ocenie czteroletniego
działania częstochowskiego PO. Jak będziecie przyjmować synekurki od SLD to po kolejenych wyborach będziecie w takim samym miejscu jak teraz PO.
anonim: jako że SLD będzie miało sraczkę na koalicję
aby cokolwiek być w stanie zrobić to trzeba im będzie
te możliwości koalicyjne zablokować. Da to możliwości
aby wywalić ich raz na zawsze z tego miasta po kolejnych wyborach
Mareczek: Panie Maranda - a przede wszystkim członkowie stowarzyszenia M.Cz., żadnej koalicji i układzików. Dostaliście mandat zaufania jako ludzie bezpartyjni.
Działajcie w takiej formie dalej, róbcie swoje a za 4 lata
przejmiecie władze w mieście. Dziś PO zebrała owoce
brak wyrazistości przez 4 ostatnie lata. Mieszkańcy Częstochowy - nie przyklejajcie się do żadnych, partyjnych
szyldów, to jest już dziś nie modne

@OŚWIADCZENIE Artura Warzochy

artur@w.pl:
Żenująca
żenada
!!!!!!!!!!!!!!!!
zwykły człowiek: Druga Tura Dla Artura. Zmieńmy oblicze naszego Miasta. Teraz albo nigdy. Wszyscy idziemy
na wybory. W dniu 30 października głosujemy na Artura
Warzochę.
sasanka: Tylko lewusy i niemoty głosują na SLD.
ﬁzia@o2.pl: W dniu 30 LISTOPADA glosujemy na
ARTURA WARZOCHE !!!
Też Artur ;): Niech centro i prawica połączy w niedziele siły i pokaże gdzie jest miejsce lewicy w tym mieście
- tzn. nie ma miejsca!!!! Powodzenia Arturze!!!
Czę100chowicz: Nie brałem udziału w wyborach od
kilkunastu lat, ale w niedzielę popędzę do urny. Trzeba
przegnać czerwoną hołotę z Częstochowy.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

Dali
czadu

dla braci mniejszych
W miniony piatek w Galerii Teatr from
Poland odbył się występ czterech kapel
grających najostrzejsze odmiany rocka.
Był on jednum z elementów trasy koncertowej Animal Friendly Tour. Podczas tej
trasy czołowe polskie zespoły hardcore'owe i punkowe grają dla zwierząt, a zyski z
koncertów są przeznaczane na działalnośc
stowarzyszenia Otwarte Klatki, które piętnuje skandaliczne traktowanie zwierząt
w hodowli przemysłowej. Ciekawostką
jest, że wszyscy muzycy, którzy pojawili się w Częstochowie sa wegetarianami
lub weganami. Przed koncertami Animal
Friendly Tour występują fryzjerzy wegetarianie, a zysk z ich pracy też jest przeznaczany na pomoc zwierzętom. Podczas
koncertów mozna też próbować wegetariańskich i wegańskich potraw.
Animal Friendly Tour jest trasą koncertową kładącą nacisk na promowanie
idei praw zwierząt i wyzwolenia zwierząt
oraz promocję diety wegańskiej i wegetariańskiej. Te idee były zawsze istotne
w scenie Hardcore i Punk, a szczególnie
w czasach jej rozkwitu w latach 90-tych.
Muzycy wtedy najaktywniej brali udział
w kampaniach przeciwko wiwisekcji czy
przemysłowi futrzarskiemu, bojkotach
koncernów wykorzystujących zwierzęta,
promowali dietę bez okrucieństwa a dostępność wegańskiego i wegetariańskiego
jedzenia na koncertach stała się normą.
Środowiska aktywistów praw zwierząt i
środowiska punk, hardcore czy straight
edge przenikały się wzajemnie i były
ze sobą podówczas najściślej związane.
Tą trasą organizatorzy, czyli członkowie
zespołów Cymeon X, Government Flu,
Ion of Evil, The Lowest i Thug x Life
chcieliby powrócić do tradycji proanimalistycznych i prowegetariańskich eventów.
red

