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Od kilu miesięcy zabiegaliśmy o poznanie punktu widzenia Artura Sukiennika, szefa firmy KJG, niedawnego głównego sponsora Włókniarza.
Artur Sukiennik długo nie dawał się przekonać do przedstawienia swojego zdania, ale w końcu, po długich namowach, powiedział nam co myśli.
Niniejszy artykuł jest pierwszą z planowanych publikacji ukazujących kulisy czarnego sportu w naszym mieście, Na łamach naszego tygodnika
opiszemy w przyszłych numerach kolejne ciekawe szczegóły dotyczące perypetii Włókniarza.
Prezentowany poniżej prywatny punkt widzenia Artura Sukiennika na temat finansowania sportu pozwala spojrzeć na te kwestie pod innym
kątem. Szef KJG rzuca nowe światło na kwestie.

Włókniarz
oczami
Sukiennika
Koszty własne

- Poniosłem olbrzymie nakłady, na park maszyn, bo wcześniej w ogóle
nie istniał, całą infrastrukturę, przyłącza pod telewizję... Spółka ma na to całą
dokumentację, w tym faktury. Na półtora miliona są dokumenty. Oczywiście
widać było, że poprawiła się jakość stadionu. Wszyscy, a zwłaszcza kibice
mogli to dostrzec. W tym czasie przewodniczący rady nadzorczej prowadził
negocjacje z miastem, z prezydentem Marszałkiem i prezydentem Matyjaszczykiem, którzy mówili: „proszę kompletować wszystkie dokumenty,
miasto zwróci poniesione nakłady przez spółkę”. Te półtora miliona to były
pieniądze spółki i miasto te dokumenty otrzymało, te pieniądze miały być
zwrócone. Gdy Włókniarz zaczął mieć problemy i długi - na początku było
to jakieś milion siedemset tysięcy złotych - to te półtora miliona zaważyłoby w dużym stopniu, żeby wszystko naprawić i uratować. Ale miasto miało
inne problemy. Poza tym teraz zostały motocykle, silniki, mogłem przecież
to wszystko pozabierać, a nie pozabierałem.

Źródło problemów

- To zacznijmy od początku. 1 milion 800 tysięcy złotych długów prezesa
Maślanki spłaca KJG. Jest też pełny kontrakt z Łagutą (i punkty, i kontraktówka) i w całości bierze go KJG. Wtedy Łaguta kocha Włókniarz... Po meczu wystawia fakturę, ma za wszystko zwracane. Paliwa... jest tankowany za
darmo, tankuje wszędzie. A teraz początek roku 2012. Wtedy był Polaczek za
prezesa, Winiarski powiedział, że lepszy byłby ktoś inny, jak np. Mizgalski i
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jeszcze dołączył Kowalski, dwóch nieudaczników, ale znali angielski, mieli
dobrze się wypowiadać, mieli być nowymi twarzami i wszystko miało być
zajebiście. Tylko, że oni za moimi plecami robili jakieś dziwne podchody.
Okazało się, że w 2012 roku, żeby Włókniarz mógł dostać licencję, zabrakło do zamknięcia budżetu 2 miliony złotych i co robi KJG? KJG pożycza
spółce Włókniarz 2 miliony. Później w roku 2013, w którym spółka dostaje
licencję nadzorowaną ze względu na zadłużenie wobec KJG, KJG co robi?
Obejmuje emisję akcji Włókniarza w zamian za 2 miliony złotych, chociaż
te akcje są niewiele warte, że można je do kosza wyrzucić. W połączeniu z
innymi zobowiązaniami to już się robi kilka milionów. Rafał Szombierski
dostaje w całości od KJG 400 tysięcy złotych i kupuje sobie apartament w
Rybniku, bo mieszkał na lokatorskim. To wszystko jest do sprawdzenia.
Co dalej? Mnie aresztują. Na Rakowiecką przyjeżdża Kowalski i mówił, że
o Włókniarz bije się trzech dużych sponsorów. Potem okazało się, że to nieprawda. Dalej? Za chwilę wychodzę... Kibice pragną Grzegorza Walaska. Co
robię? Biorę Walaska - na 200 tysięcy złotych jest oficjalny kontrakt reklamowy z KJG, 310 tysięcy dostaje przy świadkach w dwóch transzach, pierwsze
200 tysięcy na Święta Bożego Narodzenia roku 2013, a w 2014 dostaje kolejną
sumę - łącznie 510 tysięcy złotych otrzymał od nas Walasek. Co robi? Sprzedaje się jak zwykła... Paliwo mu ucieka, nie dokręcona dysza, wjeżdża w taśmę...,
niech pani sobie to wszystko przestudiuje. To są zwykłe k**wy, prostytutki,
takie j**ane, nic więcej nie mogę o nich powiedzieć. Łaguta co robi? Klub mu
daje 300 tysięcy złotych, a on mówi, że pieniądze chce wszystkie. A wie pani,
czym to było spowodowane? Oni wszyscy wyczuli pismo nosem, że mnie się
już znudziło wykładać miliony rocznie na częstochowski żużel. A dlaczego?
Bo tak! Wsparcia w mieście żadnego nie miałem, tylko k**wy obiecywały,
oszuści p**rdoleni, Danki i te inne wszystkie, i c**j z tego było. Prezydent
obiecywał tutaj kokosy, nie wiadomo co z tego miało być. Na niczym się skończyło. Żeby chociaż oddali te półtora miliona nakładów, któreśmy włożyli. Bo
niech pani zauważy, że w jednym roku zaoszczędzili na MOSIRze 800 tysięcy
złotych na dotacji, media i wszystko. To się tylko tak powie...

Bliscy współpracownicy

- Józef Jędruch był i jest kolegą Mariana Maślanki. Obiecywał Maślance
pomoc przy spłacie jego wierzytelności, które ma jeszcze z czasów kiedy
tam robił różne interesy... Obiecywał Marianowi złote góry z Włókniarzem,
że razem wejdą na giełdę You Connecta i, że będzie to spółka sportowa na
You Coneccie, a Józef Jędruch chciał być udziałowcem. Mowa też o 2 milio-

nach złotych wierzytelności, na które Jędruch nie miał pokrycia, bo ta spółka
nic nie była warta nawet 100 złotych.
Irek Winiarski też przejął akcje właśnie w tym czasie, tylko że miały być
to pieniądze za zapłacone akcje, bo taki był układ. KJG objęło akcje, te 2
miliony pożyczone spółce, Jędruch dał dziurawą wierzytelność. Irek później
akcje zwrócił, bo okazało się, że nie będzie miał pieniędzy, żeby za akcje
zapłacić. I taki był finał tego wszystkiego.

Spółka i stowarzyszenie

- Przez to, że stadion został odebrany, spółka przestała mieć możliwość
prowadzenia normalnej działalności, a Świącik walczył o giełdę... bo pieniądze... A tak naprawdę pieniądze szły w całości do miasta, ale w pozostałej
części stowarzyszenie czerpało lwią część pieniędzy ze spółki. Jak ktoś pisze
artykuły, że stowarzyszenie nic nie miało i że za darmo dawało juniorów
to jest nieprawda. Można udokumentować i wyliczyć, ile stowarzyszenie
otrzymywało pieniędzy od spółki: większą część z giełdy co tydzień, a
cegiełki zabierało stowarzyszenie. Było to porozumienie między spółką a
stowarzyszeniem, a w zamian za to stowarzyszenie nieodpłatnie oddawało
swoich juniorów, których i tak poza Czają trzeba było dosprzętowić, żeby
młodzież miała motocykle, buty. Jak ja ich zobaczyłem to buty mieli dziurawe i to, że ja na to dałem, każdy potwierdzi, że to moja zasługa.

Miasto i sponsorzy

- Sponsorzy jacy są, tacy są. Porażką był nasz zarząd. Prezes nie potrafił
pojechać na spotkanie do Warszawy z potencjalnym sponsorem. Mizgalski
i Kowalski to była największa porażka Włókniarza, bo oni wiedzieli, że za
każdym razem, gdy będzie brakować, KJG wyłoży kasę, i co będzie brakować to dołoży.
Ludzie, którzy byli blisko Włókniarza tak naprawdę robili więcej żeby go
zniszczyć niż wyprowadzić na prostą. Jeszcze przy okazji każdy chciał przy
Włókniarzu zarobić, bo tacy właśnie ludzie poklepywali mnie i gromadzili
się przy Włókniarzu, albo żeby uzyskać karnety albo wejściówki... Wpraszali się na jakąś śmieszną kiełbasę, kaszankę z grilla napić się piwa.
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Pożyczka na chwilę

200-500 zł

bez Biku

bez ograniczeń wieku
z dojazdem do klienta

795 871 222,
601 332 170

dokończenie na str. 3

Pensjonat

BAJKA

Pokoje gościnne z łazienkami
w spokojnej i cichej okolicy.
Przystępne ceny.
Częstochowa, ul. Gronowa 37/39
tel. 502 636 143, 034 369 71 01

czynne 24 h
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uwagi

Patrzymy na świat

ó

niestosowne
Men wszechmogący

Nie wiem, czy prezydent Komorowski podpisze
konwencję dotyczącą przemocy wobec kobiet. I tak
mówiąc szczerze, niewiele mnie to obchodzi. Z międzynarodowymi konwencjami to jest tak: dużo szumu, mało treści.
Wiara w to, że akt prawny bez równoczesnych
przepisów wykonawczych, naprawi coś lub zlikwiduje jakieś zło, traktować można w kategoriach
przesądów, tak jak przekonanie o pechu przynoszonym przez czarnego kota. Przypomnę tu delikatnie,
że Polska w 1991 r. podpisała konwencje o prawach
dziecka. Czytamy w niej o prawie wolności dziecka
od przemocy fizycznej i cywilnej, o prawie do jego
swobody myśli, sumienia i wyznania, o niezbywalnym prawie do godności i nietykalności. Jest więc
siamto i tamto, wystarczająco dużo, by każde dziecko
mogło być szczęśliwe. Powiem więcej, ta konwencja
ma swoje przyłożenie na przepisy prawa krajowego.
Formalnie mamy wszystko,by każde dziecko bronić
przed krzywdą. No, może prawie wszystko... Prawo
to jedno, ale przydatne byłyby jeszcze sądy, prokuratury, policje i inne służby prawo wykonujące. Ponieważ prawo jest, ale nie działa, od czasu do czasu czytamy o jakichś zwyrodnialcach, którzy „przesadzili” i
zatłukli dziecko. Oczywiście nie wykluczam, że najskuteczniej działające sądy i policje nie uchroniłyby
naszego świata przed złem z ręki zwyrodnialców.
W każdym razie z wrodzoną nieufnością odnoszę się do wygórowanych oczekiwań związanych z
konwencją „przemocową”. Nie dlatego, że nie dostrzegam lub lekceważę problem. Po prostu, jestem
sceptykiem i wiem, że nic się samym magicznym słowem nie naprawi. Po drugie, prawo działa, gdy obok
prawa jest dobry obyczaj. Jak to się ładnie kiedyś

mówiło: sankcja społeczna uzupełniała sankcję karną. Złodziej, bandyta, gwałciciel nie tylko obawiał się
więzienia. Czasem gorszą karą była towarzyska infamia: nikt go nigdzie nie zapraszał, nikt mu ręki nie
podawał, nikt z nim nawet gadać nie chciał. Współcześnie, niestety, takie normy się rozmyły.
Co mi po konwencji „przemocowej”, skoro w
Olsztynie ludzie akceptują, a nawet głosują na faceta podejrzanego o gwałt. Domniemanie niewinności
chronić go może przed sankcją karną, ale jest wystarczająco znanych przesłanek, by łobuza napiętnować
już dziś sankcją społeczną.
Działa jednak, silniejszy od konwencji i kodeksów, przywilej solidarności koleżeńskiej. Oskarżają
znajomego, czujemy moralny obowiązek wspierania
go. Znany dziennikarz został posądzony o molestowanie podległej mu pracownicy. Znany dziennikarz
ma krąg znajomych, bliskich, przyjaciół, broniących
go przed absurdalnym zarzutem. Może i słusznie,
może i ten zarzut faktycznie jest absurdem stworzonym przez niechętnych mu konkurentów. Ale historia
ta ma jeszcze jednego osobowego bohatera: osobę
prawdopodobnie skrzywdzoną molestowaniem. Była
to, jeśli wierzyć pogłoskom, dziennikarka równie
znana, też otoczona kręgiem znajomych. Straciła pracę, stała się nikim, nie ma znajomych, pies nawet w
jej obronie nie wystąpi.
To po cholerę mi konwencja chroniąca kobiety
przed przemocą, skoro z obawy o karierę i pozycję
zawodową, głosiciele zasad moralnych tak łatwo i
szybko odwracają się od skrzywdzonej. Po cholerę
mi spór o takie czy inne sformułowanie w konwencji,
skoro w żaden sposób nie przekłada się to na poprawę
moralności i obyczaju. Idźcie, idźcie, paplaki, wstydzilibyśta się...
Jarosław Kapsa

Zamiast wywiadu z prezesem
W ostatniej publikacji na temat fałszywych faktur Stowarzyszenia „Speedway Fan Club”, którego prezesem jest
Janusz Danek, zapowiedzieliśmy z nim wywiad. Chcieliśmy
zapytać prezesa stowarzyszenia skąd wzięły się fałszywe faktury w rozliczeniach dotacji otrzymanych z Urzędu Miasta,
kto je podłożył, gdzie są pieniądze przekazane nieistniejącej
firmie z ulicy Jarzynowej za usługi i towary, jak to się stało,
że nikt w stowarzyszeniu nie zauważył fałszywych faktur aż
przez trzy lata... Mieliśmy w zanadrzu jeszcze wiele innych
pytań. Niestety prezes Danek odmówił Tygodnikowi „7 dni”
rozmowy na niewygodne dla niego tematy. Zamiast tego wystosował do nas, a za naszym pośrednictwem do czytelników
niniejsze oświadczenie (zachowano pisownię oryginalną):
„Redakcjo , za sprawą Waszej publikacji prasowej i medialnemu
zlinczowaniu mnie i moich najbliższych , doświadczyłem tylu przykrości , jakich nie życzyłbym nikomu . Mija rok jak bezpardonowe ataki
prasowe skierowane na mnie i Organizację którą współtworzyłem dla
Częstochowian ponad 20 lat temu i która wychowała wielu Mistrzów
Świata , Europy i Polski a przede wszystkim wielu zacnych i porządnych obywateli . SFC jest kuźnią kadr dla osób funkcyjnych w żużlu ,
mini żużlu , speedrowerze i speedway quadzie ..

