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Z najnowszego raportu „Diagnoza Społeczna 2015” Wynika, że najbar-
dziej niezadowoleni z miejsca zamieszkania są wałbrzyszanie i... często-
chowianie.  czytaj na stronie 3
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Intermarche: 
HITY CENOWE

 czytaj na stronie 7

„Wygodnie, bez wychodzenia z domu, 
bez kolejek” – tak za pośrednictwem 
swojej strony internetowej, PKP Inter-
city zachęca podróżujących pociągami 
do zakupu biletów przez internet. W 
praktyce jednak przypomina to kopa-
nie się z koniem, walkę z wiatrakami – 
walkę, w której pasażer z góry skazany 
jest na porażkę. Takie wnioski można 
wysnuć słuchając studentki Martyny 
z Częstochowy i kilku innych młodych 
osób, często podróżujących pociągami.

Metoda chybił – trafił
Kupując bilet na pociąg tylko dla sie-

bie, dla jednej osoby, nikt problemów 
napotkać nie powinien. Na stronie inter-
city.pl wyszukujemy interesujące nas po-
łączenie, po czym zostajemy przeniesieni 
do elektronicznego systemu biletowego. 
Zaznaczamy, że chcemy bilet dla jednej 
osoby, możemy wybrać rodzaj ulgi, kla-
sę, wagon, a nawet usytuowanie (miejsce 
przy oknie, w środku przedziału czy bliżej 
korytarza). Potem trzeba jeszcze podać 

swoje dane osobowe, zapłacić, wydruko-
wać bilet i można ruszać w drogę.

Schody zaczynają się, gdy ktoś chce 
kupić bilet przez internet dla dwóch osób, 
tak by siedziały one blisko siebie, w tym 
samym przedziale.

– Często jeżdżę z chłopakiem pocią-
giem Pendolino z Częstochowy do War-
szawy i z powrotem. Kupujemy bilety 
internetowo. Nie wiem dlaczego, ale za-
zwyczaj system losuje nam miejsca dale-
ko od siebie, nie w tym samym przedziale. 

W takim przypadku anuluje transakcję 
internetową i zaczynam całą procedurę za-
kupu biletów od nowa. I tak do skutku, aż 
będziemy siedzieć obok siebie. Najwyraź-
niej nie jestem jedyna. Byłam świadkiem, 
gdy kiedyś jakaś kobieta biegała po całym 
pociągu, ponieważ okazało się, że kupiła 
bilety przez internet na miejsca w dwóch 
różnych przedziałach, a jechała z kilku-
letnim dzieckiem. Nikt nie chciał się z nią 
zamienić na miejsca. Dopiero konduktor 
znalazł dla niej i jej małego dziecka wolne 

miejsca obok siebie w przedziale pociągu. 
A już zupełnie nie wyobrażam sobie za-
kupu biletów na pociąg przez internet dla 
więcej niż dwóch osób, na przykład czte-
rech, tak by wszyscy siedzieli w jednym 
przedziale. To chyba graniczy z cudem. 
Jak ten system działa i jak losuje miejsca 
siedzące? – pyta Martyna.

Redakcja „7 dni” znalazła sposób na 
obejście losowania biletów przez system, 
ale nie jest on w stu procentach skuteczny. 
� dokończenie�na�stronie�4

Bilety na pociąg przez internet – dla ludzi o nerwach ze stali
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Polakom żyje się lepiej,  
ale nie w Częstochowie
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Wszystko już było, a jak nie 
było, to się śniło. Z uporem oślim 
powtarzać będę, że PiS to nie re-
wolucja, ale kontrrewolucja. To ra-
dykalna próba przywrócenia PRL. 
Takiego swojskiego, z nostalgicz-
nych marzeń, z czasów Gierka i 
wczesnego Jaruzelskiego...

Pan Gierek formalnie nie rzą-
dził; był „prezydent” (przewod-
niczący Rady Państwa) Henryk 
Jabłoński (starsza wersja Andrzeja 
Dudy), był premier Piotr Jarosze-
wicz (męska odmiana Beaty Szy-
dło), a pan Gierek (lepiej ubrana 
wersja Kaczyńskiego) pełnił je-
dynie funkcje lidera partii. Rząd 
rządził, partia kierowała. Rząd 
miał ograniczone Konstytucją 
kompetencje, partia nie. Sądy były 
niezależne, ale jak sędzia nie speł-
niał oczekiwań partii, mógł być 
usunięty. Partyjna rekomendacja 
dotyczyła wyboru na każde sta-
nowisko w gospodarce, admini-
stracji, a nawet w organizacjach 
społecznych. Takowe działały, jak 
były słuszne, bo jak nie – rozwią-
zywano je jako aspołeczne.

Władza starała się decydować 
o wszystkim. Gdy uznano za waż-
ną prace górników, dawano im nie 
tylko „barbórkowe”, lecz i talony 
na atrakcyjne towary. Jak ktoś się 
zasłużył mógł dostać wczasy. Był 
goździk na Dzień Kobiet i przed-

szkole dla dziecka. Huta nawet 
hodowała świnie, by zapewnić 
hutnikom salceson. Inicjatywa 
prywatna była tolerowana, ale jak 
prywaciarz zarabiał za dużo, a 
robotnik u niego za mało, to na-
kładano domiar. I to się ogólnie 
podobało, bo były słusznie i spra-
wiedliwie.

Istota PRL nie leżała jednak w 
takiej czy innej formie sprawiedli-
wości. Ważniejszy był porządek, 
wszystko było pod kontrolą jedne-
go politycznego centrum. Odrzu-
cono przesądy, że każda instytucja 
władzy powinna być ograniczana, 
że podział władzy uniemożliwia 
ograniczanie wolności jednostki, 
że demokracja to nie jest dyktat 
większości, lecz stałe cierpliwe 
szukanie kompromisu między róż-
norodnymi grupami, instytucjami i 
jednostkami ludzkimi.

PRL wraca. Prawie wszystko, 
co było wtedy „dobre”, wraca – po 
manifestacyjnym uznaniu zmian 
w III RP za okres „błędów i wypa-
czeń”. Ośmioklasowa podstawów-
ka, Radiokomitet rządzący media-
mi, województwo częstochowskie, 
zjednoczenia przemysłu, „byko-
we” dla kawalerów i „pępkowe” 
dla młodych matek, domiary dla 
bogatych, kontrola służb specjal-
nych nad społeczeństwem, stary 
pobór zamiast nowych armat, wie-

ce w miejsce debat, „niemy” sejm 
i wrzeszczący aktywiści, „uraw-
niłowka” wykluczające wszelkich 
dewiantów (rażących innością). 

PRL wraca nachalną polityką 
historyczną, odkurzonymi czy-
tankami z czasów Gomułki, z 
lekkim tylko retuszem bohaterów. 
Festiwal Pieśni Partyzanckich w 
Kraśniku, wymyślony przez tow. 
Korczyńskiego, wróci jako Festi-
wal Pieśni Żołnierzy Wyklętych, 
z inicjatywy tow. Kamińskiego. 
Nuty będą takie same, słowa lekko 
się zmieni...

Program szkolny zmieni na-
uczanie o suwerennym państwie 
III Rzeczpospolitej. Narzuci jej 
obraz jako podległego Rosji i 
Niemcom kondominium, stwo-
rzonego przez agentów: Wałęsę, 
Bujaka, Mazowieckiego, Gerem-
ka, Kwaśniewskiego. Na tym tle 
jaśniejszym blaskiem zaświeci pa-
triotyzm Gierka i Gomułki.

Jest jeden tylko problem. PRL 
zbankrutował, bo absurd nie może 
funkcjonować, tak jak kwadratowe 
koło nie może się toczyć. Ale ten 
problem ujawni się za dziesięć, 
dwadzieścia lat... Póki co może 
PiS odtwarzać dawne czasy, gdy 
królowało wino marki wino, a ak-
tyw wyżywał się na wielogodzin-
nych nasiadówkach.

 Jarosław�Kapsa
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Jabola czar, nasiadówek gwar

Klub Literacki Złota JesieńKlub Literacki Złota Jesień
Włodzimierz 
Blukacz 

Włodzimierz Blukacz urodził się w województwie częstochowskim, posiada wykształcenie 
zawodowe, pracował w górnictwie. Do pisania inspirują go własne przeżycia oraz piękno 
przyrody. Jest członkiem Klubu „Złota Jesień” od 2013 r.

ŻYCIE

Życie przemija jak miłość 

ciągle się zmienia

a pozostają tylko wspomnienia

te miłe wciąż żywe

te złe zapomniane

co czas przyniesie to się okaże

czy nową miłość czy puste kalendarze
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„Diagnoza Społeczna” 
to badanie przeprowadzane 
co dwa lata (w latach nie-
parzystych) dotyczące stanu 
społeczno-psychologiczne-
go Polaków. Raport Janu-
sza Czapińskiego i Tomasza 
Panki analizuje nie tylko ja-
kość życia, czy zamożność 
Polaków, ale sprawdza rów-
nież, jak mieszkańcy ocenia-
ją lokalne władze. 

W tegorocznej edycji pro-
jektu wzięło udział ponad 

30 tysięcy osób powyżej 16 
roku życia z prawie 12 tysię-
cy gospodarstw domowych. 
Metodologia opiera się na 
powracaniu, co kilka lat, do 
tych samych respondentów 
w celu obserwacji zmian. 
Pierwsza edycja projektu 
Czapińskiego została prze-
prowadzona w 2000 roku.

Czapiński i jego współ-
pracownicy w swoim ra-
porcie podejmują tematykę 
wydawałoby się zwyczajną. 

Zadają pytanie – jak miesz-
kańcom danego miasta żyje 
się na danym terenie? By 
stworzyć ogólny obraz po-
ziomu życia mieszkańców, 
autorzy opracowali kilka 
kategorii: poziom cywiliza-
cyjny, dobrostan społeczny, 
materialny oraz psychiczny, 
patologie, kapitał społecz-
ny, stres życiowy. Wyniki z 
tych kategorii dają odpowie-
dzi na pytania: czy miesz-
kańcy konkretnego miasta 

są zadowoleni z zamieszki-
wania swojej miejscowości 
oraz - jako przeciwieństwo 
- czy denerwują ich decy-
zje i działania miejscowych 
władz.

Niestety na tle 28 przeba-
danych miast, Częstochowa 
wypada fatalnie.

Częstochowianie nie ak-
ceptują decyzji i działań 
podejmowanych przez obec-
nego prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka (SLD). Je-

steśmy liderem w tej kate-
gorii raportu Czapińskiego, 
zresztą w dwóch poprzed-
nich też byliśmy na „pudle” 
(w 2011 r. - 3 miejsce, 2013 
r. - 2 miejsce, 2015 r. - 1 
miejsce).

Prezentujemy kilka naj-
ciekawszych wyników „Dia-
gnozy Społecznej 2015”.

Cały raport dostępny jest 
na stronie www.diagnoza.
com.

� Renata�R.�Kluczna

Właśnie ukazał 
się najnowszy 
raport „Diagno-
za Społeczna 
2015”. Wynika z 
niego, że najbar-
dziej zadowolo-
nymi z miejsca 
zamieszkania 
są mieszkańcy 
Gdyni, Gdańska 
i Torunia. Do naj-
mniej zadowolo-
nych zaliczają się 
wałbrzyszanie i... 
częstochowianie.

Kategoria: Poziom cywilizacyjny – im wyższa wartość, 
tym wyższy poziom cywilizacyjny (2015 r.)

Lp. Miasto Średnia (%)

1 Warszawa 0,68

2 Rzeszów 0,6

3 Poznań 0,55

4 Kraków 0,54

5 Zielona Góra 0,5

6 Lublin 0,46

7 Toruń 0,44

8 Wrocław 0,43

9 Gorzów Wlk. 0,42

10 Gliwice 0,42

11 Opole 0,41

12 Gdańsk 0,4

13 Gdynia 0,37

14 Olsztyn 0,27

15 Bytom 0,25

16 Bydgoszcz 0,24

17 Ruda Śląska 0,23

18 Katowice 0,21

19 Jaworzno 0,2

20 Kielce 0,19

21 Wałbrzych 0,17

22 Bielsko-Biała 0,14

23 Białystok 0,09

24 Łódź 0,03

25 Sosnowiec 0,03

26 Zabrze -0,01

27 Częstochowa -0,11

28 Radom -0,14

Polakom żyje się lepiej,  
ale nie w Częstochowie

Kategoria: Dobrostan psychiczny – im wyższa wartość, 
tym lepszy stan psychiczny mieszkańców (2015 r.)