Zakupy rób z listą
- nie wydasz kasy niepotrzebnie

N

ieco ponad jedna trzecia Polaków przyznaje się do regularnego wyrzucania jedzenia,
jak stwierdzają badania Banku Żywności.
Zrobienie listy przed pójściem na zakupy
okazuje się tymczasem być jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie marnowaniu jedzenia, a przy okazji
na oszczędzenie pieniędzy. Liczne badania pokazują bowiem, że zrobienie listy
zakupów eliminuje proces podejmowania
decyzji w sklepie. Dzięki temu możemy
także zrobić zakupy o wiele szybciej, bo
bez zbędnych rozterek i niepotrzebnego
zastanawiania się. Dlatego warto kupować
wyłącznie według potrzeb..
W tym roku Bank Żywności namawia
więc wszystkich do tego, aby robili mądre
zakupy i nie marnowali jedzenia. Pod takimi hasłami w ostatni weekend listopada
odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności.
Dla Banku Żywności w Częstochowie pracowało w tym czasie ponad 1000 wolontariuszy w 55 sklepach na terenie Częstochowy, Lublińca, Blachowni, Kłobucka,
Krzepic, Mstowa, Janowa, Herbów i Boronowa. Świąteczna Zbiórka Żywności ma
zasięg ogólnopolski, a organizowana jest
przez 32 Banki żywności w 600 miejscowościach Polski.

Artykuły podarowane podczas Świątecznej Zbiórki Żywności trafiają do magazynu
Banku Żywności w Częstochowie, gdzie
są sortowane, ważone i liczone. Następnie
produkty zostaną przekazane podopiecznym organizacji charytatywnych i instytucji pomocy społecznej, które systematycznie wspierają najuboższych. Pomoc
dociera m. in. do rodzin wielodzietnych,
osób bezdomnych, chorych, samotnych i
bezrobotnych żyjących w ubóstwie.
Podczas
zeszłorocznej
Świątecznej
Zbiórki Żywności organizowanej przez
Bank Żywności w Częstochowie zebrano
15 ton produktów spożywczych. W tym
roku bank już ma 20 ton produktów, ale to
jeszcze nie koniec, bo od 29 listopada do
31 grudnia trwa także Świąteczna Zbiórka
Żywności w Internecie.
Aby zrobić zakupy dla potrzebujących
trzeba wejść na stronę bankizywnosci.
pl, tam znajduje się wejście do sklepu
internetowego. Wystarczy wybrać produkty, dodać do koszyka i zapłacić. Obsługa sklepu dostarczy zakupy do Banku
Żywności, skąd trafią do potrzebujących.
Partnerem zbiórki jest sieć Piotr i Paweł,
która prowadzi sklep charytatywny. Produkty zostaną dostarczone przez sieć Piotr
i Paweł do wybranego Banku Żywności po
zakończeniu akcji.
red.
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„Co wolno wojewodzie...”
– W mojej kamienicy było zniesienie
współwłasności, a potem trzeba było ponownie wypełnić dokumenty do wydziału finansowego związane z podatkiem
od nieruchomości – opowiada Piotr Dyner z ul. Korczaka. – Osobno przy tym
trzeba było zadeklarować powierzchnię
własną, a osobno powierzchnię pozostałej części wspólnej.
Dyner poszedł więc do magistratu,
by spytać jakie dokładnie dane wpisały współwłaścicielki dotyczące części
wspólnej. Informacji mu nikt nie chciał
udzielić. Urzędnicy zasłaniali się ustawą o ochronie danych osobowych.
– To jest niedorzeczne, bo dostęp do
danych osobowych współwłaścicielek
mam w księgach wieczystych, nadto
wspomniana ustawa nie dotyczy osoby