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

Dania mięsne:
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

Rozkład jazdy - na wysokości kolan.
Numer autobusu - zamiast tablic rejestracyjnych?

Przystanek autobusowy
przy ul. Brata Alberta

Za oprawy meczowe i kulturę zachowań na obiektach sportowych ,
przyznano nam Puchar Fair Play w 1997 r i 2012 r . Jesteśmy wybrani
- jeden z 10 powodów do dumy dla Częstochowian . Poczuliśmy się
urażeni tymi artykułami i Zarząd Speedway Fan Clubu Częstochowa
wydał zaraz po tych publikacjach , stosowne oświadczenie . W tej chwili gdy decyzje PZMot-u niszczą żużel i ranią rzesze sympatyków ,
również nie pozostajemy bierni .
Kwestia rozliczeń dotacji z UM faktur jest przedmiotem dochodzenia
i odpowiednie Organy badają tą sprawę w której Państwo wydali już
na mnie wyrok rok temu , mając do dyspozycji media , opisywaliście
w złym świetle przedstawiając wszystkich i wszystko, jak się później
okazało ,mało komu znany autor tych ,,rewelacji prasowych " walczył o
zaistnienie za co domyślam się( nie pamiętam aby kiedykolwiek działał w jakiejś Organizacji Pozarządowej ) zdobył, pozycję na listach i do
Rady Miasta został wybrany.
Człowiek z którym nigdy nawet słowa nie zamieniłem , nigdy nie
siedział na rowerze do Speedrowera , nie był na zajęciach czy meczach
Speedrowera ,opisał oczerniając mnie i Klub , jakby był z nami latami.
Teraz mam wiedzę że ,,uprzejmie donosił " ten co dzięki SFC zaistniał
a nawet pełnił funkcje w Stowarzyszeniu , tyle że on sam od ponad 5
lat na Speedrower nie chodził , włączał się jedynie w pomoc dla Dzieci
Niepełnosprawnych i potrzebujących ,, Gwiazdy Sportu i Estrady Dzieciom " i drugi raz podczas zebrań Sprawozdawczych . Więc jego wiedza
o Sekcji Speedrowera była i jest iluzoryczna ,mimo to pobudził wirtualną wyobraźnię autora , których łączą o czym powszechnie wiadomo ,
takie same sympatie polityczne.
Doświadczyłem boleśnie że bycie oddanym Częstochowie i Częstochowianom Społecznikiem - kwesty dla poszkodowanych spor-
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Naleśniki:

z przymr zeniem oka

Żeberka w kapuście
Schab panierowany
Schab po parysku
Schab z ananasem
Schab z pieczarkami

Dania drobiowe:

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

Filet panierowany
8,00 zł
Filet w chrupiącej koszulce
9,00 zł
Filet z warzywami na parze
10,00 zł
Filet zapiekany z pomid. i serem 10,00 zł

towców i ludzi po kataklizmach i dotkniętych przez los oraz dla dzieci
niepełnosprawnych , bycie Przyjacielem Dziecka , Aniołem Dekady ,
Człowiekiem wrażliwym na krzywdy ludzkie - na nic sie zdaje gdy
się ocierasz o Politykę .
Telefony do Firmy i nastawianie przeciwko mnie, opinii publicznej
, spowodowało że wytoczyłem proces autorowi i Tygodnikowi 7 Dni
który przedłużał się w nieskończoność i odbił się na moim zdrowiu.
Zażywam leki i pozostaję pod nadzorem lekarzy specjalistów i
mimo wielkiego żalu , szanując ustalenia Sądu ,piszę z ciężkim sercem te słowa , choć zdaje sobie sprawę że ; mimo ,,przetrwania”
całego sezonu bez grosza dotacji z UM i osiągnięciu wyników najlepszych zespołowych w Mieście i w historii Klubu ; ( Zdobyciu Drużynowego i Indywidualnego Pucharu Polski II Drużynowego V – ce
Mistrzostwa Polski (extra liga) Drużynowego Mistrzostwa Okręgu Południowego . I to że I V-ce Mistrzem Europy Seniorów został mój wychowanek Sebastian Paruzel a Polska zdobyła Mistrzostwo Europy z
moim podopiecznym Kapitanek Reprezentacji Narodowej i aktualnym
Indywidualnym Mistrzem Świata w Speedrowerze , Marcinem Szymańskim którego sprowadziłem do Częstochowy i wynegocjowałem
że pozostaje na ten sezon . Stworzenia klasy o poszerzonym WF o
Speedrower z kompletem uczniów , kolejnej imprezy ,, Gwiazdy Sportu i Estrady Dzieciom „ dla 130 dzieci )
Państwa Czytelnicy nie będą mnie i moim działaniom przychylni a
nie chciałbym tym moim artykułem , wzbudzać nie potrzebnych emocji .
Dlatego proszę o darowanie sobie złośliwych komentarzy, wszak
jestem już tylko , Społecznikiem .
Ze Sportowym Pozdrowieniem
Janusz Danek”

smaczek
smacznie •zdrowo•domowo

Smoothie:

Truskawkowy
Owoce leśne
Owoce białe
(banan, ananas, mango)

na ul. Ewy 23,
okolice Jasnej Góry

Zestawy obiadowe
powyżej 5 szt. za

9,99 zł

Czynne: wtorek - niedziela od 10.00
tel. 508 433 179
HAMBURGERY • CHEESBURGERY
HOT-DOG

7,00 zł

Małe co nieco:

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

6,00 zł
7,00 zł

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

Frytki + nuggetsy
+ surówka

Soki owocowe:

marchwiowy,
marchwiowo-selerowy,
jabłkowy,
marchwiowo-buraczany,
pomarańczowy
grapefruitowy

7,00 zł
od 3,00 zł
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dokończenie ze str. 1
- To jest żenada. Tacy ludzie obiecywali umowy, sponsoring, tylko żeby sezon obleciał i żeby oni się troszkę
podlansowali na meczach. I to cała filozofia.
Gdyby miasto oddało półtora miliona, to by było. Byli
kiedyś u mnie w domu i prosili „Artur jeszcze raz pomóż
i uratuj”, ale ja mówię: co znowu mam wyłożyć milion
czy dwa? A było ze 2.400 do wyłożenia, powiedziałem
„nie”.
Wcześniej włodarze zapraszali, obiecywali, klepali
na meczu, a później z niczego się nie wywiązali. Ja nie
miałem wtedy żadnych korzyści prywatnych, ani dla
firmy KJG. Ja tylko chciałem dla dobra Włókniarza,
żeby co miasto wygospodarowało, wygenerowało,
żeby to dawało, nic więcej. A najbardziej chodziło mi
o zwrot nakładów, bo zastanowilibyśmy się nad inwestycjami na terenie obiektu. Uzgodnienia były Winiarski - Marszałek. Gdyby nie zapewnienie od Irka, który
mówił, że ustalali z Marszałkiem...
Szeptali sobie, że wszystko będzie załatwione, że
wszystko będzie pokryte. Tak samo jak z bramkami
kołowrotkami. Rozmawiałem o tym z prezydentami u Matyjaszczyka, zapytał: „ile”? Ja załatwiłem
firmę, która za 400 tysięcy złotych chciała wziąć w
barterze reklamy na Włókniarzu, a 600 tysięcy trzeba było im zapłacić gotówką. Mielibyśmy około 20
bramek za około 1 milion złotych, czyli jedna kosztowałaby około 46 tysięcy. A tak naprawdę mielibyśmy dodatkowo około 6 - 7 w gratisie. Oczywiście
Włókniarz dałby miejsca reklamowe na stadionie
tej firmie z Krakowa. Poszedłem do prezydenta i
powiedziałem, że potrzebnych jest 600 tysięcy złotych na te bramki i wtedy stadion będzie w pełni
wyposażony w kołowrotki. Prezydent powiedział,
że „wszystko będzie dobrze, podejmiemy tę sprawę, nie ma problemu”. Za miesiąc sprawy jakby nie
było. Pisał sobie prezydent co, kiedy trzeba zrobić,
komu... i wszystko wie pani jak wyszło. Zresztą
prezydentem Matyjaszczykiem interesują się różni
ludzie i różne instytucje.

Wina

- Wina leży po stronie nieudolnego zarządu Włókniarza i zawodników, Walaska i Łaguty. Ja mam
wrażenie, że wszyscy chcieli mnie wykorzystać, pijawki jedne. Oni się bawią tym co robią, bo niczego
innego nie umieją robić, bo niejeden to analfabeta, co
nie umie się nawet podpisać, a na żużlu jeździ, bo tu

niewiele trzeba. I do tego dużo zarabiają i jeszcze są
nieuczciwi w stosunku do klubu, bo to oni wpędzają kluby w takie kłopoty finansowe. Dla przykładu
weźmy Łagutę. Chciała go wziąć Zielona Góra. KJG
przebiło ją cenowo, dostał o 50 tysięcy euro więcej
niż proponowali inni i za punkty też miał więcej. więc
został w Częstochowie. Wtedy kochał Częstochowę,
kochał sponsora KJG, kochał wszystko, kibiców też
i... szybko się odkochał. To jest takie obłudne. Trudno
sobie zdobywać miłość zawodnika za pieniądze.
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Przyszłość

- A niech mi pani powie co zrobiło miasto, by pomóc teraz stowarzyszeniu w tej sprawie? Wiem, że być
może będzie jakaś interwencja. Oczywiście, że stowarzyszenie nie musi spłacać długów spółki. Spółka ma
w tej chwili ogłoszoną upadłość układową. Spółka ma
z tego, co tak na szybko wyliczyłem: z giełdy, gdyby nie było zabrane, to do końca roku byłoby jakieś
500 tysięcy złotych, 350 tysięcy jest u komornika w
Gdańsku zabezpieczonych, dopóki nadzorca sądowy
tego nie zwolni i to są też pieniądze, które idą na spłatę
długów, czyli 850 tysięcy. Gdyby miasto podeszło do
tych naszych roszczeń... A myśmy ugodową sprawę
złożyli do sądu, ale oni się nie stawili i będzie z tego
sądowa rozprawa. Po pierwsze, że miasto wypowiedziało umowę, a po drugie miasto nie zwróciło nakładów poniesionych przez spółkę. Tylko, że w mieście
robi się inne interesy, ale już jest opanowana Częstochowa przez Matyjaszczyka i przez tą całą ich sitwę,
że nie wiem czy coś się da zrobić, może za cztery lata
ludzie przejrzą na oczy.