Lp. Miasto Średnia (%)

1 Bytom 0,48

2 Olsztyn 0,32

3 Zielona Góra 0,3

4 Kraków 0,23

5 Bielsko-Biała 0,21

6 Gliwice 0,21

7 Poznań 0,18

8 Wrocław 0,13

9 Gdynia 0,12

10 Bydgoszcz 0,09

11 Zabrze 0,09

12 Toruń 0,07

13 Jaworzno 0,06

14 Warszawa 0,05

15 Gdańsk 0,04

16 Rzeszów -0,01

17 Radom -0,05

18 Katowice -0,05

19 Łódź -0,06

20 Sosnowiec -0,09

21 Wałbrzych -0,1

22 Lublin -0,12

23 Częstochowa -0,12

24 Ruda Śląska -0,16

25 Opole -0,18

26 Białystok -0,23

27 Gorzów Wlk. -0,3

28 Kielce -0,45

Procent bardzo zadowolonych i zadowolonych z miejscowości zamieszkania mieszkańców 

miast w 2011,2013, 2015 r. – im wyższa wartość, tym większe zadowolenie mieszkańców

Lp. Miasto 2011 (%) 2013 (%) 2015 (%)

1 Gdynia 83,4 85 87,2

2 Gdańsk 65,7 68,8 79,2

3 Toruń 72,3 73,9 73,1

4 Kraków 70 65,9 70,5

5 Białystok 64,2 60,2 68,3

6 Warszawa 64,9 61,4 566,6

7 Wrocław 69,9 65,5 67,6

8 Olsztyn 61,1 56,8 67,5

9 Zielona Góra 70,3 62,1 66,7

10 Gliwice 44,7 59,2 66,1

11 Bielsko-Biała 65,4 58,3 61,5

12 Poznań 63,9 65,6 60,4

13 Rzeszów 70,9 58,2 59

14 Katowice 49,7 56,4 58,3

15 Kielce 55,6 37,9 57,5

16 Radom 41,2 50 56,1

17 Częstochowa 52,6 55,2 55,1

18 Gorzów Wlk. 59,5 46,4 53,6

19  Lublin 45,8 53,8 53,3

20 Opole 56,4 47,3 53,3

21 Łódź 42,4 38,1 50,7

22 Sosnowiec 51,1 52,4 50,3

23 Zabrze 59,4 65,2 47,8

24 Bydgoszcz 61,9 43,9 47,7

25 Ruda Śląska 42,7 46,4 45,6

26 Jaworzno 35,5 49,7 43,5

27 Bytom 27 30,5 40,7

28 Wałbrzych 23,7 30,7 23,6

Procent mieszkańców dużych miast, których w ostatnich miesiącach często denerwowały 

decyzje i działania miejscowych władz w latach 2011, 2013 i 2015 –  im wyższa wartość, tym 

większe zdenerwowanie mieszkańców

Lp. Miasto 2011 (%) 2013 (%) 2015 (%)

1 Częstochowa 17,9 20,7 16,9

2 Kraków 13,4 11,3 14,4

3 Opole 19,1 15,2 13,5

4 Kielce 13,8 16,4 13,2

5 Olsztyn 7,9 13,9 13,2

6 Wrocław 9,6 12 13,1

7 Ruda Śląska 8,5 18,4 11,4

8 Wałbrzych 23,2 29,1 11,1

9 Warszawa 11,3 13,2 10,2

10 Radom 22,5 18,9 8,5

11 Łódź 12,8 17,5 8,3

12 Lublin 15,4 12,4 7,9

13 Katowice 13,6 11,5 7,8

14 Poznań 7,7 11,1 6,8

15 Gdasj 14,8 17,4 6,7

16 Gdynia 4 5,7 6,4

17 Bydgoszcz 9,8 20,6 6,3

18 Toruń 13,2 22,2 6,2

19 Gorzów Wlk. 10 15,3 5,8

20 Białystok 10,3 11,2 5,4

21 Zielona Góra 8 7,7 5,3

22 Gliwice 16 15,5 5,2

23 Sosnowiec 8,3 9,6 4,9

24 Zabrze 15,8 12,4 3,4

25 Rzeszów 11,8 10,2 3,3

26 Bytom 6,8 3,3 3,3

27 Bielsko-Biała 3,7 6,7 2,6

28 Jaworzno 0,7 8,3 1,2

Kategoria: Dobrobyt materialny – im wyższa wartość, 
tym większy dobrobyt (2015 r.)

Lp. Miasto Średnia (%)

1 Warszawa 0,98

2 Gdynia 0,64

3 Toruń 0,55

4 Gdańsk 0,42

5 Poznań 0,4

6 Kraków 0,39

7 Gliwice 0,38

8 Gorzów Wlk. 0,28

9 Zielona Góra 0,27

10 Jaworzno 0,27

11 Wrocław 0,23

12 Zabrze 0,13

13 Lublin 0,1

14 Wałbrzych 0,09

15 Katowice 0,05

16 Olsztyn 0,04

17 Opole -0,02

18 Łódź -0,03

19 Sosnowiec -0,03

20 Bielsko-Biała -0,05

21 Kielce -0,07

22 Bytom -0,09

23 Rzeszów -0,1

24 Ruda Śląska -0,14

25 Białystok -0,17

26 Radom -0,23

27 Częstochowa -0,25

28 Bydgoszcz -0,28

Kategoria: Stres życiowy – im wyższa wartość, 
tym większy stres (2015 r.)

Lp. Miasto Średnia (%)

1 Łódź -0,23

2 Zielona Góra -0,14

3 Sosnowiec -0,14

4 Bielsko-Biała -0,13

5 Ruda Śląska -0,12

6 Zabrze -0,08

7 Jaworzno -0,05

8 Toruń -0,03

9 Gdynia -0,03

10 Bytom -0,01

11 Bydgoszcz 0,02

12 Kraków 0,02

13 Poznań 0,03

14 Katowice 0,05

15 Białystok 0,07

16 Radom 0,12

17 Gorzów Wlk. 0,14

18 Wałbrzych 0,15

19 Gdańsk 0,16

20 Częstochowa 0,16

21 Gliwice 0,16

22 Rzeszów 0,17

23 Wrocław 0,22

24 Olsztyn 0,23

25 Warszawa 0,29

26 Lublin 0,35

27 Kielce 0,45

28 Opole 0,69
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dokończenie�ze�strony�1
Można najpierw kupić bilet dla 

jednej osoby, a następnie przy 
zakupie biletu dla drugiej osoby 
wybrać opcję „rezerwacja obok 
miejsca już zajętego” i tam wpi-
sać numer wagonu i miejsca, któ-
re mamy na pierwszym bilecie. 
Nie ma jednak żadnej pewności, 
że miejsce obok nie zostało już 
wcześniej zarezerwowane przez 
kogoś innego.

Okazuje się, że nawet jak już 
ktoś przebrnie przez zawiłą inter-
netową procedurę zakupu biletu 
na pociąg, to i tak może nie usiąść 
na wydawałoby się zarezerwowa-
nym miejscu.

– Byłam świadkiem sytuacji, w 
której mężczyzna wszedł do prze-
działu, w którym ktoś już siedział 
na jego miejscu. Obie osoby miały 
wykupiony bilet na to samo miej-
sce i jak się okazało z rozmowy 
między nimi – jedna z nich kupi-
ła go w kasie tradycyjnej, druga 
przez internet. Panowie oniemieli, 
a cała sytuacja była dość zabawna 
– opowiada 24-letnia studentka.

Wierzchołek góry 
lodowej

Nasz dziennikarz odwiedził 
dworzec kolejowy w Częstocho-
wie i tam też usłyszał kilka cieka-
wych historii.

– Do mojego przedziału wsia-
dła kobieta z niemowlakiem. 
Dziecko strasznie płakało, do 
tego stopnia, że konduktor sta-
nowczo zwrócił jej uwagę, iż 
powinna była kupić bilety na 
miejsca w wagonie dla matek z 
dziećmi. Młoda mama twierdzi-
ła, że kupując bilety przez inter-
net, nie było takiej możliwości. 
Konduktor był innego zdania i 
w efekcie wywiązała się między 
nimi kłótnia – opowiada podróż-
ny czekający na pociąg do Wro-
cławia.

Za kuriozalną należy też uznać 
sytuację, w której konduktor 
zmusił kobietę podróżującą z 
matką, do zakupu dodatkowego 
biletu, ponieważ na tych zaku-
pionych przez internet, nie było 
wypisanych danych osobowych 
obu jadących pań. A zgodnie z 
regulaminem PKP Intercity, nie 
ma takiego obowiązku. Na stro-
nie PKP Intercity czytamy: „Na 
bilecie należy wskazać tylko jed-
ną osobę, nawet w sytuacji, gdy 
bilet został zakupiony na przejazd 
kilku osób”.

– Nie dość, że te osoby wy-
losowały bilety na miejsca w 
różnych przedziałach, to jeszcze 
musiały dodatkowo zapłacić za 
niewiedzę konduktora – mówi 
inny podróżny.

Z jakimi jeszcze przykrymi 
niespodziankami można się spo-
tkać, kupując bilety pociągowe 
przez internet? W ramach jednej 
transakcji nie da się kupić biletu 
z dwoma różnymi ulgami. Zakup 
biletu Rodzinnego, podróż z psem 
czy rowerem też nie wchodzi w 
grę. Można również zapomnieć 
o zakupie biletu na połączenie z 
przesiadką, podobnie jak na trasy 
poniżej 20-kilometrowe.

Hitem jest jednak fakt, że w 
przypadku miejsca siedzącego, 
biletu nie trzeba drukować (wy-
starczy elektroniczna wersja, np. 
na telefonie lub tablecie), ale w 
przypadku miejsca leżącego, 
bilet wydrukować już trzeba. 
Siedzisz – nie drukujesz, leżysz 
– drukujesz.

Na początku 2015 roku PKP 
wystartowały z wartą 10 milio-
nów złotych kampanią rekla-
mową, która miała przełamać 
stereotypy dotyczące rodzimego 
przewoźnika. Jak jednak pasa-
żerowie mają postrzegać polskie 
koleje jako nowoczesne, skoro 
wadliwy jest internetowy system 
sprzedaży biletów?

Uwagi pasażerów przesłaliśmy 
do Biura Prasowego PKP Interci-
ty. Czekamy na odpowiedź. Do 
tematu powrócimy.

Mateusz�Strączyński�

Bilety na pociąg przez 
internet – dla ludzi  
o nerwach ze stali



–  Wiem, że tego za-
kładu nie da się już ura-
tować, ale chciałbym 
wiedzieć, czy mogę li-
czyć na parę groszy ze 
sprzedaży udziałów, bo 
emeryturę mam marną, 
a na starość chorób przy-
pętało się wiele, które 
bym i może leczył, tylko 
nie mam za co – mówi 
pan Roman, były pra-
cownik „Anki”.

Rzeczywiście, w 2012 
roku spółdzielnia inwa-
lidów „Anka” (przy al. 
Niepodległości 14 w 
Częstochowie) została 
postawiona w stan li-
kwidacji. Procesu likwi-
dacyjnego podjęło się 
Biuro Doradztwa i Usług 
Hera sp. z o.o. z siedzibą 
w Sosnowcu. 

– Jakby likwidator 
sprzedał budynki i grunty 
po „Ance”, to miałbym 
jakieś pieniądze. Tylko 
że likwidator od trzech 
lat kombinuje, jak tu nie 
sprzedać tej spółdzielni, 
bo chce jak najdłużej ją 
likwidować – sugeruje 
pan Roman.

Zarzuty odpiera Hen-
ryk Zdebski, prezes Hery 
i przekonuje, że nabywca 
nieruchomości już jest, 
brakuje tylko kilku for-
malnych uzgodnień.

– Nie tylko ja zostałem 
z nic niewartymi udziała-
mi w ręce, jest nas blisko 
trzydziestu. 30 lat praco-
wałem w „Ance”. Przez 
cały ten czas odciągali 
mi z pensji na udziały 
i liczyłem, że kiedyś w 
przyszłości odzyskam 
swoje pieniądze, a teraz 
co mam z nimi zrobić, 
powiesić w kiblu? – pyta 
były pracownik spół-
dzielni.

Nabywcą, o którym 
wspomina prezes Zdeb-
ski, jest firma Sigma z 

Katowic, zajmująca się 
pośrednictwem w sprze-
daży nieruchomościami. 
Należy więc przypusz-
czać, że budynek i dział-
ka przy al. Niepodle-
głości w Częstochowie 
szybko zmieniłyby wła-
ściciela. Niestety niewie-
le można dowiedzieć się 
od likwidatora, a jesz-
cze mniej od nabywcy. 
Pierwszy jest niezorien-
towany w sytuacji, a dru-
gi coraz mniej zaintere-
sowany sfinalizowaniem 
transakcji.

– Likwidator (Hera) 
chciał sprzedać nieru-
chomość, z tego co sły-
szałem jako plotkę, pod 
market, ale wciąż się o 
coś chandryczą z urzę-
dem miasta i z zarządem 
dróg miejskich, więc 
pewnie do sprzedaży nie 
dojdzie – mówi pan Ro-
man.

Redakcja „7 dni” 
ustaliła, że to nie pa-
wilon handlowy, który 
miałby na tym terenie 
powstać jest kością nie-
zgody (chociaż mógłby, 
bo obok jest Netto). Sig-
ma domaga się zmiany 
układu komunikacyjnego 
przy al. Niepodległości 
14, wprowadzenia do-
datkowego pasa skrętu 
w lewo oraz sygnaliza-
cji świetlnej. Wspomi-
na również o budowie 
kładki nad ulicą i linią 
tramwajową, która połą-
czyłaby nowy market z 
blokowiskiem po drugiej 
stronie jezdni.

Częstochowski 
zarząd dróg 
informuje:

 „MZDiT w Często-
chowie wyjaśnia, że 
rozwiązania komuni-
kacyjne przedstawio-
ne przez Spółkę Sigma 
Group DK dla obsługi 

projektowanych obiek-
tów handlowych przy 
Al. Niepodległości 14 
i 14 A w Częstocho-
wie (teren Spółdzielni 
Anka) zostały zaopinio-
wane negatywnie.

Budowa zjazdu na 
pełnych relacjach wraz 
z sygnalizacją świetlną 
zakłóciłoby koordyna-
cję zmodernizowanych 
obiektów sygnalizacji 
na skrzyżowaniach Al. 
Niepodległości z ul. 
Bór oraz ul. Równo-
ległą. Utracili byśmy 
tzw. „zieloną falę” po-
garszając tym samym 
płynność ruchu pojaz-
dów.