Z

niezmierną radością pragniemy zaprosić Państwa na premierowy spektakl
Teatru Oczami Brata, pt. „Bajki
samograjki - prawdziwe historie”, który odbędzie się 19
grudnia br. o godzinie 17.00 w
Hali Sportowej Częstochowa
(III piętro) przy ul. Żużlowej 4.
Teatr Oczami Brata tworzą
osoby z niepełnosprawnością
i wolontariusze, których połączyła chęć skonstruowania
wyjątkowego widowiska.
Baśnie towarzyszyły nam w
niezmiennym procesie dorastania, w międzyczasie ewoluowały - czas na przedstawienie prawdziwych historii, z
przymrużeniem oka!
Liczymy gorąco na Państwa
obecność, będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa
podczas wydarzenia!

będącej stroną w postępowaniu – mówi
nasz rozmówca i ubolewa nad tym, że
jednak nikt nie docenił, iż chciał się
zatroszczyć o zgodność danych, żeby
urzędnikom ułatwić pracę. Piotr Dyner
poprosił więc o pomoc zastępcę naczelnika. Według przepisów bowiem (a dokładnie wg artykułów 133 i 178 ordynacji podatkowej, jak precyzuje pan Piotr)
„strona ma prawo wglądu w akta”, a o
nic innego nie prosił, jak o wgląd w akta
dotyczące swojej nieruchomości. Załatwienia Jego sprawy odmawiał jednak
najpierw zastępca naczelnika, a potem
i sam naczelnik. W końcu Dyner uznał
ze w Wydziale Finansowym nic już nie
wskóra i zwrócił się ze skargą na urzędników do Prezydenta Miasta.
– Prezydent skargę przyjął i zlecił jej

rozpatrzenie... Naczelnikowi Wydziału
Finansowego! – relacjonuje nasz rozmówca kręcąc z niedowierzaniem głową i tłumaczy, że Kodeks Postępowania
Administracyjnego, a dokładnie Artykuł 232 tego kodeksu, mówi wyraźnie,
że skargi nie może rozpatrywać ten, na
kogo została ona złożona.
– Po co zatem w ogóle składać skargi
na urzędników, skoro i tak prezydent im
je oddaje do rozpatrzenia? – zapytuje
retorycznie Piotr Dyner.
Mieszkaniec zatem, chcący załatwić
sprawy, które go dotyczą, wglądu w
swoje akta w częstochowskim magistracie nie ma, urzędnik zaś, którego
dotyczy skarga, dostaje tę skargę do załatwienia.
hubb

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele!

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Fundacji
Oczami Brata

Kasa niezależnie
od obrotu

W grupie czynności objętych nowymi
regulacjami znalazło się m.in. świadczenie usług kosmetycznych, fryzjerskich, prawniczych, opieki medycznej,
gastronomicznych, dostawy perfum i
wód toaletowych, wymiany opon lub
kół, przeglądów i badań technicznych
pojazdów oraz naprawy samochodów.
W przypadku tych działalności jedynie do 31 grudnia będą funkcjonowały
przepisy, zgodnie z którymi po przekroczeniu rocznego limitu obrotu 20 tys. zł,
obliczanego proporcjonalnie do liczby
sprzedaży w danym roku podatkowym,
pojawia się konieczność zainstalowania



Gala „Jurajski Produkt Roku”
Pod patronatem medialnym naszego Tygodnika, 12 grudnia
br. odbędzie się finałowa gala wręczenia nagród laureatom XIV
Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. Uroczystość odbędzie się o godz.18.00, w częstochowskim Klubie Politechnik.
Udział w Konkursie jest doskonałą okazją na zaprezentowanie własnego produktu/usługi szerokiemu gronu odbiorców.
Wyróżnienie nagrodą „Jurajski Produkt Roku” świadczy o
prestiżu i wpływa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa
w oczach nabywców, ale również pozwala pokazać częstochowską, lokalną kreatywność i pomysłowość w dążeniu do
kształtowania dobra wspólnego, na tle innych ośrodków produkcyjnych w kraju. Podobnie jak w poprzednich edycjach
Konkursu promowane będą najlepsze produkty i usługi charakteryzujące się nowoczesną technologią, innowacyjnością,
wysoką estetyką, wymianą wiedzy i technologii oraz wyróżniające się funkcjonalnością i wysoką jakością.