Fiasko
- Miasto zagrało jak zawsze; prezydent i wiceprezydent nie dotrzymali słowa. Prawda jest też taka, że
mogłem się temu bliżej przyjrzeć, a potem było już za
późno. A na koniec jeszcze zawodnicy dołożyli, żeby
zniechęcić nas do tego, że nie warto tyle było wkładać
wysiłku. Dziś wiem, że żużel nie jest dziedziną sportu,
w której chciałbym się reklamować. Nie jest czystym
sportem.
- Ja teraz mówiąc to pani... powiedziałem prawdę, ja
nic nie dołożyłem od siebie ani niczego nie przekręciłem. Taka jest prawda. A jak chcą mnie obrażać, to
niech przyjdą i obrażą mnie osobiście.
Renata R. Kluczna
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Program Infrastruktura
i Środowisko

Pani burmistrz powalczy o remont stacji
(Młoda kobieta Zofia Kruczek, stoi
pod drzwiami czyjegoś mieszkania.
Mówi głośno przez telefon.)
Zosia: …tak, tak, tak… Nowoczesny
system transportowy musi zmie
rzyć się z podwójnym wyzwaniem
zapewnienia sprawnej i wydajnej
infrastruktury, która sprzyjałaby
rozwojowi gospodarczemu, a jed
nocześnie służyła celom gospo
darki niskoemisyjnej… Słucham?
Tak, chodzi o tę stację pod lasem,
bo nie była ujęta. Dworzec Główny
był ujęty, ale ja chciałabym może
jakieś dodatkowe dofinansowanie
na tę stację leśną. Dołączyłabym
jeszcze ekspertyzę dotyczącą
ścian. Ta od strony lasu jest zacie
niona, tam jest grzyb, ja wiem.
(Szuka kluczy w torebce.)
No nie wiem, gdzie one są (mruk
nęła sama do siebie). Nie, grzyby
w lesie nie wyginęły, tylko stacja
jest zagrzybiona. (Powiedziała już
głośno. Znalazła klucze, weszła do
mieszkania. Mówi dalej do telefonu.)
Zosia: Do stryjka wstąpiłam – bo
on do Warszawy pojechał, a ja mu
wyniki badań przyniosłam.
(Mówiąc to, wyciągnęła kopertę i zna
lezionym na stole flamastrem napisa
ła: „Wyniki są OK”). – Trzeba plany
tej stacji wyciągnąć z czasów jej
budowy… wiem, że to 1909, ale…
Później zadzwonię. (Nagle przerywa

rozmowę. Do pokoju wchodzi męż
czyzna w szlafroku.)
Zosia: Święci anieli, stryjku, co się
stało?
Stryj: Witaj Zosieńko, kochana. Sły
szałem, że weszłaś, ale nie chcia
łem przeszkadzać.
Zosia: Miałeś o szóstej rano jechać
do Warszawy!
Stryj: Daj spokój, dworzec cały
okopany rowami, nieczynny, po
dobno będą likwidować, tory też
zmieniają, tylko po co, jak pociągów
nie ma i zastępczo autobusami
wożą. Autobusem ujechaliśmy ki
lometr, coś zachrzęściło, huknęło,
dymu pełno i stanął. Kazali czekać,
aż nowy przyjedzie. Rozpacz.
Zosia: To dlaczego nie pocze
kałeś?
Stryj: Gdzie mam czekać, jak ni
czego nie ma?
Zosia: Jest! Stryju, mamy rozwój
i rehabilitację kompleksowego,
nowoczesnego i interoperacyjne
go systemu transportu kolejowego.
W Programie Operacyjnym Infra
struktura i Środowisko będzie uru
chomione dofinansowanie inwe
stycji spójnej sieci transportowej…
Stryj: Dziecko, coś ci się stało? Co
ty mówisz? Przemęczona jesteś?
Zosia: Nie, tłumaczę ci tylko, że
kolej w Polsce jest przestarzała
i w wielu miejscach zaniedbana.

Postawimy
na rozwój
niskoemisyjnego
transportu

Stryj: No widzisz. Sama mówisz, że
nic nie ma.
Zosia: Jak to mówię, że nic nie ma?
Jest, a raczej są. Pieniądze z Fundu
szy Europejskich. Tory już remontu
jemy i dlatego wprowadziliśmy za
stępczą komunikację autobusową.
Stryj: O tym rzęchu mówisz?
Zosia: Takich rzęchów już nie bę
dzie. Moja w tym głowa. Stryju,
w obsłudze mieszkańców miasta
postawimy na rozwój niskoemisyj
nego transportu miejskiego.
Stryj: Właśnie. Wszystko, co naj
gorsze, to u nas. Niskoemisyjny.
A dlaczego nie mamy mieć lep
szego, wysokoemisyjnego, hę? Co,
zatkało panią burmistrz?
Zosia: Nic mnie nie zatkało, stryjku.
Niskoemisyjna jest ekologiczna.
Bez dymu, bez smrodu, bez zanie
czyszczania środowiska. Twoja bra
tanica, świeżo wybrany burmistrz

Czemu NISKOemisyjny?
Wszystko co
najgorsze to u nas

tego miasta, wystara się o dofinan
sowanie ze środków Unii Europej
skiej…
Stryj: Wystara, wystara. A dlaczego
akurat tobie mają dać?
Zosia: Przecież nie mnie. Skorzy
stać mogą wszystkie samorządy
i ich spółki specjalnego przezna
czenia, w tym przedsiębiorstwa
transportu miejskiego… Czekaj,
czekaj… inaczej ci to powiem. Po
prostu, jeśli przedstawimy dobry
projekt – a taki przedstawimy –
mieszkańcy będą mieli wygodne
i ciche autobusy. A ty się zbieraj,
stryjku kochany. Ciach, ciach, ciach!
Za godzinę masz zastępczą komu
nikację. Jedź do tej Warszawy, to
jedna z ostatnich szans, by się
przejechać wysokoemisyjnym au
tobusem.
Stryj: Rozkaz, pani burmistrz!
Stanisław Tym

Jednym z programów finansowanych ze środków
unijnych jest Program Infrastruktura i Środowisko.
Wspiera on inwestycje m.in. w transport,
bezpieczeństwo energetyczne, ochronę
środowiska, ochronę zdrowia i kulturę. Projekty
w tym programie mogą być realizowane przez
samorządy lokalne, administrację publiczną i duże
przedsiębiorstwa, ale też instytucje ochrony
zdrowia, nauki i edukacji oraz małe i średnie firmy,
organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
Więcej informacji o Programie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Bezpłatne informacje o Funduszach Europejskich
uzyskasz w Sieci Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich. Odwiedź je i dowiedz się,
czy Ty, Twoja firma lub organizacja możecie
skorzystać z dofinansowania.

Środa z Funduszami

Już 4 marca bezpłatne spotkania informacyjne
– „Środa z Funduszami dla społeczności
lokalnych” – o możliwościach, jakie dają Fundusze
Europejskie na aktywizację społeczności lokalnych
oraz rewitalizację.
Spotkania odbędą się w Punktach Informacyjnych
zlokalizowanych w stolicach wszystkich
województw o godz. 12:00.
Adresy Punktów znajdziesz na stronie:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Film „Porozmawiajmy
o Funduszach
Europejskich”
oglądaj na YouTube

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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ajwyższa Izba Kontroli zakończyła audyt Miasta Częstochowy w temacie: „Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych”. W przypadku Częstochowy chodziło o halę sportową
na Zawodziu. Tygodnik 7 dni dysponuje raportem pokontrolnym. Analiza NIK-u jest dla kierownika jednostki kontrolowanej Krzysztofa Matyjaszczyka druzgocąca. „Najwyższa Izba Kontroli ocenia
negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w latach 2012 – 2014 (I półrocze).”

NIK masakruje Urząd Miasta
Negatywną ocenę działań prezydenta Matyjaszczyka, odpowiedzialnego za
funkcjonowanie Hali Sportowej Częstochowa NIK uzasadnia: „niezapewnienie
wyboru operatora Hali wielofunkcyjnej
sportowej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie przed jej otwarciem, w tym niewszczęcie postępowania w
trybie z wolnej ręki, na które wcześniej uzyskano zgodę Instytucji
Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, wskutek czego przez jedenaście miesięcy funkcjonowania
Hali, Gmina Miasto Częstochowa nie mogła odpłatnie udostępniać
Hali, a także uzyskiwać zakładanych przychodów z tytułu podatku od
nieruchomości w łącznej kwocie 485,1 tys. zł; określenie warunków
udziału w IV postępowaniu na zarządzanie Halą w sposób, który nie
zapewniał uczciwej konkurencji, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.” Innymi słowy NIK ma poważne wątpliwości, czy halą na Zawodziu powinna zarządzać spółka
powołana przez miasto.

Faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie Hali

"Hala sportowa została oddana do użytku 12 września 2012 r., a
pierwsza impreza została zorganizowana 23 września 2012 r. (pokazowy turniej koszykówki w ramach dnia otwartego na Hali). W umowie o dofinansowanie jako wskaźniki rezultatu przyjęto zorganizowanie w ciągu roku czterech międzynarodowych imprez sportowych lub
kulturalnych oraz uzyskanie wskaźnika 250 tys. osób korzystających
z Hali. Osiągnięty poziom realizacji tych wskaźników był przedmiotem sprawozdania z 8 stycznia 2014 r. podpisanego przez Zastępcę
Prezydenta Miasta Przemysława Koperskiego i przekazanego do
Urzędu Marszałkowskiego, w którym poinformował on m.in. o zorganizowaniu w 2013 r. dziewięciu imprez międzynarodowych oraz o
252.195 osobach korzystających z Hali (...)
W toku kontroli NIK zweryfikowano dane dotyczące liczby uczestników 29 imprez zorganizowanych na Hali w 2013 r. (...) i ustalono,
REKLAMA

że faktyczna liczba osób korzystających z Hali była niższa od podawanej w sprawozdaniu - łącznie o 29.870 osób (różnica wynosiła od
500 do 3.224 osób na poszczególnych imprezach)."

Zakładane i faktyczne koszty utrzymania Hali

"W umowie o dofinansowanie podano projekcje finansowe odrębnie dla zarządzającego obiektem Operatora (podmiotu wybranego
zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych) oraz beneficjenta umowy, tj. Miasto.
Roczne koszty utrzymania Hali przez Operatora w 2013 r. zaplanowano w kwocie 1.598,3 tys. zł, w tym zużycie materiałów i energii
(m.in. media i środki czystości) 557,2 tys. zł, usługi obce (wywóz nieczystości, usługi konserwacyjne, telekomunikacyjne, marketingowe
i reklamowe) 51,2 tys. zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) 126,0 tys. zł, wynagrodzenia 690,3 tys. zł, świadczenia na rzecz
pracowników 138,1 tys. zł.35 oraz pozostałe (ubezpieczenie mienia)
35,5 tys. zł. Faktycznie poniesione koszty utrzymania Hali w 2013 r.
wyniosły 2.247,4 tys. zł i były wyższe od zakładanych o 649,1 tys. zł
(tj. o 40,6%), z czego: MOSiR w okresie styczeń – marzec poniósł
koszty utrzymania Hali w wysokości 612,6 tys. zł (średnio 204,2 tys.
zł miesięcznie), Wydział KPS Urzędu w okresie kwiecień – lipiec poniósł koszty utrzymania w wysokości 524,9 tys. zł (średnio 131,2 tys.
zł miesięcznie), HSC Sp. z o.o. w okresie sierpień – grudzień poniosła
koszty utrzymania w wysokości 1.109,9 tys. zł (średnio 222,0 tys. zł
miesięcznie).
W okresie sierpień – grudzień 2013 r. Miasto przekazało HSC
Spółka z o.o. Kwotę 1.148,8 tys. zł (229,8 tys. zł miesięcznie) z tytułu
wynagrodzenia wypłaconego operatorowi Hali, na podstawie umowy
o zarządzanie, zawartej pomiędzy Miastem a ww. Spółką. Porównanie
zakładanych i faktycznych kosztów utrzymania Hali wskazuje m.in. na
wyższe łączne koszty w 2013 r. od zakładanych w następujących pozycjach: zużycie materiałów i energii (m.in. media) zaplanowano w kwocie
557,2 tys. zł, podczas gdy ich faktyczna wysokość wyniosła 1.032,7
tys. zł i była wyższa o 475,5 tys. zł, tj. O 85,3%; zakup usług obcych

zaplanowano w kwocie 51,2 tys. zł, podczas gdy ich faktyczna wysokość wyniosła 370,8 tys. zł i była wyższa o 319,6 tys. zł tj. o 624,2%."