Obsługa komuni-
kacyjna planowanego 
zamierzenia winna od-
bywać się od strony ul. 
Stromej po wykonaniu 
przebudowy tej dro-
gi (do kategorii ruchu 
KR-3) wraz ze skrzy-
żowaniem poprzez wy-
konanie dodatkowego 
pasa do skrętu w lewo 
z Al. Niepodległości, 
zwiększeniem promieni 
łuków oraz wprowadze-
niu zmiany organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu 
ograniczając wlot w Al. 
Niepodległości tylko do 
skrętu w prawo. Nało-
żone wymogi są spowo-
dowane dużym natę-

żeniem ruchu w ciągu 
omawianej ulicy oraz 
koniecznością zapew-
nienia bezpieczeństwa 
na drodze o ogrom-
nym natężeniu. Wpro-
wadzenie zwiększenia 
ruchu pojazdów jakie 
będą generowały pa-
wilony handlowe oraz 
zezwolenie na wyjazd z 
inwestycji w kierunku 
północnym spowodu-
je znaczne pogorszenie 
warunków bezpieczeń-
stwa dla wszystkich 
uczestników ruchu dro-
gowego w tym miejscu.

Natomiast zapropo-
nowane przejście dla 

pieszych przez jezdnię 
oraz torowisko tram-
wajowe w Al. Nie-
podległości wskazano 
zaprojektować jako 
kładkę nad drogą. Po 
spełnieniu powyższych 
warunków inwestycja 
zostanie zaakcepto-
wana przez MZDiT w 
Częstochowie”.

– Teraz myślę, że te 
udziały pewnie przepad-
ną, bo trudno likwida-
torowi będzie ten budy-
nek sprzedać. Chociaż z 
drugiej strony mnie się 
widzi, że wart jest nie-
mało, budynek przeszedł 

remont, wymieniono w 
nim okna i został ocie-
plony. Ja i wszyscy byli 
pracownicy, którzy maja 
udziały boimy się, co 
to dalej będzie. „Anka” 
miała długi jeszcze gdy 
działała, likwidacja tyl-
ko pogarsza jej sytuację 
finansową. Długi rosną. 
Obawiam się, że nawet 
jeśli majątek spółdziel-
ni zostanie sprzedany, 
to dla pracowników za 
udziały może nic nie zo-
stać. Pieniądze pójdą na 
spłatę długów – mówi 
Roman, były pracownik 
spółdzielni „Anka”.

Renata�R.�Kluczna
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Bezradny likwidator:
Nikt nie chce ANKI

Kolejny częstochowski zakład w likwidacji

Wcale nie tak dawno Częstochowa była potęgą  
przemysłu ciężkiego, włókienniczego, dziewiarskiego etc. 
za sprawą chociażby zakładów Wełnopol, Warta, Dzianilana, 
Odzież, Huta Częstochowa. Jeszcza zaledwie dwa lata temu 
mogliśmy cieszyć podniebienia wyrobami mleczarskimi  
rodzimej firmy Mleczgal (likwidacja w 2013 roku). 
Większość dużych firm, którymi niegdyś Częstochowa się 
chełpiła już nie istnieje. 
Teraz przyszedł smutny czas na Spółdzielnię Inwalidów  
Przemysłu Dziewiarskiego „Anka”.



Powodów jest co najmniej 
tyle, ilu mieszkańców, czyli ja-
kieś 200 tysięcy, wliczając w to 
niemowlęta, w imieniu których 
występują opiekunowie prawni. 
Praprzyczyna niepowodzenia 
tkwi – po pierwsze – w inten-
cjach organizatorów. Bo kto 
to widział, by odwoływać pre-
zydenta tylko dlatego, że jakaś 
jednostka czuje się stłamszona, 
ponoć armia towarzyszy partyj-
nych z SLD? Czyżby „jednost-
ka” nie wiedziała, że mnogość 
lewicowych postaci w organach 
samorządowych wynika z faktu, 
iż Matyjaszczyk wdraża autorski 
projekt – skądinąd wzorcowy 
– „praca dla swoich”. Bo kto to 
słyszał, by obalać władzę tylko 
dlatego, bo jakiemuś jegomo-
ściowi jest w Częstochowie jako-
by „za ciasno”. Jak mu za ciasno 
w Śródmieściu, to niech przenie-
sie dobytek do jednej z dwóch 
Stref Ekonomicznych, które leżą 
odłogiem i świecą pustkami. 
Wprawdzie owa „jednostka” li-
czyła podobno 50 osób – człon-
ków założycieli i sympatyków 
Komitetu Referendalnego, ale 
nawet nie można nazwać jej gru-
pą reprezentatywną. Skoro zain-
teresowania referendum nie było, 
to znaczy, że ponad 190 tysięcy 
mieszkańców jest innego zdania 
niż ci, co publicznie ogłosili, że 
prezydenta nie chcą. 

To w końcu jakim prezyden-
tem jest Matyjaszczyk? Ot pyta-
nie co najmniej filozoficzne. 

– Mamy wiele powodów, 
które stoją za tą decyzją – tak o 
inicjatywie referendalnej mówił 
jeszcze nie tak dawno Goliszek. 
I może coś w tym jest, gdyż od 
czasu do czasu słychać pomru-
kiwania starego niedźwiedzia o 
tym, że Matyjaszczyk jest po-
dobno złym prezydentem. Niby 
tak mawiają półgębkiem niektó-
rzy politycy, zwłaszcza prawi-
cowi, niby szepczą o tym bliżej 
niezidentyfikowane środowiska 
społeczne i czasami jakaś gaze-
ta (jedyna co kasy z miasta nie 
bierze) wycedzi na łamach kilka 
przewinień.

Czy zatem nieprawdą jest, że 
prezydent Matyjaszczyk zatrud-
nia jeno członków i sympatyków 
SLD, a nawet sprowadza ich z 
innych miast mimo ogromnego 
bezrobocia w Częstochowie?

Czy zatem nieprawdą jest, 
że dla obecnego prezydenta nie 
liczą się kompetencje, doświad-
czenie zawodowe, uczciwość, a 

jedynie przynależność partyjna, 
i nie dotyczy to wyłącznie eta-
towców, ale również współpracy 
miasta z firmami czy organiza-
cjami pozarządowymi?

(Dla przypomnienia: Seba-
stian M. – główny sponsor kam-
panii Matyjaszczyka w 2010 
roku, dziś ścigany przez brytyjski 
i polski wymiar sprawiedliwości 
czy Stowarzyszenie ówczesnego 
radnego Janusza Danka – sprawa 
fałszywych faktur z ul. Jarzyno-
wej).

Czy zatem nieprawdą jest, że 
Matyjaszczyk wcześniej potępiał 
inwestycje przednika Tadeusza 
Wrony, dzięki czemu zajął fotel 
prezydenta, a potem sam przy-
pisywał sobie zasługi innych, 
chwaląc się nowymi Al. NMP, 
filharmonią, halą sportową na 
Zawodziu, obwodnicą przy DK1, 
remontem ul. Warszawskiej i 
wielu innych?

Czy przeto nieprawdą jest, że 
obecny prezydent Częstocho-
wy podróżował po Chinach za 
nasze pieniądze, podobno nie 
turystycznie, a w poszukiwaniu 
inwestorów, choć nawet budki z 
chińskim piwem w Częstocho-
wie nie uświadczysz?

Czy zatem nieprawdą jest, że 
Matyjaszczyk z jednej strony 
wprowadza in vitro i popiera 
jako członek SLD antyklerykal-
ną politykę lewicy, a z drugiej 
klęka przed ołtarzem w kościele 
u boku arcybiskupa Depo (Kurii 
chyba nic nie przeszkadza), czyli 
miesza w głowach mieszkańców 
i bałamuci wszelaki elektorat?

Czy zatem nieprawdą jest, że 
prezydent „zajumał buty” (czy-
taj: wykradł pomysł) liderowi lo-
kalnego PiS Szymonowi Giżyń-
skiemu i teraz to Matyjaszczyk 
będzie zabiegał u Dudy, Szydło 
i Kaczyńskiego o powrót woje-
wództwa częstochowskiego?

Czy zatem nieprawdą jest, że 
Matyjaszczyk nie obudził energii 
inwestorów, ani w dwóch Stre-
fach Ekonomicznych ani w mie-
ście, bo ich nie ma, nie rozwiązał 
problemu bezrobocia, masowej 
emigracji młodzieży i co najważ-
niejsze – nie rządzi miastem, a 
nim administruje bez konkretne-
go planu dla Częstochowy?

Czy zatem nieprawdą 
jest... po tysiąckroć.

Druga praprzyczyna obojęt-
ności częstochowian na pro-
pozycje referendalną Goliszka 
tkwi w mieszkańcach, bo mało 
kto chce mieć lepiej. Co tam, że 

Częstochowa się „zwija” zamiast 
rozwijać – ważne, że MOJEGO 
KAWAŁAK NOSA problemy 
miasta nie dotyczą.

Inicjatywę Dariusza Goliszka 
należy potraktować jako bardzo 
ważną próbę. Każdy coś ugrał dla 
siebie. Mieszkańcy mieli o czym 
plotkować u cioci na imieninach, 
urzędnicy mieli zajęcie szeptając 
po kątach urzędów, media miały 
sensacyjny temat, organizatorzy 
doskonałą reklamę. Można by 
rzec prawie moralne zwycięstwo 
wszystkich, nawet prezydenta 
Matyjaszczyka, bo – przynaj-
mniej na razie – referendum nie 
będzie.

A co w sprawie referendum 
przeciwko prezydentowi Maty-
jaszczykowi mają do powiedze-
nia lokalne siły polityczne:

W imieniu „Mieszkańców 
Częstochowy” 
Krzysztof Świerczyński, 
przewodniczący Klubu 
Radnych:

„Referendum to wyraźny 
sygnał, że potrzebne są dobre 
zmiany. Częstochowa potrzebuje 
lepszego prezydenta. Kandyda-
tem Mieszkańców Częstochowy 
na prezydenta był i jest nasz li-
der Marcin Maranda. Dlatego 
będziemy wspierać wszystkie 
inicjatywy, które doprowadzą 
do zmiany prezydenta w Często-
chowie i spowodują, że nowym 
prezydentem zostanie Marcin 
Maranda – bezpartyjny, doświad-
czony samorządowiec. Człowiek 
z wizją i programem na rozwój 
Częstochowy. My jesteśmy do 
dobrej zmiany przygotowani, 
ale pytanie podstawowe, czy 
takiej zmiany chce częstochow-
ski PiS? Bez Prawa i Sprawie-
dliwości odwołanie prezydenta 
Matyjaszczyka nie uda się. To 
częstochowski PiS powinien za-
inicjować ruch referendalny, bo 
ma ludzi, struktury i pieniądze. 
Bez PiS-u referendum może się 
nie udać”.

Szymon Giżyński – szef 
częstochowskiego PiS:

„Poprzemy każdą inicjatywę 
referendalną przeciw prezyden-
towi Krzysztofowi Matyjasz-
czykowi, jeżeli tylko, w naszej 
politycznej ocenie, będzie miała 
szansę powodzenia.

Z ogólnopolskiego, ale i czę-
stochowskiego doświadczenia 
wiemy, że referenda to nie jest 
robota dla partii politycznych, bo 
te są zaraz oskarżane o realizację 

własnych, partykularnych celów, 
lecz dla społecznych komitetów 
referendalnych. Czekamy więc 
na częstochowskiego Piotra Gu-
ziała. Kto nim będzie? Janusz 
Sperka? Dariusz Goliszek? Le-
szek Kulawik? By wymienić tyl-
ko tych polityków, którzy o refe-
rendum w Częstochowie mówią 
najczęściej i najgłośniej. A może 
wszyscy razem? Tak czy inaczej, 
poprzemy i włączymy się w tę 
inicjatywę referendalną, która 
przybierze ogólnomiejski cha-
rakter i będzie dobrze rokować.

Trzeba wiedzieć, że o powo-
dzeniu referendum decydują 
emocje mieszkańców: poziom 
niechęci czy wręcz ostracyzmu 
wobec urzędującego prezydenta 
czy burmistrza; tak jak to miało 
miejsce w Częstochowie, w 2009 
roku, wobec Tadeusza Wrony. 
Trzeba przyznać, iż prezydent 
Matyjaszczyk takich gwałtow-
nych, dezawuujących  uczuć – po 
pięciu latach urzędowania – nie 
wzbudza. Przeciwnie: wyborcy 
Matyjaszczyka nie przyjmują do 
wiadomości, iż pod jego rządami 
Częstochowa, wśród wszystkich 
33 polskich miast, które w 1998 
roku utraciły wojewódzki status 
– ma się najgorzej; najszybciej 
się wyludnia i najwolniej roz-
wija, bo ma najmniej inwestycji 
przekładających się na nowe 
miejsca pracy. Wyborcy Maty-
jaszczyka, podczas ubiegłorocz-
nej, samorządowej kampanii, 
udawali, że nie słyszą, jak ich 
prezydent przekonywał, iż two-
rzenie nowych miejsc pracy to 
nie jest jego zadanie, lecz często-
chowskich przedsiębiorców.

Wyborcy Krzysztofa Maty-
jaszczyka zdają się nie dostrze-
gać związku jego prezydentury z 
tym, że ze swoimi dziećmi i wnu-
kami widzą się tylko wtedy, gdy 
te przyjadą do Częstochowy z 
Düsseldorfu, Dublina, Londynu 
czy, w najlepszym razie, z War-
szawy lub Gdańska.

Z tychże zatem powodów 
tryska prezydent Matyjaszczyk 
beztroskim humorem i impo-
nuje pewnością siebie, w czym 
utwierdzają go zaprzyjaźnione 
media: „Częstochowiak”, Tele-
wizja ORION, Radio JURA, Ra-
dio FIAT i inne”.