Rezerwat Archeologiczny zaprasza
Muzeum Częstochowskie Rezerwat Archeologiczny przy ul.
Łukasińskiego 20 zaprasza w piątek 5 grudnia o godz. 18.00
na spotkanie kończące realizację projektu „Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym”. Uczestnicy
wieczornego spotkania cofną się w czasie w 1 tysiąclecie p.n.e.
i poznają dzieje oraz zwyczaje naszych przodków. Spotkanie
uświetni Zespół Instrumentalny Instytutu Muzyki Akademii
im. Jana Długosza pod dyr. Lesława Podolskiego.



Mikołajki w Auchan
Zbliżające się mikołajki to wspaniała okazja, aby w rodzinnym gronie przygotować się na odwiedziny poczciwego brodacza w naszych domach. W najbliższy weekend 6 i 7 grudnia
w Centrum Handlowym Auchan Częstochowa w Poczesnej
maluchy wraz z rodzicami będą mogły własnoręcznie wykonać ozdoby świąteczne. W sobotę pod okiem animatora
dzieci stworzą między innymi świąteczne karki z życzeniami,
barwne papierowe łańcuchy na choinkę czy wyjątkowe torby
na prezenty. Będzie również okazja, aby brokatem, cekinami
oraz kolorowymi wstążkami udekorować styropianowe bombki czy przygotować papierowe bałwanki. W niedzielę zaś w
kąciku plastycznym uczestnicy stworzą papierowe świeczki
oraz ozdoby ze starych płyt CD na choinkę. Na uczestników
czeka wiele zabaw i dodatkowych atrakcji. W sobotę maluchy
będą mogły m.in. stanąć do walki w konkursie jedzenia piernika na czas oraz sprawdzić swoją wiedzę w quizie pt: „Co
wiem o Świętym Mikołaju”. W niedzielę zaś rozwiążą zagadki
zadane przez psotliwego Elfa i wspólnie zaśpiewają ulubione
kolędy. Dodatkową atrakcją będzie spektakl teatralny. Widzowie poznają historię dziewczynki, która wspólnie z krasnalem
szuka zagubionego w lesie Mikołaja. Animacje i konkursy odbędą się w sobotę 6 grudnia w godzinach 13.00 – 18.00 oraz
w niedzielę 7 grudnia w godzinach 14.00 – 18.00. Udział we
wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.



Obowiązkowo z kasą fiskalną
Od 1 stycznia 2015 roku nowe grupy podatników będą zobligowane do
korzystania z urządzeń fiskalnych
bez względu na wielkość osiąganego
obrotu.

7

urządzenia ﬁskalnego.
Rozporządzenie obowiązujące obecnie również zawiera listę czynności,
których nie dotyczą żadne zwolnienia
z konieczności prowadzenia ewidencji.
Do tej pory m.in. sprzedaż alkoholu,
wyrobów tytoniowych, czy też biżuterii
z metali szlachetnych lub z ich udziałem, wymagała wystawiania paragonów.
Nowe regulacje Ministerstwa Finansów
należy traktować jako rozszerzenie katalogu czynności, których nie obejmują
zwolnienia.

Dwumiesięczny
okres dostosowawczy

W Rozporządzeniu pojawia się też zapis, który gwarantuje przedsiębiorcom
objętym obowiązkiem rejestrowania
sprzedaży niezależnie od osiąganego obrotu, więcej czasu na dostosowanie działalności do nowych wymogów. Ostatecznym terminem zainstalowania kasy

fiskalnej, w przypadku nowych grup
podatników, będzie 1 marca 2015 roku.