Zakładane i faktyczne przychody z udostępniania Hali

W umowie o dofinansowanie zaplanowano na 2013 rok przychody Operatora w łącznej kwocie 1.401,6 tys. zł, w tym przychody z wynajmu Hali na zajęcia i zawody sportowe 468,6 tys. zł, z
wynajmu na imprezy komercyjne (...) 168,0 tys. zł, przychody z
wynajmu powierzchni usługowych (...) 674,2 tys. zł oraz przychody z reklamy w kwocie 90,8 tys. zł. Wysokość planowanych przychodów została opracowana na podstawie cen obowiązujących
w funkcjonującej w Częstochowie Hali sportowo–widowiskowej
„Polonia” oraz cennika usług stosowanego w hali sportowo–widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy. W okresie kiedy Hala zarządzana była przez MOSiR (3 września 2012 r. – 31 marca 2013
r.), z tytułu użytkowania Hali nie uzyskano żadnych przychodów.
W tym okresie zorganizowano m.in. pięć imprez międzynarodowych (trzy gale boksu zawodowego, pokazowy turniej „Polonijna
Gwiazdka na sportowo” oraz seminarium z zakresu sztuk walki)
oraz 22 imprezy o charakterze krajowym (...), a MOSiR ponosił
koszty organizacji tych imprez. W tym okresie średni szacunkowy
godzinny koszt utrzymania Hali wynosił 220 zł (w okresie wrzesień-grudzień 2012 r.) oraz 280 zł (w okresie styczeń-marzec 2013
r.). MOSiR nie osiągnął również żadnych przychodów z tytułu
udostępniania Hali innym podmiotom (...) (łącznie 18 podmiotów), które organizowały zajęcia treningowe lub rekreacyjne i nie
wnosiły z tego tytułu żadnych opłat. W okresie od kwietnia 2013
r. do lipca 2013 r., tj. kiedy Hala była zarządzana przez Wydział
KPS, z tytułu jej użytkowania nie uzyskano żadnych przychodów. W tym okresie zorganizowano m.in. jedną imprezę międzynarodową (...) oraz pięć imprez o charakterze krajowym. W ww.
okresie z Hali korzystało nieodpłatnie 14 podmiotów (...), a także
była udostępniana osobom indywidualnym. W ww. okresie średni
szacunkowy koszt utrzymania Hali wynosił 180 zł za godzinę. W
okresie od sierpnia do grudnia 2013 r., tj. w okresie, kiedy Hala
była zarządzana przez HSC Sp. z o.o., z tytułu użytkowania Hali
uzyskano przychody w łącznej kwocie 1 064,2 tys. zł (netto), w
tym kwota 961,9 tys. zł (90,4%) stanowiła wynagrodzenie za zarządzanie przekazane przez Miasto, a kwota 102,3 tys. zł (9,6%),
została uzyskana z tytułu udostępniania Hali (43,5 tys. zł) lub za
wynajem powierzchni (58,8 tys. zł). W tym okresie średni szacunkowy koszt jej utrzymania wynosił 340 zł za godzinę.
Porównanie zakładanych w studium wykonalności i faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu udostępniania Hali wskazuje na nieosiągnięcie założonych przychodów: przychody z wynajmu Hali na zajęcia i zawody sportowe oraz imprezy komercyjne (np. koncerty, targi i
wystawy) zaplanowano w wysokości 636,6 tys. zł (rocznie), 
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 podczas gdy ich faktyczna wartość za pięć miesięcy
wyniosła 43,5 tys. zł, tj. 6,8% zakładanej kwoty, (16,4% kwoty
planowanej, przypadającej na pięć miesięcy); przychody z wynajmu powierzchni usługowych zaplanowano w kwocie 674,2 tys.
zł (rocznie) a ich faktyczna wartość za pięć miesięcy wyniosła
58,8 tys. zł, tj. 8,7% założonej kwoty, (20,9% kwoty planowanej
przypadającej na pięć miesięcy); przychody z reklamy założono
w rocznej kwocie 90,8 tys. zł, a faktycznie nie uzyskano z tego
tytułu żadnych przychodów.
W wyniku zawartej umowy, HSC Sp. z o.o. przedstawiła planowane przychody z tytułu użytkowania Hali w 2013 r. w wysokości
1.657,4 tys. zł (brutto, w tym przychody z tytułu umowy zawartej
z Miastem 1.148,8 tys. zł, przychody z wynajmowania lub dzierżawienia Hali 370,0 tys. zł, przychody ze sprzedaży powierzchni
reklamowych 15,0 tys. zł i przychody ze sprzedaży biletów na
organizowane imprezy 123,6 tys. zł.) oraz planowane koszty w
wysokości 3.186,1 tys. zł (brutto). Zastępca Prezydenta Miasta
Wanda Kukla wyjaśniła, że Miasto nie wnosiło uwag do kwot planowanych przychodów przez HSC Sp. z o.o., ponieważ ich wartość była równa cenie oferty i nie budziła wątpliwości „biorąc pod
uwagę upływ czasu od dnia podpisania umowy o dofinansowanie
projektu budowy Hali oraz założenie, że wybrany operator dokonał właściwego rozeznania w tym zakresie”.
W rzeczywistości, Operator Hali – HSC Sp. z o.o. osiągnęła
zaplanowane przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie
Halą (1.148,8 tys. zł), natomiast z pozostałej zaplanowanej kwoty
przychodów w wysokości 508,6 tys. zł (brutto), Spółka uzyskała
jedynie 120,6 tys. zł brutto, tj. 23,7% planowanej kwoty."

Wynik finansowy

"Faktycznie w 2013 r. Miasto nie uzyskało żadnych przychodów, ponieważ Operator Hali (HSC Sp. z o.o.) uzyskał zwolnienie
z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis udzielonej przez Prezydenta Miasta na podstawie uchwały
Rady Miasta. Ponadto, w 2013 r. Miasto poniosło koszty związane z utrzymaniem Hali (nie wliczając amortyzacji) w wysokości
2.286,4 tys. zł, w tym 1.137,6 tys. zł z tytułu kosztów utrzymania
Hali w okresie styczeń – lipiec przez MOSiR (612,6 tys. zł) i Wydział KPS Urzędu (525,0 tys. zł) oraz 1.148,8 tys. zł z tytułu wynagrodzenia wypłaconego operatorowi Hali (HSC Sp. z o.o.) na
podstawie umowy o zarządzanie. Całość kosztów utrzymania Hali
w 2013 r. została pokryta z budżetu Miasta i ze środków MOSiR.

Podsumowanie nieprawidłowości

1) W umowie o dofinansowanie założono, że z wybudowana
Hala nie będzie generować kosztów po stronie Miasta, co więcej

Jubileusz
Filharmonii

uzyska ono w 2013 r. przychody w wysokości 125,9 tys. zł, stanowiącej równowartość podatku od nieruchomości oraz poniesie
koszty operacyjne w kwocie 1.772,5 tys. zł, stanowiącej równowartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
Tymczasem faktycznie w 2013 r. Miasto nie tylko nie uzyskało
żadnych przychodów, ale ponosiło koszty związane z utrzymaniem obiektu, które (bez odpisów amortyzacyjnych) wyniosły
2.286,4 tys. zł.
Odpowiadając na pytanie o przyczyny ponoszenia kosztów,
których nie przewidywano, Zastępca Prezydenta, Mirosław Soborak stwierdził, że na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie zakładano, że operator Hali będzie pobierał przychody z
wynajmu Hali, a tymczasem w okresie, kiedy Halą administrował
MOSiR lub Wydział KPS Urzędu, Miasto nie mogło pobierać z
tego tytułu żadnych przychodów.
Niewyłonienie operatora Hali nie może usprawiedliwiać nieosiągania przychodów, gdyż fakt, iż Miasto nie mogło pobierać
przychodów w okresie, kiedy Halą administrował MOSiR lub
Wydział KPS Urzędu nie wynikał z przyczyn niezależnych od
kontrolowanego, lecz był skutkiem złożonej przez niego deklaracji. NIK wskazuje ponadto, że to również Urząd Miasta Częstochowy, który prowadził procedury związane z wyłonieniem
operatora Hali, jest odpowiedzialny za to, iż proces ten trwał ponad 16 miesięcy, w tym 11 miesięcy już po oddaniu obiektu do
użytku. Tym samym Miasto nie mogło odpłatnie udostępniać Hali
oraz uzyskiwać przychodów z tytułu podatku od nieruchomości w
łącznej kwocie 485,1 tys. zł (jedenaście miesięcy po 44,1 tys. zł).
2) Wskutek złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT,
którego konsekwencją był brak możliwości osiągania przychodów przez Miasto oraz przedłużającego się postępowania wyboru operatora Hali, w okresie od września 2012 r. do lipca 2013
r., tj. w czasie, kiedy Halą zarządzały MOSiR oraz Wydział KPS
Urzędu nie uzyskano żadnych przychodów z tytułu użytkowania
Hali. (...)
Zastępca Prezydenta, Mirosław Soborak wyjaśnił, że opracowane w 2009 r. studium wykonalności zawierało jedynie szacunkowe kwoty przychodów przy założeniu, że operator Hali
będzie udostępniał i wynajmował powierzchnię Hali przez cały
rok. Tymczasem do lipca 2013 r. Hala była zarządzana przez MOSiR oraz Wydział KPS Urzędu, które nie mogły uzyskiwać z tego
tytułu przychodów, natomiast operator, który zarządzał Halą od
sierpnia 2013 r. osiągnął niższe od zakładanych przychody, ponieważ przetargi na wynajem powierzchni Hali przeprowadzone
w pierwszych miesiącach działania Spółki nie przyniosły oczekiwanych wyników, a tym samym moment zawarcia umów i osiągnięcia przychodów przesuwał się w czasie. Ponadto, Zastępca

obecnie pięknie odremontowany i powiększony
jest dumną siedzibą częstochowskich filharmoników. Nie zawsze jednak tak było.

Czasy przeprowadzek

Filharmonia Częstochowska obchodzi 26 lutego w tym roku piekny jubileusz 70-lecia powstania. Jest jedną z pierwszych w kraju, powołanych
do życia jeszcze podczas działań wojennych,
choć sama Częstochowa była już jak wiemy wyzwolona. 70-lecie będzie hucznie uczczone, jak
przystało na taki jubileusz, my natomiast przypomnimy trochę historii. Mówiąc filharmonia,
każdy z nas ma przed oczami budynek, który
wzniesiono na gruzach dawnej synagogi, a który

Pierwsze lata po powstaniu częstochowskiej
Orkiestry, wówczas liczącej 24 osoby, były dla
niej bardzo trudne. Musiała się ona tułać, nie
posiadając własnej siedziby. Pierwsze koncerty
dawała w siedzibie Teatru Miejskiego, później w
Straży Ogniowej. To właśnie w budynku Teatru
Miejskiego 02.03.1945 roku, odbył się pierwszy
oficjalny koncert symfoniczny. Przełomowy dla
częstochowskich muzyków był rok 1951, w którym otrzymali oni swoją pierwszą siedzibę. Był
to budynek przy ulicy Dąbrowskiego 16 w Częstochowie. Wszyscy zostali zweryfikowani przez
Państwową Komisję Kwalifikacyjną, a samą Or-

Prezydenta stwierdził: „Działania, których celem jest pozyskanie
reklamodawców, a także najemców powierzchni w tego typu
obiektach jak Hala sportowa są długofalowe i wiążą się z licznymi
rozmowami oraz koniecznością podejmowania czynności marketingowo – organizacyjnych”.
Przychody osiągnięte w 2013 r. przez HSC sp. z o.o. były również znacznie niższe od założonych na ten rok przez samą spółkę,
która powinna znać czynniki warunkujące uzyskiwanie przychodów z udostępniania Hali. Ponadto fakt, iż zarządzania Halą zostało powierzone operatorowi dopiero w lipcu 2013 r. był skutkiem przewlekłego postępowania prowadzonego przez Miasto
(od stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r.).
3) łączne koszty utrzymania Hali poniesione w 2013 r. przez
zarządzające Halą podmioty (MOSiR, Wydział KPS Urzędu oraz
HSC Sp. z o.o.) były o 649,1 tys. zł, tj. o 40,6% wyższe niż zakładano i wyniosły 2.247,4 tys. zamiast 1.598,3 tys. zł.
Wskazując na przyczynę rozbieżności pomiędzy planowanymi
i faktycznymi kosztami Zastępca Prezydenta, Mirosław Soborak
stwierdził, że powyższe wynika głównie z niedoszacowania poziomu kosztów wskazanych w studium wykonalności, które zostały ustalone szacunkowo, w oparciu o rozwiązania techniczne
i ceny obowiązujące w 2009 r. Zdaniem Zastępcy Prezydenta,
planowane koszty stanowiły dla Miasta jedynie wartości orientacyjne, a nie graniczne limity kosztów utrzymania nowoczesnego
obiektu Hali.
Podzielając stanowisko Zastępcy Prezydenta, iż jedną z przyczyn rozbieżności pomiędzy planowanymi i faktycznie poniesionymi kosztami utrzymania Hali było ich niedoszacowanie przez
Miasto na etapie ubiegania się o dofinansowanie budowy Hali
przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Ministra Sportu i
Turystyki, NIK zwraca uwagę, że poziom cen od 2009 r. wzrósł o
11,5%67, zaś koszty utrzymania Hali były wyższe niż zakładano
o 40,6%. Nie można więc uznać tego czynnika za znaczący dla
osiągniętego rezultatu. Ponadto, wg założeń Urzędu, powierzenie
Hali do zarządzania profesjonalnemu operatorowi, wybranemu w
procedurze przetargowej „miałoby zagwarantować efektywne gospodarowanie majątkiem, a tym samym ograniczenie (likwidację)
dofinansowania działalności podmiotu obsługującego (…)”.
Kontrolerzy NIK-u nie pozostawili na Urzędzie Miasta Częstochowy i jego szefie, Krzysztofie Matyjaszczyku, suchej nitki.
Zresztą ocena: negatywna. Mówi sama za siebie. Opinia kontrolerów o mieście to dopiero wierzchołek góry lodowej, bowiem
skontrolowano także wiele innych instytucji.

kiestrę wpisano do rejestru, jako Stowarzyszenie
Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie..
W nowej siedzibie Orkiestra miała salę widowiskową mogącą pomieścić 350 osób, salę małą
do ćwiczeń dla muzyków i jedno pomieszczenie
administracyjne. Niewielu Częstochowian o tym
wie, ale była to siedziba Orkiestry Częstochowskiej przez 20 lat. Dzisiaj w budynku tym mieści się placówka Deutsche Banku. Tymczasem
w 1954 roku zostają podjęte pierwsze starania o
rozpoczęcie budowy nowego gmachu. Mieszkańcy Częstochowy wnoszą z dobrowolnych datków
na poczet budowy wkład w wysokości 30% przewidywanego kosztu i tak w 1955 roku rozpoczyna się inwestycja według projektu Tadeusza Józefa Gawłowskiego. Na miejsce budowy wybrano
ruiny Nowej Synagogi, spalonej przez Niemców
w grudniu 1939 roku.

Nareszcie u siebie

REKLAMA

Po 10 latach prac związanych z postawieniem
nowego budynku, we wrześniu 1965 roku Orkiestra przeniosi się do swojej nowej, monumentalnej siedziby przy ówczesnej ulicy Konkielów,
(dziś Wilsona). Nowy gmach nazwano Domem
Kultury "Filharmonia", ale rangę filharmonii
częstochowska Orkiestra zyskała dopiero w
1976 roku, gdy Częstochowa na skutek nowego
podziału administracyjnego przeprowadzonego
w 1975 roku stała się miastem wojewódzkim.
Obecny gmach Filharmonii Częstochowskiej, to
budynek, który w latach 2010 – 2012 przeszedł
gruntowny remont i został znacznie powiększony. Filharmonicy częstochowscy dysponują
dzisiaj salą prób, dwoma salami koncertowymi,
dużą mogącą pomieścić 825 widzów i kameralną,
mieszczącą 156 widzów.