Marek Domagała – Ruch 
Wolności:

„Czy popieramy inicjatywę 
referendalną przeciwko prezy-
dentowi Matyjaszczykowi? Nie. 

Dlaczego? To kwestia prostych 
zasad jakie m.in. spisaliśmy w 
naszym Kodeksie Wartości, a 
które zakładają konserwatyzm w 
sferze wartości. To szacunek dla 
tradycji, ładu, przeciwieństwo 
lewackiej ideologii rewolucji. 
Obecna władza pochodzi z wy-
boru Obywateli Miasta. Czy ta 
władza mnie się podoba? Nie. 
Ale szanuję naszych Obywateli 
więc szanuję ich wybór. Na tej 
samej zasadzie byłem przeciwny 
referendum w celu obalenia Pre-
zydenta Tadeusza Wrony. Tak 
jak wtedy tak teraz nie ma żad-
nych powodów do zwoływania 
referendum. Działając inaczej 
upodobnilibyśmy się do oszoło-
mów z różnych mediów i KO-
Dów, którzy jak robiono zamach 
na Trybunał Konstytucyjny w 
czerwcu to się cieszyli bo mogli 
zaszkodzić oponentom, a teraz 
chcą wychodzić na ulicę bo stra-
cili władzę i wpływy. Warto aby 
poglądy były  niezależne od bie-
żącej koniunktury i były oparte o 
jasne, czasem trudne i wymaga-
jące zasady.

Oczywiście uważam referen-
dum za skuteczną metodę odwo-
ływania władzy, ale pod warun-
kiem że ciążą na niej zarzuty np. 
natury kryminalnej. Ani kilka lat 
temu ani teraz takich przesłanek 
brak.

Szanse powodzenia takiej ak-
cji niech ocenią inicjatorzy, oso-
biście uważam je za niewielkie. 

Ogólnie próbując dokonać 
oceny samej instytucji refe-
rendów jaka istnieje w Polsce 
(szczególnie po klęsce ostat-
niego, ogólnopolskiego) widać, 
że wymaga ona gruntownej 
zmiany. Referenda mogą służyć 
konstrukcji. Taką rolę pełnią 
np. setki ciągłych i dotyczących 
niemal każdej sprawy referenda 
w Szwajcarii. Ale tam władza 
nie boi się pytać Narodu o trud-
ne i kluczowe dla nich kwestie 
np.: chcesz obecności mecze-
tów, chcesz odpowiednika ZUS, 
chcesz powszechnego dostępu 
do broni, chcesz wstąpić do 
Unii Europejskiej itd … I jakimś 
dziwnym trafem Szwajcarzy w 
ogromnej większości mają zda-
nie dokładnie odwrotne do tego 
jakie reszcie Europy wciska się 
przez media w ramach politycz-
nej poprawności”.

Izabela Leszczyna – Platforma 
Obywatelska:

„Zgodnie ze statutem Platfor-

my Obywatelskiej stanowisko 
partii w sprawie poparcia inicja-
tywy referendalnej powinien za-
prezentować jej Przewodniczący, 
którym w m.n.p.p Częstochowa 
jest Pan Andrzej Szewiński, po 
konsultacji z organami statu-
towymi. Sugeruję skierowanie 
pytania bezpośrednio do Pana 
Andrzeja Szewińskiego.

W mojej opinii referendum, 
którego inicjatorem jest jeden z 
mieszkańców miasta, publicznie 
prezentujący swoje zastrzeże-
nia do pracy Straży Miejskiej w 
Częstochowie (uważam, że za-
strzeżenia niesłuszne), zostanie 
„zawłaszczone” przez reprezen-
tantów Prawa i Sprawiedliwości - 
partii, która, co pokazały ostatnie 
wydarzenia: ułaskawienie byłego 
szefa CBA, zamach na Trybunał 
Konstytucyjny, nocna wymiana 
szefów służb (a to dopiero 2 ty-
godnie ich rządów) nie cofnie się 
przed niczym, by zdobyć pełnię 
władzy - także w samorządach. 
Coraz głośniej słychać przecież, 
że PiS może skrócić kadencję sa-
morządów, co byłoby kolejnym 
zamachem na demokrację. 

Sądzę, że wsparcie, jakiego w 
obecnej kadencji udzieliła prezy-
dentowi Krzysztofowi Matyjasz-
czykowi Platforma Obywatelska, 
m.in. poprzez moje osobiste za-
angażowanie w rozwój Specjal-
nych Stref Ekonomicznych w 
czasie, gdy pełniłam funkcję Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów, pozytywnie odbiły się 
na zarządzaniu miastem. Na po-
zytywne skutki, w postaci spadku 
bezrobocia odczuwalnego przez 
mieszkańców Częstochowy, 
przyjdzie jeszcze poczekać, ale 
oddanie miasta w ręce komisa-
rza z PiS to chyba najgorszy z 
możliwych scenariusz. Dlatego 
uważam, że organizowanie re-
ferendum w sprawie odwołania 
prezydenta Częstochowy jest po-
mysłem chybionym”.

Na zadane przez redakcję py-
tanie o referendum nie odpowie-
dzieli:
Tomasz Jaskóła (Kukiz’15)
Halina Rozpondek (PO)
Stanisław Gmitruk (PSL) – od-
mówił odpowiedzi na pytanie.
� Renata�R.�Kluczna
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Referendum,  
  referendum  
i po referendum...? 

Don Kichot ze Śródmieścia Dariusz Goliszek 
ogłosił światu, że organizuje referendum  
w sprawie odwołania Krzysztofa 
Matyjaszczyka (SLD) z funkcji prezydenta 
Częstochowy. Przez chwilę wydawało się 
więc, że nad obecnie panującym i jego ekipą, 
zawisły czarne chmury. Finalnie okazało 
się jednak,  że to tylko para z czajnika. 
Projekt Goliszka poniósł fiasko. Dlaczego 
częstochowianie nie poprali inicjatywy 
referendalnej? No dlaczego? 
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Dwieście dziewięćdziesiąt, trzy-
sta kilometrów na godzinę! Jed-
ność – całkowite zintegrowanie się 
człowieka z maszyną i przestrze-
nią. Przetrzymać ten stan! Upajać 
się nim jak najdłużej, balansując 
na granicy życia i śmierci! Subaru 
już dawno przestało się liczyć w tej 
grze. A jednak skoncentrowany na 
prowadzeniu samochodu kierowca 
kątem oka dostrzegł zbliżający się 
z prawej strony cień.

Z hukiem porównywalnym 
do dźwięku silnika odrzutowego 
czarny motocykl majestatycznie 
zrównał się z jego porsche. Przez 
chwilę obydwa, prujące przestrzeń 
z niesamowitą prędkością, pojaz-
dy szły łeb w łeb, lecz schowany 
za szybką motocyklista, walcząc 
z ogromnym naporem powietrza, 
przylgnął szczelnie do swej ma-
szyny i niemal dotykając już brodą 
chłodnego baku odkręcił do końca 
manetkę gazu. Motocyklem szarp-
nęło. Posiadając jeszcze rezerwę 
mocy pomknął do przodu zosta-
wiając za sobą superszybki bolid 
i jego rozgalopowane czterysta 

dwadzieścia koni mechanicznych. 
„Dawca nerek” – przemknęło Or-
łowskiemu przez głowę. W chwilę 
potem przypomniał sobie, że sam 
ma żonę, dzieci i zaczął zwalniać 
przed odcinkiem, gdzie kończyła 
się prosta, a zaczynały ostre zakrę-
ty. W ciągu kilku sekund wytracił 
prędkość do stu kilometrów na go-
dzinę. Ustał świst powietrza, silnik 
wszedł na spokojniejsze obroty. 
Wyścig skończony.

Zaczęła się zwykła jazda. Do-
piero po minucie w lusterku poja-
wiło się sunące z dużą prędkością 
subaru. Prowadzony przez mło-
dych ludzi samochód ledwo wyro-
bił na zakręcie i rósł w oczach. Wy-
przedził porsche i biorąc przednimi 
kołami pobocze wszedł w kolejny 
zakręt. Orłowski już się nie ścigał. 
To, która maszyna jest szybsza roz-
strzygnęło się przed chwilą na dłu-
giej prostej. Wrócił do rozmyślań o 
trudnej sytuacji, w jakiej znalazła 
się kierowana przez niego firma. 
Skąd wziąć dwudziestu kilku wy-
kwalifikowanych pracowników i 
szybko ich przeszkolić?

Prawdopodobnie nie zbierze 
całego zespołu spośród ludności 
zamieszkałej w Wodziejowicach, 
a zatem musi naprędce zorganizo-
wać zakwaterowanie dla zamiej-
scowych. Przyszło mu na myśl, aby 
dogadać się z właścicielem taniego 
hotelu przy stacji kolejowej. Hotel 
mógłby być dobry na początek, 
później postawi się jakiś barak na 
terenie zakładu i wynajmie w nim 
pomieszczenia odpłatnie.

Pomyślał sobie, że znowu jak 
kot spadnie na cztery łapy i jesz-
cze na tym zarobi. Jadąc biegnącą 
przez las szosą, dostrzegł leżące w 
rowie subaru, z którym przed chwi-
lą się ścigał. Samochód spoczywał 
na prawym boku kilka metrów 
przed betonowym przepustem. 
Obok niego na drodze znajdowało 
się dwóch ludzi. Jeden z nich leżał 
na wznak z głową we krwi, a drugi 
stał na poboczu dając Orłowskie-
mu znak, aby się zatrzymał. „Pro-
szę jak się gówniarzom śpieszyło!” 
– posumował w myślach tę sytu-
ację czterdziestolatek. Wprawdzie 
nie cierpiał tego pokroju ludzi, jed-

nak nie mógł sobie wyobrazić, że 
mógłby przejechać obok nich obo-
jętnie, bez udzielenia jakiejkolwiek 
pomocy. 

Zwolnił i zjechał na pobocze 
kilka metrów przed leżącym w ro-
wie subaru. Machinalnie wyrwał 
kluczyki ze stacyjki i energicznie 
otworzył drzwi. Wyprostowawszy 
się zauważył wycelowaną w jego 
głowę lufę pistoletu. „Zasadzka!” 
– śmignęła myśl jak błyskawica. 
Poczuł jak ze strachu wiotczeją mu 
uda. Żeby tylko, nie chcieli zabić! 
Niech biorą porsche i jadą, a jego 
zostawią w spokoju. Ubezpieczy-
ciel…

– Dawaj kluczyki i spierdalaj w 
las! – powiedział stojący przed

nim rosły mężczyzna w komi-
niarce. – Bo jak nie to rozwalę łeb!

Jego leżący na drodze wspólnik 
zerwał się, otarł rozpiętą koszulą 
czerwoną farbę z twarzy i otworzył 
tylne drzwi ich samochodu. Wyjął 
stamtąd kałasznikowa i przeła-
dowawszy go zbliżył się do trzę-
sącego się ze strachu właściciela 
Porsche.   cdn

11.
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@ PiS zawiesza członkostwo radnej 
Stefańskiej, ta również śle oświad-
czenie

sas: Pani Stefańska - pani zwyczajnie nie nadaję 
na radną, gorzej pani jakaś dziwna taka, a ludzie za 
to jeszcze muszą płacić.
kchrzanka@gmail.com:� Pani radna Stefańska 

„dmucha w jedną trąbę” razem z Matyjaszczykiem . 
Ciekawa jestem, jakie „haki” na nią mają lewacy, że 
ich się boi i tak dobrze wykonuje polecenia?

Anonim: kchrzanka pewnie jak zawsze rodzina 
zatrudniona w budżetówce. Wszyscy cisną do niej 
swoje rodziny a później płacz.
mazurek:�Pani Stefańska proszę nie przeprasza-

ć,proszę zrezygnować z funkcji. Bo bycie radną to 
nie tylko prestiż,apanaże,oraz trampolina do do sej-
mu. To przede wszystkim odpowiedzialność. Może 
była Pani dobrą radną dzielnicy,ale Rada Miasta Pa-
nią przerosła,po prostu nie ta liga.

@ Prezydent Matyjaszczyk i 15-stu 
radnych podwyższyli mieszkańcom 
podatki

sas: I bardzo dobrze, niech wszystkie świrusy 
głosujące na Matyjaszczyka płacą. Koalicja SLD-
-PO-PiS w mieście działa - oportuniści i sitwiarze 
górą.

Anonim: Trzeba się zrzucić na pensje dla marka 
i jego bezrobotnyc HB asystentów.

@ Kto więcej ugra na województwie 
częstochowskim? prawicowy Giżyń-
ski czy lewicowy Matyjaszczyk?

sas: Panie Giżyński wstydu oszczędź - pitolenie 
o województwie już nudzi - 1700 nowych etatów 
urzędniczych dla partyjnych kolesi to jedyna ko-
rzyść, a ceną skokowy wzrost wydatków publicz-
nych na administrację. Pieniędzy z UE większych 
nie będzie, a po 2022 roku - żadnych. Zabawa 
chłoptasiów o wątpliwy „prestiż” powiatu trwa.

Anonim: niestety przyznać trzeba z przykrością 
ale częstochowski pis to porażka. I z całą niechę-
cią jaką mam do tych spadkobierców komuszych to 
biją was na głowę pod każdym względem. Na wo-
jewództwie zyska propagandowo jedynie matyjasz-
czyk i stanowiskowo balt.

Anonim: Panie Giżyńśki, a możę prawda jest 
taka, żę nikt nie chciał tych rolniczych instytucji na 
śląsku? Tam region rozwinięty, u nas typowo rolni-
czy, t i zostało. Zaden wielki sukces.