Limit obrotu
nadal funkcjonuje

Rozporządzenie Ministra Finansów
nie znosi całkowicie przepisów dotyczących rocznego limitu 20000 zł. Będzie on obowiązywał te czynności, które nie znajdują się na liście zwolnień z
konieczności ewidencjonowania lub w
katalogu działalności zobligowanych
do korzystania z kasy bez względu na
wielkość obrotu. Po przekroczeniu limitu przedsiębiorca ma czas na rozpoczęcie rejestracji sprzedaży najpóźniej
do pierwszego dnia trzeciego miesiąca,
licząc od miesiąca, w którym przekroczył limit.
Przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Finansów będą funkcjonowały
przez najbliższe dwa lata.
red

Politechnika świętowała 65 lat istnienia
W jubileuszowej uroczystości w klubie Politechnik, oprócz studentów, profesorów i pracowników P.Cz., uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz miasta, zaprzyjaźnionych uczelni
wyższych oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania najbardziej
zasłużeni pracownicy uczelni otrzymali złote, srebrne i brązowe
medale za długoletnią pracę. Władze uczelni wręczyły również
okolicznościowe medale z okazji 65-lecia Politechniki oraz odznaczenia Komisji Edukacji Narodowej. Ważnym punktem uroczystości było nadanie tytułu Doktora Honoris Causa. Otrzymał
je prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz. Obchodom 65-lecia P.Cz.
towarzyszyła Giełda Promocji Absolwentów uczelni. Swoją
ofertę zaprezentowało kilkudziesięciu wystawców.



Filharmonia Częstochowska
04.12.2014, godz.19.00 „Gorąca Afryka” Czwartkowe wieczory z Chórem, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Niesamowicie energetyczne, porywające utwory wprost z
RPA, Botswany, Ugandy czy Ghany, nigdy dotąd nie wykonywane w naszym kraju. Porywające utwory wprost z Afryki
zabrzmią w językach Oshiwambo, Zulu, Setswana. Gościem
specjalnym koncertu będzie afrykański bębniarz - Mohamed
"Gaspard" Conde
05.12.2014, godz. 19.00 Koncert symfoniczny, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Gerardo Estrada
– dyrygent
06.12.2014, godz. 19.00, Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing,
09.12.2014, godz. 16.00, Impreza charytatywna „Mikołaj
z ulicy Krakowskiej”, Organizator: Fundacja Chrześcijańska
„Adullam”
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

ul. Spółdzielcza 4a, 42-200 Częstochowa

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

Bal

sylwestrowy
 muzyka na żywo
 zimna płyta, ciasta, owoce
 kawa, herbata, napoje bez ograniczeń
 + niespodzianka
 320 zł / para
 rezerwacja: 503 772 637 (liczba miejsc ograniczona)
HOTEL 24 h
OBIADY DOMOWE, pn - pt: 12.00 -18.00
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Zapraszamy !

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB
Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych
Reballing / wymiana układów BGA

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

Aktualności
SPÓJRZ W PRAWO!

REKLAMA

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

Adwokat Tomasz Płachtej
Kupiłem w sklepie buty, które po
pół roku mi się rozpadły. Po około
miesiącu poszedłem z reklamacją
do sprzedawcy, który stwierdził, że
reklamacji nie przyjmuje, bo takie
obuwie jest produkcji chińskiej, czyli słabej jakości i oczywistym jest, że
szybko się niszczy „samo z siebie”.
Jakie mam prawa w takiej sytuacji,
jeżeli gwarancja wynosiła tylko pół
roku?
Mateusz

tem (sprzedaż konsumencka) (art. 1
ustawy z 27.07.2002r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Charakter jest jednak ten sam,
czyli sprzedawca odpowiada się za
zgodność towaru z umową, a jego
odpowiedzialność jest niezależna od
winy. Nie może się zwolnić od odpowiedzialności twierdząc np. że towaru
nie sprawdził. Gwarancja jest zaś zapewnieniem o dobrej jakości rzeczy i
zobowiązaniem do naprawy lub wymiany na wolną od wad w przypadku
wystąpienia wady w okresie wskazanym w gwarancji (art. 577 k.c.).
Ma Pan zatem 2 roszczenia jedno z tytułu gwarancji, drugie z tytułu
odpowiedzialności za niezgodność
towaru konsumpcyjnego w umową.
W ramach gwarancji może się Pan
domagać od wystawcy dokumentu
gwarancyjnego usunięcia wady ﬁzycznej (naprawa) lub dostarczenia
rzeczy wolnej od wad (wymiana na
nową rzecz) (art. 577 § 1 k.c.). Jednakże musi Pan wykazać, że wadliwość
towaru nastąpiła w okresie objętym
gwarancją.