Nie tylko na poważnie

Filharmonia Częstochowska oprócz tradycyjnej formuły koncertów symfonicznych, od lat
organizuje również spotkania z muzyką dla młodzieży szkolnej. To właśnie z myślą o najmłodRedaktor naczelna: Renata Kluczna
Wydawca: News Press
Druk: drukarnia POLSKAPRESS Sp. z o.o.
Za treść reklam i nadesłanych materiałów redakcja nie ponosi odpowiedzialności
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Renata R. Kluczna
szych słuchaczach organizowane są niedzielne
poranki muzyczne. Długo można by wyliczać inicjatywy, które zrodziły się przy częstochowskiej
filharmonii. Z najważniejszych warto wymienić
powstały w 1984 roku festiwal Ars Chori, zastąpiony w 1991 roku Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. W latach
1998 – 2002 działała tu również Scena Operowo
– Operetkowa, w ramach której częstochowscy
melomani mieli okazję zobaczyć m.in.: G. Donizettiego "Don Pasquale", St. Moniuszki "Straszny dwór" i "Halka", W. A. Mozarta "Wesela Figara". Filharmonia stała się również organizatorem
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, którego pierwsza
edycja odbyła się w maju 2002 roku - Ist Hot
Jazz Spring Częstochowa 2002. Na deskach Filharmonii Częstochowskiej gościli również wybitni dyrygenci, instrumentaliści i soliści, tacy
jak: Wiesław Ochamn, Jerzy Maksymiuk, Joshua
Bell, występowały także znamienite zespoły zagraniczne, wśród nich m.in.: Lozańska Orkiestra
Kameralna, Moskiewska Orkiestra Symfoniczna.
W 2012 roku wydarzeniem był jedyny koncert
muzyki filmowej, który zagrał ze swoją orkiestrą
światowej sławy kompozytor Michael Nyman.
Jak więc widać Filharmonia Częstochowska ma
bogatą historię i kultywuje tradycje muzyczne
naszego miasta włączając się czynnie w przywracanie pamięci o rodzeństwie słynnych na całym
świecie w XIX wieku śpiewaków, którzy swe
losy związali z naszym regionem, przez organizację Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i
Józefiny Reszków.
W czasie, kiedy Filharmonia świętuje taki
piękny jubileusz, życzymy jej dalszych sukcesów, aby w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym nie tylko naszego miasta,
ale także żeby odnosiła sukcesy w skalni krajowej i międzynarodowej.
Leszek Kuliński

(na podstawie materiałów udostępnionych przez Filharmonię Częstochowską i na podstawie wspomnień Zygmunta Nowickiego – byłego pracownika Filharmonii Częstochowskiej)

Redakcja w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 6/16
tel. (34) 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
http://www.7dni.com.pl
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Igor „Hobbit” Kazibudzki jest doskonałym przykładem potwierdzającym starą prawdę, że chcieć - znaczy móc. Opowiada nam o tym, jak hobby przerodziło się w pasję a pasja w zawód.

@Jest decyzja PZM: w 2015 w Częstochowie żużla nie będzie w ogóle
denver@op.pl: W 2013 pisałem tutaj: Myślę, że jedynym adresatem tego listu-prośby zawodnika może być właściciel klubu
CKM „Włókniarz” SA i ewentualnie sponsorzy – strategiczny
(K.J.G. Company Sp. z o. o.) i tytularny (lider wentylacji − Dospel Sp. z o. o.), zgodnie ze stanem faktycznym podpisanych
umów i udokumentowanych zobowiązań finansowych wobec
zawodnika-pracownika. W części spłaty tych zobowiązań powinien honorowo partycypować, sięgając do własnej kieszeni,
p. Matyjaszczyk, który fetując p. Sukiennika Artura z K.J.G.
Company Sp. z o. o. i przyznając tytuł i wyróżnienie „Mecenasa
sportu” częstochowskiego 2013, niejako poręczył wiarygodność
tego ostatniego. Poza tym jest jeszcze sąd pracy i inne instytucje wymiaru sprawiedliwości stojące na straży obowiązującego
prawa. Nie można dać się zwariować. Goście robią milionowe
albo i większe przekręty w biały dzień, a tu dupa blada. Nie ma
pieniędzy publicznych na wspomaganie przestępczej działalności. To wstyd i hańba – zwłaszcza dla władz miasta, które za
wszelką cenę, bez zachowania niezbędnej ostrożności przy badaniu reputacji i wiarygodności swoich partnerów biznesowych,
pod hasłem-wytrychem „promocji miasta”, partycypują w niejasnych interesach, takiej czy innej, mafii paliwowej. I znowu się
kręci kolejny sezon na leszcza… I mamy kosztowną antypromocję miasta. Częstochowa – it’s clear… Na marginesie czy Rada
ds. sportu przy Prezydencie Miasta Częstochowy z przewodniczącym Andrzejem Szewińskim, opiniując pozytywnie projekt
wydatków budżetu miasta na 2014, w części dotyczącej kultury
fizycznej i turystyki, w wysokości blisko 12 mln zł, w tym na tzw.
promocję poprzez sport − 1,5 mln zł, wyda jakieś oświadczenie w
sprawie sytuacji w spółce CKM „Włókniarz” i stanowisku miasta
w kwestii wzajemnej dalszej współpracy? Jakie są wyniki audytu
gospodarki finansowej firmy CKM „Włókniarz” SA i kto za to
wszystko odpowiada?-------13 grudnia 2013-----denver@op.pl
Dzisiaj bym dodał: mafia prywatno-miejska rozłożyła żużel w
Częstochowie. Tumanowate cwaniaki w akcji.
synszyl: Wrona przy Matyjaszczyku to był gość. Danek już siedzi (na dupie na razie), przyjdzie kolej na następnych.
cekaemista@gazeta.pl: Ludzie, wy naprawde macie bielmo
na oczach - tylko PREZYDENT miasta mógłby tutaj coś pomóc,
gdyby chciał. Starania prezydenta byłyby skuteczne. Tak jak skuteczny był w chwili różnych tarapatów prowokowanych przez
czerwonych w Warszawie (żle stojący stadion, etc to kłopoty
Wrony - tak mówili, to dlatego kibole podpuszczani przez klub
kibica Danka gwizdał na Wronę) Pamiętacie - to Wrona wybudował nowy stadion. Za Matyjaszczyka stadion będzie świecił
pustkami.

– To temat rzeka, a im dalej w las, tym więcej drzew. Kończyłem
wtedy studia politologiczne i nie dosypiałem, bo wiadomości o skórze czytałem wtedy więcej niż materiałów wymaganych przez akademickich wykładowców – Kazibudzki mówi, że powoli zaczynała
się toczyć śniegowa kula zostawiająca po sobie ślad o treści „a może
zająć się tym zawodowo?”. I pewnego dnia nastąpił przełom.

U

Z

aczął z pozycji giermka
– Mój pierwszy kontakt z rzemiosłem nie był moim własnym
pomysłem a wynikał z wyższej konieczności. Ta konieczność nazywała się potocznie bractwem rycerskim w którym wtedy zaczynałem
biegać jako dumny „facet w rajtuzach” – wspomina częstochowianin. – Jednym z warunków uzyskania miana rycerza było zdobycie
przyzwoitego wyposażenia. Na szczęście obeszło się bez konia –
mówi Igor z filuternym uśmieszkiem. – O ile zorganizowanie wspomnianych rajtuz nie było większym problem, bo mieliśmy krawcową
w składzie, to z resztą nie było już tak łatwo.
Hobbit wspomina, że osiem lat temu można było oczywiście
wszystko kupić, ale wyposażenie do najtańszych nie należało,
szczególnie wziąwszy pod uwagę jego ówczesną nikłą siłę nabywczą. Z racji jednak tego że zawsze miał pociąg do wszelkich prac
twórczych postanowił wykonać samodzielnie tyle rzeczy ile będzie
w stanie.

@Czarna seria sportowych afer
frantic.freelancer@gmail.com: Gonić sk*rw*eli, gonić... Cały
sprywatyzowany sport to przykrywka dla przekrętów "biznesowych". Żerują na tym mafie "gospodarcze" i "samorządy" gminne
usiłujące kupić sobie opinie dobrego wuja u ciemnoty. Matyjaszczyk położył sport w Częstochowie, uczestnicząc w podejrzanych
interesach za pieniądze nas podatników, reszta gminu równa do
tego wzorca. I to się nazywa promocja miasta przez sport. Szykować taczki i wywozić toto gówniarstwo na śmietnisko historii...

@Wspólnota Słowackiego 8 kontra prezes ZGM-u
frantic.freelancer@gmail.com: Nic prostszego jak w ramach
uzasadnionego rewanżu założyć blokadę byłemu prezesowi niejakiemu Bryle Leszkowi na ruchomości i codziennie śpiewać mu
pod oknem hej Bryło, Bryło żeby ci się nie ocieliło. A dyrektorowi Rozpondkowi też pogonić kota. To mściwe chłopy na swoich
folwarkach. Trzeba szykować taczki... i wymierzać obywatelską
sprawiedliwość.
donaldkaczorpawlak@onet.pl: No cóż ... warto przypomnieć
jedynie czasy prezydenta Tadeusza Wrony, kiedy to urzędnicy i
ZGM (prezes Ludwik Madej wyrzucony przez komuchów) miały nakaz traktować wspólnoty po partnersku a głos właścicieli
- członków Wspólnot był głosem decydującym. Ale o tym nie
przeczyta sie już w częstochowskiej prasie. Wstyd dla pani poseł
Rospondek - syn chyba nie przysparza plusów, znalazł sie po drugiej stronie barykady. Prezydent Matyjaszczyk chyba nie zdaje
sobie sprawy z tego że dbający o ludzi ZGM to najlepszy PR jaki
może być. Chyba to juz ostatnia kadencja bo ludzie głosuja portfelami, czynszami i dziurawymi chodnikami....
zachowano pisownię oryginalną

czył się od najlepszych
– Znak od Boga uśmiech losu czy jakaś inna siła skierowała
mnie na stronę „farmerowni” (firmy wytwarzającej , a tam znalazłem rzeczy o jakich mi się wtedy nie śniło. Skórzane zbroje, hełmy,
karwasze i masa innych dodatków, wszystkie bogato zdobione kolorowe i wzbudzające mój zachwyt – wylicza Igor z wypiekami na
twarzy. – Byłem zdumiony, nie mieściło mi się w głowie, że ze skóry
można zrobić coś takiego! Przełomowy dla mnie w tym odkryciu był
fakt że akurat widniało tam ogłoszenie: „zatrudnię rzemieślnika”.
No, ale czy ja godzien w ogóle starać się o taką posadę? – Hobbit
teatralnie rozkłada ręce i unosi brwi. – Zaryzykowałem i zdecydowałem że spróbuję, że to jest to co chcę w życiu robić - pracować i mieć

– Wtedy właśnie po raz pierwszy miał miejsce mój kontakt ze
wspaniałym i wdzięcznym materiałem jakim jest naturalna skóra –
wspomina Kazibudzki. – Były to pierwsze mozolnie szyte kaletki,
proste pasy, bukłaki na wodę a nawet buty. To co miało być butami w efekcie przypominało raczej workowate skarpety wykonane z
płaszcza przekazanego na straty przez rodzicielkę – śmieje się Igor.
Taka dłubanina dawała mu całkiem sporo satysfakcji, bo zawsze
uwielbiał robić „coś z niczego”, jednak nie myślał wtedy o tym jako
sposobie na życie i zarabianie. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
Hobbit trafił na największe forum miłośników noży w Polsce.
– Szukałem informacji o broni białej ale znalazłem też dział dla
wytwórców pochewek na noże, a tam - informacje, dużo informacji.
Wtedy chyba naprawdę złapałem bakcyla – Kazibudzki opowiada
z ożywieniem jak intensywnie szperał po forum i dowiadywał się
o rzeczach, o których nie miał wcześniej pojęcia. – Zaintrygowały
mnie narzędzia, rodzaje szwów, farby i materiały o których wcześniej nigdzie nie słyszałem. Postanowiłem wydać trochę grosza, zakupić pierwszy zestaw profesjonalnych narzędzi i wykonać pierwszą
pochwę. Radość i ta dziecięca wręcz pasja jaka towarzyszyła mi
przy jej wykonaniu była nie do opisania – wspomina Igor z nutą
wzruszenia w głosie. – Nagminnie nagabywałem potem moich znajomych by udostępnili mi cokolwiek co można „zapochwić”.
Wiedza z forum nożowego przestawała wystarczać więc Hobbit
szukał dalej i głębiej. Przeglądał zagraniczne fora internetowe, obcojęzyczne książki, czy raczkujące jeszcze wtedy polskie strony dla
„skórzanych” rzemieślników.

przy tym sporo frajdy, czego chcieć więcej? – zapytuje retorycznie
Kazibudzki.
Nasz majster wysłał więc swoje zgłoszenie i został zaproszony na
„jazdę próbną”. W jej efekcie parę miesięcy później przeprowadził
się do Prudnika na Opolszczyźnie i zaczął sam robić rzeczy które
jeszcze niedawno oglądał tylko przez szybkę monitora. Spędził tam
dwa lata, szlifował rzemiosło w pracy i po pracy
– Kładłem kilometry tłoczeń na skórze, podpatrywałem jak prowadzi się taki biznes, jak i gdzie zdobywa się materiały i klientów. Po
upływie dwóch lat postanowiłem opuścić wdzięczne pole „Farmera”
i zająć się w pełnym wymiarze swoim małym ogródkiem. Powrót do
Częstochowy, wniosek o unijną dotację na rozwój własnej działalności, kilka miesięcy zmagań z kolejnymi etapami rekrutacji ale udało
się. W lipcu 2014 roku nad pracownią zawisł szyld na którym widniej
logo „Hobbit Leatherworks” – podsumowuje dumnie częstochowski rzemieślnik, który do produkcji pochewek, etui i całej reszty galanterii skórzanej używa sprawdzonych i najlepszych surowców.