@ „Przeżyłem kilku prezydentów, 
ale dla mnie Matyjaszczyk z SLD jest 
najgorszy”

Anonim: szkoda,że nie inwestował Pan w Bie-
dronki i Lidle, wtedy byłoby szybko i sprawnie. W 
mieście jest wyspecjalizowana grupa do załatwiania 
tych spraw.Pozwolą na budowę w miejscu zabyt-
kowym, wymienią miejski grunt, drogę wybudują 
,rondo zrobią....Prawda jest taka ,że w mieście pra-
cują tłuki i roboty liczą się tylko procedury, rozumu 
i logiki nie używa nikt. Nie jest Pan pierwszym któ-
ry” uszedł” z tego miasta.

Anonim: Coś mi tu śmierdzi w tej bajce...
romek1971@op.pl:�A może trzeba było dać bak-

szysz!

ooooooooooooooodddddddddddddddddddddddddddpppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrręęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęężżżżżżżżżaaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccczzzzzzzzzzzzzzzzzzęęęęęęęęęęęężżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżaaaaaaaaaaaaaaaaaaddd zzzzzzzzzzzzzzzaaaaaażżżżżżaaaaaa – Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? 
- pyta się Święty Mikołaj.

– Nic nie kradłem, byłem 
grzeczny - odpowiada dziecko.

– To się naucz, bo ja ci wiecz-
nie prezentów nie będę przyno-
sił!

Pani pyta dzieci, kim chciałyby 
zostać, gdy dorosną.

Prawie wszystkie chcą być biz-
nesmenami, aktorami, kosmo-
nautami, tylko Jasio oświadcza, 
że będzie Świętym Mikołajem.

– A to czemu? - pyta pani.
– Bo będę pracować tylko je-

den dzień w roku...

Mama pyta Jasia:
– Kto cię nauczył przeklinać?
– Święty Mikołaj mamo
– Mikołaj? Jak to!
– Bo zawsze, gdy podkłada pre-

zent to walnie kolanem o szafkę

W grudniu Jasio napisał pocz-
tówkę do Mikołaja:

„Mikołaju! Mam biednych ro-
dziców. Proszę Cię, przynieś mi 
rower górski i klocki Lego”.

Na poczcie jedna z urzędniczek 
niechcący przeczytała pocztów-
kę Jasia. Zrobiło jej się smutno 
i pokazała ją kolegom z pracy. 
Wszyscy postanowili zrobić Ja-
siowi niespodziankę. Złożyli się 
na klocki Lego i wysłali mu je 
w paczce. Po świętach ta sama 
urzędniczka czyta drugi list od 
Jasia: „Mikołaju, dziękuję za 
klocki. Rower pewnie ukradli na 
poczcie”.

Św. Mikołaj przyjechał do 
Etiopii i rozmawia z dziećmi:

– Dzieci, a czemu wy takie chu-
de jesteście?

– Bo nie jadłyśmy od miesiąca!
– Co! Jak nie jadłyście, to nie 

będzie prezentów!

HUMOR

Kalendarium
3 grudnia – Międzynarodo-

wy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych, Dzień Naftow-
ca, Dzień Gazownika 

4 grudnia – Barbórka, Dzień 
Wojsk Rakietowych i 
Artylerii 

5 grudnia – Międzynarodo-
wy Dzień Wolontariusza 

6 grudnia – Imieniny Mikoła-
ja, Dzień Anioła

7 grudnia – Międzynaro-
dowy Dzień Lotnictwa 
Cywilnego 

8 grudnia – Dzień Kupca, 
Dzień oświecenia Buddy

9 grudnia – Międzynarodo-
wy Dzień Przeciwdziałania 
Korupcji, Dzień Dziewic 

Barbarom, Mikołajom 
świętym i mniej świę-
tym, wolontariuszom, 
aniołom oraz dziewi-

com redakcja „7 dni” śle 
życzenia pomyślności, 
optymizmu, sukcesów 

i spełnienia.
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u Bądź świadomy, zbadaj się
Stowarzyszenie „SOS-WZW” organizuje akcję bezpłat-
nych badań przesiewowych anty-HCV. Wczesna diagno-
za wirusowego zapalenia wątroby może uchronić przed 
rakiem. Wystarczy jedno pobranie krwi. W dniach 8-12 
grudnia br. można zgłaszać się do punktów pobrań:

Częstochowa 
– pobieranie materiału w godz. 7:30 – 9:30

ul. Mickiewicza 12, ul. Mirowska 15, ul. Bony 1/3, 
ul. Michałowskiego 6, ul. Czecha 19 lok. 28,
ul. Okólna 16, ul. Wały Dwernickiego 43/45, 
ul. Sułkowskiego 17, Al. Wolności 14, 
Al. Wolności 46, ul. Braci Śniadeckich 8, 
Al. Pokoju 44, ul. Powstańców Śląskich 7A

Blachownia 
– pobieranie materiału w godz. 7:30 – 9:30

ul. Sosnowa 16, ul. Sportowa 1
Olesno 

– pobieranie materiału w godz.7:00 – 11:00
ul. Małe Przedmieście 14

Lubliniec 
– pobieranie materiału w godz.7:00 – 10:00

ul. Karola Miarki 15
Myszków 

– pobieranie materiału w godz.7:00 – 11:00
ul. Kościuszki 12

Kłobuck 
– pobieranie materiału w godz.7:15 – 13:00

ul. 11-ego listopada 5E
Liczba badań jest ograniczona, więcej na stronie interne-
towej www.sos-wzw.pl. W przypadku niewykorzystania 
puli badań, 9 grudnia w punkcie pobrań przy ul. Sułkow-
skiego 17 w Częstochowiewie w godz. 7:30 – 9:30, wy-
konywane będą dodatkowe badania. 

u Zostań darczyńcą SZLACHETNEJ PACZKI
Szlachetna Paczka od 15 lat daje potrzebującym impuls 
do zmiany i łączy Polaków. W tym roku mądrą pomo-
cą obejmie ok. 20 000 rodzin w trudnej sytuacji mate-
rialnej. W 620 miejscach w Polsce wolontariusze nadal 
spotykają się z potrzebującymi w ich domach – diagno-
zują sytuację, poznają potrzeby i podejmują decyzję  
o włączeniu do projektu. Na tej podstawie tworzą opisy, 
które trafiają do internetowej bazy. Tam darczyńca może 
wybrać rodzinę, przygotować dla niej mądrą i skuteczną 
pomoc. Rodzinę, której historia nas w jakiś sposób poru-
szyła można wybrać na stronie www.szlachetnapaczka.
pl. W ciągu trzech dni z Darczyńcą skontaktuje się wo-
lontariusz, który opiekuje się rodziną i przeprowadzi go 
przez proces przygotowania paczki zgodnie z ideą mą-
drej pomocy. Finał projektu odbędzie się 12 i 13 grudnia, 
w ten weekend paczki przygotowane przez Darczyńców 
trafią do magazynów i później zostaną przewiezione do 
rodzin. W województwie śląskim chętnych do pomocy 
zgłosiło się 1250 wolontariuszy, dzięki ich pracy i za-
angażowaniu tegoroczna pomoc będzie mogła trafić do 
2500 rodzin w potrzebie. - Marzymy o tym, aby w Pol-
sce nie było podziału na biednych i bogatych. Chcemy, 
by ludzie pomagali sobie nawzajem. Walczymy o etos 
przedsiębiorczości w naszym kraju. W czasie kampanii 
Szlachetnej Paczki wciąż powtarzamy hasło „Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego” – mówi ks. Jacek Stry-
czek, pomysłodawca Szlachetnej Paczki.

u Powstaje film „Częstochowa lata 90 XX w.”
W związku z dużym zainteresowaniem filmami: „Czę-
stochowa 1962 rok”, „Częstochowa lata 70 XX wieku”  
i „Częstochowa lata 80 XX wieku” autorzy tego trypty-
ku postanowili zrealizować kolejną część - „Częstochowa 
lata 90 XX wieku”. Tym razem pokazane zostanie  miasto  
z całej dekady lat 90. W filmie zobaczymy m.in. przemiany 
jakie zaszły w sferze gospodarki, wydarzenia tragiczne jak 
pożar Jasnej Góry z 1990 roku i doniosłe jak VI Światowy 
Dzień Młodzieży, otwarcie nowego dworca PKP i odda-
nie nowego budynku Wydziału Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej. Będzie też wiele wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, jak złota dekada siatkarzy AZS, czy żużlow-
cy wielokrotnie stawający na najwyższym podium, a także 
Raków Częstochowa przez wiele lat grający w extra kla-
sie. Komentarz do filmu przygotowuje Zdzisław Janikow-
ski autor  poprzednich części cyklu. Materiał archiwalny 
przygotowuje Krzysztof Kasprzak, a montażem zajmie się 
Robert Nawrot. Przed twórcami jeszcze wiele pracy. Pre-
miera przewidziana jest na 14 grudnia 2015 roku o godz 
17:00 w sali kinowej klubu „Politechnik”. Film będzie tak-
że wydany na płytach DVD.

Teatralny Bon Podarunkowy 
idealny na Mikołajki  
i Gwiazdkę

Teatr im. A. Mickiewicza przygotował 
dla miłośników sceny wyjątkową propo-
zycję na zbliżający się czas świątecznych 
prezentów. Jeśli ktoś zastanawia się czym 
obdarować swoich bliskich, bon teatralny 
będzie idealnym rozwiązaniem. Obdarowa-
ny sam może zdecydować w jakim terminie 
i na które przedstawienie się wybierze. Bon 
można zrealizować w ciągu 6 miesięcy od 
daty zakupu.

Bony podarunkowe można zakupić w 
kasie biletowej teatru za gotówkę lub płacąc 
przelewem na konto teatru. Więcej na http://
www.teatr-mickiewicza.pl

Mikołaj w Teatrze dla dzieci
04 grudnia (piątek), godz.8.00, 10.30 i 

12.45 „Jaś i Małgosia”
07 grudnia (poniedziałek), godz.8.00, 

10.30 i 12.45 „Jaś i Małgosia”
08 grudnia (wtorek), godz.8.00 i 12.45 

„Jaś i Małgosia”
Po każdym spektaklu Mikołaj wręczy 

dzieciom przygotowane przez rodziców i 
opiekunów prezenty. Paczki należy dostar-
czyć przed wybranym spektaklem do Działu 
Promocyjno-Literackiego Teatru..

Odwiedziny Mikołaja  
w szpitalu

7 grudnia o godz. 10.00 Święty Mikołaj 
odwiedzi pacjentów Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego im. NMP w Częstocho-
wie, szczególnie serdecznie powita dzieci, 
którym rozda prezenty.

Mikołajkowo w Filharmonii
4 grudnia o godz. 19.00 w Sala koncer-

towej Filharmonii odbędzie się Koncert mi-
kołajkowy z batutą i Mocartem czyli Maciej 
Niesiołowski i Grupa MoCarta symfonicz-
nie. Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Fil-
harmonii Częstochowskiej, Maciej Niesio-
łowski – dyrygent, Grupa MoCarta.

Widzowie usłyszą wszystkie instrumenty 
w partiach brawurowo żartobliwych i zoba-
czą dobrze znanych sobie muzyków orkie-
stry w rolach znacznie wykraczających poza 
ramy klasycznych wykonań filharmonicz-
nych. 

6 grudnia o godz.11.00 w Sali koncer-
towej – Mikołajki dla młodszych widzów- 

„Zaczarowany Bal”, bajka-musical w 2 ak-
tach. Wystąpią soliści, chór, orkiestra oraz 
balet Opery Śląskiej w Bytomiu. Na scenie 
postaci z najbardziej popularnych baśni: 
Śnieżka, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, 
Jaś i Małgosia, Dziewczynka z zapałkami, 
Kot w butach, Wilk, Smok, Czarownice, … 
nawet gadająca Papuga i latający Czajni-
czek. A na koniec wielki finał w rytmie rocka 
z udziałem publiczności.

Spotkaj św. Mikołaja  
w Galerii Jurajskiej

...i daj się porwać świątecznej atmosfe-
rze. Na wszystkich czeka moc mikołajko-
wych atrakcji. Będzie można Mikołajowi 
zostawić życzenia do spełnienia oraz opo-
wiedzieć mu o swoich świątecznych ma-
rzeniach, a także zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Nie zabraknie także występów arty-
stycznych. Na scenie wystąpią dzieci z czę-
stochowskich przedszkoli, uczniowie szkoły 
muzycznej oraz ponad 60 baletnic ze Spo-
łecznego Ogniska Baletowego w Częstocho-
wie. Ponadto przez cały dzień działać będzie 
artystyczna fabryka świętego Mikołaja. Od-
bywać będą się w niej warsztaty plastyczne 
dla najmłodszych, nad którymi czuwać będą 
animatorzy. Nie lada atrakcją będzie możli-
wość przytulenia misia, bowiem dla klien-
tów czeka aż 2 tys. olbrzymich i pluszowych 
niedźwiadków. Przytulankę dostanie każdy, 
kto 6 grudnia zrobi zakupy za min. 150 zł 
(na maksymalnie 2 paragonach) i zarejestru-
je paragon w Punkcie Obsługi Promocji na 
poziomie II galerii.

...oraz w Centrum Handlowym 
Auchan Poczesna

W najbliższy weekend w Auchan, Mi-
kołaj pojawi się o godzinie 14.00. Będzie 
można omówić z  nim pomysły na świą-
teczne prezenty i zrobić sobie pamiątkową 
fotografię. Mikołaj zaprosi dzieci do udziału 
w licznych zabawach. Śmiałkowie będą ry-
walizować w takich konkurencjach, jak quiz 
wiedzy świątecznej, konkurs na piosenkę lub 
wierszyk, czy plebiscyt na imię dla renifera. 
Z kolei w niedzielę, także od godz. 14.00, 
Mikołaj zaprosi najmłodszych do artystycz-
nych zabaw, m.in. tworzenia oryginalnych 
świątecznych ozdób i dekoracji. Będzie też 
wspólna nauka śpiewania kolęd i piosenek 
świątecznych. Niedzielne spotkanie z Miko-
łajem zakończy przedstawienie teatralne pt. 
„Zimowe przygody Krysi Kaprysi”.  red.