Wraz z umową sprzedaży na sprzedawcy ciążą nie tylko obowiązki związane z wydaniem rzeczy i przeniesieniem jej własności na kupującego, ale
także obowiązki wynikające z rękojmi, odpowiedzialności za zgodność
towaru konsumpcyjnego z umową czy
też gwarancji, jeżeli została udzielona. Rękojmia i odpowiedzialność za
zgodność towaru konsumpcyjnego z
umową to instytucje prawie tożsame,
lecz rękojmia ma zastosowanie do
sprzedaży między przedsiębiorcami
lub między 2 konsumentami (art.
556 – 576 k.c.), a odpowiedzialność
za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową tylko w sprzedaży
miedzy przedsiębiorcą a konsumen-

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

Naleśniki:
Ze szpinakiem + sos pomidorowy
Ze szpinakiem + sos pomidorowy + filet z kurczaka
Z serem + sos truskawkowy
Z dżemem różanym
Z jabłuszkiem + polewa czekoladowa
Z owocami + polewa czekoladowa
Z mięsem
Meksykańskie

9,00 zł
11,00 zł
9,00 zł
7,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
13,00 zł

Placki:
Po węgiersku (duża porcja)
Ziemniaczane z cukrem
Ziemniaczane ze śmietaną / 3 sztuki
Ziemniaczane z sosem pieczarkowym / 3 sztuki
Ziemniaczane z tzatzikami
Ziemniaczane z jabłuszkiem

12,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

ciąg dalszy za tydzień

tel. +48 792 371 035
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Dania mięsne:
Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

10,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Dania drobiowe:
Filet panierowany
Filet w chrupiącej koszulce
Filet z warzywami na parze
Filet zapiekany z pomid. i serem

8,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

Dodatki:
Frytki
Ziemniaki
Ziemniaki opiekane
Ryż
Kasza
Warzywa na parze z masełkiem
Surówki

6,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Małe co nieco:
Frytki + nuggetsy
+ surówka

7,00 zł

Soki owocowe:
marchwiowy,
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy,
marchwiowo-buraczany,
pomarańczowy
grapefruitowy

3,00 zł

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

Czynne:
wtorek-niedziela od 10.oo
tel. 508 433 179

HAMBURGERY • CHEESBURGERY
HOT-DOG

e-mail: t.plachtej@gmail.com

3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
4,00 zł
3,00 zł

Smoothie:
Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe
(banan, ananas, mango)
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CZĘSTOCHOWA

ZAWIERCIE

ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 i
czynne: pon. - sob. 8.00 -21.00,
niedz. 8.00 -20.00
CUKIER 1kg

1

Oferta ważna od 04.12 do 10.12

ul. Lipowa 33/39
czynne: pon. - sob. 7.30 -21.00,
niedz. 8.00 -20.00
SZYNKA WIEJSKA
SZNUROWANA