T

eraz rozsławia nasz region
– Skóry to przede wszystkim garbowane roślinnie bydlęce
juchty i blanki pierwszego gatunku, po które jeżdżę do kaliskiej garbarni, która moim zdaniem jest najlepszym producentem w kraju.
Skóry egzotyczne, takie jak skóra płaszczki, rekina, węża morskiego,
łososia czy kajmana trzeba ściągać zza granicy – Igor tłumaczy, że
takie skóry również mają zastosowanie przy produkcji pochewek,
co prawda głównie jako dodatek, ale mocno podnoszący walory estetyczne produktu. Tak samo, zza granicy trzeba ściągać niektóre
rodzaje farb i chemii wykończeniowej, bo na razie na polskim rynku jest ledwie kilka sklepów oferujących specjalistyczne środki dla
jego technik produkcji.
– Wszystkie moje prace powstają na konkretne zamówienie, klient
przedstawia mi swój pomysł, po czym ja staram się go zwizualizować
i zmaterializować. Od dłuższego czasu współpracuję też z Wołodią,
świetnym nożorobem z naszego regionu, który to co jakiś czas zgłasza się do mnie z partią noży potrzebujących „domu”. Wspomniane
wcześniej forum knives.pl to kolejne źródło nożowych zleceń, szczególnie że dochrapałem się tam własnego działu który przyznawany
jest za jakość prezentowanych wyrobów oraz chęć do dzielenia się
wiedzą z resztą użytkowników – kończy Hobbit z wyraźnym zadowoleniem, że to już koniec wywiadu i może pędzić z powrotem do
swojego skórzanego hobbitonu.
hubb

CZWARTEK 26.02.2015 

J

uż za niecałe dwa tygodnie zagości w Częstochowie Gala Piosenki Biesiadnej. W środę 11 marca,
odbędzie się dwudziestolecie tej doskonale wszystkim znanej imprezy.
Zbigniew Górny Częstochowę zna,
dobrze pamięta i ma z naszego miastem
dobre wspomnienia. Zapytany, czy to
wspomnienia związane z pielgrzymowaniem, odpowiada, że nie tylko. Był oczywiście niejednokrotnie na Jasnej Górze,
zwiedzał ją, podziwiał i interesował się
nią głównie jako atrakcją związaną z tradycją i socjologią. Wspomnienie, które
wryło się w pamięć artysty najbardziej
związane jest jednak nie z klasztorem
ojców paulinów, a z pewną nadspodziewanie dużą i nie do końca zaplanowaną
imprezą.

Jak zabawa, to na całego

– To były moje czterdzieste urodziny –
wspomina Zbigniew górny. – Byliśmy
wtedy w trasie, a tego dnia po występach
w Częstochowie, nocowaliśmy całą ekipą w jednym z hoteli. Podróżowaliśmy
wtedy po Polsce z programem kabaretowym, którego gwiazdami byli Andrzej
Zaorski i Bohdan Smoleń, towarzyszyło
nam jeszcze kilku innych znanych artystów, a wraz z całą orkiestrą było nas
około 70 osób. Mieliśmy więc zarezerwowaną dużą salę bankietową i tam
udaliśmy się na moją czterdziestkę.
Okazało się, że urodzinowa impreza
Górnego nie była tego wieczoru jedyną,
w drugiej sali bowiem odbywało się wesele. Nie było trzeba wiele czasu, by obie
imprezy połączyły się w biesiadę, która
zatrzęsła hotelem.
– Nikt nie zauważył kiedy sąsiadujące
przyjęcia zaczęły się przenikać, a w końcu całkowicie się wymieszały – wspomina Górny z uśmiechem. – Państwo
młodzi okazali się sympatyczni, weselni

goście byli ciekawi znanych ze sceny
postaci, tańczyliśmy razem do świtu,
pozawiązywały się znajomości, odwiedzaliśmy się i piliśmy wódkę w pokojach, nad ranem zostaliśmy zaproszeni
na poprawiny i w sumie balowaliśmy
razem przez dwa dni ponad 150-osobową ekipą – relacjonuje ówczesny jubilat
rozmarzonym tonem głosu. – Dlatego
właśnie nigdy nie zapomnę Częstochowy
i dlatego mam do niej wielki sentyment –
podsumowuje nasz rozmówca.

Cała sala śpiewa z nami

Historia ta dowodzi, że „Piosenka Biesiadna” (notabene termin ten wymyślony
został także przez Górnego na potrzeby
telewizji), to nie tylko praca ale i rzeczywista pasja kompozytora. Uważa on, że
biesiadne melodie, od dawna zakorzenione w naszej kulturze niezawodnie wywołują wspólne przeżywanie radości, powodują wspólną zabawę i dlatego podobają
się niemal wszystkim.
– W tych melodiach są tradycyjne elementy ludowe, ale i elementy szlacheckiej kultury dworskiej, pojawiają się też
smaczki importowane zza granicy. W takich melodiach jak np. „Czerwone maki”
słychać to bardzo dobrze – kompozytor
uzasadnia, że to co łączyło Polaków jeszcze w czasach zaborów, do tej pory w
duszy gra kolejnym pokoleniom, bo przecież takie popularne piosenki jak choćby
„Wojenko wojenko”, czy „Przybyli ułani”
są cały czas obecne w naszych domach,
śpiewane nieraz przy najrozmaitszych rodzinnych uroczystościach. Znamy je, dobrze nam się kojarzą, i dlatego porywają
wszystkich bez względu na wiek.
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Początkowo
chodziło o podryw

– Zacząłem grać publicznie jeszcze
w szkole muzycznej by przypodobać
się koleżankom – wspomina Zbigniew
Górny. – Znałem mnóstwo popularnych
piosenek i potrafiłem je zagrać na pianinie. Robiło to wrażenie na dziewczynach
– mówi kompozytor z dumą i zauważa,
że już wtedy, w szkole muzycznej, dostrzegał wyraźne różnice między muzyką polską a zagraniczną.
– Nie znaliśmy wielu zespołów, muzykę
zagraniczną trudno było u nas usłyszeć,
w latach 60-tych znaliśmy ją w zasadzie
tylko z rozgłośni harcerskiej. Radio raczej nie lansowało zagranicznej muzyki,
poza popularnymi przebojami Beatlesów i Rolling Stonesów, ale na szczęście
dysk dżokeje przywozili pirackie płyty
zza granicy i dzięki temu na dyskotekach można było usłyszeć i inne zespoły.
Piosenki zagranicznych gwiazd bardzo
się oczywiście wszystkim podobały, ale
jednocześnie wydawały się do siebie
dość podobne. Nasza rodzima muzyka
natomiast, miała swój niepowtarzalny
charakter, miała specyficzny smaczek,
a to właśnie dzięki temu, że artyści tacy
jak Czesław Niemen, Skaldowie, czy
Czerwone Gitary chętnie inspirowali
się tradycyjną polską muzyką ludową –
wspomina nasz rozmówca i dodaje, że
właśnie taką muzyką udawało mu się
rozkołysać słuchaczy najłatwiej.
Mimo jednak wysiłków czynionych
przez dysk dżokejów i redaktorów audycji muzycznych Zbigniew Górny miał
niedosyt muzyki zagranicznej. Przedkładał nad nią wprawdzie muzykę polską,
którą był przesiąknięty i którą pokochał
nade wszystko, ale cały czas szukał
świeżych brzmień, bo lubił posłuchać
czegoś twórczego, nowatorskiego.

Powiew świeżości
i nowe horyzonty

– Przełom nastąpił w roku 1976, kiedy
wraz z Zenonem Laskowikiem pojechaliśmy na występy do Stanów Zjednoczonych. Przywiozłem stamtąd kilkadziesiąt
płyt, zupełnych nowinek, rzeczy zupełnie
nieznanych w Polsce i gdy je po powrocie do kraju przesłuchiwałem z wypiekami na twarzy, otworzyła się dla mnie
nowa era.
Kompozytor przypomina, że na zachodzie pojawiało się wtedy sporo wpływów soulowych zarówno w muzyce
rozrywkowej, jak i w jazzowej.
– Bardzo mi się to podobało. Pod wpływem tamtych rytmów spojrzałem na
muzykę pod nieco innym kątem, a i moje
myślenie o jej tworzeniu też ewoluowało.
Chociaż zafascynowany nowinkami,
Górny nie zapominał o korzeniach. Do
tej pory chętnie słucha tych muzyków, w
twórczości których dostrzega staropolskie wpływy.

Śladami rodzimego folku

Zbigniew Górny bardzo się cieszy z
tego, że polscy artyści, podobnie jak w
czasach jego młodości, wciąż chętnie
wplatają w swoje kompozycje elementy
polskiej muzyki ludowej. Zwraca uwagę
na fakt, że to nie jest wynalazek ostatnich
lat, bo przecież już Fryderyk Chopin
czerpał całymi garściami właśnie z polskiego folkloru. Zwłaszcza podoba się
Górnemu twórczość Leszka Możdżera,
o której się pochlebnie wypowiada. O
Leszku Możdżerze zrobiło się ostatnimi
laty w mediach głośno za sprawą trasy
koncertowej „Męskie Granie”, dzięki
której jego muzyka pojawiła się nawet
w mediach uważanych za raczej ko-

mercyjne. Naszemu rozmówcy niestety
brakuje w stacjach radiowych polskiej
muzyki inspirowanej swojską nutą, więc
popularność Możdżera może mieć, jego
zdaniem, dobry wpływ na kształtowanie
gustu młodzieży.
Górny zauważa także z zadowoleniem,
że stare piosenki w nowych aranżacjach
są coraz chętniej przybliżane młodym
słuchaczom przez takich wykonawców
jak choćby Tymon Tymański, Kazik Staszewski, czy Maciej Maleńczuk. Sięganie do korzeni jest zdaniem kompozytora
dobrym nawykiem i służy zarówno samym artystom, jak i publiczności, która
dzięki temu wciąż ma kontakt z tradycją.

Grać trzeba naprawdę

Podpytywany o to, czy nowoczesna
muzyka taneczna, oparta na syntezatorach i samplerach, jest zagrożeniem dla
muzyki tradycyjnej, Zbigniew Górny
uspokaja, że prawdziwe granie broni się
samo i raczej nie da się zastąpić generowaną komputerowo papką.
– Jeśli ktoś wychodzi z założenia, że
chce szybko zarobić pieniądze i produkuje chwytliwe utwory, tak jak piekarz produkuje bułeczki, to oczywiście z łatwością wstrzeli się w aktualnie modny nurt
bezkrytycznie lansowany przez najbardziej skomercjalizowane stacje radiowe. Trzeba po prostu naśladować znane
przeboje, nierzadko stosując sztuczki
polegające na drobnym modyfikowaniu
hitów, by nie było to jawne „pożyczanie”
sobie cudzych melodii.
W ten sposób korzysta się z gotowych
zagrywek, czy brzmień instrumentów.
Zdaniem jednak Górnego posuwanie się
do takich zabiegów nie jest w dobrym
smaku.
– Jeśli ktoś produkuje muzykę powielając utarte schematy i próbując się przypodobać głównie stacjom radiowym, to
może oczywiście liczyć na krótkotrwały
komercyjny sukces, jednak w mojej opinii to jest raczej taka muzyczna szarlataneria, produkowane taśmowo utwory
upodabniają się do siebie coraz bardziej,
a radiowa papka robi się coraz bardziej
monotonna. Na dłuższą metę to się nie
sprawdza – komentuje Górny i uzasadnia, że melodie grane na żywo przez
muzyków z prawdziwymi instrumentami zawsze wygrają z produkcjami z
komputera.

Jak za dawnych lat

– Widać to najlepiej na przykładzie
muzyki podwórkowej, którą pamiętam jeszcze z lat dzieciństwa – mówi

Zbigniew Górny. – W latach 60-tych
chodziłem godzinami za cygańskimi kapelami, brama za bramą, podwórze za
podwórzem... Kilku ludzi grających na
akustycznych instrumentach i kilka tancerek potrafiło rozbujać całą kamienicę. Patrzyłem jak urzeczony, jak energia
i entuzjazm muzyków udziela się publice, jak ludzie zaczynają śpiewać razem
z Cyganami. Widać było, że kapela gra
z serca, że sami muzycy uwielbiają to,
co robią i cieszą się tym. Właśnie ta
szczerość i bezpośredniość ujmowały
słuchaczy najbardziej – podsumowuje
Górny i mówi, że współcześnie coraz
rzadziej udaje mu się na ulicach posłuchać właśnie takiej, szczerej i spontanicznej muzyki.
– Widuję, owszem, tu i ówdzie sznyt-kapele podwórkowe, ale muzycy w kraciastych ubraniach zbyt często, moim
zdaniem, wzorują się na dixielandzie,
a tu przecież nie jest Nowy Orlean. Nie
mam nic przeciwko takiemu graniu, ale
o wiele bardziej się cieszę, gdy spotkam
taki zespól grający na swojską, polską
nutę – komentuje Górny.