  GRUDZIEŃ  

z OKF
3 XII

godz. 14.15 i 18.30 – MAKBET
godz. 20.30 – STEVE JOBS 

4 – 7  XII  
godz. 14.15 i 20.30 – MAKBET

godz. 16.15 – ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
DLA WSZYSTKICH

godz. 17.30 – CZAS NIEDOKOŃ-
CZONY (wiersze ks. J. Twardow-

skiego)
godz. 18.30 -  LISTY DO M. 2

6 XII
godz. 12.00 – LISTY DO M. 2

8 – 10  XII  
godz. 15.15 i 20.30 – MAKBET

godz. 17.30 – CZAS NIEDOKOŃ-
CZONY (wiersze ks. J. Twardow-

skiego)
godz. 18.30 -  LISTY DO M. 2

11  XII  
godz. 15.15 – SLOW FEST

godz. 18.00 – koncert WAL-
CZAK/LAMCH/PARKER TRIO

godz. 20.30 -  VICTORIA

12  XII  
godz. 14.30 – SLOW FEST

godz. 16.00 – W OBJĘCIACH 
WĘŻA

godz. 18.55 – ZACZAROWANY 
FLET Met Opera

13 XII
godz. 14.15 – W OBJĘCIACH 

WĘŻA
godz. 17.00 – MUZEA WATY-

KAŃSKIE 3D (wielka sztuka na 
ekranie)

godz. 18.30 – LISTY DO M. 2
godz. 20.30 -  VICTORIA

14 – 17  XII  
godz. 14.30 – LISTY DO M. 2
godz. 16.30 – SLOW FEST

godz. 18.00 – W OBJĘCIACH 
WĘŻA

godz. 20.15 -  VICTORIA

18 – 23  XII  
godz. 14.30 – KOCHAJMY SIĘ 

OD ŚWIĘTA  oprócz 20.XII
godz. 16.30 – CZERWONY  

PAJĄK  oprócz 20.XII
godz. 18.30 – MA MA

godz. 20.30 – KOCHAJMY SIĘ 
OD ŚWIĘTA

20 XII
godz. 16.00 – DZIADEK DO 
ORZECHÓW (Balet z Teatru 

Bolszoj)

26 – 30  XII  
godz. 14.00 – FRANCISZEK

godz. 16.00 – KOCHAJMY SIĘ 
OD ŚWIĘTA

godz. 18.30 – STARE GRZECHY 
MAJĄ DŁUGIE CIENIE

godz. 20.00 – SPECTRE  oprócz 
30.XII

30 XII
godz. 20.00 – ZAKAZANY BÓG

UWAGA!
w dniach 24 – 25.XII.2015  

oraz 31.XII.2015 – 01.I.2015 
KINO NIECZYNNE

Mikołajki
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Biznesowy sukces częstochowianki
– Pani firma została wyróżniona w presti-
żowym konkursie ogólnopolskim: Orły Pol-
skiej Przedsiębiorczości. Pani Liliano, jest 
Pani kobietą sukcesu. Jakie to uczucie?

– Dziękuję bardzo, chociaż nie jestem do 
końca przekonana, czy jestem już kobietą 
sukcesu. Mam jeszcze bardzo dużo planów 
zawodowych, pomysłów nad którymi pracuję 
i chciałabym zrealizować. To co mi się udało 
do tej pory jest oczywiście częścią mojej pra-
cy, ale z dnia na dzień rośnie we mnie poczu-
cie, że mam coraz więcej do zrobienia. Musze 
przyznać, że to super uczucie obserwować 
ewolucję czegoś, co stworzył od podstaw mój 
ojciec, Stanisław Kuliński, któremu pamięci 
dedykuję tę nagrodę. On też został doceniony 
Orłem, za wkład, jaki włożył w rozwój pol-
skiej przedsiębiorczości.

Na początku trudno mi było przebić się 
w świecie zdominowanym przez mężczyzn 
–doświadczonych inżynierów, którzy trochę 
z niedowierzaniem patrzyli na moje pierwsze 
poczynania. Mnie jednak zawsze towarzy-
szy wrodzony optymizm i pracowitość i to 
dzięki temu zyskałam swoją pozycję. Każdy, 
kto prowadzi swoją firmę wie, że pracuje się 
wtedy naprawdę 24 godziny na dobę. Sukces 
rodzi kolejny sukces, mobilizuje do dalszej 
pracy i stawiania sobie nowych wyzwań.

– Jest Pani również osobą rodzinną. Proszę 
powiedzieć, jak Pani godzi pracę na etacie 
żony i matki, będąc zarazem bizneswoman?

– Wszystko można pogodzić, choć po-

trzebne jest tu doskonałe zarządzanie cza-
sem. Najważniejsze, by wiedzieć co jest 
niepotrzebnym złodziejem naszego czasu i 
to wyeliminować. Poza tym doba ma aż dwa-
dzieścia cztery godziny, a to baaaardzo dużo 
czasu.

– Jak Pani sobie radzi z zarządzaniem firmą, 
mieszkając jednocześnie w Wiedniu?

– Biprotrans, to firma, którą zaczęłam 
kierować, jak zmarł mój tata. To takie moje 
drugie dziecko, czasem bardzo absorbujące, 
ale dostarczające mi równie dużo satysfak-
cji i radości. Jeżeli chodzi o zarządzanie nią, 
mam wspaniały, doświadczony i godny za-
ufania zespół pracowników, z którymi łączy 
mnie swoista gentelman agreement [umowa 
dżentelmeńska – przyp. red.]. Nie mogę być 
w firmie codziennie, ale wymiana informacji 
odbywa się kilkakrotnie w ciągu dnia, a naj-
ważniejsze decyzje podejmowane są z moim 
udziałem. W naszej firmie od wielu lat pa-
nowały takie trochę rodzinne relacje. Naszą 
tradycją jest świętowanie sukcesów firmy, 
spotkania świąteczne, spotkania podsumowu-
jące mijający rok oraz wspólne obchodzenie 
naszych rocznic w firmie.

– Wszyscy pracownicy, których pani zatrud-
nia, pracują na umowę o pracę. W czasach, 
gdy większość firm unika takich kontraktów 
i zastępuje je samozatrudnieniem, czy tzw. 
umowami śmieciowymi, jawi się Pani, jako 
jedna z ostatnich sprawiedliwych...

– Dla mnie lojalny i zadowolony pracow-
nik jest najważniejszym szczeblem sukce-
su firmy. Staram się ich zawsze doceniać i 
dzielić się z nimi wypracowanym dochodem. 
Ten model wypracował jeszcze mój Tata, a 
i ja go kontynuuję. Nie jesteśmy  niewolni-
kami pędu do cięcia kosztów wynikającego 
z niepohamowanej pogoni za zyskiem. Poza 
pieniądzem są też inne wartości. Nasza firma 
wspiera również kilka fundacji niosących po-
moc najbardziej potrzebującym.

– Kobieta i sukces – to budzi wciąż w naszym 
kraju niedowierzanie, często zazdrość, czy 
deprecjonowanie zasług. Czy spotkała się 
Pani z takimi opiniami? Trudno jest być w 
naszym kraju businesswoman, która odnio-
sła sukces?

– Ależ ja nie jestem nadmuchaną Panią 
Prezes zamkniętą w niedostępnym gabinecie. 
Owszem, mam ten swój gabinet, ale najlepiej 
czuję się wśród ludzi, tak w pracy, jak w ży-
ciu prywatnym. Jestem absolutnie normalną 
kobietą, mającą swoje zainteresowania i pa-
sje.

– Czy ma Pani jakieś większe plany na przy-
szłość?

– Oczywiście, powinno się dzisiaj myśleć 
o jutrze. Mam szereg planów, ale w tej chwili 
ich nie zdradzę, do momentu, kiedy ich nie 
zrealizuję.

– Czy jest coś, co chciałaby Pani powiedzieć 
na zakończenie rozmowy?                   

– Tak, chciałabym podziękować tym, 
dzięki którym firma odnosi sukcesy. Przede 
wszystkim mojemu Tacie, który tę firmę 
stworzył, który również ukształtował moją 
osobowość i który jest moim niedoścignio-
nym wzorem biznesowym. Chciałabym po-
dziękować swojemu wspólnikowi i zastępcy 
Zbigniewowi Glandzie, który trzyma pieczę 
nad wszystkimi aspektami technicznymi. 
Podziękowania należą się również mojemu 
bratu, Leszkowi Kulińskiemu, który od kilku 
lat śledząc trendy na rynku, wprowadza ele-
menty nowoczesnego marketingu do naszej 
firmy.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała�Marta�Pikor
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Rozmowa z Lilianą Schmitt Kulińską, częstochowianką, Prezes Zarządu firmy Biprotrans Kuliński 
Sp. z o.o., absolwentką Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersity of Ilinois, na którym uzyskała tytuł MBA.
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leczenie
profi laktyka i szczepienia

pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna

stomatologia
dermatologia

połoznictwo i ginekologia

Zakres usług:

Sprzedam dom wraz  
z garażem i budynkiem 

gospodarczym  
oraz działkę 70 arów  
w woj. podkarpackim  

koło Jarosławia

tel. 503 624 216  
po godz. 17.00

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77

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

REKLAMUJ 
się  

w 7dniach 
tel. 536 530 905

SERWIS KOMPUTEROWY

516-452-138

Wymiana matryc LCD / LED
Gniazda zasilania, USB

Czyszczenie laptopów
Naprawa płyt głównych

Reballing / wymiana układów BGA

SKUP  SPRZEDAŻ  NAPRAWA 

Sobieskiego 13
Częstochowa
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Zapraszamy na kolejny odcinek naszego ekologicznego cyklu, w którym w ostatnim kwartale roku podejmujemy tematy  
z zakresu ekoturystyki. W tym odcinku podążamy ścieżką północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przybliżamy 

najbardziej charakterystyczne zakątki tej malowniczej krainy i sprawdzamy, gdzie i jak aktywnie i jednocześnie ekologicznie 
wypocząć w naszym regionie.

Atrakcje północnej 
Jury

Jura Krakowsko-Częstochow-
ska to malownicza kraina rozcią-
gająca się od Częstochowy, Olszty-
na, Mstowa w północnej jej części, 
przez Ogrodzieniec, aż po Kraków. 
Jej potoczna nazwa – Jura – pocho-
dzi od nazwy okresu jurajskiego 
(201-145 milionów lat temu), kiedy 
to osadziła się większość skał bu-
dujących ten region (kiedyś obszar 
Jury stanowił dno morza, stąd też 
powstało tutaj wiele warstw skał). 
Ze względu na piękno krajobrazu, 
Jura jest jednym z najatrakcyj-
niejszych regionów turystycznych 
w Polsce. Przyciąga krajobrazem, 
bogactwem zabytków, przyrodą, a 
także atrakcjami rekreacyjnymi: 
szlakami pieszymi, kajakowymi, 
trasami dla quadów czy wspinacz-
ką skałkową.

Jednym z najbardziej charak-
terystycznych elementów tworzą-
cych krajobraz naszego regionu 
są XIV-wieczne zamki wzniesione 
za panowania króla Kazimierza 
Wielkiego. „Perełki” wśród nich to 
warownie w Bobolicach, Mirowie 
czy Olsztynie. Miłośników bardziej 
ekstremalnych doznań, Jura kusi 
licznymi jaskiniami. Jedną z naj-
ciekawszych, ale i najniebezpiecz-
niejszych jest Jaskinia Koralowa 

znajdująca się na terenie rezerwa-
tu Sokole Góry (okolice Olsztyna). 
Ma ona pionowy otwór, długość ok. 
380 metrów, urozmaicone koryta-
rze, a aby ją zwiedzić potrzebny 
jest specjalistyczny sprzęt i umie-
jętności speleologiczne. Krajobraz 
Jury uzupełniają skalne ostańce, 
pozostająca pod wpływem klimatu 
oceanicznego flora, która tworzy 
swoistą odrębną krainę geobota-
niczną, wśród zwierząt królują na-
tomiast nietoperze, których na Wy-
żynie Krakowsko-Częstochowskiej 
żyje 17 gatunków.

Do Olsztyna z kijkami, 
do Mstowa na kajaki

Wszystkie atuty Jury zachę-
cają turystów do aktywnego wy-
poczynku w naszym regionie, do 
uprawiania turystyki przyjaznej 
środowisku. Świadomych tury-
stów zaprasza do siebie podczę-
stochowski Olsztyn. Przez tę ma-
lowniczą miejscowość przebiega 
osiem szlaków turystycznych. 
Jednym z nich jest „Trasa Kra-
jobrazów Jurajskich”. To szlak 
dla miłośników zdobywającego w 
ostatnich latach dużą popularność 
nordic walking, czyli marszu z kij-
kami. Ma długość 9 kilometrów, 
jest zaprojektowany w formie pę-
tli, z początkiem i końcem na ryn-
ku w Olsztynie i pozwala turyście 

na odwiedzanie najważniejszych 
okolicznych atrakcji. Trasa łączy 
się z istniejącą siecią pozostałych 
szlaków turystycznych.

W 2010 roku Olsztyn promował 
się hasłem „Zabiegany? Czas po-
chodzić”. W ramach wartej ponad 
700 tys. zł kampanii, Olsztyn za-
praszał do siebie na nordic walking 
m.in. poprzez spoty reklamowe w 
TVN czy blisko 400 bilbordów i ba-
nerów. Olsztyn corocznie gości tak-
że Jurajski Puchar w Nordic Wal-
king, który to liczy już pięć edycji 
i na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez regionu częstochowskiego.