17,49

SER ZÓŁTY
MORSKI

13,99

,74
szt

20,99

18,99

kg

kg
KIEŁBASA
MUSZKIETERA

12,49
9,99

KONCENTRAT
POMIDOOWY 900 g

4

,79

7,99

13,99

OLEJ
RZEPAKOWY 3 l

14,39

15,89

GROCH ZÓŁTY
POŁÓWKI 400 g

1

,39

szt

szt

POLĘDWIACA
ŁOSOSIOWA

kg

PŁYN DO NACZYŃ 1 l
3 rodzaje

3

1,99

24,99

SCHAB
B/K

szt

11,99

,99

6,99

MAJONEZ KIELECKI
310g

3

MĄKA
DALACHOWSKA 5 kg

,99

7,99

szt

szt

4 + 1 GRATIS

oferta 6.12 - 7.12
(sobota,niedziela)
ETYLINA
BEZOŁOWIOWE 95

ETYLINA
BEZOŁOWIOWE 98

* program 3

PROPAN
BUTAN

4,79 4,89 4,99 2,49
1L

1L

1L

Tylko 4 -7.12 kg

szt
JAJA M 30 sz.

9,99

opak.

Promocja myjni*:

STACJA PALIW
OLEJ
NAPĘDOWY

kg

1L

NOWE SZCZOTKI

PROSZEK
DO PRANIA E 6kg

24,99

opak.
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Łowisko „NO KILL”

na Warcie

Od 1 stycznia 2015 roku na odcinku „górskim” rzeki Warty, od mostu drogowego w
miejscowości Poraj przy ul. Nadrzecznej ( przy
zakładzie Bacutil) do mostu w miejscowości
Kolonia Borek obowiązywać będzie zasada
wędkowania „złów i wypuść” dotycząca ryb
łososiowatych i lipieni. Jeśli ktoś złowi wymienione ryby będzie musiał natychmiast zwrócić
im wolność. Nie będzie można również posiadać takich ryb przy sobie nawet, jeśli zostały złapane na innym odcinku rzeki. Poza tym
wędkarze łowiący w tym miejscu będą musieli
używać haków pozbawionych zadzioru. Przepisy te trzeba będzie również stosować podczas
wędkowania na całej rzeczce Kamieniczance,
która w tym rejonie wpada do Warty. Okręg
Częstochowski wprowadza zasadę „NO KILL”
na jednym z najlepszych odcinków ”Krainy ryb
łososiowatych” by chronić wszystkie szlachetne
ryby przed nadmierną eksploatacją z wody, jaka

ma miejsce szczególnie na tym odcinku rzeki
Warty. Pomysłodawcami wprowadzenie tego
przepisu byli członkowie Jurajskiego Salmoklubu którym szczególnie leży na sercu dobro ryb
łososiowatych i lipieni. Zarząd Okręgu przychylił się do ich prośby i podjął stosowną uchwalę,
która zostanie wprowadzona w życie w przyszłym roku. Członkowie klubu zobowiązali się
do wszelkiej pomocy związanej z opieką na tym
łowiskiem. Będą wzmożone kontrole Straży
Rybackiej oraz zamontowane foto pułapki na
kłusowników. Odcinek Warty już teraz jest intensywnie zarybiany i cieszy się renomą w całej
Polsce a po wprowadzeniu zasady „złów i wypuść” zyska na pewno jeszcze większą. Ryby,
które wrócą do wody będą mogły dorastać do
pokaźnych rozmiarów i cieszyć całe pokolenia
wędkarskie.
RSA
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Pierogarnia 

pyszne pierogi własnej produkcji
codziennie 3 inne zestawy
obiadowe w cenie: 11 - 15 zł

Przyjmujemy zamówienia na pierogi świąteczne
32 sztuki
cena 20 zł
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ul. Faradaya 36
(obok rynku na Zawodziu)

www.obiadydomowe.bigduo.pl
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Czarny piątek
W 2013 roku w jednym tylko dniu, dokładnie w piątek po święcie Dziękczynienia (czwarty czwartek listopada), Amerykanie wydali na
przedświąteczne zakupy 57,4 miliardy dolarów w
sklepach i dodatkowo 1,2 miliarda przez internet.
Te przyprawiające o zawrót głowy kwoty wprawiły oczywiście handlowców w stan upojenia i dały
asumpt do uznania tego dnia jako początek świątecznych zakupów. Sam termin „Black Friday”,
czyli „Czarny Piątek”, początkowo nie miał nic
wspólnego z handlem. Piątek po Święcie Dziękczynienia był po prostu potwornie zatłoczony na
drogach, jak to w piątek, jak to po dniu wolnym,
jak to z początkiem weekendu. Ktoś wpadł jednak