Znowu zatrzęsie
Częstochową

Pytany o to, jak zarekomendować
częstochowskie wydarzenie muzyczne kompozytor skromnie, ale szczerze
mówi, że Gala Piosenki Biesiadnej to
ewenement nieporównywalny z czymkolwiek innym.
– Podczas moich biesiad otwierają
się dusze, głowy i gardła – zauważa
Zbigniew Górny. – To jest trzygodzinny trans, amok, którym nikt się nie męczy i którego końca nikt nie chce. Od
20 lat zawsze jest tak samo. Publiczności jest ciągle mało, domaga się bisów,
nie chce muzyków wypuścić ze sceny.
W Częstochowie z pewnością będzie
podobnie.
hubb
Impreza startuje o godzinie 19:00
w Hali Sportowej Częstochowa przy
ul Żużlowej 4. Bilety można rezerwować za pośrednictwem strony
www.kupbilecik.pl, lub pod numerem tel. 500 461 318. Dla naszych
Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia. Otrzymają je trzy
pierwsze osoby, które zadzwonią do
naszej redakcji i odpowiedzą na pytanie: W jakim mieście odbyła się
pierwsza Gala Piosenki Biesiadnej?
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REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

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

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

Miejsce
na Twoją
reklamę

Sprzedam mieszkanie

M-3, 46 m2
Wrzosowiak

cena przystępna
tel. 724 678 407

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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Oprawa Muzyczna Imprez

eventy

wesela

Damian Banasiak

bale
Zespół

NEO

tel. 783 700 415

dy artysta opowiada, że czasami
przychodzi mu do głowy gotowy
pomysł na chwytliwą melodię, a
czasami po prostu gra sobie dla
przyjemności, a niektóre fragmenty improwizacji podobają mu
się na tyle, że chce je wykorzystać
w piosenkach. Damian przyznaje,
że czasami czeka kilka dni, tygodni, aż do jednej zagrywki dopasuje drugą, a czasami wychodzi
samo od razu. Nie ma reguły.
Czasami brzmienie jakichś słów
samo układa się w melodię i wtedy tekst niejako sam narzuca sposób jego wyśpiewania. Damiana
muzykowanie po prostu cieszy i
dlatego właśnie z taką łatwością
jego entuzjazm udziela się publiczności.

Nie tylko piosenkarz
Banasiaka muzyka pociągała od
dawna. Jest samoukiem i mimo
braku formalnego wykształcenia
muzycznego umie grać na akordeonie i organach, a także zafascynował się gitarą.
– Mój tata kiedyś prowadził zabawy i dlatego od dziecka miałem kontakt z muzyką taneczną. Interesuję się jednak muzyką w każdej postaci i
nie mam ulubionych nurtów, czy stylów muzycznych. Nie ma też takiego
gatunku muzycznego, którego unikałbym dla zasady. – Damian dziwi
się jak można na przykład słuchać tylko bluesa i country, albo unikać
muzyki jazzowej, czy operowej. Tłumaczy, że każda muzyka jest warta
posłuchania, nawet jeśli kimś nie zakołysze, to przynajmniej może go
zaintrygować. Przyciśnięty jednak do muru wyznaje, że ostatnio słucha
nieco więcej muzyki latynoamerykańskiej, łączącej z dance.
– Przede wszystkim chciałbym nauczyć się wykorzystywać latynoskie
rytmy w swoich piosenkach. Typowe dyskotekowe rytmy taneczne są już
bardzo osłuchane. Samba, rumba, czy cha-cha przecież doskonale nadają się do tańca i warto je także przemycać do twórczości europejskiej
– tłumaczy nasz rozmówca. – Drugim powodem dla którego słucham
dużo takiej właśnie muzyki jest to, że uwielbiam brzmienie gitar w tych
kawałkach - mówi Damian.

www.zespolneo.blo.pl

„Prowokujesz mnie” to już trzeci wideoklip Damiana Banasiaka i to
właśnie z niego częstochowski piosenkarz jest najbardziej dumny. Teledysk można zobaczyć w branżowych stacjach nadających muzykę taneczną i to dzięki niemu młody częstochowianin zdobywa coraz większą
popularność w całym kraju. Poprzednie jego wideoklipy to „Całuj mnie”
i „Ruda dziewczyna”, który przez fanów uważany jest za największy hit
Damiana. Chociaż był finalistą kilku znanym fanom muzyki tanecznej
festiwali i konkursów, jak na przykład w Bydgoszczy, czy w Mościbrodach, to największym sukcesem było dla niego dotarcie do ćwierćfinału
programu „Disco Star” w telewizji „Polo TV”. Banasiak nie zadziera
jednak nosa i twierdzi, że granie dla ludzi to nie tylko wielki „szołbiznes”, ale również małe klubowe koncerty, taneczne imprezy i wesela.
– To publiczność weryfikuje efekty mojej pracy i jej wierzę najbardziej.
Tworzę to co mi w duszy mi gra a słuchacze to weryfikują. Obserwuję reakcje fanów. Jeśli na koncertach przy jakimś utworze publiczność zaczyna
szaleć, to znaczy że idę w dobrym kierunku – mówi Damian i wyjaśnia, że
właśnie dlatego cały czas zwleka z wydaniem płyty. – To nie sztuka nagrać
album jeśli jest się osobą nieznaną i nikt tej płyty nie kupi. Ja podążam
całkiem inną drogą. W pierwszej kolejności zrobić tzw. „hita” a wydaniem
płyty zająć się wtedy gdy będzie miała ona szanse na dużą sprzedaż.
Rytmy prosto z serca
Dzięki temu, że Damian nie „produkuje” przebojów na siłę, a robi to
co go naprawdę cieszy, jego muzyka jest naturalna i spontaniczna. Mło-
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jego dobre brzmienie to podstawa. Poznaję tajniki elektroakustyki, inwestuję w najlepsze mikrofony i wzmacniacze. Zwłaszcza upodobałem
sobie ciepłe i soczyste brzmienie preampów lampowych. Uczę się też
nagrywania instrumentów akustycznych. Oczywiście interesują mnie
także tajniki miksowania i masteringu. Dążę do tego, by w jak największym stopniu stworzyć swoją pierwszą płytę samodzielnie.
Grać trzeba dla ludzi
Kontakt z słuchaczami jest dla Banasiaka najważniejszy. Dlatego nie
chce on występować tylko na estradzie, gdzie ten kontakt jest nieco
utrudniony. Damian występował na ogromnych imprezach wraz z takimi gwiazdami jak „Boys”, czy „Weekend”, mówi, że to wielka przygoda i wspaniałe doświadczenie, ale na razie nie zrezygnuje z mniejszych,
kameralnych występów w klubach, gdzie jest się o wiele bliżej odbiorców. By szampańsko bawić się razem z słuchaczami najlepiej jest zdaniem naszego rozmówcy grać na imprezach tanecznych, a zwłaszcza
na weselach.
– Specjalnie więc na wesela stworzyłem zespół „NEO”, by bawić się
razem z tymi dla których gram. Również dzięki dyskotekom taty znam
mnóstwo utworów modnych w latach 80-tych, czy 90-tych. Na weselach bardzo często zdarza się, że ktoś prosi o piosenki popularnych
wykonawców jak Abba, Bee-Gees, Boney M., czy Modern Talking. Ja
te piosenki po prostu wszystkie znam z dzieciństwa, podobnie jak i stary polski rockowy repertuar jak kawałki zespołów Lady Pank, Perfect,
czy Budka Suflera – wylicza Damian.
Czasami goście przychodzą i zamawiają bardzo różne utwory, całkiem nie związane z weselami. Obdarzony dobrym słuchem i świetną
pamięcią do melodii Damian Banasiak nie ma więc żadnego problemu
ze spełnianiem kaprysów nawet najbardziej wybrednych gości.
Zapraszamy na stronę Damiana www.damianbanasiak.pl oraz na jego
oficjalny profil na Facebooku.
hubb

Coraz lepsze brzmienie
Ponieważ Damian Banasiak chciałby być artystą możliwie niezależnym, pogłębia swoją muzyczną wiedzę i nabywa nowe umiejętności.
Dlatego właśnie założył swoje własne studio i kompletuje coraz lepszy
sprzęt, by w przyszłości być swoim własnym producentem.
– Na razie pracuję głównie z głosem, bo z punktu widzenia wokalisty
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Bezpieczniejsze przejazdy kolejowe na Śląsku
Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tzw. projekt „przejazdowy” poprawi bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Pierwszy etap przedsięwzięcia
obejmuje rewitalizację 120 przejazdów w 9 województwach, w tym 14 na Śląsku. Inwestycja przyczyni się również do skrócenia czasu przejazdu pociągów oraz zwiększenia
płynności ruchu.
3

Wyremontujemy 14 przejazdów w 6 powiatach:
Główny cel inwestycji – poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego
– osiągnięty zostanie dzięki likwidacji zagrożeń poprzez montaż urządzeń zabezpieczających (11 przejazdów) oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń zabezpieczających
(3 przejazdy).
W efekcie inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. możliwe będzie odwołanie ograniczeń prędkości i odtworzenie pierwotnych
parametrów linii na odcinkach objętych projektem. Dzięki unowocześnieniu infrastruktury kolejowej, pociągi pojadą szybciej. Łączny
koszt prac w ramach pierwszego etapu inwestycji wynosi ponad 120 mln złotych.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują
równolegle również drugi etap inwestycji, zakładającej zwiększenie bezpieczeństwa oraz
likwidację zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowo-drogowych. Efektem realizacji obu projektów „przejazdowych” będzie
300 wyremontowanych przejazdów na terenie całej Polski. Zakończenie prac przewidziane jest na sierpień 2015 r. Koszt rewitalizacji
oszacowany jest na ponad 300 mln zł.

kłobucki
2

4 – w rybnickim,
3 – w kłobuckim,
3 – w raciborskim,
2 – w częstochowskim,
1 – w będzińskim,
1 – w mikołowskim.
1

3

raciborski
4

1

częstochowski

będziński

mikołowski

rybnicki

Projekt POIiŚ 7.1-59 „Poprawa
bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych
– etap I” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

Co robimy w ramach projektu?
wymieniamy wyeksploatowane
urządzenia na sprzęt
nowej generacji

wymieniamy nawierzchnię drogową
na przejazdach

wyposażamy przejazdy w urządzenia
do monitoringu sytuacji i rejestracji
zdarzeń w ich obrębie

remontujemy torowiska

montujemy samoczynne
sygnalizacje świetlne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa │ www.plk-sa.pl │ www.plk-inwestycje.pl │ www.mir.gov.pl │ www.cupt.gov.pl │ www.pois.gov.pl
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
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Walne Zebranie Członków KOŁA PZW WYKROMET

22

lutego w Rzerzęczycach w
barze „Pod gruszą” odbyło
się coroczne zebranie członków koła wędkarskiego „Wykromet”. Na
początku Prezes Koła Robert Amborski
przywitał 43 członków, koła którzy przybyli na zebranie. Potem wręczył wraz z

Andrzejem Michalakiem przedstawicielem Okręgu, który jest również wiceprezesem koła odznaczenia, jakie przyznał
członkom koła Zarząd Główny PZW w
Warszawie i Zarząd Okręgu w Częstochowie. Złotą odznakę PZW otrzymał
wieloletni skarbnik koła Hieronim Ko-

walik, Medalem za Zasługi
w Rozwoju dla Wędkarstwa
Okręgu Częstochowa został
uhonorowany członek Komisji
Rewizyjnej koła Piotr Michalak natomiast odznakę Wzorowy Młody Wędkarz otrzymał
14 letni Bartosz Ciastek. Po
części oficjalnej odczytano
sprawozdania z działalności
koła oraz przyjęto założenia
budżetowe na 2015 rok. Wędkarze zapoznali się z zmianami, jakie będą obowiązywały
w tym roku. Ustalono również
miejsca pierwszych zawodów
wędkarskich: Otwarcie Sezonu odbędzie się narzecze Warcie w miejscowości Kłobukowice 26 kwietnia natomiast
Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Spławikowym 10 maja
na zbiorniku w Ostrowach.
Wręczono również puchary i
dyplomy najlepszym w całorocznej klasyfikacji Grand Prix. Na szczególną uwagę
zasługuje 4 miejsce Bartosza Ciastka, który jest kadetem a w rywalizacji z dorosłymi niewiele zabrakło mu do zwycięstwa.
RSA
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Pensjonat
Lustra kryształowe
BAJKA
antyczne i colorimo
Pokoje gościnne z łazienkami

w spokojnej i cichej okolicy.
Szlifowanie, fazowanie, montaż
na zamówienie, ekspresowo, Przystępne ceny.
Częstochowa,
również z nowoczesnym oświetleniem
LED. ul. Gronowa 37/39
tel. 502
636 143, 034 369 71 01
ul. Iglasta 2/4 , Częstochowa (Ostatni
Grosz)

Tel. 34 324 96 14 czynne 24 h

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

SERWIS KOMPUTEROWY
SKUP

SPRZEDAŻ

NAPRAWA

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

516-452-138

Sobieskiego 13
Częstochowa

Wyniki klasyfikacji Grand Prix Koła za 2014 rok:
1. Adrian Michalak - 92 pkt.
2. Jerzy Bekus – 88 pkt.
3. Paweł Wieczorek – 87 pkt.
4. Bartosz Ciastek (kadet) – 80 pkt.
5. Janusz Krysiak – 56 pkt.
5. Piotr Michalak – 56 pkt.
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Gabinet

ul. Wolności 27, Częstochowa
wejście przy Placu Rady Europy- przy dworcu PKP

"Pójdziemy w ślady rolników i górników i też pójdziemy blokować Warszawę".