Miłośników bardziej ekstre-
malnych rozrywek niż marsz z 
kijkami, zachęcamy do odwiedzin 
Mstowa. Przełom rzeki Warty jest 
jedną z największych atrakcji gmi-
ny. Spokojna rzeka i malownicze 
krajobrazy przyciągają turystów i 
miłośników spływów kajakowych. 
Mstów już od kilku lat stara się za-
pracować na miano kajakowej sto-
licy regionu. Włodarze kilka razy w 
roku organizują Mstowskie Spływy 
Kajakowe, pierwszy taki odbył się 
w 2011 r. Kajakarze mają do dys-
pozycji dwie przystanie na terenie 
gminy, a doświadczeni amatorzy 
tego sportu najczęściej płyną tra-
są około 30 km z Częstochowy do 
Skrzydlowa przez Jaskrów, Mstów 
i Rajsko.

Rowerowe szaleństwo
Jak jeszcze aktywnie i jednocze-

śnie ekologicznie wypocząć? Polacy 
coraz częściej i chętniej sięgają po 
rowery! W dużych miastach za-
panowała wręcz moda na ten śro-
dek transportu. Co prawda Polsce 
wciąż daleko do Holandii, gdzie ro-
werów jest więcej niż ludzi, a ścież-
ki rowerowe są wszędzie, ale u nas 
też nikogo już nie dziwi widok ko-
biety w sukience, szpilkach i oku-
larach przeciwsłonecznych jadącej 
rowerem w stylu retro, a wręcz sta-

ło się to przyjemną codziennością. 
Zalet podróżowania jednośladem 
jest wiele. Rower to nie tylko świet-
ny sposób na aktywny wypoczynek, 
ale też zdrowy, tani i ekologiczny 
środek transportu. Jest świetnym 
rozwiązaniem w centralnych punk-
tach dużych miast, gdzie są proble-
my z parkowaniem, jest ono płatne 
i ponadto nie brakuje ograniczeń 
dla ruchu samochodowego.

W Warszawie, Wrocławiu, 
Opolu, Lublinie, Trójmieście i 
jeszcze w kilku innych dużych 
polskich miastach funkcjonuje 
system miejskich rowerów. Jak to 
działa? Rower można wypożyczyć 
na dwa sposoby: zarejestrować się 
na stronie internetowej nextbike.
pl lub bezpośrednio przy termi-
nalu znajdującym się w każdym 
punkcie wypożyczalni rowerów. 
Pierwsze 15-20 minut jazdy rowe-
rem jest darmowe, następnie za 
każdą godzinę jazdy płaci się kil-
ka złotych. Rower można oddać w 
dowolnym punkcie wypożyczalni. 
Przykładowo w Lublinie takich 
stacji z rowerami jest 40, Opolu 
– 14, a najwięcej w Warszawie – 
173 stacje i ponad 2500 rowerów.  
W miastach, w których ten system 

funkcjonuje, sprawdza się bardzo 
dobrze. Mieszkańcy są zadowole-
ni, a korzyści dla miasta też nieza-
przeczalne – mniejsze natężenie na 
drogach, ograniczenie emisji spalin 
i hałasu oraz więcej miejsc parkin-
gowych.

Czy system rowerów miejskich 
zdałby egzamin także w Częstocho-
wie? Miejmy nadzieję, że będziemy 
mogli się o tym przekonać. Póki co 
mamy samoobsługowe stacje na-
prawcze rowerów. W pięciu punk-
tach w mieście (ul. Kiedrzyńska, 
Okulickiego, Kilińskiego, Al.Bo-
haterów Monte Cassino, CH Ja-
giellończycy) można za darmo sko-
rzystać z podstawowych narzędzi 
naprawczych. Ostatnio włodarze 
Częstochowy i Mstowa pochwalili 
się, że wybudują brakujące odcinki 
pieszo-rowerowej drogi, która po-
łączy obie gminy. Dobre i to.

 Mateusz�Strączyński

"Treści zawarte  
w publikacji nie stanowią oficjalne-

go stanowiska organów  
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach"

Szlakiem zachwycającej Jury
– Wydaje nam się, że wiemy 

jak ważny jest dla nas wszyst-
kich las. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy z tego, jak wiele on 
ma funkcji i jak złożona jest jego 
rola – mówi prof. Andrzej Grzy-
wacz, Przewodniczący Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego, którego popro-
siliśmy o przybliżenie Czytelni-
kom leśnej tematyki..

O czym zapominamy lub o 
czym nie wiemy, gdy za-

stanawiamy się nad rolą lasów 
w naszej rzeczywistości?

- Chrust, drewno, grzyby, jagody, spacer to każdy rozumie, ale 
lasy jako całość mają ponadto ogromną funkcję w infrastrukturze 
ekologicznej, o czym na co dzień niekoniecznie pamiętamy; są one 
wodochronne, glebochronne i przeciwerozyjne. Decydują o mikro-
klimacie, o czystości powietrza, a także o zaopatrzeniu w wodę. 
Ostatnimi laty, po ulewnych wiosennych deszczach i powodziach 
mamy do czynienia z częstszymi niż kiedyś osuwiskami gleb i więcej 
się mówi na ten temat w mediach. Choćby ten przykład uświada-
mia nam jak bardzo nasze bezpieczeństwo zależne jest od lasów.

Pośrednio lasy są zatem dużo więcej dla nas warte, niżby 
wynikało to z prostego rachunku za sumę ton drewna?

- Amerykanie robili już nawet badania wyceniające las. Okazu-
je się, że wartość drewna stanowi tylko niecałe 15 proc. war-
tości całego lasu. Pomiarów takich w różnych krajach doko-
nują ekonomiści różnymi metodami, więc ich wyniki się nieco 
różnią, ale ten przykład obrazuje, że drewno to nie wszystko. 
Miłośnicy przyrody i biologowie zwrócą pewnie uwagę na bez-
cenną różnorodność gatunków zamieszkujących lasy i możli-
wość ich rozwoju. Ogół społeczeństwa mniej chętnie to doce-
nia, a jeszcze mniej chętnie chciałby zapewne za to płacić...
Znam jeden przykład, gdzie miasto Stutt gart płaci wodociągom 
za dobrą czystą wodę z terenów leśnych, ale poza podobnymi 
sytuacjami, cenne funkcje które lasy pełnią nie mają namacalnej 
wartości rynkowej i w tym jest wielki problem Według raportu 
FAO o stanie lasów w europie, ponad 80 proc lasów na świecie 
jest państwowych. Nie sprzedaje się ich, więc się ich nie wycenia.
Niemcy na przykład komentują to w ten sposób, że w państwach 
byłego bloku socjalistycznego lasy były państwowe, więc rządy 
nakradły i nie oddały. Nie jest to jednak cała prawda, bo przecież 
państwa nie oddają wszystkich tych lasów w ręce prywatne. Jest 
tak dlatego, że nikt przecież za istotne dla środowiska, a trudne do 
wyceny funkcje lasu nie zapłaci.

To właśnie te funkcje, które Pan wspomniał, jak zapobie-
ganie erozji gleb, czy ochrona czystej wody?

- Między innymi. By zilustrować ile na ten temat wiadomo 

posłużę się przykładem. Jedna z moich doktorantek pytała o te 
funkcje dzieci z podstawówki. Na przedmiocie „przyroda” za-
pytała o to, co nam daje las. Dzieci ze wsi piały przede wszyst-
kim o grzybach, jagodach, chruście, czyli po prostu o rzeczach 
po które do lasu chodzą. Dzieci ze szkoły w centrum Warsza-
wy pisały, ze las redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, albo że wpływa na obniżenie wahań temperatury. Posłu-
giwały się ekologicznymi terminami i sformułowaniami, ale 
nie podały informacji, które mają dzieciaki ze wsi. Te z miast 
wiedzą że las jest, ale widać niestety, że rzadko w nim bywają.
Opinie są więc różne i lasy są dla każdego ważne i cenne 
w inny sposób. Według mojej opinii najważniejsza wartość 
lasu to nie jest wcale drewno, ani grzyby, ani jagody, tylko 
jego funkcja prozdrowotna. Infrastruktury ekologicznej pań-
stwa bez lasów nie można sobie wyobrazić. Chociaż dla roż-
nych grup społecznych różne funkcje są ważne i mam na-
dzieję, że większa część społeczeństwa się tu ze mną zgodzi.
Ekonomika leśnictwa zna takie pojęcie jak internalizacja efektów 
zewnętrznych. Oznacza to, że poniekąd wszyscy jakoś korzystamy 
z lasu w sposób pośredni. Przykładem niech będą gospodarstwa 
agroturystyczne dysponujące końmi. Jeśli są położone w pobliżu 
lasu, to są wtedy bardziej atrakcyjne od konkurencji z mniej inte-
resującej okolicy. Gospodarstwa takie korzystają zatem z efektu 
zewnętrznego. Jest to jednak bardzo trudno wycenić. Świadomość 
tego, że lasy są państwowe, powoduje iż mało kto chętnie godzi 
się na płacenie za korzystanie z lasu, a przecież odnosi korzyści.

Prozdrowotna funkcja lasu wydaje się coraz bardziej upo-
wszechniać. Dostrzega Pan zwiększone zainteresowanie 

rekreacyjnym traktowaniem lasów?
- Faktycznie ostatnimi laty bywanie w lasach, zwłaszcza na 

obrzeżach miast, jest coraz popularniejsze. Coraz więcej ludzi za-
gląda do lasu w dni wolne od pracy uprawiając sporty, takie jak ko-
larstwo, nordic walking, czy narciarstwo przełajowe zimą. Rosną-
ca stale liczba amatorów takich dyscyplin, a także spacerujących 
rodzin, czy właścicieli psów wymusza odpowiednią infrastruktu-
rę. Trzeba ciągle ustawiać jakieś nowe ławeczki, śmietniki, stoły, 
wiaty, czy tablice informacyjne. Funkcje turystyczne, rekreacyjne 
zaczynają się ostatnio wysuwać na coraz bardziej widoczny plan.
Leśnik musi być teraz raczej nie inżynierem, a bardziej humanistą, 
mającym dryg do komunikacji społecznej, do edukowania gości, 
których spotyka na co dzień w pracy. Liczba osób odwiedzających 
lasy faktycznie stale rośnie. Przykładowo towarzystwo kardiolo-
giczne z leśnikami w Poznaniu zorganizowało imprezę dla piechu-
rów z kijami uprawiających nordic walking. Frekwencja przerosła 
oczekiwania, na pierwszą edycję przyszło ponad 600 osób! Zasko-
czyło to bardzo organizatorów. Widać więc, że ludzie chcą przyjść 
do lasu. Chcieliby także, rzecz jasna, żeby tam były przygotowane 
jakieś wygodne miejsca do odpoczynku, ale kto ma za to zapłacić?
Lasy nie mogą przecież podnieść ceny drewna, która już i tak jest 
wysoka. Niektóre tartaki mają trudności, inne zaczynają nawet 
importować drewno zza granicy, więc stąd się pieniędzy nie do-

stanie, a ludzie się domagają udogodnień i bezpieczeństwa. To 
musi kosztować. Jak jednak wspomnieliśmy funkcje lasu są trudne 
do wyceny, a społeczeństwo nie chciałoby przecież płacić za wstęp 
do lasu. Skalę wydatków niech zobrazuje przykład Wejherowa. 
Przygotowano tam 100 km trasy dla koni. Zagrody wymagają wy-
miany co 5 lat. Co 5 lat trzeba więc ponieść wydatek 200 tyś. zł.

Leśnicy nie obawiają się, że ta fala zainteresowania lasem 
może mieć jakieś negatywne skutki?

- Jedyne czego się obawiają, to maszyny zmotoryzowanych 
fanów motocrossu i quadów. Te zdecydowanie powinny 

mieć swoje miejsce poza lasem, być może na jakichś terenach 
przyleśnych w porozumieniu z gospodarstwami agroturystyczny-
mi. Ważne jednak jest żeby to były ograniczone, wydzielone miej-
sca. Najlepsze do tego są oczywiście tereny byłych poligonów. W 
tej części Jury naturalnym ujściem stała się Pustynia Siedlecka, ale 
nie można dopuszczać motocykli i czterokołowców w bezpośred-
nie pobliże parków krajobrazowych, czy rezerwatów przyrody.
Bardzo ważne jest więc edukowanie małych dzieci, żeby od same-
go początku świadomie korzystały z lasu. Jeśli już młody człowiek 
ma nawyk, żeby nie śmiecić w lesie, to jako dorosły też będzie się 
umiał odpowiednio zachować. Pamiętajmy, że las wiele człowie-
kowi daje, zawsze dawał i chce dawać, ale nie bez umiaru.

Dziękuję za rozmowę.
Hubert Bar

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego 
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

1108.01.2015 czwartek

region częstochowskiregion częstochowskiregion częstochowski Las LasLas
Las

Wspólnie z Wojewódzkim Fundusyem Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących przyrody naszego Regionu i 
zagadnień związanych z rozsądnym korzystaniem z darów natury. Artykuły o tej tematyce pojawiać się będą co drugie wydanie naszego tygodnika, 
a pierwszy kwartał bieżącego roku poświęcony zostanie kwesti om związanym z lasami. Przybliżymy Czytelnikom fakty związane z funkcjami lasów, 

z tym, co w lesie możemy poznać, a czego się nauczyć, zapoznamy się z celami i metodami zalesiania i gospodarowania zasobami leśnymi, przyjrzymy się także 
nielegalnej działalności w lasach, czyli kłusownictwu i kradzieży drewna. Zastanowimy się także czy gminy prowadzą uregulowaną gospodarkę leśną, ostrzeże-
my przed zagrożeniami i wskażemy jak im zapobiegać. Zapraszając do lektury nowego cyklu prosimy również o nurtujące Czytelników pytania i wątpliwości, o 
rozwianie których poprosimy związanych z tematyką ochrony przyrody specjalistów. Dziś zastanowimy się po co nam lasy.