na pomysł, że zamiast ślęczeć w samochodzie w
kilometrowych korkach, lepiej zostawić auto na
parkingu, najlepiej na parkingu przy jakimś supermarkecie i ruszyć na zakupy. I tak zrobiono.
Sklepy poczęto otwierać już o 6 rano, a niektóre
nawet dwie godziny wcześniej. Wszystko dla dobra klientów, a ci – rzecz jasna – nie zawiedli i
ruszyli ochoczo na zakupy, tym bardziej ochoczo,
że sklepy oferowały towary po solidnie obniżonych cenach. I tak z samochodowego „Czarnego
Piątku” w odcieniu koszmaru zrobił się handlowy
„Czarny Piątek” w pięknych barwach błyszczącej
mamony.
Na Wyspach Brytyjskich „Black Friday” pojawił się właściwie dopiero w tym roku. Owszem,
już w latach poprzednich niektóre sieci handlowe
robiły w tym dniu wielkie przeceny, ale były to
sporadyczne przypadki. Fakt, że „Black Friday” z

trudem torował sobie drogę na Wyspy specjalnie
dziwić nie może. Chociaż zakupy to tutaj ulubiona
rozrywka, to jednak pochodzenie terminu raczej
zdecydowanie nie sprzyjało zakorzenieniu się go
w Zjednoczonym Królestwie. Trzeba tu wyjaśnić,
że Brytyjczycy z dużym dystansem podchodzą do
wszystkiego co amerykańskie. Wszystko co najważniejsze w dziejach świata – twierdzą skromnie
– wydarzyło się dzięki nim, Brytyjczykom. Przecież Ameryka była angielską kolonią, język, którym posługuje się połowa świata nazywa się angielski, a nie amerykański, rock’n’roll powstał na
Wyspach, a żaden Amerykanin prawdopodobnie
nie potraﬁ wyjaśnić co tak naprawdę oznacza OK.
W tym roku „Black Friday” najzwyczajniej
więc, bez podawania genezy zjawiska, na Wyspach się po prostu pojawił jako coś oczywistego.
I, rzecz jasna, nie żaden tam początek świątecznych zakupów jak w Ameryce. Początek świątecznych zakupów rozpoczyna się na Wyspach
zawsze z początkiem listopada, kiedy każdy
bez wyjątku sklep w Zjednoczonym Królestwie
ozdobiony jest bożonarodzeniowo. Można więc
powiedzieć, że „Black Friday” jest w Anglii i kra-

jach sąsiedzkich początkiem intensywniejszych
niż wcześniej zakupów świątecznych. Najintensywniej było w Manchesterze, gdzie tłumy żądnych przecenionych towarów klientów ustawiały
się w kolejkach przed sklepami już w czwartkowy
wieczór. A otwarcie sklepów było jak sądny dzień.
I handlowcy, i policja mieli pełne ręce roboty.
Byłem w „Black Friday” w Tesco po coś tam,
nie pamiętam. Tłumy, owszem, niczego sobie,
towary przecenione, ale bez szaleństwa. Kupiłem
szampana za 8 funtów (przed przeceną kosztował 24 funty), bo rzucał się w oczy. Przyda się na
Sylwestra. A jedna pani stojąca w kolejce do kasy
przede mną wyciągnęła z wózka takich samych
szampanów 20 (policzyłem!). Albo organizuje
większego Sylwestra niż ja, albo zadziałał syndrom „Czarnego Piątku”.
Pewne jest, że do słownika terminów obyczajowo – handlowych dopisać trzeba hasło „Black
Friday”. Nie ma bowiem wątpliwości, że sam termin (i to, co ze sobą niesie), choć nie pojawi się
w Polsce rychło, bo dopiero za rok, to pojawi się
na pewno.
Andrzej Kawka
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