Jest decyzja PZM:

Spotkania umawiane wyłącznie telefoniczni: 607 856 147

Masaże
Kręgarstwo
Bioenergoterapia
Zajęcia z rozwoju osobistego

w 2015 w Częstochowie żużla nie będzie w ogóle
Polski Związek Motorowy postanowił nie dopuścić
częstochowskich żużlowców do rozgrywek ligowych,
także II ligi. Roczny okres karencji to wielka niewiadoma
i szok dla dziesiątek tysięcy fanów czarnego sportu. Częstochowa żużlem stała... kiedyś
Zdaniem Michała Świącika, prezesa Stowarzyszenia
Włókniarz Częstochowa, niewykluczone, że decyzja
PZM-u mogła być przyspieszona naciskami prawników
tych zawodników, którzy byli wierzycielami Włókniarza.

Będą walczyć jak lwy

- Uważamy, że decyzja PZM-u jest bardzo krzywdząca
dla Włókniarza i będziemy starali się ją zakwestionować
– informuje Michał Swiącik i dodaje, że dziś wczesnym
popołudniem zapadła decyzja o napisaniu dwóch odwołań.
– Jedno pismo przygotowujemy do Polskiego Związku Motorowego, a drugie do Ministra Sportu. Będziemy

podważali zasadność punktu czwartego decyzji PZM-u,
ponieważ jesteśmy przekonani, że spłacanie długów za
inny podmiot jest niezgodne zarówno z obowiązującymi
przepisami, jak i z Konstytucją.
Zdaniem prezesa zawodnicy są bardzo zaniepokojeni
sytuacją klubu, są poirytowani, rozżaleni i czują, że dotknęła ich wielka niesprawiedliwość.
– Chłopaki na portalach społecznościowych odgrażają się, że pójdą w ślady rolników i górników i też pojadą
blokować Warszawę (taki czarny humor). Być może nie
spełnią tej groźby, ale to pokazuje jak bardzo są zdeterminowani i jak mocno im zależy na obronieniu klubu przed
widmem kompletnego rozpadu, bo roczna przerwa w
startach może się skończyć najgorszym nawet scenariuszem – podsumowuje gorzko prezes.
red.

Liga 40-latków podsumowanie 11 kolejki
Po przerwie w rozgrywkach spowodowanej feriami
zimowymi, na parkiet powrócili uczestnicy Ligi 40 – latków. Wszystkie niedzielne spotkania zakończyły się takimi samymi wynikami – 2:0, chociaż w meczach Jagiellończycy – Gmina Rędziny i Temida – Mikrus liczyliśmy
na bardziej wyrównany przebieg. Emocji nie zabrakło za
to w rozgrywanym w dniu 16.02 zaległym meczu pomiędzy Gminą Rędziny i EKO STAR-em Grodzisko. Rędziny przegrywając w pierwszym secie już 15:21 wykorzystały dekoncentrację lidera i ostatecznie wygrały tą partię
28:26. W dwóch kolejnych przeważał już EKO STAR,

ale stracił seta i w konsekwencji również punkt.
Kolejkę zainaugurowały drużyna z Mykanowa i Volley Północ. Pierwszy set miał wyrównany przebieg do
stanu po 15. Później dobra zagrywka Mykanowa zapewniła im zwycięstwo w pierwszej partii. Drugą odsłonę
lepiej zaczęli zawodnicy Volley. Od tego momentu Mykanów zaczął prezentować dobrą grę w obronie i skuteczną kontrę, co wyprowadziło ich na prowadzenie 20:15.
Dzięki wysokiej skuteczności w ataku Tomka Organy w
końcówce seta już nic się nie zmieniło i Gmina Mykanów
wygrała go do 15.

PROMOCJA 50% rabatu z tą gazetą na pierwszy zabieg
www.aloha-gabinet.com e-mail: biuro@centrum-aloha.com

Woda odgrywa w życiu każdego człowieka ogromną rolę. Towarzyszy nam wszędzie, z czego
nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Dlatego tak ważną kwestią jest należyte gospodarowanie,
zarządzanie zasobami wodnymi, a w szczególności racjonalne korzystanie z tych zasobów.

,,Woda, ścieki, ekologia …

- praktyczny przewodnik po przepisach prawa” cz. 4
Zarządzanie zasobami wodnymi
służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki,
ochronie wód oraz środowiska związanego z
tymi zasobami, przede wszystkim w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości
wody dla ludności, ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych
i od wody zależnych oraz ochrony przed powodzią i suszą.
Do instrumentów zarządzania zasobami
wodnymi należą: planowanie w gospodarowaniu wodami, pozwolenia wodnoprawne,
opłaty i należności w gospodarce wodnej,
kataster wodny oraz kontrola gospodarowania wodami. Zarządzanie zasobami wodnymi
jest realizowane z uwzględnieniem podziału
państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Polska została podzielona hydrograficznie
na 10 obszarów dorzeczy wodnych, z których
największe to dorzecze Wisły oraz dorzecze
Odry, w obrębie którego znajduje się Częstochowa. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001
r. - Prawo wodne - zarządcami wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa
mogą być: minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w stosunku do wód morza
terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej - w stosunku do wód istotnych dla
kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności

wód podziemnych oraz śródlądowych wód
powierzchniowych, dyrektor parku narodowego - w stosunku do wód znajdujących się w
granicach parku oraz marszałek województwa
- w stosunku do wód istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
służących polepszeniu zdolności produkcyjnej
gleby i ułatwieniu jej uprawy. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej realizuje
ustawowe zadania przy pomocy dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej
(Częstochowa zlokalizowana jest w obszarze działania dyrektora RZGW w Poznaniu),
natomiast marszałkowie województw - za
pośrednictwem dyrektorów wojewódzkich
zarządów melioracji i urządzeń wodnych.
Kwestię przypisania konkretnych wód
stanowiących własność publiczną, pomiędzy
Prezesa KZGW a poszczególnych marszałków województw, reguluje rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w
sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność
publiczną. Rozporządzenie to, obowiązujące niezmiennie od 19 lutego 2003 r., jest
jednak niedoskonałe, gdyż nie uwzględnia
wielu cieków, natomiast co do niektórych
w nim uwzględnionych trwa polemika, kto
ma nimi zarządzać, gdyż w rzeczywistości
jednostki powołane do tego, ze względu na
ograniczenia budżetowe, nie chcą brać na
swoje barki obciążenia w postaci utrzymywania tych wód, co do których mają wątpliwości. Problemy z tym związane występują
np. w postępowaniach administracyjnych o

wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Zdarza się, iż inwestor chcąc uregulować stan
formalno-prawny w zakresie wprowadzania
ścieków pochodzących ze swojego zakładu
nie może ustalić, czyj jest dany odbiornik,
do którego zamierza odprowadzać ścieki,
gdyż żadna jednostka nie chce się do niego
,,przyznać”. Chaos związany z zarządzaniem
wodami oraz urządzeniami im towarzyszącymi mogliśmy zaobserwować także dzięki
środkom masowego przekazu relacjonującym przebieg akcji przeciwpowodziowych.
Otóż niejednokrotnie zdarzyło się tak, iż ciek
będący przyczyną powodzi jest konkretnego
zarządcy, natomiast już za utrzymywanie
wału przeciwpowodziowego w obrębie tego
cieku odpowiada zupełnie inna jednostka, co
nie sprzyjało skutecznej koordynacji podejmowanych działań przeciwpowodziowych.
Planowana reforma gospodarki wodnej,
w ramach której przewidziane jest wejście w
życie nowego Prawa wodnego, zakłada m.
in. podział wód na tzw. ,,rządowe” oraz ,,samorządowe”, co ma na celu wyeliminowanie dzisiejszych wątpliwości związanych z
ustaleniem zarządcy konkretnego cieku i obwałowań, który byłby odpowiedzialny za ich
utrzymywanie.
Pewnie nie rozwiąże to od razu wszystkich
problemów związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, ale miejmy nadzieję, iż w
dalszej perspektywie przyjęte rozwiązania się
sprawdzą. Oczywiście i tak wszystko zweryfikuje życie.

Arkadiusz Radło

W kolejnym meczu pomiędzy
EKO STAR a Elen-em podobnie jak
i w poprzednim obserwowaliśmy
wyrównaną grę do stanu 15:15. Od
tego momentu znakomitą postawę w
obronie zaprezentował libero Grodziska Andrzej Łatacz. To dzięki
jego postawie EKO STAR wygrał
seta do 18. Bardzo wyrównany przebieg miał również drugi set. Dopiero w końcówce dzięki zagrywce
i szczelnemu blokowi Grodzisko
przechyliło szalę zwycięstwa na
swoją korzyść.
W kolejnym meczu spotkały się
Temida i Mikrus czyli drużyny na
podobnym poziomie o czym świadczy zbliżona zdobycz punktowa i
sąsiedztwo w tabeli. Bardziej zmobilizowana do spotkania przystąpiła
jednak Temida. Mimo wyrównanej
gry w obu partiach, mniejsza ilość
błędów w końcówkach Temidy oraz
dobra gra w obronie i kończenie klu-

Czarna seria
sportowych afer

Ciężkie czasy nastały dla częstochowskiego sportu. Ledwo się dowiedzieliśmy o kłopotach w żużlu,
a tu już następne problemy. Tym
razem dotyczą piłki nożnej.
W dniu wczorajszym (23 lutego)
doszło do zatrzymania ośmiu osób
związanych z lokalnym sportem. Zatrzymania odbyły się na skutek działań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą pod nadzorem
prokuratury częstochowskiej. Zatrzymania odbywały się cyklicznie w
ciągu całego wczorajszego dnia.
Po złożeniu stosownych wyjaśnień czterech zatrzymanych zostało
zwolnionych, a pozostałych czterech
nadal przebywa w policyjnej izbie
zatrzymań.
Największą sensację wzbudza

czowych zdecydowały o ich zwycięstwie 2:0.
Przed ostatnim pojedynkiem
wszyscy zastanawiali się czy nieobliczalna drużyna z Rędzin odbierze jakieś punkty Jagiellończykom. Pierwsza odsłona, po raz kolejny tego dnia,
do stanu 15:15 przebiegała bardzo
wyrównanie. Później Jagiellończycy
odskoczyli na 3 punkty i utrzymali
tą przewagę do końca seta. Drugi set
był popisem drużynowej gry Jagiellończyków. Wszystkie podstawowe
elementy siatkówki czyli: przyjęcie,
atak i blok funkcjonowały jak należy.
Wynik drugiego seta 25:14 dla Jagiellończyków mówi sam za siebie.
red.
Gmina Mykanów - Volley Północ 2:0
EKO STAR Grodzisko – Elsen SA 2:0
Temida – Mikrus 2:0
Jagiellończycy – Gmina Rędziny 2:0
Mecz zaległy: Gm. Rędziny – EKO STAR Grodzisko 1:2
fakt, że wśród zatrzymanych znaleźli
się działacze sportowi wysokiego
szczebla. Chodzi m. in. o prezesa
Częstochowskiego Okręgu Związku
Piłki Nożnej który objął tę funkcję
niedawno, bo w 2012 r. Kolejnym
zatrzymanym jest prezes klubu Pilica
Koniecpol. Mieszkańcy Koniecpola
pamiętają go zapewne z wyborów
samorządowych, gdyż starał się o
urząd burmistrza z ramienia własnego ugrupowania „Porozumienie
dla Koniecpola”. Następną znaną
postacią związaną z Koniecpolem
jest były wiceburmistrz Koniecpola.
Działania Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zostały
spowodowane podejrzeniami o wyłudzenia dotacji unijnych. Wyłudzone pieniądze miały pokryć rzekome
koszty zakupu sprzętu sportowego.
W dniu dzisiejszym zatrzymani
mają usłyszeć zarzuty prokuratorskie.
To nie pierwszy tego typu przekręt
w naszym regionie, ale pierwszy wykryty dotyczący piłki nożnej.
red.
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Czas na dobre ciecie...

Studio Fryzjerskie

K&M

Kamil Kowalski
Częstochowa
ul. Piłsudskiego 3
tel. 34 307 08 60

Nowo otwarty salon
zaprasza na:
Strzyżenie:
damskie od 40 zł,
męskie od 25 zł
Koloryzację od 130 zł
Zabiegi regeneracyjne

poniedziałek - piątek
8.00-19.00
sobota
8.00-15.00
pracujemy na kosmetykach firmy

CZĘSTOCHOWA

ZAWIERCIE

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

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

Oferta ważna od 26.02 do 02.03.2015

GULASZ
WIEPRZOWY

CEBULA

0,89

kg

KAWA MIELONA
CRONAT GOLD 500 g

14,99
17,99

9,99

opak.

4,99

1,69

2,59

MIELONE
WIEPRZOWE

7,99

kg

POMIDOR

MAKARON KRAJANKA
.JAJECZNA 250 g

kg

KURCZAK

4,89

22-26.1

kg
WŁOSZCZYZNA
PĘCZEK

MARCHEW

0,89

opak.

1,99

kg

szt

KALAFIOR

3,69

szt

PROSZEK E
4,6 kg

21

,99
opak.

PŁYN DO NACZYŃ
FAIRY 1 L

4,99

opak.

POMARAŃCZA

2,49

kg

ZIEMNIAK
MŁODY

2,99

kg

kg