Karolinka potrzebuje pil-
nie operacji czaszki!

Karolinka urodziła się z niezwykle rzad-
ką wadą genetyczną – zespołem APERTA. 
Choroba objawia się przedwczesnym zaro-
śnięciem szwów czaszkowych i deformacją 
główki, a także zrostem wszystkich palców 
dłoni i stóp. Dziewczynka będzie musia-
ła przejść wiele bardzo ciężkich operacji 
rekonstrukcyjnych. Pierwsza i najbardziej 
skomplikowana operacja - główki - musi 
zostać 

wykonana, zanim Karolina skończy ro-
czek. Czas odgrywa ważną rolę, bo w wy-
niku zrośnięcia szwów w czaszce nie ma 
miejsca dla rosnącego mózgu. Tym samym 
ciśnienie wewnątrzczaszkowe niebezpiecz-
nie wzrasta, co grozi upośledzeniem umy-
słowym, utratą wzroku, słuchu, a nawet 
śmiercią.

W naszym kraju nie ma szpitali specja-
lizujących się w leczeniu dzieci z zespołem 
Aperta. Natomiast w Stanach Zjednoczo-
nych, w Klinice Craniofacial Center w Dal-

las, operuje dr Jeffrey Fearon, jeden z naj-
lepszych chirurgów leczących dzieci z tym 
zespołem z całego świata.

Zgodził się podjąć leczenia Karoliny. 
Całkowity koszt zabiegów to 94 000 USD 
czyli około 365 000 PLN

Karolina musi być zoperowana już za kil-
ka miesięcy, jednak do końca stycznia 2016 
r. trzeba wpłacić zaliczkę w wysokości 180 
000 PLN, by zarezerwować termin.

Liczy się każda kwota. Z góry dziękuje-
my za okazaną pomoc.

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja Mam serce
ul. Wita Stwosza 12
02-661 Warszawa

Nazwa banku: Millennium Bank
Numer konta: 

26 1160 2202 0000 0001 6899 7325
Tytuł przelewu: 

KAROLINA MALINOWSKA

Błagamy,�pomóżcie�nam� 
ratować�Karolinkę!�   

Rodzice
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40 lat Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Częstochowie

Prezes Okręgu Maciej 
Brudziński przywitał 70 
zgromadzonych działaczy i 
poprosił o uczczenie minutą 
ciszy tych, którzy „odeszli”. 
Potem przedstawił 40 letnie 
dokonania Okręgu Często-

chowskiego nie zapominając 
o tym, że również w tym roku 
Polski Związek Wędkarski 
świętuje 65 lat i Częstochow-
scy wędkarze również przy-
czynili się do rozwoju całej 
organizacji. 

Po przedstawieniu historii 
wraz z Arkadiuszem Komo-
rowskim wiceprezesem ds. 
Organizacyjnych wręczy-
li przyznane przez Zarząd 
Główny w Warszawie wyso-
kie odznaczenia PZW. 

Złote Odznaki PZW 
otrzymali: Stanisław Ra-
dosz – prezes Koła Myszków 
Mystal, Tomasz Rakowski – 
prezes Koła Krzepice.

Srebrną Odznakę PZW 
otrzymał: Rafał Jędrysiak – 

prezes Koła Blachownia. 
Przedstawiciele Kół prze-

kazali na ręce Macieja Bru-
dzińskiego pamiątkowe ta-
blice i puchary. 

Wszyscy obecni otrzymali 
znaczki jubileuszowe wyda-

ne specjalnie na tą okolicz-
ność. 

W następnym numerze 
przybliżę Czytelnikom 40-let-
nią historię Okręgu PZW  
w Częstochowie.

Robert Amborski 

Po wrześniowych zawodach wędkarskich o „PUCHAR 40 LECIA PZW W CZĘSTO-
CHOWIE” przyszła kolej na oficjalną uroczystość. Zarząd, Komisje, pracownicy 
i prezesi wszystkich Kół Okręgu Częstochowskiego spotkali się już w nowej sie-
dzibie Okręgu mieszczącej się przy ul. Władysława Jagiełły 63. 

R E K L A M A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

POMÓŻ KAROLINCE 
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Damian Warchoł z Rakowa w 
ostatnich dniach jest na ustach ki-
biców piłkarskich i to nie tylko z 
Częstochowy. 20-letni napastnik w 
meczu z Nadwiślanem Góra strze-
lał gola za golem, zatrzymując 
swój strzelecki licznik na pięciu 
trafieniach. Fani na Limanowskie-
go przecierali oczy ze zdumienia i 
żartowali: „Lewy mu się włączył”, 
porównując Warchoła do Roberta 
Lewandowskiego.

Warchoł show  
w Częstochowie

Piłkarze Rakowa Częstochowa 
z wielkim przytupem zakończy-
li zmagania w rundzie jesiennej II 
ligi. Plasujący się w top 3 czerwo-
no-niebiescy podejmowali zajmu-
jący przedostatnie miejsce w tabeli 
Nadwiślan Góra, ale tak mocnego 
„tąpnięcia” nikt pod Jasną Górą się 
nie spodziewał. Raków wygrał 6:0, 
ustanawiając tym samym rekord 
sezonu w rozmiarach wygranej. 
Tak wysokie zwycięstwo w starciu 
z tym akurat przeciwnikiem miało 
dla drużyny Krzysztofa Kołaczyka 
szczególny wymiar – Dla niektó-
rych zawodników mecz z Nadwi-
ślanem będzie swojego rodzaju 
rewanżem za pojedynek z zeszłego 
sezonu, kiedy przegraliśmy 0:4. 
Gdybyśmy w tamtej konfrontacji 
zdobyli punkty, to dzisiaj Raków 
grałby w I lidze – mówił przed me-
czem obrońca Błażej Cyfert.

Motywacja częstochowian w 
meczu z zespołem z Góry rzeczy-
wiście była ogromna, bo tak trze-
ba tłumaczyć strzelecki festiwal, 
który w niedzielę urządzili sobie 
i kibicom piłkarze Rakowa. Roz-
montowywanie obrony rywala roz-
poczęli zaraz po pierwszym gwizd-

ku. Katem Nadwiślana był Damian 
Warchoł, który tylko w pierwszej 
połowie zdobył cztery bramki, w 
tym między 32, a 45 minutą skom-
pletował klasycznego hattricka. 
Szczególnej urody było drugie 
trafienie Warchoła – po potężnym 
uderzeniu 20-latka, piłka wpadła 
w samo okienko bramki Nadwiśla-
na. Do przerwy Raków prowadził 
5:0, a pięć minut przed końcem 
regulaminowego czasu gry dzieła 
zniszczenia dokończył ten, który je 
rozpoczął, czyli Damian Warchoł, 
którego z trybun oklaskiwali rodzi-
ce i dziewczyna.

Niczym Lewandowski
Gdy pochodzący z Łodzi 20-la-

tek strzelał kolejne bramki, na try-
bunach stadionu Rakowa dało się 
usłyszeć „Lewandowski mu się 
włączył”. W ten żartobliwy sposób 
kibice, ale też koledzy z boiska, 
porównywali pięć goli Warchoła 
do wyczynu Roberta Lewandow-
skiego, który we wrześniu również 
wbił Wolfsburgowi pięć goli i to w 
9 minut, dzięki czemu zresztą został 
wpisany do księgi rekordów Guin-
nessa. Temat podchwyciły także 
regionalne i ogólnopolskie portale 
sportowe. Po meczu Warchoł był 
rozchwytywany przez dziennika-
rzy, w rozmowach z którymi pod-
kreślał, że ma swoje marzenia, a po-
ziom, na którym dziś gra „Lewy”, 
to dla niego wielka motywacja.

Wychowanek Widoku Skiernie-
wice strzelił w jednym spotkaniu 
pięć goli, czyli dokładnie tyle, ile 
we wszystkich wcześniejszych me-
czach sezonu. Wcześniej błysnął w 
Tychach, gdzie uciszył 11-tysięcz-
ną miejscową publiczność, strze-

lając między 52, a 57 minutą dwie 
bramki, które dały częstochowia-
nom zwycięstwo 2:1. W klasyfika-
cji strzelców II ligi, Warchoł zrów-
nał się z innym snajperem Rakowa 
– Wojciechem Okińczycem. Obaj 
mają po 10 goli i ustępują tylko 
Leandro z Radomiaka Radom, któ-
ry ma na koncie 14 trafień. W tym 
roku Brazylijczyka jednak już nie 
dościgną, bo runda jesienna właśnie 
dobiegła końca.

Duet Kołaczyk-Cechez 
zostaje

Po zwycięskim meczu z Nad-
wiślanem Góra, piłkarze Rakowa 
usłyszeli w szatni, że w rundzie 
wiosennej dalej prowadził ich bę-
dzie prezes klubu Krzysztof Ko-
łaczyk i jego asystent Przemysław 
Cecherz. Zawodników bardzo to 
ucieszyło, bo ten trenerski duet 
tchnął nowego ducha w zespół. Po 
tym jak przejęli drużynę na począt-
ku października po Radosławie 
Mroczkowskim, pod ich wodzą 
Raków w 8 kolejkach zdobył 19 
punktów (6-1-1), imponując przede 
wszystkim w ofensywie. 24 strzelo-
ne gole w ośmiu spotkaniach robią 
wrażenie.

Na taki rozwój sytuacji nie może 
narzekać Warchoł, który przecież 
został sprowadzony do Rakowa 
przez Mroczkowskiego jako jego 
były podopieczny z Widzewa, ale 
nie dostał prawdziwej szansy od 
tego szkoleniowca. 

Mroczkowski od początku tego 
sezonu bardzo mocno rotował za-
wodnikami i wydaje się, że to było 
jedno ze źródeł jego problemów. 
Tymczasem Kołaczyk trzyma się 
wybranego składu, w ataku od 

początku stawia na duet Okiń-
czyc-Warchoł i Ci spłacają kredyt 
zaufania, strzelając gole jak na za-
wołanie.

Częstochowianie zimę spędzą 
na premiowanym awansem trzecim 
miejscu w tabeli, ze stratą czterech 
punktów do liderującej Stali Mielec 

i taką samą przewagą nad czwartym 
w stawce Zniczem Pruszków. Wio-
sną piłkarze Rakowa zamierzają 
co najmniej utrzymać zajmowaną 
obecnie lokatę, a najlepiej jeszcze 
ją poprawić. II liga wraca w pierw-
szy weekend marca przyszłego 
roku. Mateusz�Strączyński
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„Lewandowski 
mu się włączył”

Radość piłkarzy Rakowa po jednym z pięciu goli Warchoła / fot. Waldemar Deska

20 000 złotych – tyle pieniędzy Raków 
Częstochowa otrzyma od firmy Tyskie 
na organizację kibicowskiej oprawy 
meczowej. Kibice Rakowa zapewnili 
sobie oprawę w zamian za zebrane 
kapsle po piwie. Przez trzy miesiące 
trwania akcji, fani Rakowa wrzucali 
kapsle po piwie do specjalnych urn 
znajdujących się w różnych sklepach 
w mieście. Akcja, której celem było 
zebranie nieco ponad 130 000 kapsli, 
zakończyła się sukcesem!

6:0 Rakowa, 5 goli Warchoła

Damian Warchoł w meczu z Nadwiślanem strzelił pięć goli / fot. Marta Siewior

u We wszystkich 19 kolej-
kach rundy jesiennej, Raków 
Częstochowa zdobył 43 gole 
i jest najskuteczniejszym ze-
społem nie tylko w rozgryw-
kach II ligi (druga  
w tym zestawieniu Stal Mie-
lec ma 10 bramek mniej), 
ale także na całym szczeblu 
centralnym,
u Wygrana Rakowa  

z Nadwiślanem Góra  
różnicą sześciu goli (6:0) 

była najwyższym zwycię-
stwem spośród wszystkich 
171 meczów, które rozegra-
no w rundzie jesiennej II ligi,
u Najlepszymi snajperami 

Rakowa w pierwszej części 
sezonu byli Wojciech Okiń-
czyc i Damian Warchoł, któ-
rzy zdobyli po 10 bramek. 
W klasyfikacji strzelców ligi 
wyprzedza ich tylko Leandro 
z Radomiaka Radom, który 
ma na koncie 14 trafień. 

Co ciekawe, Warchoł tylko 
raz zagrał od pierwszej do 
ostatniej minuty.
u Najwięcej minut na 

boisku w drużynie Rakowa 
spędził skrzydłowy Piotr 
Malinowski (1586 minut), 
który jest jednym z dwóch 
zawodników, którzy zagrali 
we wszystkich 19 kolejkach. 
Oprócz niego, komplet 
występów zanotował też 
pomocnik Dawid Kamiński,

u Piłkarzem, który najczę-
ściej wchodził na plac gry 
jako zmiennik, był Dariusz 
Pawlusiński. 38-latek wystą-
pił w 13 spotkaniach, w tym 
w 11 jako rezerwowy. Z ko-
lei najczęściej zmienianym 
zawodnikiem był Okińczyc. 
Najlepszy strzelec Rakowa 
wystąpił w 18 meczach i w 
11 z nich schodził z boiska 
przed końcowym gwizd-
kiem.

Raków jesienią w II lidze – ciekawostki:
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